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i Vokiečiai mėgina atakuoti 
■ Verduno fortus. Jais vado
vauja patsai kronprincas.

Prancūzų karės ofisas la
bai giria anglus, kad šie

III

VOKIEČIAMS SEKASI 
PRŪSUOSE.

Rusijos karės ministerija 
skelbia, jog vokiečiai Prūsų 
Lietuvoj gavo stambią pa- .. 
gelbą ir todėl jau nebsigina, Jleais daug padeda, 
o užpuola ant rusų. .... . ............
turi pasitraukti.

Vokiečių kariumenė susi- [ 
spietė upės Alle pakraščiais,' 
netoli Osterode, nuo kur jie 
pradėjo traukti j rytus. V o- 
kiečiai dideliomis i .1_____
pereina per Mozūrijos eže-l 
rus ir rusai jų sulaikyti jau

Rusai i Francijos republikos pre- 
1 zidentas išreiškė padėkavo- 
nę vyriausiam vadui Franci
jos kariumenės, generolui 
Jo f f re.

Francūzai ir angiai paima 
miniomis kd)ai daug vokiečių belais-

Iš Berlyno pranešama,kad 
vokiečiams pradeda smar
kiai sekties Prūsuose. Vo
kiečiai dabar tikisi užpulti 
ant vidurinės Rusijos armi
jos. kuri randasi Lenkuose. 
Vokiečiai turi daug sunkių
jų kanuolių, kuriom mano 
sunaikinti rusus.

Per Kopenhage prane
ša, jog rusai j pradėjo 
bombarduoti araliaučių, 
žymiausią Prūsijos tvirtovę 

 

rytuose. Dalis Karaliau
čiaus dega.

Rusams taip-pat siunčia
ma vis daugiau pagelbos.

mūšiams žinomą dailininką, 
Theodora Rocholl iš Dussel-I 
dorfo.

opiežiaus enciklika apie

i vių.
Anglijos karės ofiso pra

nešimas skelbia, jog vokiečių 
kareiviai galutinai demora
lizuoti. Besivydami vokie
čius,andai paėmė gana daug 
kanuolių. Daug vokiečių 
kareivių slapstosi giriose, 
kur juos suimama.

Musys ties Lycku.
Netoli Lycko (Prūsų Mo- 

zūrijoj) generolo Hinden- 
bergo armija sumušė rusų 
armiją ir veja ją laukan. Ru
sai bėga linkui Klaipėdos. Iš 
Rusijos kariumenės dau
giausia nukentėjo Finliandi- 
jos korpusas.

Musys ant juros.

Socijalistai mato pavojų Vo
kietijai.

Per Kopenhageną.— Ber
lyno socijalistų dienraštis 
“Vorwaerts” sako, jog ne
būtų dar taip didelės bėdos, 
ieimi Vokietija liktųsi su
mušta, bet bus daug daugiau 
nelaimių iš ekonomiško at
žvilgio, jeigu karė ilgai užsi
tęstoj. Anglijos laivynas ne- 
daleis įvežti Vokietijon bo- 
velnos, šilko, vario, žibalo ir, 
abelnai, žalios medžiagos ir 
Vokietijos ekonomiškas gy- 
/enimas turės nutrūkti, kas 
gręsia didžiausiu pavojum 
industrijališkai Vokietijai. 
Visos dirbtuvės turės užsi
daryti. Jeigu negalima pa
gelbėti minioms badaujan
čiųjų žmonių,tai pavojus bus 
daug didesnis, negu sumuši
mas Vokietijos kariumenės.

Benediktas XV tik ka iš
leido encikliką, kurioje jisai 
maldauja visų dabartinių 
valdonų liauties kariavus. 
Jisai prašo jų įsivaizdinti, 
kiek tai turės nukentėti 
žmonės. Popiežius liepia 
jiems atsiminti apie Dievą.

Žinoma, niekas dabar jo 
žodžių nepaklausys.
Francija, Anglija ir Rusija 

nesitaiko.
Augšti dipliomatai iš Wa- 

shingtono pranešė, kad 
Francija, Rusija ir Anglija 
nei nemano taikintis. Jos 
būtinai užsispyrė sunaikint 
Vokietiją, jeigu tik Vokieti
ja nesunaikins jų.

Vienas iš dipliomatų pasa
kė, kad dabar karė eina taip, i 
kaip didžiausia muštynė anti 
gatvės, kurios negalima su
laikyt.

Serbai užėmė Zemliną.
Serbų kariumenė užėmė 

miestą Žemi in, kuris randa- 
si priešais Belgradą, kitoj 
pusėj Dunojaus upės. Mu
sys buvęs didžiai kraujin
es.

tis aidai didelio mūšio, kuris, 
turbūt, tęsiasi Baltijos jūro
je. j

Iš Stockholmo praneša,kad 
ties Alandiškom salom susi-! 
dūrė Rusijos ir 1......
laivynai, nes jau anksčiau \a^ vai . _ 
buvo žinoma, jog Vokietijos! ^as Pr[ešinga tarptau- 
eskadra išėjo iš uosto, kad tiškoms karės vedimo tei- 
susi durti su rusų laivynu. į sems,- ™.

Vokietijos laivynas pas
kandino Botnijos užtakoję 
rusų prekybinį laivą Ulea- 
borg.

Francūzai teisinasi.
Kadangi Prūsų Villius

I skundėsi Amerikos prezi-

dalyvavo 150,000 kareivių, 
kurių dauguma yra jau seni 
veteranai, dalyvavę mūšiuo
se laike Balkanų kares.

Serbams nepasisekė tik 
ties Mitrovica, kur austrai 
sunaikino visą jų diviziją.

Vos neužmušė vokiečių 
kaizerį.

Vienas olandų laikraštistuviu 0 14 01 1 ! • • 1 *■

Vokieti jos Idtmtm, jog francūzai ir ang- praneša, jog francūzų ir bel_- 
rtoja būk kulkas dum- gų orlaivininkams pasisekė 

mesti keturias bombas ant 
Vokietijos generolų vyriau
sios kvatieros, kurioje buvo 
ir kaizeris.

Sako, jog jie tik stebuklin
gai išliko gyvi.

VOKIEČIAI ATSTUMTI 
FRANCIJOJ ANT 

50 MYLIŲ.
Francijos karės ofisas 

praneša, kaip vokiečių ka
riumenė perdėm traukiasi 
atgal. Vokiečių traukintasis 
atgal prasidėjo 6 d. rugsėjo 
ir po šiai dienai tebesitęsia. 
Anglai ir francūzai atmušė 
vokiečius jau ant 50 mylių 
atgal.

Per paskutinias dienas 
musys, kuris tesėsi linijoj 
nuo Paryžiaus iki Verduno, 
pasibaigė visišku pasitrau
kimu vokiečių generolo Klu- 
ko, kurį vos-vos nepavyko 
apsupti iš visų pusių.

,—tai Francijos prezi
dentas Poincare mušė tele
gramą Wilsonui,sakydamas, 
kad visa, ką sakė Villius, yra 
tikras melas ir pasakyta tuo 
tikslu, kad paslėpus savo ka
riu menės kaltę.

Poincare tvirtina, kad vo
kiečiai nuolat vartodavę 
dum-dum kulkas.

Francuzai atgavo Muel- 
hauzeną.

Prancūzai išnaujo atmušė 
nuo vokiečių gana didelę 
tvirtovę, kurią jie buvo už
ėmę—Muelhauzeną.

pa-

Belgai atgavo Termonde.
Po gana didelio mūšio bel

gai atgavo nuo vokiečių sa
vo miestą Termonde.

Turkijos pranešimas.

Aj TURKISH TROOPS IN FREIGHT CARS 2 TURKISH

Šis paveikslėlis parodo Turkijos kariu
menės judėjimą.

N. 1 — parodo, kaip Turkija savo karei
vius gabena.

N. 2 — parodo Turkijos kavaleriją.

gams, būk vokiečiams 
dar sekasi Francijoj.

vis Rusai, sakosi, paėmė Toma-

Nauja valstybių sandora.
Rumunija,Graikija ir Bul-I 

gari ja padarė sutartį—taigi, 
męs turime jau antrą trijulę 
valstybių sandorą.

Priskyrė Belgiją prie 
Vokietijos.

Generolas von der Goltz y- 
ra dabar Belgijos guberna
torium. Jį paskyrė tan urė- 
dan patsai Villius.

Von der Goltz pasiskyrė 
vyriausia savo sėdyne Brus- 
selį. Vyriausiu administra- 
tyvišku vadu yra von Sandt. 
Jisai liepia visiems belgams 
ramiai užsilaikyti. Už kiek
vieną pasipriešinimą 
der Goltz bausiąs smarkiai.

szevą ir Ravą.
Rusų laikraščiai rašo tik 

apie laimėjimus ant austrų

Priešingi pranešimai apie 
mūšius Galicijoj.

Apie tai, kaip sekasi mū
šiai tarpe Austrijos ir Rusi
jos yra du skirtingi praneši
mai.

Vienok žinios iš vokiečiu 
šaltiniu visai ka kita sako. 
Iš Berlyno pranešama, jog 
po 9 dienų mūšio ties Lvovu 
austrijiečiai atsigavo ir jau 
nesigina, bet užpuola. Daug 
vo’kiečių jau persikėlė per 
Vyslą ir susijungė su austri- 
jiečiais.

Kaizeris nori karės 
veikslų.

Amsterdam (Olandi j a).— 
Kaizeris nori turėti didelius 
paveikslus visų dabartinių 
mūšių. Todėl jisai pasiuntė 
karės laukan prisižiūrėti Jisai taip-pat meluoja bel-

i vokiečių kazokija. Kaip ži
noma, šiųomi karės laiku 
Vandervelclė apsiėmė net 
būt ministeriu, kad tik pa
gelbėti savo šaliai.

Vanderveldė padarys pra
nešimą atstovams socijalistų 
spaudos apie tikrąjį dalykų 
stovį Europoje ir apie soci
jalistų taktiką.

Jo pranešimas pasirodys 
dienrašty “The Call”.

Tuo tarpu, Vanderveldė ir 
kiti komisijos nariai sustojo i 
Astoria hotely ir su jais norį 
pasimatyt daugybė žmogių

si rodo, kad Aust 
pradžios. karęs r< 
tuksiančių kareh 
skaitlinės rusai * 
90,000 nelaisvėn, c 
muštų . Galima pi 
kad paduota atsk,

aryžius. — Speciį&fro 
kais traukiniais, po didžiau
sia kariška apsauga iš Pary
žiaus išvežta 1,322 tonai 
aukso ir 3,000 tonų sidabro 
į naują sostinę Bordo. Spė
jama, kad tą auksą stengsis 
slapta pervežti Londonan.

Prancūzai paen^ 6,^ 
kiečių nęiusyėn. v 

PaMius, jugvS 
, legraaips prausė, kaxf nV 

r|!cūzTk4riumenei pavyko k 
. tob \okiet30s kariumepk\

, .Fra?^ 
tijos karei^ a’al X 
mamjam sparnui tri/. \ o.--- 
nicijos.

a

Lenkai susprogdino vokiečių 
traukinį.

Lenkijoj Vokietijos karės 
valdininkai privertė lenkus. r| vaiiuinimai pnvviiv icimuo

Pagal sutarti Turkijos su i darbininkus lioduoti į trau- 
visom valstybėm, Turkija-kinį anglis. Darbininkai, be

idavę privilegijas visiems 
svetimtaučiams, gyvenan
tiems Turkijos teritorijose. 
' Dabar gi Turkija viešai pa
skelbė, j og ji panaikina su vi
som valstybėm sutartį ir at- 

;ima iš svetimtaučiu visas tas 
| privilegijas,kuriomis jie pir
miau naudojosi. Mat, iki 
šiam laikui nei vienas iš sve-

I koduodami, prikrovė į va
gonus sprogstančios mede- 
gos, kuri paskui ekspliodavo 
ir sudraskė visą traukinį.

Rusai paėmė Vokietijos 
traukinį su kanuolėm.

Ties Čenstakavu rusų ka
zokai užpuolė ant vokiško

timtaučių nemokėdavo jo-, traukinio, kuris vežė kanuo- 
kių mokesčių ir negalėdavo ■ ]es> įr paėmė traukinį su ka- 
jų kriminališkai teisti, jeigu i nuolėm.
prasižengdavo. Iš tos prie-j 

Augiai paėmė 11 kanuolių.
Francijos karės ofisas 

Rusai sako, jog jie apveikia | praneša:
austrus. |

Petrograd, 12 rugsėjo. —/ 
Sulyg pranešimo rusų gene-j. 
ralio štabo rusai laimėjo ne
toli Krasniko. Netoli Toma- 
ševo ir dabar dar eina smar
kiausias mūšys.

Rusai sako, jog po pasku
tiniam mūšiui kairysis Aus
trijos kariumenės sparnas 
bėgo didžiausioje betvarkė
je.

Rusai paėmę dar du mies
tu Bukovinoj—Hatna ir Su- 
czava. x

Rusų ambasada Washing- buvo Amerikon. Drg. Van- 
tone gavo žinią, jog tarpe derveldė yra komisijoj, kuri

net savo pačtų skyrius turė
jo. Dabar gi viskas tampa 
panaikinta.

Kuomet veik visos Euro
pos valstybės pradėjo tarp 
savęs peštis,tai Turkija pasi
naudojo proga ir panaikino 
tą sutartį.Jeigu būtų ji anks
čiau pasikėsinusi tą padary
ti, tai, be abejonės, jai būtų 
karę apskelbę, bet dabar nie
ko negali būti, apart protes
tų, kurie jau pasipylė. Pro
testuoja net ir kaizeris su 
Suv. Valstijų prezidentu 
Wilsonu.

Canada užgriebė laivus.
Can ados valdžia užgriebė 

■ visus pasažierinius laivus ir 
pavedė juos pervežimui ka
riumenės į Angliją. Dabar 
tarp Anglijos ir Can ados jo
ki pasažieriniai laivai ne
plaukioja.

Ant kairiojo sparno mums 
žymiai sekasi. Mūsų pro
gresavimas žymus šiaurėje 
departmente Marne linkui į 
Soissono ir Compiegne. Vo
kiečiai pamėčiojo daui 
žeistųjų ir amunicijos.

Anglai paėmė 11 kanuo- verda vokiškais šnipais. Jie* * * • • • 1

Vokietijos šnipai.
Visa Francūzija, jos

su- riumenė, o taipgi Belgijos ir 
Anglijos kariumenė virte

liu ir 1500 belaisviu, c- *•

Draugas Vanderveldė jau 
pribuvo Amerikon.

Drg. Vanderveldė, žymus
Europos socijalistasjau pri-

lUUb ZuiilACį, JUfį UMIĮJU J X cv

von Liublino ir upės Sano rusai atVyko Amerikon, kad

visur įeina, visur įsiskver
bia, viską ištiria ir praneša 
savo generališkam štabui.

Šnipus gaudo ir ant vietos 
sušaudo. Bet vieton su-, 
šaudytųjų vėl yra renkamai 
nauji pulkai ir siunčiama 
šnipinėti. Į šnipus eina mo- 
terįs ir vyrai, seni ir jauni.

Francūzai laimėjo.
Paskiausios telegramos 

praneša, kad francūzai lai
mėjo. Jie atmušė visą vo
kiečių kariumenę, suside
dančią iš 7 armijų, atėmė 
daug ginklų ir dabar veja at
gal. V okiečiai bėga iš Fran
cijos, palikadmi sužeistuo
sius ir amuniciją su provi- 
jantu. Paimta daug vokie
čiu nelaisvėn; taipgi francū
zai paėmė 150 vokiečiu ap
motų, o anglai 11. Vokiečių 
dešinysis sparnas atsitraukė 
ant 40 mylių.

a-
užėmė dvi tvirto vėles: Opo- šakoti apie tuos žvėrišku- 
lic ir Turobin. i mus, kuriuos įtaisė Belgijoj

Austrijos nuostoliai.
Iš paduotų apyskaitų pa-

Belgai sumušė vokiečius. .
Belgų kariumenė užpuoli 

ant vokiečių ir gerokai juos 
sumušė. Vokiečiai privers
ti buvo atsitraukti. Daug 
vokiečių paimta nelaisvėn.
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga

Pę> Raudonosios 1 
Savaites.

. žodis stojosi kū?u • r. . / 
Nors visiškai

dar neturi^'—tai,x 
pavyko Raudonosios Sav ai- 
tės apvaikščiojimas, vienok 
tos žinios, kurios pas ro’is 
ant rankų, aiškiai liūdi Ja, 
jog šis pirmas didesnis mė gi
nimas pavaryt plačią agi ta- 
ciją Sąjungai — visiškai pa
vyko. Nei bedarbės, neildi- 
delis minių pesimizmas he- 
ižkenkė lietuviams socijali- 
;tams surengti visą eilę agi- 
atyviškų susirinkimų ir iš
dalint šimtus egz. socijalis- 
iškų laikraščių. Dar kartą 
asitvirtino seniai skelbia- 
:oji “Laisvėje” tiesa, jog 
ūsų Sąjunga yra gyviau- 
as nervas tautiškame lietu- 
ų organizme.
“Keleivis” teisingai paste- 
•jo, jog Raudonosios Sa- 
aitės parengimams atlikti

X ūtrūko net žrtonių, ypač 
y^bėtojų- Pertai, kaip teko 

xeu’ \b!os ty°P°s mano 
r. lAutį vėliau, firmai pro- 
n \ ^teitaikius/ pavaryti 
,ar^snę agitaciją.

. . bandysime jau dabar • 
į °pyti į tai, ?<as nuveikta, 
tai mums turi parodyti, 

dar daugiau galime 
Pradėsime nuo
/
ai socijalistai

ne

vai

A. J. Karalius.

męs matome 
neaprūpintus 
pragyvenimu.

SaV- 4-

Apie maistą.
(Pagal prof. Ritchie).

pavyks tuo būdu iš
naikint socijalistus? Var
giai. Gyvieji veiks dviguba 
energija — ir ne prieš ką ki
tą — tik prieš valdžią.

Į . Jie atrado 30 
y tojų “Kovai”, ir- 
jų kitiems soči ja
učiams. Vyriau- 
ojbųi Bostono apy- 

buvddgr. J. Šalty s. 
uk, kad Bostono &py- 

>ms pritrūko kalbėtojų.
: tai,kokiane laipsnį pa- 

- sąjungiečią skaitliu;, ži- 
j neturime, bet “K(vai” 

surasta labai daug skai yto* 
W . h

Chicago j e puikiai veikta 
~ katP,-±e V? ,nuJ^<Tentk 

„socijalistų susirin- 
kimas^Meldažio svetainėje, 
įvykęs 6 d. rugsėjo, visus 
chicagiškius sukurstė prie 
entuziastiško veikimo, kurį 
visu stropumu rėmė “Nau
jienų” žmonės. Pavyzdžiu, 
kaip chicagiškiai veikė, gali 
būti laiškelis drg. M. Petrau
sko, tilpęs “Naujienose”, iš 
kurio patiriame, jog jisai 
pats vienas surado penkis 
narius Sąjungai.

Apie tai kaip veikta kitose 
vietose Ilinoiso — męs gavo
me skūpiai žinių. Žinome 
tik apie atsibuvusias prakal
bas Westville ir Springfield, 
kurios pavyko. Westvillej 
ir Springfielde veikė vieti
niai draugai.

St. Louis, Mo., socijalistai 
veikė išsijuosę. Jiems kalbė- 
bėjo drg. Kučinskas. Jie ap
vaikščiojo daugelį lietuviškų 
stubų ir surado naujų skai
tytojų.

Detroite abidvi kuopos 
veikė išvien. Joms kalbėjo 
Danta, Ambrazaitis ir Moc
kus. “Kovai” gauta 6 nauji 
skaitytojai.

Clevelande per prakalbas 
(kalbėjo drg. Danta ir tūlas 
moksleivis) trįs nauji nariai 
prisirašė prie kuopos ir už
rašyta 4 “Kovos”.

Rochestery, N. Y., viskas 
labai gerai pavyko. _ Į pra
kalbas, kuriose kalbėjo drg. 
Vaivada, prisirinko žmonių, 
kaip retai kada. Sąjungos 
vardas žmonių akyse kįla.

Mums liūdna tik, kad jo
kių smagių žinių negavome 
iš Utica, Albany, Hoosick 
Falls, Troy ir tt. Ten vis dar 
tylu ir nežinia, kaip ilgai.

Apie drg. S. Michelsono, 
“Keleivio” redaktoriaus, 
maršrutą Scrantone ir Wil
kes Barre apygardose gau
name tik linksmas žinias. 
Neabejojame, kad po tam 
maršrutui Sąjunga smarkiai 
pakils.

Žinių iš Pittsburgo apy
gardos stingame. Lauksime 
apie tai pranešant per “Dil-

»abar prie Didžiojo New 
Yorko apygardų.

Bayonne, N. J. atgaivinta 
kuopa iš 10 narių. Kalbėjo 
J. Neviackas. Jersey City, 
N. J. per J. Šukio prakalbas 
prisirašė 13 naujų narių. 
Elizabethe ir Newarke per 
J. Šukio ir L. Pruseikos pra
kalbas prisirašė 12 naujų na
rių ir užrašyta per 20 egz. 
“Kovos”, neskaitant jau, 
kad šimtai “Kovos” buvo iš
dalinta. Great Neck k- 
kalbėjo A. Žolynas, u 
10 “Kovai” naujų skan 
jų. New Yorke prisiras 
nauji nariai.* Brooklyne pn 
sirašė 10 naujų narių ir už
prenumeruota d^ug “Kovų”. 
Visi Brooklyno kalbėtojai, 
kaip J. Neviackas, Šukys, 
Šaltys, Perkūnas, Prūseika- 
veik nei vieną dieną liuosi 
nebuvo. Kaip męs apskaito
me, tai didžiojo New Yorko 
apygardose Sąjungos narių 
skaičius turi pakilti daug 
maž ant 60 — 70 narių, o 
“Kovos” pren. skaičius ir 
ant tiek pat.

Iš Connecticut valstijos 
tiek težinome, jog Ansonia 
Ir Hartford kalbėjo drg. J. 

, Perkūnas. Ansonia užrašy
ta “Kovai” 5 nauji skaityto
jai ir prisirašė keli nauji na
riai. New Haven, kur kal
bėjo L. Pruseika, prisirašė 7 
nauji nariai ir užrašyta 5 
“Kovos”.

Apie apvaikščiojimus 
mums praneša iš Nashua, N. 
H. (kalbėjo M. Dusevičia) ir 
iš Brightono (kalbėjo J.,Be
kampis ir J. Gegužis).

Puikiai pavyko Raudono
sios Savaitės apvaikščioji- 
mas Minersville. Apvaikš- 
čiojimai įvyko ir Philadel- 

iuos, kalbėtojų, kaip jau sa
kėme,. atideda parengimus 
ant t \>ų. Apie tai mums 
ppdD -5h T? o 14-’~z M d

4 Britain, Conn., Harri
son, N. J.

Tai tiek tuom tarpu.
Kaip skaitytojai mato, są- 

jungiečių skaičius visur pa
kilo. Visi dirbo, kiek galėjo 
ir, jeigu šis-tas atlikta ne vi
siškai gerai, tai tik todėl, 
kad darbas dar naujas ir 
darbininkai jame neįgudę. 
Kaip skaitytojai mato, dau
giausia rūpintasi išplatint 
“Kovą” ir tame męs mato
me gerą ženklą, kuris dar 
kartą patvirtina mūsų nuo
monę, jog męs galime dirbti 
išvien. Męs tikimės, kad 
draugai mokės ir norės pla
tinti ir kitus socijalistų lai
kraščius, taip, kaip tų laik
raščių žmonės dar kartą pa
rodė, kad jie žiūri į dalykus 
visiškai bešališkai.

Raudonoji Savaitė sujun
gė mus didesniais draugiš
kumo ryšiais. Pavyduolių ir 
kerštininkų balso nebuvo 
girdėties.

Iš Philadelphijos centro 
mums rašo, jog ir ten gauna
ma geriausių žinių apie pasi
sekimą Raudonosios Savai
tės.

Dabar reikia tik rūpinties, 
kad tie naujai prisidėję prie 
mūsų draugai taptų tik
riausiais idėjos draugais. 
Užtat reikia rūpinties įnešti 
Sąjungos kuoposna daugiau 
gyvo darbo, mažiau tuščių 
barnių ir visiškai prašalint 
ypatiškumus. Turi būt dau
giau susiklausymo ir dar 
daugiau noro lavinties.

ŽODIS Už VOKIEČIUS.
Žinomas Anglijos socijali- 

stas H. M. Hyndmann tvirti
na, jog Vokietijos socijalis
tai buvo verti didžių savo 
vadovų W. Liebknechto ir A. 
Bebelio. Jisai nurodo, jog 
socijalistus negalima kal
tint tame, jog jie neturėjo 
spėkų karę sustabdyti. Jie 
darė viską, ką tik galėjo, kad 
karės nebūtų.

Drg. Hyndmann nurodo į 
tuos persekiojimus, kuriuos 

turėjo nukentėti socijalistų 
kalbėtojai ir spauda.

. Ypatingą žinią atradome 
dienrašty “The New York 
Call”. Iš Vokietijos atėjo 
gandas, kad visi tie kareivių 
pulkai, kuriuose yra dau
giausia socijalistų, siunčia
mi ant pavojingiausių ata
kų. Padėkime, paėmime Lje- 
žo fortų daugiausi dalyvavo 

os pulkai, kuriuose 
daugiausia soči j a- 

ikoma, kad tai yra 
apgalvotas pienas, 

larė kaizerio val

JUODASIS SEIMAS.
Tūli Chicagos “Stockyar- 

diniai” inteligentai, šventos 
dvasios įkvėpti, nutarė su
šaukt juodąjį Seimą ant 21 
ir 22 dienos.

Kas tie “inteligentai?”
Ogi kuri. Serafinas, žino

mas špitolninkas, Rutkaus
kas ir zakristijonas Tanane- 
vičius.

Pirmas dalykas, kuris bus 
tame seime rišamas — tai 
klausimas apie revoliuciją. 
Bus užgirta Hoosick Falls 
fanatikų “revoliucija”. Bus 
taip-pat perskaitytas kunigo 
Dambrausko straipsnis iš 
“Draugijos”, jog lietuviai ■■— 
yra caro burdingieriai. Ku
nigas Kemėšis papasakos, 
kaip Vilniaus klerikalai 
siuntė padėkavonės telegra
mas carui. Iš atiku, kurias 
sudės juodieji — šelps da
vatkas ir pirks rąžančius ir 
maldaknyges, o paskui pote
riaus, kad daugiau karių ne
būtų.

Gabrys jau rašo pasveiki
nimo telegramą, carui;

VM io. i u o i i

Socijalistai teisybę sakė 
apie J. Vanagaitį ir už metų 
laiko tą teisybę pripažino ir 
tautininkai, kuomet p. Va
nagaitis parodė jiems, kur 
pipirai auga.

Dabar ateina Gabrio eilė. 
Socijalistai visuomet sakė 
tautininkams, jog tas žmo
gus yra politiškas šeškas ir 
juodųjų agentas.

Mums netikėjo ir davė Ga
briui pinigų. 6 dabar jau ti
ki. Dabar jau visi tautinin
kai mato, kad socijalistai sa
kė ir apie Gabrį teisybę. A- 
merikon atvykęs, tasai orga
nizuoja vyčius ir šliaužioja 
prieš “Draugo” partiją.

Vykite jį lauk iš pirmei
vių tarpo! Jeigu jam dar 
neperduoti pinigai, kuriuos 
paskyrė Waterburio seimas 
vadinamam “biurui” — apsi
saugokite !

Pildantysis Komitetas L. S. į 
S. atsišaukia j sąjungie-

čius per “Kovą”.
“Imant į atydą, kad dabar 

yra šaukiamas bepartyvis 
lietuvių seimas ir nuo inici
atorių to seimo gauta už- 
kvietimai nekuriu Sąjungos 
įstaigų narių tame seime Są
jungai dalyvauti. Vienok, 
remianties tuom, kad už- 
kviestiejie nariai negali už- 
kvietimo priimti varde orga
nizacijos, nes priešintųsi so
či j alistiškos organizacijos 
taisyklėm.

“Nors seimas manoma su
šaukt bepartyvis, vienok 
męs, socijalistiška organiza
cija, neturim tiesos atsisa
kyti nuo savo principų , ku
rių prisilaiko visos socijalis- 
tiškos organizacijos, t. y. be 
nutarimo visos Sąjungos ne- 
daleistina dalyvauti nei kuo
poms, nei rajonams, nei jo
kiai SąjungosVstaigai. To
dėl, męs reikalaujame, kad 
kiekviena kuopa, perskai
čius organe šį mūsų užklau
simą, kuogreičiausiai su
šauktų extra mitingą ir, ap
svarsčius, nubalsuotų: daly
vauti tame seime ar ne?”
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Darbininke, kur ta 
vo tėvynė?

Tankiai męs randame tau
tininkų laikraščiuose užme
timus socijalistams, būk męs 
negerbiam savo tėvynės. 
Drauge darbininke! Aš no
rėčiau tavęs paklausti, ką 
gero tėvynė tau yra pada
rius? Ar ji rūpinosi tavo 
gerove? Ar ji suteikė tau 
progą turėti šiltus namus 
žiemos laike? Ar ji rūpino
si, kad tu turėtum drabužį ir 
maisto? Ar ji stengėsi, 
kad tavo vaikučiai galėtų 
pasiekti augštesnį mokslą? 
Ant šitų visų klausimų 
trumpai galima atsakyti :ne, 
ne ir dar kartą ne! Ar tu 
esi lietuvis, vokietis, fran- 
cūzas, italas, rusas, ar ame
rikonas, nėra skirtumo, šis 
klausimas viso pasaulio dar
bininkus lygiai paliečia. Ką 
tavo tėvynė gero yra tau pa
darius?

Kuomet tu buvai vaiku, ar 
tavo tėvynė ištiesė tau pa- 
gelbos ranką, ar jį aprūpino 
tave atsakančiu maistu ir 
drabužių? Ne, darbininke! 
Tavo tėvas ir motina turėjo 
tuomi rūpintis. Ar turi gali 
ramiai miegoti savo tėvynėj, 
kuomet tavo rytojus nėra 
užtikrintas? Jeigu tu netu
ri pinigų nei rendai, nei mai
stui nusipirkti, nei darbo, ar 
tavo tėvynė atėjo tau į pa- 
gelbą, kuomet šerifas ar ki
tas miesto viršininkas tave 
išmetė žiemos laike į sniegą 
ir pagrasino lazda ar 
šautuvu :“išsinešdink iš čia”.

Kada tu, darbininke, ran- 
diesi tokiose aplinkybėse, be 
darbo ir pinigų, varinėjamas 
policijos ar žandarų iš vie
tos į vietą, ir ant galo parei
ni į kitą tėvynę, tai ir čion 
randi tą patį, ką ir savo tė
vynėj. Prancūzai, vokiečiai 
arba angiai yra taip-pat va
rinėjami vieta iš vietos, mie
stas iš miesto, nes ir jie ne
turi darbo nei pinigų, netu
ri maisto nei drabužių, 
trumpai -ocvHtllIL, HtJLUil Lci- 
sių gyvenimo savo tėvynėj.

Patrijotai, norėčiau jūsų 
paklausti, dėlko jūs norite 
mylėti savo tėvynę dau- 
giaus, negu kitą kokią? Net 
ir tuomet, kada liekate iš tos 
mylimos tėvynės išguiti.

Drauge darbininke ! Gali 
visas savo pastangas dėti pa
kėlimui savo tėvynės, gali 
kovoti už jos vėliavą, garbę 
ir galybę, gali iškelti savo tė
vynę net iki Marso! Nėra 
skirtumo — kaip galinga ir 
turtinga bus tavo tėvynė — 
tau iš jos naudos nebus, jei
gu tu.esi darbininkas. (Bus 
didelė nauda, jeigu tėvyne 
bus laisva. “L.” redakcija;. 
Jūsų tėvynė yra ir bus ap
saugo to ja kapitalistų klesos, 
jūsų tėvynė plačiai ištiesia 
savo tėvišką ranką kapitali
stų klesai, jūsų tėvynės teis
mai apgina vien kapitalistų 
reikalus.

Drauge darbininke! Tavo 
tėvynė nesirūpins tavim, 
kuomet būsi alkanas, nuša
lęs ar sergantis. (Tai prigu
lės nuo laipsnio darbininkų 
susipratimo. Red.). Jeigu 
visų tų nelaimių prislėgtas, 
išdrįsi kuomet pas tėvynės 
garbiamą sūnų kapitalistą 
pareikalauti žmoniškesnio 
su tavim apsiėjimo, tai iš- 
anksto turi žinoti, kas tavęs 
laukia: “tėvynės teismas” 
nuteis tave į katorgą ar Si
birą, nes tėvynės gerbiamam 
sūnui kapitalistui tu lieki ne
geistinas.

Drauge darbininke! Že
mė, kurioj tu esi gimęs, nie
ko dėl tavęs gero nėra pada
rius. Darbininkų padėjimas 
Rusijoj, Vokietijoj, Franci- 
joj, Austrijoj, Anglijoj ir A- 
merikoj yra praktiškai tas 
pats. Visur 
darbininkus 
kasdieniniu
Visur męs matome tūkstan
čius darbininkų, jieškančių 
darbo ir jo nerandančių.

Darbininkai, męs neturi
me tėvynės! Kiekvienos tau
tos vėliava šiame pasauly 
dabartiniam kapitalizmo su
rėdyme užtikrina laisvę tik
tai kapitalisto klesak Dar-
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bininkai . veltui lauktų page
rinimo būvio iš tėvynės mei
lės. (Darbininkai neatmeta 
tėvynės, tik stengiasi pa
verst ją į laisvės šalį, kur 
viešpatautų darbo žmonės. 
Red.).

Viena tiktai darbininkų 
vėliava yra — už kurią kiek
vienas susipratęs darbinin
kas turi kovoti, nežiūrėda
mas, kiek nesmagumų jisai 
turi panešti net nuo tų pačių 
darbininkų, — tai yra “rau
dona vėliava”, kuri užtikri
na kiekvienam dirbančiam 
pilną naudojimąsi jo pada
rytu darbu.

Tikra darbininkų tėvynė 
bus linksma, aprūpinanti 
kiekvieną darbininką ir jo 
šeimyną. Bus prižiūrima, 
kad visi reikalingi žmonių 
pragyvenimui daiktai būtų 
padaryti teisingai, ypatingai 
sveikas maistas. Tikra dar
bininkų tėvynė rūpinsis, kad 
jos jauni sūnus nebūt prilei
džiami prie darbo, užtat 
jiems bus atviros mokyklos. 
Tikra tėvynė rūpinsis, kad 
kiekvienas jos sūnus pilnam 
drūtume prisidėtų savo dar
bu prie abelno tos tėvynės 
palaikymo. Tikra darbinin
kų tėvynė panaikins išnau
dojimo sistemą.

Taigi tikra darbininkų tė
vynė yra socializmas,
naikinantis tautas, bet ei
nantis prie broliško tautų 
sugyvenimo. J. M. J.

Meškiškai patar
navo.

Iki šiam laikui Suvienyto
se Valstijose skaitėsi darbi
ninkiška “tvirtovė”tai- mie
stas Butte, Montanos valsti
joj. Svarbiausias tos “tvir
tovės” garnizonas — tai kal
nakasių unijos skyrius, susi
dedantis iš dešimties tūks
tančių darbininkų. Ta u- 
nija suorganizuota veik 
apie 35 metus atgal. Darbi
ninkai savo vienybe ne tik 
spėjo iš kapitalistų iškovoti 
pagerintas darbo" sąlygas, 
bet ir miestą valdė socijalis
tai.

Suprantama, tas kapitali
stams baisiai nepatiko, nes 
jie negalėdavo susitaikyti su 
darbininkiška miesto val
džia, bet ir sugriauti darbi
ninkišką vienybę negalėjo. 
Jie jau visiškai buvo nusimi
nę. Bet štai, ir jiems laimės 
spindulys pradėjo šviesti!

Tartum lyg tyčia pradėjo į 
ta miestą spiestis industria
listai. Męs žinom, kad jie 
nėra tokie “snaudaliai”, kaip 
kiti ir kur tik pribūna, ten 
parodo savo “revoliucijoniš- 
kumą”.

Butte industrialistai pra
dėjo organizuoti savo sky
rių, pradėjo visur kelti maiš
tus. Gal dar skaitytojai at
simena, kaip ten buvo kalna
kasių federacijos sudrasky
tas namas ir išplėšta kasa; 
gal dar skaitytojai prisime
na, kaip buvo pasikėsinimas 
ant miesto majoro drg. Dun
can. Tai vis. pasekmės tų 
“revoliucijonierių”. Supran
tama, gal jie patįs ir nedaly
vavo, bet tai prie jų prisišlie
jo kasyklų savininkų nusam
dyti chuliganai ir viską da
rė po jų vėliava.

Kuom tas viskam užsibai
gė? Industrialistai suskal
dė organizaciją, išardė dar
bininkišką vienybę ir sutvė
rė savo organizaciją.

Tokiu būdu pasidarė dvi 
organizacijos, prasidėjo 
tarp jų kova, nes jos buvo 
viena kitai priešingos.

Tai buvo pirmas biurokra
tijos laimėjimas, pirmas pa
leistas į darbininkų organi
zaciją šuvinys, kuris baisiai 
ją sužeidė.

Reikia pastebėti, kuomet 
tie “revoliucijonieriai” vaik
ščiojo apsiginklavę revolve
riais, tai miesto valdžia, kai
po socijalistiška, nenorėjo 
jiems kelią pastoti ir jiega 
priversti nusiraminti, kaip 
kituose miestuose padaro 
kapitalistiška valdžia.

Bet štai dalykai virto visai 
kitaip. Neperseniai ten bu
vo sudinamituotas vienos 
kompanijos namas samdy-

mui darbininkų. Gal tą dar
bą atliko profesionaliai pro
vokatoriai, nusamdyti tos 
pačios kompanijos, bet kapi
talistai sukėlė didžiausį 
triukšmą ir pareikalavo nuo 
gubernatoriaus milicijos. 
Gubernatorius kapitalistų 
balsą išklausė ir atsiuntė mi
liciją. Mieste apskelbta ka
rės stovis. Reiškia, laikinai 
pasiliuosuota nuo socijalis- 
tiškos valdžios.

Negana to. Nekurie iš žy
mesniųjų miesto gyventojų 
gavo laiškų, kuriuose grąsi- 
nama, jog būsią išdraskyti 
vandenbėgiai ir pagadintos 
šviesos. Miesto gyventojai- 
sukruto organizuoti “apsau
gos būrius”, kurie, supran
tama, sykiu eis su milicija. 
Kapitalistai dar ir tuom ne
užsiganėdino: jie pareikala
vo, kad būtų atsiųsta fede- 
rališka kariumenė, nes mili
cijos ir “apsaugos būrių” 
neužteksią . Ar bus atsiųsta 
federališka kariumenė — 
nežinia, nes dabar eina apie 
tai tarybos.

Dabar gipradėjo kalnaka
sius ir naujosios organizaci
jos narius areštuoti. Pasi
rodo, kad industrialistai su
lošė savo role ir jie dabar 
kasyklų savininkams nerei
kalingi. Ju organizacijos 
valdybos namas apsuptas 
milicija; vieni valdybos na
riai spėjo pabėgti, o kitus su
kimšo kalėjimam

Industrialistų naujos or
ganizacijos pirmininkaq po
nas McDonaldas, norėjo or
ganizacija išgelbėti ir pasiū
lė valdžiai 150 “karžygių” 
dėl apsaugos, bet ir to val
džia nenanorėjo

Tai matot, kokią naudą at
nešė darbininkiškom organi
zacijom tokie veikėjai, kaip 
Grikštas, Geležėlė ir kompa
nija. Jie visur meškiškai 
patarnauja darbininkams ir 
suteikia progą iš to pasinau
doti kapitalistams.

Ar šiaip, ar taip, o susi
pratę darbininkai privalo 
kovoti su tokiais veikėjais.

švenčioniškis.

(Tąsa).
Vanduo mums labai reika

lingas, būtinas. Apart gėri
mo, vandenį gaunam iš mai
sto. 8 v. bulvės turi virš 
80% vandens; mėsoje yra 
daugiau, negu pusė vandens. 
Net sausas maistas (ryžiai, 
žirniai) turi vandens.

Maisto virinimas.
Maistas tiktai tada paten

ka į kraują, kada yra suvi
rintas. Dauguma maistų 
turi būti chemiškai permai
nyta, ir tiktai permainy- 
toj formoj gali per žarnų 
sieneles persisunkti ir į 
kraują patekti. Jei maistas 
nepatenka į kraują, tai iš jo 
kūnui nėra jokios naudos.

Paimkit stiklą vandens ir 
įdėję druskos gerai išmaišy- 
kit. Druska ištirpsta. Vie
ton druskos įdėkit čystų 
smilčių. Smiltįs vandeny ne- 
tirpsta. Košdami vandenį 
pamatysim, kad druska pe
reina per košiamą popierą 
sykiu su vandeniu, o smiltįs 
ant popieros pasilieka. Ko
dėl ? Kuomet substancija iš
tirpsta skystime, jos mole
kulai išsiskirsto. Jei neiš
tirpsta, tai molekulai pasi
lieka krūvose. Atskiri drus
kos molekulai lengvai perei
na per košiamą popierą; 
krūvose esanti smilčių mole
kulai to padaryti negali.

Didesnė dalis mūsų maisto 
ne tirps ta vandeny, nei viri
nimo kanalo sultįse. Mėsa, 
sviestas, kiaušiniai arba 
duona žarnose galėtų amži
nai gulėti, jei jų molekulai 
netaptų perkeisti. Tos sub
stancijos turi būti suvirin
tos arba permainytos į to
kias substancijas, kurios ga
li ištirpti pilve ir žarnose. 
Tokiu būdu virinimu vadi
nasi procesas permainymo 
maisto į tokias substancijas, 
kurios ištirpsta ir persisun
kia per žarnų sienas ir pa
tenka į kraują.

Jūs matot, kaip svarbus 
yra virinimas. Jeigu virini
mas nėra priderančiai atlik
tas, tai maistas tiktai perei* 
na per vidurius ir n^iueina 
prie celių, kurias jis turi 
maitinti.

Permainos virinimo laike. 
Maisto molekulai yra gana 
kompletiški. Baltymo mole
kulai užturi tūkstančius 
atomų. Virinimo laike kom
pletiški molekulai yra per
mainomi į prastus, nesudėti- 
nus. Paimkim skrobylą. Vi
rinimas permaino skrobylo 
molekulą į dešimtį molekulų 
salyklinio cukraus arba 
maltozos; toliau kiekvienas 
molekulas salyklinio cuk
raus persikeičia į du moleku- 
lus vynuoginio cukraus ar
ba glukozos. Tokiu būdu vi
rinimo procese skrobylas, 
kuris ne tirpsta vandeny, 
kiekvieną savo molekulų iš
skirsto į dvidešimts gluko
zos molekulų, kuri tirpsta ir 
lengvai per žarnų sieneles 
persisunkia. Molekulai bal
tymo ir riebalų virinimo 
procese taipgi išsiskirsto į 
mažesnius molekulus, kurie 
gali būti čiulpiami.

Kas molekulus išskirsto? 
Virinimo sultįse yra stebėti
nos substancijos, enzymais 
arba fermentais vadinamos. 
Šitos substancijos turi pajie- 
gą sudėtiniems molekulams 
išskirstyti. Iš enzymų svar
biausi yra šie: ptylinas,.pe
psinas, trypsinas, amylop- 
sinas, etc. Kiekvienas enzy- 
mas gali išskirstyti tiktai 
vieno skyriaus maistą. Dėl
to yra skirtingų enzymų su
virinimui angliavandenių, 
riebalų ir baltymų.

Virinimas burnoje.
Kaip tik maistas yra pa

imtas į burną, seilinęs gues 
tuojaus pradeda dirbti, atsi
randa daUfei^u senių. Seilių 
enzymas — ptyalinas — pra
deda veikti ant skrobylo ir 
keičia jį į maltozą. Žinoma, 
męs duodam mažai laiko 
ptylimui burnoje veikti, ka
dangi maistą burnoje ilgai 
nelaikome. Aiškus dalykas, 
jog juo ilgiau maistą kram
tome, tuo labiau jį su seilė
mis sumaišome, ir ptyalinas 
geriau veikia. Greitai val
ganti žmonės tankiai kenčia 
visokias negales nuo nesuvi- 
rinimo. Apart to liūdnumas, 
piktumas ir panašus dalykai 
sulaiko seilinių gilių veiki
mą.

Virinimas pilve.
Pilve maistas išbūva nuo 

vienos iki keturių valandų. 
Čia svarbiausias virinimo 
veikimas priklauso pilvo sul
čių enzymui — pepsimui, ku
ris baltymo molekulus iš
skirsto į prastus peptono 
molekulus, kurie tirpsta pil
vo sultįse. Ptyalinas čia už
baigia savo veikimą ant 
skrobylo, nes sulčių rūgštis 
tą veikimą sustabdo. Pepsi
mui užbaigus savo darbą, 
maistas iš pilvo pereina į 
žarnas.

Virinimas plonosiose žar
nose. Maistui patekus į plo- 
nąsiąs žarnas, žarnų gilės 
pradeda sunkti savo sultis, 
tulžies krepšelis susitraukia 
ir į žarnas tulžį suleidžia; 
kasa savo sultis taipgi išsun
kia. Kasos sultįse randasi 
galingi enzymai—trypsinas, 
amylopsinas ir steapsinas. 
Ant galo sekanti enzymai 
užbaigia virinimą:

Amylopsinas likusį skro-, 
bylą perkeičia į maltozą. Vė
liaus kiti enzymai moltozą 
perkeičia į glukozą. Tokiu 
būdu visi skrobylai (ir cuk
rus) tampa suvirinti į pluko* 
zą. Trypsinas užbaigia vi
rinti baltymus, kurie ištrū
ko nuo pepsino. Steapsinas 
virina riebalus. Tulžis ne
turi jokių enzymų — virinti 
maisto negali, bet ji sunaiki
na rūgštis pilvo sulčių ir tru
putį padeda steapsinui rie
balus suvirinti. Žarnų ir ka
sos enzymai negali veikti, jei 
susiduria su tvirtomis rūgš
timis. Tulžis neutralizuoja 
rūgštis. Apart to tulžis turi 
antiseptiškas (bakterijas 
naikinančias) ypatybes.

(Toliaus bus) ,
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Leonidas Andrejev.

Raudonas Juokas
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Tai kogi verta kapitalistiš
ka nuosavybė,jeigu jos šven
tinsią—bankai suardyti?

Iš LIETUVOS.
Štai ka rašo Prūsu Lietu

ką iškas iš Mosėdžio.
(Tekšiu pav.) 

‘Mielinasis ir brangiausis

nyeios ir štai kapitalizmas ir 
carizmas naikina patįs tas 
Šventinyčias.

nieko. Aš galiu diktuoti, o kitas rašys. Juk 
ir neregys Miltonas diktavo savo “Sųgrąžin- 

, mąstyt ir to

(GENERAL GALLĮlįhll

Generolas Gallieni, Pary
žiaus tvirtovės apgynėjas.

o u o»»uvrwmv.
•y • ...

Mums negaila tų bankų, 
kurie yra. ne kas daugiau,

Tamstos prietelka 
Kanstancija.” 

(“Keleivis”)
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1- Belgų barikados mieste Diest.
2) Sužeistieji vokiečių kareiviai.

Žinios delei kares ir 
apie karę.

' D-.. ;

aL's z > “Tėvynė” apie J. Gabrį.
“Ponas Gabrys iš Pary

žiaus jau mums paskyrė su
važiavimo laiką ir vietą. Jis 
nieko nekviestas, nei vienos 
mūsų organizacijos neįgalio
tas, su draugijomis, laikraš
čiais, mūsų santykiais ir t.t. 

i nei kiek neapsipažinęs ir ne- 
1 susižinojęs, pasiskubino pra- 
| nešti’ per laikraščius, kad 
; “visi tautiečiai, kam brangi 
.dar mūsų Tėvynė Lietuva, 
skubėtų Chicagon visuoti- 
nan lietuvių Seiman 22—23

jlegramą į Mosėdį, kad būtų | Paryžių j gy vena Jtai jau sta- 
gatavi visi arkliai ir žmonės 
važiuoti į vainą. Visa Kau
no gub. išvažiavo ir Mosė
džio žmonės subatos vakaru, 
5 vai.

Aš Juozapatas Damurka 
atsiliepiu pas Tamstą pasku
tinį kartą, nes nebeturiu no
diejos bepalikti čionai. Aš 
vienais metais buvau senes
nis, tai da mane paliko tam 
kartui iki utarninko, bet sa
ko, kad ims antru atveju... 
Sudiev, mielasai Juozeli, 
daugiau nebskaitysi maho 
laiškų.

Dar primenu, kad Tams
tos brolis Pranciškus, švoge- 
ris Jurgis Zuba jau išvaryti

čiai neturi kur pirisigiausu. 
Jie papuola į bado nasrus.

Socijalistai ir siridikalistai 
įtaisė bendras, visuomeniš
kas virtuves, kur verda zu- 
pę.

Valdžia davė tiesą butų 
samdytojams nemokėti už 
butus 90 dienų. Tie darbi
ninkai, kurie dirba, dalį savo 
uždarbio skiria nedirban
tiems.

Ir Paryžiaus darbininkai 
nelabai tepritaria karei. Vi
si sako, tai jau bus paskuti
nė karė; daugiau karių 
bebus.

Turinys. Nelaimingasis kolieka pajun
ta, kad jisai jau beprotis. Tuomet jį pagau
na beprotystes įkvėpimas ir jisai rašo, rašo, 
be jokio pertraukio, neidamas net pasilsėt. 
Bet, nors jisai ir rašo, popiera liekasi balta. 
Jis tik sausa plunksna vedžioja per popiera.

Jisai miršta. Gyvasis brolis, kuris ka
rėj nebuvo, teriojasi, kankinasi. Jisai ne
gali suprasti to žudymo prasmės.

vai n on.
Męs palikome didelėj bie- 

dnystėj. Visus gyvulius mū
sų: karves, avis, kiaules, tu
rime vežti t uoj aus į selcką, 
iš ten varys prie artimojo

dinas tilpo “Katalike” ir ki
tuose laikraščiuose. Tokį 
pakvietimą jis prisiuntė ir 
mums. Męs jo netalpinam,o 
dėlko—skaitytojas supras iš 
to, kas viršiaus pasakyta.

kartosime dar sykį (ką jau! 
esame sakę), kad visuotina-; 
me Amerikos Lietuvių Sei-I 
me bus šeimyninkais ne Ga
brys, ne Federacija, ne koks 

i kitas asmuo ar įstaiga , bet 
suvažiavę Seiman lietuviai 
visokių pakraipų, tikybų ir 

Bankų griovimas. pažvalgų. Ir antra,—męs ne- 
“Socijalistai griauja nuo- laikome poną Gabrį iš Pary- 

savybę. Jie griauja tą, ką žiaus kompetentišku diktuo- 
žmonės priprato laikyti ne" 
pajudinamu!”

Taip 
priešai.

, ti Amerikos lietuviams ir 
įmanome,jog Amerikos lietu- 

šaukia socijalistu viai greičiau naklausys savo 
Bet pažiūrėkime, senųjų organizacijų ir vyre- 

atįs elgiasi. sniųjų vadovų, o ne žmonių,
Visiems jau žinoma, ko-' kuriems rūpi ne Amerikos 

kius baisius mokesčius užde-' lietuviai ir jų santykiai, bet 
jo Vokietija ant Belgijos ir ikita, daug prozaiškesni 
Francijos miestų. Galimas’dalykai.” 
daiktas, kad tų mokesčių ji;
negaus.

Rusija, užimdama Piūsų I 
Lietuvos miestus, o taip-pat1 
ir Galicijos lenkų miestus,— 
uždėjo ant jų karišką kont
ribuciją.

Bet kas bus, jeigu timdvi 
šalis negaus tų mokesčių 
nuo nuvargusių miestiečiu.

Tuomet, sakoma. Vokieti
ja patuštins Belgijos ban
kus, Rusija—Prūsijos ir 
Austrijos.

Ir caras ir kaizeris pavir
to paprastais razbaininkais, 
kurie nepaiso jokių teisių.

Linkiu Tamstai geros svei
katos prašydama Dieva var
gti vienam atskiram, 
jau nebeturim nodiejos be- 
;1’<otikti šioje ašarų pakal
nėje. Mūsų karalius pradė
jo vainą su Prūsu ir išvarė 
' vaina visus zanasnuesius. 
kurie yra buvę Žalnieriais, o 
andonbiliečius arba ratnin- 

kus nuo 5 m. ir tuos zapas- 
•viosius,

žinoti. Grūdus taip-pat iš
vežė. I turgų nieko nebeva- 
lia vežti. Einame kasdien 
po 6 žmones pėsčius ir vie
nas raitas saugoti prie tele
grafo, kad nenupjautų dra- 
tu.

pas mumis dedas. Visoj Lie 
tuvoj yra ašarų pakalnė at
sidariusi.

Visos aludinės ir monopo
liai uždaryti. Visi į vainą 
važiuoja čvstom galvom.Mo- 
sėdvj teka, upeliai ašarų. 
Verkia pačios vyru, vyrai 
naciu, vaikai tėvu, tėvai vai- 
ku, seseris brolių ir 1.1. Gir
dime. kad jau prasidėjo vai
rą Paprūsėj, mumis sumy
nios su kojomis.

Dar primenu, kad aš pini
gus 20 rub. ir 2 kap. apturė
jau. taipgi ir gazietos “Ke
leivio” du numeriu. Ačiū už

ADOLPHE max

0

Adolphe Max, Brusselio 
burgomistras, kuris, apsau
godamas Brusselį nuo su
griovimo, atidavė jį vokie
čiams be pasipriešinimo.Bel
gijos žmonės jam už tai dė
kingi.

Bado nasruose.
Kiti mano, jog tuomet, ka

da visi suaugę vyrai išeina 
karėn, tai likusiems namie 
prasideda geri laikai ir dar
bų yra užtektinai. Nieko nė
ra klaidingesnio, negu ši 
nuomonė.

Nueikite dabar Į Paryžių. 
Veik visi didesni bizniai už- 
J.aryti, išdirbystės taip-pat. 

’"uosius, kurie neturi dau- in turi pinigų, — tai pa- 
11 metu, tuos jau seniai s]ėr>ė, o kiti ir iš bankų nega- 

nristatėivaina. išimti.
Dar to męs nebuvom regė-.l Jaunimas, iki 18 metų, 

■o nasaulvj, kas atsitiko pas'vaikščioja ir miršta badu.
IK ‘ir 19 d. liepos, po i Neturi darbo merginos ir 

'■nOs’i kalendorium. moterįs. _
Pėtnvčios rytą atnešė te-j Daugybe ateivių, kurie

Kodėl vokiečiai pasitrau
kia nuo Paryžiaus? Kodėl 
francūzams ir anglams lyg 
ir sekasi?

Daugelis klausia ir duoda 
tokį atsakymą, kad jau vo
kiečiai nuilso.
» Patįs gi vokiečiai atsako., 
kad tai yra jų pienas. Jie 
nenori užpulti ant Paryžiaus 
pirm, negu jiems pasiseks 
sumušti francūzus kokiame 
nors dideliame mūšy. Vo
kiečiai nori sumušti francū
zus taip,kaip jie sumušė juos 
1871 metais.

.fi,

išeinąs Klaipėdoj:
“Eydtkunai, kurių gyven

tojai visi pabėgo, buvo kazo
kų išpustyti ir uždegti. Be
to maskoliai uždegė kone vi
sus esančius prie rubežiaus 
kaimus. Tarp kitų buvo su
deginti: Romeikiai, Ežerkie- 
miai, Miliočiai, Šliauviai 
Kalvaičiai, Ragožbali ai,
Kinderveičiai, Kadžius, So- 
dargiai ir Sterkiai. Gyven
tojai turėjo savo padvarijas 
apleisti ir vien savo gyvastį 
gelbėdami atvyko į Stalupė
nus. Pereitą utarninką tie 
uždegikai nušovė visus, ku
riuos tik pasiekė. Vien Ka
džiuose buvo nušauti septy
ni žmones”.

t 'Mr v-%

Stalupėnų laikraštyje 
“Or’t - Grenzboten” rašoma, 

p n.d nr,slzutinėse dienose prie 
Eydtkun i ir Stalupėnų bu- 

didoki rubežiaus susirė- 
I mimai. Subatoj anksti iš- 
;t''auke vaiskai apžval- 
^•vti apielinkės ir po smar
kios.kovos pravarė masko
lius iš Eydtkunų ir Kybartų, 
jUnriie namuose labiausia 
bažnyčioj ir bružėje (?) bu
vo apsišancavę. Kadangi 
Kybartus galėjo atsiekti ma
skolių kanonieriai (artileri
ja), kurie netoli ant kalno 
gerai yra apsišancavę, tai 
mūsų vaiskai turėjo atsi
traukti į savo tvirtą vietą. 
Nedėldienio vakare buvo su
sirėmimas prie Bilderaičių. 
Panedėlyje buvo smarki ko
va ant viso rubežiaus nuo 
Geldapės iki Širvintos. Per 
visą dieną buvo girdimas 
smarkus kanuolių griovi
mas. Maskolių užpuolimas 
tapo laimingai atmuštas”.

Ir tylu buvo. Jie manė, kad aš dirbu ir 
uždarė visas duris, kad ne kliudyti man jo
kiu sujudimu — o aš vienui vienas sėdėjau 
savo kambary ii* tyliai žiūrėjau, kaip dreba 
rankos.

— Tai niekas, — raminau patsai save ir 
kabineto tylumoj navatnai praskambėjo

Ir aš norėjau subudavoti ilą^i, protingą 
f ražą apie akląjį Miltoną, bet žodžiai painio
josi, puoįe, kaip iš blogo rinkinio ir kuomet 
aš ėjau jau prie frąžos pabaigos, tai užmir
šau jos pradžią. Aš norėjau tuomet prisi
mint, nuo ko tai prasidėjo, kodėl, aš mėginu 
sudaryti tą keistąją, beprasmę frazą apie 
kokį tai Miltoną, bet negalėjau.

— “Sugrąžintas rojus”, “Sugrąžintas 
rojus”, — kartojau patsai sau, bet suprasti 
negalėjau.

Ir tik tuomet man dėjosi omenin, jog aš 
daug ką užmirštu ir nebeatskiriu jau mano 
pažįstamų veidų; jog net paprastame pasi
kalbėjime aš painioju žodžius, o kartais, 
nors ii' žinau žodį, tai negaliu suprasti jojo 
reikšmės. Man aiškiai persistatė bėgan
čioji diena: kokia tai keista, trumpa, apkir
sta, kaip ir mano kojos su tuščiom įtartinom 
vietom — ilgom valandom nustojimo sąmo
nes, apie ką aš jau negaliu atsimint.

Aš norėjau pašaukt žmoną, bet užmir
šau kuo ji vardu — dėlei to aš jau nenuste
bau ir neišsigandau. Tyliai aš prašnibž
dėjau :

— Žmona! w
Neskambus, neįprastas vartoti žodis ty- 
praskambėjo ir apmirė, neiššaukęs jo- 
atsako. Ir buvo tylu.
Jie bijojosi neatsargiu garsu užkenkti 

mano darbui — ir buvo jauku, ramu — kaip 
ir būčiau buvęs tikro mokslininko kabinete. 
Pati atmosfera, taryt, vertė tverti ir temy
li. “Mano mieli, kaip jie rūpinas manimi!”

Ir įkvėpimas, šventas įkvėpimas pa
gavo mane. Saulė užsidegė mano galvoj ir 
karšti tvėrimo spinduliai tryško į pasaulį, 
berdanai gėles ir dainas.

Gėlės ir dainos. Ir visą.naktį aš rašiau, 
nežinodamas poilsio, laisvai skrajodamas 
ant sparnų galingo, švento įkvėpimo. Aš 
rašiau tą, kas didu, kas nemirtina ir prakil
nu — gėles ir dainas. Gėlės ir dainos...

ANTROJI DALIS.

nutemis jį negalima buvo net pajudinti, nes 
iš priežasties menkiausio dasilytėjimo jisai 
alpo, raudojo, klejojo; tarpais, jisai ilsėjosi 
ir maloniai su manim šnekučiavo, kiekvieną 
kartą užduodamas tuos pačius užklausimus: 
kas aš, kaip mane .vadina ir ar seniai esu li- 
teratorium.

O paskui perdėm tais pačiais žodžiais 
pasakojo, kaip jisai juokingai persigando, 
nustojo atminties ir nebegalėjo dirbti ir 
kaip jisai pats sukritikavo tą kvailą įsitari- 
mą, pradėjęs rašyti savo didį, nemirtiną vei
kalą apie dainas ir gėles.

— Žinoma, aš netikiu, kad šios gady
nės žmonės mane supras — išdidžiai, nors ir 
nuolankiai, kalbėjo jisai, dėdamas dreban
čią ranką ant pluošto tuščių lapų, bet atei
tis, ateitis — supras mano idėją.

Apie karę jisai niekuomet neprisiminė, 
taip-pat neprisiminė apie žmoną ir vaiką; 
tas begalinis mistiškas darbas apėmė visą 
jo atydą taip, jog vargiai jisai begalėjo kuo
mi nors rūpinties be jo. Galima buvo čia 
jau, šalę jo, vaikščioti šnekėti, bet jisai to 
viso nepabodavo ir jo veidas nei valandėlei 
nenustodavo tos įsitempimo, įsigilinimo iš
vaizdos, kokia j j charakterizavo. Nakčių 
glūdume, kaip visi miegojo, jisai audė bega- 

ilinį beprotiškumo siūlą. Jisai rodėsi esąs 
taip baisus, jog tik motyna ir aš išdrįsda- 
vom prie jo prisiartint. Vieną kartą vieton 
sausos plunksnos daviau jam aluvelį, many
damas, kad jisai vistik ką-nors rašys, bet 
ant popieros pasižymėjo tik kreivos, nutru
kusios linijos, neturinčios jokios reališkumo 
prasmės.

Ii' mirė jisai nakty, bedirbdamas. Aš 
gerai pažinojau savo brolį ir jo beprotystė 
nebuvo man stebėtinu dalyku: jo didžiau
sias geidulys dirbti buvo matomas visuose 
laiškuose, dar iš karės rašytuose, bet tas jo 
titaniškas noras dirbti turėjo susidurti su 
galutinu sudribimu nualsintų smegenų. To
dėl ir Įvyko ta katastrofa — beprotystė. Ir 
manau, jog man gana punktualiai pavyko 
sutverti visą nuoseklumą pajautimų, prive- 
dusių jį prie pražūties. Aplamai imant, vi
sa, ką aš čia užrašau apie karę, yra pasekmė 
jo pasakojimų, tankiai nesupuolančių, ki
tas kitam prieštaraujančių, nesurištų tarpe 
savęs.

Aš jį mylėjau ir jo mirtis užguli mane, 
kai]) tasai akmuo ir slegia mane savo'bepr.a; 
smingumu. Prie tąs eilės neaiškumų\ku- 
riei susuka man galvą, kaip voratinklis^^ 
mirtis pridėjo dar vieną kilpą ir drūčiai ją 
užrišo.

Visa mūsų šeimyna išvažiavo sodžiun,. 
pas gimines, ir aš pasilikau vienui vienas na
me, kurį taip buvo pamylėjęs nabašninkas 
brolis. Tarnus paleido, nes jų nereikėjo jau 

’ ir tik kiemsargis kaimynas ateidavo pary
čiais pakurti pečių, — šiai]) gi, visą laiką bu
vau vienas, kaip ta musė, kurią sugavo tar- 
pe dviejų rėmų lange. Aš jaučiau, kad iš to 
namo jau neištrūksiu. Dabar, kaip aš vie
nas likausi, karė mane galutinai pakerėjo.ir 
stovi prieš mane, kaip ta nepaprastoji, neiš
rišama mįslė, kaip baisi šmėkla, kurią aš ne
galėjau apvilkti kūnu. Aš suteikiu jai viso
kias išvaizdas: skeleto be akių ir jojančio 
ant arklio, kokio tai beformio šešėlio, gimu
sio debesiuose ir t>’liai apglėbusio žemę, bet 
nei vienas paveikslas neduoda man galutino 
atsakymo ir neišsemia to atbukusio, šalto 
nuolatinio išgąsčio, kuris mane surakino.

Aš nesuprantu karės ir turiu nustoti 
proto, kaip ir mano brolis, kaip ir šimtai 
žmonių, kuriuos iš ten atgabena. Ir tatai 
man nebaisu., Proto nustojimas man išsi
rodo net garbingu, nelyginant kad žūva ant 
sargybos stovintis kareivis. Bet laukimas, 
ir (tas baisus artinimasis beprotiškumo, ta
sai momentališkas jausmas, jog artinasi kas 
tai baisaus, puolančio bedugnėn, tas neap
veikiamas sopėjimas besiblaškančios min
ties... Mano širdis pastiro, ji mirė ir nėra 
jau jai naujo gyvenimo, bet mintis dar gy
va ir ji kovoja, anuomet dar taip stipri, kaip 
Samsonas, o dabar nustojusi spėkų ir silp
nutė, kaip kūdikis. Man gaila tos mano 
menkutės minties. Tarpais, aš jau negaliu 
išturėti slėgimo tų geležinių pančių, suver
žusių smegenis; man norisi išbėgt ant gat
vės, ant pleciaus, kur yra daug žmonių ir 
sušukti:

— Tuoj liaukitės kariavę, arba aš...
Bet ką čia gązdint? Argi randasi žo-

...Tai laimė, kad jisai mirė praeitą sa
vaitę, pėtnyčioj. Atkartoju, tai didelė lai
mė del brolio. Bekojis vargdienėlis, dre
bantis, kaip apušės lapas, sudraskyta siela 
— jisai savo beprotiškame tvėrimo ekstaze 
buvo pasigailėjimo vertas ir baisus. Pra
dėjus ta naktimi, jisai rašė ir rašė ištisu du 
mėnesiu, nepasikeldamas nuo kėdės, atsisa
kydamas nuo valgio, verkdamas ir kolioda- 
masis, kuomet męs nors ant trumpo laiko 
nugabendavom jį nuo stalo. Nepaprastu 
skubotumu jisai vedžiojo plunksną po popie
ra, mesdamas lapus vieną po kitam ir vis ra
šė, rašė. Jisai nebenorėjo jau miegoti ir tik 
du sykiu mums pavyko jį užmigdyt kelioms 
valandoms ačiū davimui narkotine, bet vė
liau jau ir narkozas nebeįjiegė apveikti jo 
tvėrybinio pašėlimo. Jam liepiant, langai 
visą dieną buvo užleisti ir degė lempa, kas 
darė nakties iliuziją, o jis, rūkydamas pa
pirosą paskui papiroso, vis rašė ir rašė. Ma
tomai, jisai buvo laimingas ir man niekuo
met neprisiėjo matyt pas sveikus žmones 
veido, taip pilno įkvėpimo, įkvėpimo, kuris džių, kuriais galima būtų nuvesti juos prie 
tiko pranašui ir didžiam poetui . Jisai bai- protingumo, kuriuos negalima buvo sumuš- 
siai suliesėjo ir tapo panašus į vašką, į Javo- ti kitais, aštriais ir melagingais žodžiais? 
na, į besikankinantį nuodėmininką ir visiš- Argi reiktų prieš juos atsiklaupti ir pra- 
kai pražilo; pradėjo jisai savo baisųjį darbą kirkti? Bet juk šimtai tūkstančių žmonių 
dar jaunu, palyginamai, būdamas, o pabai- aplieja pasaulį ašaromis, bet tos ašaros yra 
gė seniu. Kartais, jisai skubėdavo, baisiai bemasekmes. Argi jųjų akyse užsimušti? 
skubėdavo, plunksnos drėskėsi į popiera ir Uzsimušt. Tūkstančiai miršta kasdien, bet 
lūžo, bet jisai to viso nematė; tokiomis mi- kas iš to? (Toliaus bus).

. «



J. Rida.

Kaip Adomas apsivedė?
(Iš jaunimo prietikių).

dėlko nešviečiat elektrą, bet silpnai švie
čiančią žvakę?” A., pažvelgus, nusijuokė. 
Supratau, čia kas nors man nesuprantamo 
— nereikėjo klaust.

Po ilgų juokavimų, kalbų, lyg ko norė
dama siekti, nuvertė žvakę — pagesino. Tik 
tada supratau... Jiedu likosi tamsoj. Ga
lite suprast, kokis smagumas virtuvėj laukt 
draugo! Reikia laukt. Jo priderystė mane 
atsivest, — mane namo parvest.

Bejuokavojant, rodos, laikrodžio va
landos šuoliais bėgo pirmyn, — palikus jį 
rūme, rodosi, atgal grįžta.

Na, manau, — “aktorka” iš visų pusių.

LAISVE

MOTERIMS
NAUJIENOS

(♦ 
iwraia

■'O
*• J

...Taip. Tas teisybė.
Po vakarykščiai “besiedai”, anksti at

sikėlęs, išėjau į parkus. Nors dar ankstoka,
— jau mano draugas pasitiko, labą rytą! — 
duodamas. Nusistebėjau. Pirmą kart, iš 
trijų metų draugavimosi, pamačiau raudo
nom kurpėm apsiavusį. Teisybė. Jūs gal 
juoksitės. Ne juokus krečiu.

Jis buvo mylimiausias, ištikimas, tai- ’ 
kus draugas. Tarp mūsų tik maži ginčai A(,omo giliukis. Uošvis inteligentas, mote- 
kildavo.

— Na, brolau... — Tariau jam. — Rau-, 
donose kurpėse įsistojęs, eisi prastu keliu.' 
Žiūrėk...

Daleiskite aiškiau pratarti 
tame:

Gyvenome mažame miestely, tarp sve
timtaučių. Gyvenimu buvome užganėdinti 
Nors, kartais, ir metėm keiksmo žodį - kitą, i 
kad betikslis, nereikalingas tas gyvenimas, Į—* 
tai greičiau, kad neturėjom apie ką kitą i _ 
kalbėt. *

Kartais,pasiguodus vienuolišku gyveni-, 
mu, taip ir šokdavo, ne tai piktai, ne tai ty-į vej 
čiodamasis:

— Ko tau, negera be saviškių ? Ramu... ! vei
Didesnius ginčus keldavo literatūra. I 

Nežinau, ar męs ginei no mes iš nobodumo, 
ar dėlei ko kito. Bet... jeigu aš gyriau 
“Vperiod”, V. J. Nemirovič Dančenko’s ro
maną, jis peikė, kaip įmanydamas. “Jer- 
mak Timofejevič”, “Ditia priredy” ir pana
šius nei neužsimink. Jis tik girdavo Tolsto
jaus “Voskresenije”. Kiti visi niekai. Ne
reikalingi.

Kuomet man tikdavo, kad pabaiga bū
tų užbaigta su pergale, laimėjimu, — jam 
priešingai, — liūdnai.

“Idėja ant mėšlyno”, “Pajudinkim, vy
rai, žemę” — ginčus išblaškydavo.

Kartą, išvažiavome į artimą miestą — 
teatram kurį rengė teatrališka kuopelė.

Tas tai teatras ir buvo didžiausia pra
gaištis Adomui (mano draugui). Jūs juok
sitės!... Taip. Kartais, iš juokų atsitinka 
didžiausių nelaimių.

Vieną aktorką A. S. viliojančiomis aki
mis varstėme abudu. Tėmyjau, kaip gerą 
aktorką, tik... branzalietai, žibučiai tokioj 
rolėj netiktų. Čia kas nors....

Draugas mane visai kitą-ką.
• Kas kartą kliuvęs, toj vietoj neklius; 

bet kitoj greičiau, negu kitas. Taip su ma
no draugu.

Paišeliu parašęs, prisegė prie kvietkos. 
Nežinojau, ką jis daro. Pasibaigus teatrui, 
metė po kojoms aktorkos. Laikas važiuot 
namo — nesiskubina. Jieško, nori susipa
žint su vietiniais. Aš dar vis nesupratau.

Kartą, atėjęs pas jį... (Jums čia ir ne
svarbu), radau ant komodos moteriškos ly
ties paveikslą. Spėliot keno — nereikia. 
A.^3. aktorkos. Tik kokiu būdu...

— Ji inteligentė. — Užraudęs aiškino.
— Jos tėvas inteligentas. Turtingas — 
smuklę užlaiko. Su ja męs jau spėjom susi
pažint. Kokia protinga!...

Išsigėręs stiklelį vyno, nusijuokiau, 
kaip iš vieno vyriškumo, taip iš antro mote
riškumo.

Jeigu jis būtų buvęs vyru pilnoj žodžio 
prasmėj, jeigu nebūtų pas jį nei kiek mote
riškumo, arba pas ją vyriškumo, — pažintų 
kuomi esą — lauktų.

Ant nelaimės: vieni turi daug moteriš
kumo, kiti (moterįs - merginos) vyrišku
mo. Ar tai įgimę, ar įaugę! Tai ne mano 
dalykas. Bet turi.

...Jis neklausė, ėjo.
Ko aš pats nemačiau — pasakė. Nieko 

neslėpė.
Jei aš būčiau raštininku, rašyčiau di

deli romaną.
Persikraustėm didmiestin.Koks nesma

gumas!... Susitikdami “saviškius”, statė- 
mės inteligentais. Pertai, eidami į darbą 
ir iš darbo, slapstėmės, kad nieks nepamaty
tų, nežinotų, kokius darbus dirbam.

Adomas tankiai sueidavo A. Nedėldie- 
niais, rožę prisisegęs, važiuodavo su ja į 
parkus, gildąs.

Kartą užprašė į svečius, pas save. Ži
noma, eidamas pas numylėtinę pirmą kartą, 
ypač save guodojant, turi vestis ir savo ge- Ir mielai tad noris ten josna sugrįžti, 
riausį draugą. Taip elgdavos ir viduram- Ir džiaugtis pris’glaudus prie veido mamos; 
žiuose, taip turi būt prisilaikoma dabar. (J°s džiaugsmo ašaras ant veido išvysti,

Atėjus, priėmė, įsileido pati. Viskas, Apglėbus bučiuoti iš meilės tikros, 
kaip turi būt. Viešame rūme stalelis papuo-t Bet rastus likimas vėl vaizdą paskleidžia 
štas atsakančiai: gėrimo, užkandžių. Mo- Ir sako: negrįžši jau daugiau tenai.
tina tik pritarnauja, — pati supranta vis- Tik skaudus slogutis širdį mano žeidžia — 
ką, kaip reikia svečiai linksmint.

Šalę visokių kalbų, juokų paklausiau,

atkreipia atydos į skirtingu
mą darbo tarp mokytojos ir 
fabrikos darbininkės.

Mokytoja, — tai liaudies 
auklėtoja. O kad gerai liau
dį išauklėti, tai reikalinga 
didžiausio pasišventimo, di
džiausios energijos.

Bet ar gali būti energija ir 
pasišventimas, kuomet mo
kytoja gauna keturis dole
rius j savaitę? Niekados! 
Jinai turi padėti visą savo 

visai kas U‘nerIP.i;b kad gauti kitokį

rie nepagerbtų moters. Ypa-' mūsų šalis stovi ant augš- 
tingai jąs gerbia aristokra-1 čiausio civilizacijos laipsnio, 
tija. : Bet kur tas civilizacijos laip-

Pažvelgkite jūs į etiketas1 snis? Kame jis apsireiškia? 
ir pamatysite, kaip ten mo-' 
kinama moteris pagerbti. Iš 
tų etiketų pasirodo, kad mo
terįs, tai ne paprasti sutvė
rimai, bet kokie tai viršgam- 
tiški, kokie tai dangiški an
gelai, kurie reikalinga gerb
ti, prieš kuriuos visuomet 
reikalinga galvą lenkti ir 

_ net ant rankų nešioti, tar- 
užsiėmimą, nes iš keturių Į turn kokią stiklinę lėlę, kuri 
dolerių negalima pragyven- j ęali nuo mažiausio sutren- 
ti- 1 kimo subirbti.

Pasirodo, kad kapitalistai į Bet štai, kada tie “ange- ____ ______,___.................
lėlės”, kurias bur-jti ir ant .rankų nešioti, o ji-

lė. Suprantama, ne visos 
taip elgiasi, bet didžiuma. 
Jos visai nesupranta, kad to
kiu savo pasielgimu stato sa
ve ant išjuokimo. Jų tas pa
sipūtimas, pasidabinimas 
prieš vyrus yra ne kas kitas, 
kaip krautuvninko pasielgi
mas, į kurio prekės niekas 
neatkreipia atydos, tai jis iš
stato lange kokį nors blizgu
tį ir tuomi atkreipia publi
kos atydą. Krautuvninkas 
taip daro, kad pas jį randasi 
daug prekių ir jis nori grei
čiau jąs išparduoti. Mergi
nos gi ir moterįs turi atsi
minti, kad jos nėra prekės ir 
neturi prieš vyrus save išsi- 
statyti kokiomis nors lėlė
mis. Jos turi atsiminti, kad 
yra toks pats žmogus, kaip 
ir vyras ir turi lyginai taip 
elgtis, kaip vyras. Supran
tama, neturi taip savo galvą 
lenkti prieš vyrus, kaip vy
rai prieš jas lenkia, nes tai 
kvailai išrodytų, bet neturi 
ir nuo vyrų reikalauti t’i vi
sų pagarbų, kurias jie joms 
suteikia.

Moterįs ir merginos turi 
atsiminti, kad protingi vyrai 
niekados nesipriešina mote
rims suteikti lygių tiesų ir 
nereikalauja nuo jų jokių 
pasipuošimų, bet tik suprati
mo ir apsišvietimo.

Moterįs bei merginos turi 
glaustis prie tu organizaci
jų, kurios rūpinasi joms su
teikti lygias tiesas. O tokios 
organizacijos ir yra socijali- 
stų organizacijos.

Taigi, moterįs, pagalvoki
te, kaip iš jūsų išsijuokia tie 
vyrai, kurie prieš jus taip 
žemai lenkia galvas, o pas
kui pavartoja net lazdas, ka
lėjimus ir tam panašius 
daiktus. J. A7asaitis.

MOKYTOJŲ UŽDARBIS.
Europos mokytojos ir mo

kytojai skundžiasi, kad jie 
gauna menkas algas. Bet jie 
apsoliutiškai nesupranta,ko
kias algas gauna Amerikos 
mokytojos ir mokytojai. 
Jiems rodosi, kad Amerikoj, 
kur viskas pakilę, tai ir mo
kytoją algos turi būti augš- 
tos. Juk mokytojai, tai ap- 
švietos platintojai! Nuo jų 
priklauso visas progresas.V • 1 • ' t • • 1

rį gaus inteligentę — aktorką, lošiančią vi
sokiais būdais.

Iškilmingai apsivedė. — Persiskyrėm.
Grįžau atgal į kaimelį.
Po nekurio laiko susitikau. Visai- kito-

. Nors norėtu nu-
Išrodė daug-ko nu- “Vienok, pasirodo 

; kita.
■ - ! Neseniai atsibuvo mieste 

į St. Paul mokytojų suvažia- 
Ivimas, kuriame svarstyta 

Bene.unio mok vinių alr

Dalykas
kis: liesesnis, akis įdubę.

įduot linksmą — negali. ] _
i stojęs — susikrimtęs. j

— Kaip tu norėtum bent kam būt liūdi-' 
i ninku ? — Klausė.

— Liudininku! — nusistebėjau.

Padaviau ant perskirų. Negaliu gy-, ney. prof. Cincinnati univer- 
. Kvailas buvau... Edą, graužia.ii • 4.-i > m i „leagos universitetoi das su ja tik sugyventų. Nevedus tik ir gy- •

Apsilankiau pas juos, 
i dėsi, nesimatė.

— Na, kas per priežastis? — klausiau.
— Jis visai prastas: 

nemoka ar gal visai nenori įtikt moteriai,— 
skundėsi ji.—Mano tėvas inteligentas, aš ir 
neprasta. Galėjau gaut vyrą — inteligentą.

Jums gal ir čia neaišku?Imkit trumpai: 
jos tėvas nemokėjo nei pasirašyt; savo 
pavardės, neįskaitė, — bet inteligentas. Jis 
viską valdė; kaip pasakė, taip turėjo būt. 
Jis “biznierius”, smuklininkas.

Pas mus lošia žymią rolę inteligentai — 
analfabetai. Užtenka turėt bent biznis ir 
pakanka. Suprantamą, kokis jų “inteligen
tiškumas”. Kuris dar gali tikrą inteligentą 
pavergt, paverst savo sekretorium, tai ge
rai.

Taigi, brolau, kad neturi biznio, ai- nėši 
sekretorium biznierio—nesiženyk!

---------- o-----------
BEAUŠTANT PAVASARIUI.

Švelnas vėjalis lanksto šakas, 
Sodnuose medeliai žydi, baltuoja 
Ir skleidžia oran gaivos kvapus...

Visur paukštelių giesmės pasklydo, 
Po žalius krūmus ir po miškus...
Lauką ir pievų gėlės pražydo:
Oi, koks gražumas!... vilioja mus...

Meilus čiulbėjims tų giesmininkų — 
Net sielą žadin man iš miegų!...
Kvapai gaivingi įvairių gėlių

Ar tame, kad pirmiau mote
rį pagerbti, o paskui lazda 
kuprą nulyginti ir kalėji- 
man įmesti vien tik už tai, 
kad jinai pareikalavo lygių 
tiesų su vyrais? Jeigu taip, 
tai gražus civilizacijos laip
snis! Gali tuomi patrijotai 
didžiuotis.

Pažvelgus gi į mūsų mote
ris bei merginas irgi keistai 
išrodo. Dauguma iš jų ir 
mano, kad prieš jas vyrai tu
ri nusilenkti, turi jąs garbin-

3-as Suvie-‘l.Vgiėįi visus išnaudoja, kurie;lai”, tos , .......... v___ v
Dr. Dab- * tik jiems savo jiegą parduo- ■ žuazija tai)) gerbia, pasako I nai turi pūstis, kaip kokia lė-

Todėl kiekvieno' ' jiems, j g jos nenori būti
■ siteto ir M. Haley, prof. Chi- švenčiausia pareiga organi- taip gerbimuos, 

universiteto išdavė i 0,1
‘ raportus iš surinktos mede- “ tikusiu surėdymu.
I gos, kiek mokytojos ir i 

skun- Rytojai gauna metinės algos.
j Illinois valstijoj iš 40 tūks- 

j, i tarčių mokytojų, vos 8 tūks-
: neinteligentiškas, Ančiai gauna po $800 į me

tus. lo tūkstančių mokyto- 
jjų gauna mažiau negu $500 
į metus; apie 10 tūkstančių 
mokytojų gauna mažiau ne
gu po $400 į metus; apie 3 
tūkstančius mokytojų gauna 
mažiau negu $300 į metus ir 
yra 579 mokytojos, kurios 
gauna tik po $200 į metus!

Dabar gal daugelis nusis- 
. tebės, kad tiek daug moterų 
dirba už taip mažą, algą, bama ir rašoma. 
Vienok, apsvrasčius dalyką 
rimčiau, nieko nuostabaus 
tame nėra.

Mokytoja, kaip ir fabrikos 
darbininkė, neša savo jiegą 
ant rinkos parduoti. Kaip 
fabrikos darbininkė, taip ir 
mokytoja priversta yra par
duoti savo jiegą už.tiek, kiek 
už ją duoda kapitalistai. 
Kaip tarp fabrikų darbinin
kių, taip ir tarp mokytojų 
daugybė bedarbių ir, kad ne
mirti badu, jos priverstos

išdavė klotis ir kovoti su šiuom ne- Jauja lygių tiesų z. ’ i, ,, ,, ,, i . , r į v i j ,, • . — . • . su vyrais, 
Tik tuo- nori turėti tas pačias privi- 

mo-! met pagerės darbininku są-pegijas, 1 r n* i •» 1 r i i z \ vvx t\ I- i i n n Imi n n - „   — _; i y go s, kuo m e t bu s p a k e i s ta 
ši kapitalistiška tvarka ant 
geresnės, tobulesnės tvar
kos. Prie dabartinės kapi
talistiškos tvarkos daugiau 
rūpinamasi kariškais gink
lais, negu žmonių gerove. 
Ant pagerinimų kariškų 
ginklų kas metai yra didina
mi milijonai, o ant praplati
nimo apšvietos veik nieko.

, kaip ir vyrai, nes 
joms nusibodo suptis vyrų 
meiliškam lopšely, tuomet ta 
pati buržuazija pradeda iš 
j i šaipytis, rodyti joms savo 
dantis ir t.t. Moterįs, nete
kusios kantrybės, nusimau
na nuo savo “aniuoliškos” 
kojelės “šventą” pantaplį ir 
drožia į dantis tam, kuris 
pirmiau ją supo “malony-

Ir kas tuomet atsitinka? 
Atbėga tvarkos prižiūrėto
jai, pagriebia tą moterį, pra
deda jai lyginti kuprą su laz
domis, pradeda tampyti ga-

Pastaruoju laiku apie mo- 
teirs ir merginas plačiai kal- 

”’ieni jas,____ , ,______ _______„„
pašiepia, kiti užstoja, bet tvėmis ir įmeta j kalėjimą, 
visų į tai atkreipta atyda:! Kur dingsta tie visi man- 
kaip paprastų darbininkų, dagumai? Kur dingsta tas 
taip ir inteligentų, kai]) visas nuolankumas, kuris 
augštų valdininkų, taip ir pirmiau buvo? Kodėl da- 
smulkios buržuazijos — vi
si susijungę. Rodosi, kad vieta, bet nenorima, kad ji- 
čia negalėtų būti didelių gin- nai greta stovėtų ir lygiomis 
č;.į, nes kiekvienas iš tų vyrų j su vyrais tiesomis naudo- 
moteris gerbia, kiekvienas 
prieš jąs kepurę pakelia, 
kiekvienas prieš jąs galvą 
palenkia, kiekvienas atsike
lia ir paprašo moterį sėstis 

yra dirbti už piginusį užmo-jOnt jo vietos. Jeigu kuris 
kęsti. Tai yra paprastas, na-'tain nepadaro, kuris nepa- 
turališkas apsireiškimas da-“gerbia moters, tas yra pava- 
bartiniame surėdyme. idiotas tamsūnu.

Tik męs turime stebėtis iš gentu 
to, kad kapitalistai visai ne- negalima surasti tokių, ku-

>ar jai ne tik neužleidžiamą

Iš inteli- 
absoliutiškai

Tas pats būna, kad mote
ris išeina streikan ir parei
kalauja sau didesnio užmo- 
kesnio, kad galėtų žmoniš
kiau pragyventi. Tuomet 
vėl pasipila lazdos, areštavi
mai, paniekinimai iš tų pa
čių vyrų, kurie pirmiau

Patrijotai irgi šaukia, kad

Pilnoj gyvybėj augmens plėtojus, 
Tarpe šakelių mezga vaisius... 
Dirvos užsėtos jau vasarojais — 
Ateitis lemia gausius laikus...

Dabar išnaujo viskas atgimsta 
Ir bu din žmones jau iš miegų!... 
Ir tu, varguoli, jau susiprask!! 
Mesk sunkią naštą sau nuo pečių!...

Ta stebuklinga gamtos gyvybė 
Tegul prabudins mus visus — 
Griebkimės darbo, lai bus vienybė!... 
O visų triūsas — atneš vaisius...

Taigi, su linksmu pavasarėliu — 
Sveikinu brolius aš iš eilios — 
Eikim prie meilės, prie draugiškumo 
Ir prie palaimos ant visados!!...

A. J. Našlaitis.
---------- o-----------

KAD BANGOS SUKĮLA..* 
Kad bangos sukįla galingo jautimo 
Ir širdį kutena džiaugsmo virpėsis, 
Ir siela pajunta bangas įkvėpimo — 
Pranyksta manyje skaudus liūdėsis. 
Tad vaizdai galingi akyse sušvitę, 
Buitiškoms spalvoms užburia suvis, 
It žaibo greitumu iš dangaus nukritę, 
Perkeičia į dieną nors būtų naktis... 
Atskleidžia tą plotį grožio nematyto 
Ir dienas parodo smagios praeities: 
Kiek laimės,kiek džiaugsmo buvo neskai

dyto, 
Pamiršto belaukiant naujos ateities.

Iš vaizdi] puikiųjų lieka tik sapnai.
I — VIII 14, Saulės Brolis.
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BALTOS LIETUVIŠ
KOS SESERS”.

Mieste Amityville, L. I. N. 
Y., į domininkonių vienuoly
ną įstojo trįs lietuvaitės: E- 
milija Abromaičiutė, Petro
nėlė Žukaičiutė ir Ona Puti- 
niutė. Vienas iš kunigų, 
•pranešdamas tą žinią, už- 
vardijo: “Baltos lietuviškos 
sesers”. Męs nesuprantam, 
kodėl nepavadino “Juodos 
lietuviškos sesers?” Juk vi
siems yra žinoma, kad vie
nuolės juodos, o ne baltos. 
Tą pasakys ir trijų metų kū
dikis. Sakytum, kad jis už- 
vardijo taip pagal veidų bal
tuma, bet vėl keistai išrodo, 
kad ligišiol tarp lietuvių ne
buvo juodos rasos.

Bet kas žingeidžiausia, 
kad kunigėlis, pranešdamas 
tą žinią, džiaugiasi, jog išga
vęs nuo diacezijos val
džios leidimą lankytis pas 
tas “baltasiąs seseris” ir su 
jomis užsiiminėti per dvi va
landas kas savaitė.

Kada kunigėlis “priruoš” 
tas seseris, tai joms suteiks . 
juodus drabužius ir perkels į 
Brooklyno vienuolyną, kur 
bus pavesta parapijonų vai
kai “mokinti”.

Jos vienuolyne išbus 6 mė
nesius, o kunigas su jomis 
užsiims dvi valandas į savai
te ir jau jos galės vaikus mo
kinti !

Ar ne puikios mokytojos?

1. Amerikos nursės (mielaširdystės seseris), kurios išvažiavo į Europą dirbti 
prie “Raudonojo Kryžiaus”.

2. Major R. W. Patterson — išsiųstųjų narsių prižiūrėtojas.
3. Laivas, ant kurio išplaukė daktarai ir nursės.
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ŠVENTABLYVOJI NEW- 
ARKO, N. J., ISTORIJA.

(Tąsa).
Visųpirmiausia pasistatė 

sau namą su keturiolika 
kambarių. Pastatymas na
mo parapijonams nei cento 
nekaštavo, nes viską vysku
po pinigais darė, t. y. vysku
pas parapijonams paskolino. 
Paskui tą namą gražiai ap
tvėrė, apsodino įvairiais me
džiais, prisėjo puikiausių 
kvietkų; prisiveisė visokių 
gyvulių, kaip tai: šunų, ka
čių, kralikų, vištų, karvelių, 
papūgų ir kitokių paibelių; 
įsitaisė dailią gaspadinę. O 
jau kad papuošė bažnytėlę, 
tai ir apsakyti negalima {Pa
statė stebuklingą ir loskavą 
panelę švenčiausią iš nekalto 
prasidėjimo su obliubenyčio- 
mis dvasios šventos, šalę jos 
pastatė šventą Pranciškų su 
juoda, garbiniuota barzda, 
veik tokia, kaip kapucino ir 
dar su agurkais priešaky. 
Sutaisė vargonus; išvarė ve
dusį vargonininką, o parsi
kvietė nevedusį, 
toks kunigas žinojo ir per 
matė visą žmogaus 
mą. kaip ant delno.

Turiu jums pasakyti, kad 
jis ir su gaspadinėm visai ki
taip elgdavosi: nelaikydavo 
jų, pakol pasensta, kaip kiti 
kunigai laiko. Jeigu jau iš
laikydavo metus, tai dau
giausia ir tuojaus apženyda- 
vo su vargoninku arba su 
cnatlyvu parapijonu, o jei 
tas nepavykdavo padaryti, 
tai išsiųsdavo kur nors ant 
“vekeišinų”, o jau ta dau
giau nebegrįždavo. Jis tuo
jaus nusisamdo kitą ir vėl 
gyvena.

Suprantama,sunku su mū- 
žikpalaikiais susitaikyti: jie 
tuojaus pradeda bliuznyti, 
kad kunigėlis dėlei kokių ten 
slaptų priežasčių mainąs 
taip tankiai gaspadines. 
Mat, jie nieko nesupranta 
apie gaspadinių užlaikymą. 
Tuomet kunigėlis paaiškino 
tiems mužikams, sakyda
mas: “šventablyvas majes
totas tik tolei daleidžia lai
kyti, pakol pasidaro pilna 
gaspadinė. Kuomet tampa 
pilna gaspadinė, leisk ją į 
svietą, lai jinai šventablyvai 
gaspadiniauja. Per kelis 
metus bemainykaujant, pa-1 
darai tuziną pilnu gaspadi
nių !”

Ir tie, kurie pirmiau bliuz- 
nijo, pradėjo džiaugtis, kuo
met pamatė, kad kunigėlis 
pridirbs užtektinai pilnų 
gaspadinių.

Kad jūs žinotumėt, koks 
jis buvo viernas ir teisingas 
žmogus! Jisai neužsitikė- 
davo nei vienu žmogumi.Jei- 
gu tik pinigus surinkdavo 
komitetas, tai jis neduoda
vo niekam nei į rankas ir 
pats nunešdavo ir padėdavo 
į banką ant tikro savo vardo. 
Jis visuomet sakydavo, kad 
su pinigais,tai reikia būti at
sargiam, nes paprastą žmo
gelį pinigai į piktą pagundy
mą veda.

O kaip jis pamokslus sa
kydavo! Būdavo, kaip pra
dės pasakoti apie senovės 
šventųjų ir Kristaus gyveni
mą, tai net gyventi nesinorė
davo. Bet neužtekdavo to, 
kad jis gerai žinojo šventųjų 
ir Kristaus gyvenimą—jis 
taipgi puikiai suprasdavo ir 
žmonių šiandieninį gyveni
mą. Būdavo, kaip pradeda 
pasakoti savo parapijonams, 
kaip reikia apsisaugoti nuo 
bedievių, kaip juos reikia 
naikinti, tai žmogus užside
gi tokiu karščiu, jog gatavas 
visus bedievius išnaikinti. 
Jis neapsakomai nekęsdavo 
lietuviškų bedievių ir visuo
met sergėdavo, kad jie neįei
tų į bažnyčią. Bet jeigu ku
ris įsiskverbdavo per neapsi
žiūrėjimą, tai užtekdavo pa
sakius keliatą mandagių, 
stačiai aniuoliškų žodelių, 
kaip tai: vagis, paleistuvis, 
žulikas, plėšikas, kaip bedie
vis nešdavosi per duris.

O koks jis šventas ir cnat- 
lyvas buvo! Niekuomet su 

savo parapijonais nesusiejė- 
davo ir nenorėdavo apie juos 
žinoti. Tik retkarčiais už- 
fundydavo parapijos komi
tetui ir atliktas kriukis. 
Draugavo gi jis su vienu 
prūsu bedieviu. Mat, jis tą 
prūsą norėjo atversti prie 
švento tikėjimo. O kad ge
riau tą atlikti, tai visuomet 
jį šerdavo iš Europos atvež
tomis dešromis, kurias prū
sas labai mėgdavo. Bet kad 
tų dešrų gauti, turėdavo eiti 
bažnyčion.

Sykį aš nuėjau bažnyčion 
ir užlipau ant vargonų. Ogi 
žiūriu, prūsas užsilipęs ant 
vargonų, įsispraudęs tarp 
pirštų cigarą, sėdi, it velnias 
ropėse ir klausosi pamokslo. 
Kada kunigėlis užbaigė pa
mokslą, tai ir prūsas nulipo 
nuo vargonų ir nuėjo į kle
boniją su kunigėliu pasikal
bėti.

Nors kunigėlis buvo ge
ras,bet nusibodo tarp tų mu- 
žikpalaikių visados būti ir 
jis sumanė ant vakacijų iš
važiuoti, devynis metus iš
gyveno ant vietos.

Vieną nedėldienį pasakė 
graudingą pamokslą, užda
vė parapijonams sukalbėti 
po septynis poterėlius, kad 
dievas duotų jam ir gaspadi- 
nei ščėslyvą kelionę, nes jie
du važiavo į šiltus vandenė
lius atsikvėpti ir išėjo iš baž
nytėlės.

Pater Noster. 
(Toliaus bus).

PAŽANGIŲJŲ mokslei
vių SEIMAS.

Chicago, Ill.
Pažangieji moksleiviai, 

priklausanti prie Liet.Moks- 
(eivių Susivienyjimo Ameri
koje, turėjo savo 3-čią meti
nį seimą 3, 4 ir 5 dieną rug
sėjo Chicagoj, “Aušros” sve
tainėj. Paminėsiu bent 
svarbiausius nutarimus.

Iš valdybos raportų pasi
rodė, kad pažangiųjų moksl
eivių skaičius auga, bujoja, 
nors toli gražu ne visi moksl
eiviai prie susivienyjimo pri
klauso.

Toliaus sekė svarstymas 
k o n st i tu ei j os, “J au n i m o Sap
nų”, bepartyvio suvažiavi
mo, rinkimas valdybos se
kantiems metams etc.

Konstitucija su mažais 
pataisymais tapo palikta ta 
pati. Kas link bepartyvio 
suvažiavimo nutarta, kad 
tokis suvažiavimas reikalin
gas. Išnešta nutarimas, kad 
suvažiavimas atsibūtų Chi
cago, Ilk, 25 d. rugsėjo. Šis 
nutarimas tapo pasiųstas 
Spaudos Draugijos sekreto
riui. Išrinkta trįs delega
tai: St. Biežis, A. J. Karalius 
ii- Naujalis. Jei suvažiavi
mas atsibus Chicagoj, minė
ti delegatai dalyvaus akty- 
viškai, o jei kur kitur—pa
siųs raštą. Duota patarimas 
delegatams eiti iš vieno su 
progresyvio kiypsnio žmo
nėmis.

Kas link organo “Jaunimo 
Sapnai”—nutarta gerint,ant 
kiekxfinansinis stovis leis, 
taipgi įvesti du nauju sky
rių: “Įvairus balsai” ir “Mo
kyklų dalykai”. Pasirodė, 
kad moksleiviai savo organu 
gana energiškai rūpinasi. 
Ateinantiems metams pasi
žadėjo dar daugiau darbuo
tis.

Centralėn valdybon išrink- 
a: St. Biežis, pirmininkas, 

A. Bagočius, pagelbininkas, 
Vitkus, raštininkas, F. S. 
Žu ravi is, pagelbininkas,
Naujalis, iždininkas. Iždo 
globėjai: Valasinas, Beno-

Prušinskas, finansų 
Jaunimo Sapnų” re

sius, 
r aš t.
daktorius—A. J. Karalius, 
pagelbininkas—Kast. Augu- 
stinavičius. Literatėn komi
sijom Vitkus, Valasinas, Žu- 
ravlis. Agitacijos komisi
jom Naikelis, Pratapas,Pru- 
šinskas. “Jaunimo Sapnų” 
administratorius — Glavec
kas.

Dr. Vinco Kudirkos Chi
cago, Ill., dr-ja prisiuntė pa
sveikinimą ir $5.00.

Nutarta duoti $10.00 pre
mijos už tris geriausia para
šytus referatus: už pirmą 
geriausią—$5.00, už antrą— 
$3.00, už trečią—$2.00. Kon- 
testo komisijon išrinkta:šir- 
vickas, Grigaitis ir Laukis. 
Tie referatai paskui bus 
knygoje1 atspausti.

Vakarais, seimo laike ir 
po seimui, moksleiviai visose 
miesto dalyse parengė čielą 
eilę vakarų, kad supažindi
nus visuomenę su savo veiki
mu ir tikslais. Pažangioji 
visuomenė moksleivius visur 
gražiai priėmė ir rėmė.

*

Raudonoji savaitė gana 
įspūdingai tapo pažymėta 
prakalbomis ir šiaip jau agi
tacija. Matyt, socijalistai 
Chicagoj vis daugiau pase
kėjų įgyja. Dienraščiui 
^Naujienoms” nesulygina
mai geriau sekas, negu dien
raščiui “Katalikui”. “Nau
jienos” turi daugiau ir skai
tytojų ir apgarsinimų.

Socijalistas Moksleivis.

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 5 d. L. S. S. 1 kuo

pos choras parengė koncer
tą ir balių; taip-pat “lošė” 
komediją “Nėra Pinigų”. 
Sulošė, turbūt, gerai, nes 
girdėti visai nebuvo galima, 
o paskui žmonės plojo. Pas
kui dainavo pora dainelių, 
kurios nusisekė taip, kaip 
ta komedija.

Žmonių nebuvo daug, ma
tyt, jau “teatrų” nemėgsta. 
Mat, lošėjai mano, kad pub
lika atėjus, atgal nebegrįžš. 
Tai kam dar laiką eikvoti 
ant niekų ir mokintis.

$

7 d. rugs, ant Richmondo 
buvo prakalbos, parengtos 
kelių draugysčių, paminėji
mui 10 metų sukaktuvių at
gavimo spaudos. Kalbėjo p. 
Kęušinskas. Jis, kalbėda
mas, bandė aiškinti spaudos 
istoriją, bet nesisekė, matyt, 
žmogelis mažai tenusimano 
apie tokius dalykus. Paskui 
kalbėjo p. P. Mikolainis. Šis 
irgi nieko nepasakė, apart 
kelinto nudėvėtų pasakaičių 
apie gabenimą knygų per 
rubežių.

Žmonių prisirinkę buvo 
labai daug ir pusėtiną triuk
šmą kėlė, kad nebuvo galima 
girdėti kalbėtojų žodžių, 
nors ir arti esant. Mikolai
nis priminė ir apie karę, bet 
visai mažai, tik truputį dau
giau apie “surūdijusius 
brauningus”. Aukų surink
ta $54.00 su centais; turbūt 
bus skiriamos nukentėju- 
siems nuo karės.

J. D. Taunis buvo pradėjęs 
pardavinėti literatūrą, bet 
vienas iš komiteto “gražiai 
paprašė”, kad nepardavinė
tų. Tai tau šešios! Gavai 
spaudą ir džiaugkis, o skleis
ti jos negalima. Visai rusiš
ku žandarmizmu atsiduoda! 
Ar ne? .

Kalbėtojams buvo įduotas 
raštiškas užklausimas, ko
dėl draudžia pardavinėti,bet 
tapo konfiskuotas. ,

Bravo-bravizmo!
Marytė.

BAISI NELAIMĖ KASYK
LOJE.

Adamson, Okla.
4 d. rugsėjo, 4:20 vai. po 

pietų, čia atsitiko baisi nelai
mė. Anglių kasyklose Union 
Mine Coal Co., Nl, pabaigus 
dienos darbą,darbininkai ėjo 
iš kasyklos. Beeinant jiems, 
pradėjo griūti kasyklos ir:tarpe vienos šeimynos pasi- 
palaidojo 14 darbininkų,tarp, baisėtina scena. Tūlas J. 
kurių 7 lietuviai, 3 negrai, 1 
siavokas ir 3 anglai.

Štai žuvusiųjų lietuvių 
vardai ir pravardės:

1) Viktoras Stabinas, 2) 
Jonas Mizeris, 3) Vincas 
Karpus. 4) Andrius Matuse
vičius, 5) Jonas Veignaris, 
6) Bacvinis, 7) Motiejus 
Rimkevičius. Penki buvo 
nevede, o pastariejie du pali
ko pačias ir kūdikius. . M. 
Rimkevičiaus pati pasiliko 
su dviem mergaitėm labai 
vargingam padėjime, nes 
vyresnėj! mergaitė amžina 
ligonė.

Nelaimė įvyko 
panijos kaltę.

dienos prieš, tai puvo paste
bėta, kad viršus slenka, bet 
bosas vis ramino darbinin
kus, nes jau buvo baigiama 
toj kasykloj anglis^, tai ir ne
taisė. Kada jau pradėjo 
griūti, tai bosas pirmiausia 
griebėsi gelbėti mašinas ir 
mulus, o darbininkus paliko 
ant pabaigos. Kada jau iš
ėmė dalį mašinų ir mulus, 
tuomet jau pradėjo darbi
ninkus kelti iš kasyklos, bet 
visų nespėjo iškelti.

Užgriūtieji randasi po že
me ir nežinia, kada juos ga
lės išimti, nes iš visur nega
lima prieiti. Apie 500 jardų 
aplinkui kasyklą žemė su
trukus ir iš įlankų subėgo į 
kasyklą visas vanduo.

Matot, kaip kapitalistai 
rūpinasi darbininkų gyvas
timi! Jie pirmiau gelbsti 
mašinas ir mulus, o jau pas
kui darbininkus! Supran
tama, už mulą ir mašiną rei
kia pinigai mokėti, o už dar
bininką nieko nereikia mo
kėti.

Apie tai turi kiekvienas 
darbininkas pagalvoti.

N. Vengrinauskas.

St. Louis, Mo.
30 d. rugsėjo Lietuvos Sū

nui ir Dukterų draugystės 
atsibuvo Eagles Parke, East 
St. Louis, Ill., piknikas. Die
na buvo daili ir žmonių susi
rinko nemažai.

Reikia paštebėti, kad iš
rinktieji darbininkai ener
giškai darbavosi ir mokėjo 
su publika apsieiti, už ką 
verti pagyrimo.

Pelno draugystei 
$66.85.

Worcester, Mass.
30 d. rugpjūčio L.S.S. 40 

kuopa parengė pikniką. 
Nors šis piknikas buvo pas
kutinis, vienok vertas pami
nėjimo, nes už visus kitus la
biau atsižymėjo įvairiais pa- 
marginimais, kaip tai: dai
nomis, deklamacijomis, įvai
riais žaislais ir t.t. Malonu 
buvo žiūrėti, kaip publika 
gražiai linksminosi.

Worcester™ Vaikas.

Jersey City, N. J.
30 d. rugpjūčio mūsų kle

bonas per pamokslą liepė ra
šytis prie pašelpinių drau
gysčių, ypač prie, šv. Jono 
Krikštytojo draugystės; 
taipgi liepė organizuotis 
žmonėms. Prie progos ap
gailestavo, kad nesąs para
pijos valdonas, kaip jam iš
tiesti prigulėtų būti. Per
žiūrėjęs paskutinės kolektos 
apyskaitą, pasakė: “Socija- 
listai, laisvamaniai ir dauge
lis kitų nedavė ant bažny
čios nei po centą. Matomai, 
dar jie nesupranta socijaliz- 
mo ir žengia ne ten, kur rei
kia, bet atgal!” Šiuos žo
džius ištarė gana supykęs ir 
užkando žodį. Mat, 
miaus jis gyrėsi, jog 
“socijaldemokratas”.

Geras “socijaldemokra
tas!” Socijalistų nepamir
šo paliesti, bet apie savąją 
revoliuciją, kilusią iš 28 į 29 
d. nakties nei žodelio! Tur
būt, apie tai nepavelija jo 
“ socijaldemokratiškumas ” 
kalbėti.

Bravo, naujas “socijalde- 
mokrate!”

. Tūlas J. 
Jakavonis, kuris nuo seniai 
vaidijos su savo pačia, Roza
lija Jakavoniene, 31 rugp., 
gerokai “įsidrąsinęs”, grie
bėsi britvą ir norėjo ją pa
pjauti, bet pastaroji gynėsi 
ir todėl tas “riezninkas” su
pjaustė jai tik rankas. J. 
Jakavonis, matydamas, jog 
su britva neįstengs pačiai 
padaryti galą, tai, paėmęs 
prosą, smogė nelaimingajai 
kelis sykius galvon, mirtinai 
ją sužeisdamas. Galiaus,kad 
pribaigus, paleido laiptais 
žemyn...

Taip padaręs, Jakavonis 
bandė ir pats nusižudyti. 
Stvėrėsi už britvos ir išsi

pjovė tą kūno dalį, ką ir a- 
nais metais Richesonas pa
darė. Ant riksmo subėgus 
kaimynams, atrasta Jakavo- 
niai paplūdę kraujuose ir 
jau be sąmonės. ‘ Dabar abu 
randasi ligonbutyj ir, kaip 
rašė vietos laikraščiai, pavo
jingame padėjime.

Jakavonių vaikučiai (tarp 
kurių jauniausias vos 15 mė
nesių) paimti miesto prie
glaudos namuosna.

Jakavoniai buvo slaptos 
smuklės užlaikytojais ir pa
tys retai būdavo kada blaivi, 
kas ir davė progą visokiems 
barniams ir nesutikimams 
jų tarpe rastis.

Bet štai ką rašo apie šį at
sitikimą tūlas Namor (R. 
Oman)“Ka-ko”(extra) N-ry 
25-me?

Ponas Namor daro išvedi
mą, kad Jakavonį prie tokio 
brutalio pasielgimo pastū
mėjo p. A. Antonovo prakal
ba, laikyta 30 rugp. L. M. 
D-stei. Mat, A. Antonovas 
sakęs, jog nėra dievo, nei 
dangaus, nei peklos, kur sa
koma nusidėjėliai turės “pa- 
kutavoti”.

Taigi, anot p. Namoro, J. 
Jakavonis, prisiklausęs iš tų 
prakalbų, kad po mirio ne
reikės už nieką atsakyti ir 
bandė papildyti žmogžudys
tę. Turiu pasakyti, kad J. 
Jakavonis netik ką nebuvo 
ant Namoro minimų prakal
bų, bet abelnai jokių prakal
bų nemėgdavo. Jis bevelijo 
rastis Namoro slaptoj alinėj, 
negu ant prakalbų. Dar pri
duriu J?. Namorui, kaipo 
kandidatui į kunigus, jog ir 
“žinojimas”, kad yra pekla 
ir t.t., nesulaiko žmonių nuo 
blogų darbu. Berods, kun. 
Macochas, Šmitas, Richeso
nas ir jiems panašus gerai 
žinojo” apie peklą ir kitus 
galus, o vienok papildė 
žmogžudystes! Jakavonį, 
kaip jau minėjau, privedė 
prie to žvėriško darbo gir
tuoklystė, prie kurios plati
nimo prisideda ir ponai Na- 
morai!

Lawrence, Mass.
Kaip jau buvo rašyta, vie

tos socijalistų kuopa nusi
pirko žemės, kur galėtų iš
važiuoti ant tyro oro. Ta 
vieta buvo užaugus me
džiais, bet per pasidarbavi
mą kuopos nariu, dalį me
džių jau iškirto ir padarė la
bai puikią vietą. 30 d. rug
pjūčio jau buvo išvažiavę į 
nuosava vieta. Nors tas iš
važiavimas nebuvo garsin
tas, vienok žmonių susirinko 
pusėtinas būrelis . Labai bu
vo malonu žiūrėti, kai drau
giškai visi linksminosi per 
visą dieną. Sulaukus pava
karių, dauguma pradėjo 
skirstytis. Pasilikusieji su
manė atidaryti diskusijas. 
Tapo išrinktas pirmininkas 
ir pradėta diskusuoti: “Ar 
reikalinga karė?” Po dis
kusijų draugas Jankauskas 
pasakė trumpą prakalbą. 
Visi ramiai užsilaikė ir, pa
baigę mitingą, važiavo link 
namų.

Atvažiavę į Lawrence’a, 
žiūrim, baisi galybė apstoję 
vieną namą. Maniau, kad 
tai vokiečiai jau mūsų mies
tą atakuoja, bet paskui pa
aiškėjo, jog ten lietuviškos 
vestuvės, kuriose pradėjo 
moterėlės peiliais badytis. 
Pati jaunoji pasakojo, kad 
iškilus jų karei, vienos mo
teris apalpo, o kitos pradėjo 
per langus šokinėti lauk.

Apie tas, kurios tai daro, 
jau nėra kalbos, nes jų nega
lima atvesti ant gero kelio, 
bet labai liūdna darosi žiū
rint į jaunas merginas, ku
rios gali eiti visai kitu keliu, 
bet sėdi pas Joną ar Raulą, 
kurie užfundija po penkias 
bačkutes alaus.

Sesytės! Ar jūs pamisli- 
jot kada nors, kad toks jūsų 
pasielgimas pražudo visą jū
sų gyvenimą.Jeigu jūs ir ap- 
sivesite, tai visas jūsų gyve
nimas bus nelaimingas. Lai
kas susiprasti ir pažvelgti į 
savę. G. Pušiniutė.

East Chicago, Ind.
7 d. rugsėjo L. A. U. kliu- 

bas parengė apvaikŠčiojimą,

prie kūno prisidėjo vietos T. 
M. D. kuopa ir buvo keliatas 
draugysčių atvykusių iš 
apielinkinių miestelių. La
bai malonų įspūdį darė, kad 
tokiam užkampy ir tokis 
dailus būrelis lietuvių susi
rinko. Matomai, lietuviai 
visgi darbuojasi ant visuo
meniškos dirvos.

Po maršavimui visi susi
rinko į svetainę pasiklausyti 
prakalbų ir su kokiu tikslu 
jie gatvėmis maršavo. Bet 
išėjo visai kitaip. Pirmiau
sia pradėjo kalbėti J. Mat- 
kiukas. Vieton paaiškinti 
apvaikščiojamo tikslą, jis 
pradėjo pasakoti apie kokią 
ten Stasių draugystę, kurios 
čia visai nebuvo, apie indijo- 
nus, Kolumbus ir t.t. Publi
ka pradėjo nerimauti, tarp 
savęs kalbėti, bet mūsų kal
bėtojas tęsia ir gana. Mat, 
jeigu apsiėmė, tai turi ir pa
baigti. Antras kalbėjo p. Ja- 
siulis. Šis irgi daug pasako- 
kojo, bet nieko nepasakė. 
Ant pabaigos pasakė: “Lai 
auga ir socijalistų kuope
lės”, bet pasakęs šiuos žo
džius taip gardžiai nusijuo
kė, kad net visas ant stei- 
čiaus judėti pradėjo .

Ką tas juokas reiškė, ne
galima buvo suprasti.

Po “prakalbų” prasidėjo 
balius. Mulderis.

Reinerton, Pa.
2 d. rugsėjo čia buvo toks 

atsitkimas. Juozas Godonis 
sumanė nusižudyti. Pasiė
mė revolverį ir norėjo nusi
šauti, bet revolveris buvo su
gedęs ir negalėjo išauti. 
Tuomet užlipo ant trečių lu- 
bū ir šoko per langą žemyn, 
bet ir čia kokiu tai būdu iš
liko sveikas. Nepavykus 
ten nusižudyti, nuėjo į skie
pą. bet tuom tarpu sekė pas
kui jį ir burdingierius. Ne
spėjo burdingierius įeiti i 
sklėna, kaip Godonis mėtėsi 
<mt jo su kirviu, bet tas spė- 
io atsitraukti; paskui pra
dėjo burdingierių vytis, bet 
tam pavyko pabėgti. Su kir
vių rankose metėsi ant savo 
moteries ir kaiminkos. bet ir 
tos spėjo pabėgti. Nieko čia 
nesužeides, leidosi su kirviu 
bėgti link kasyklų. Pakeliui 
pasipainiojo krautuvinin
kas, ant kurio Godonis irgi 
metėsi su kirviu, bet tas ir
gi pabėgo. Netoli kasyklų 
sutiko vieną žmogų ir, nieko 
nesakęs, kirto jam per petį 
kirviu, sunkiai sužeizdamas. 
Paskui pribėgo prie anglių 
kasyklos ir šoko į šaftą. ku
ris turėjo 1700 pėdų gilumo. 
Už pusės valandos tapo iš 
šafto iškelta tik kūno šmote
liai,

4 d. rugsėjo tapo tie kūno 
šmoteliai palaidoti su bažny
tinėmis ceremonijomis.

Pasiliko moteris su mažu 
vaiku dideliame nuliūdime.

Jonas Snizevič.

Two Rivers. Wis.
30 d. rugpjūčio L. S. S. 230 

kuopa ir anglų socijalistų 
kuopa parengė prakalbas 
prieš kares Europoj. Buvo 
kalbama angliškai, lenkiškai 
ir lietuviškai. Angliškai ir 
lenkiškai kalbėjo drg. Leo. 
Krzycl i, aldermanas iš Mill- 
waukee, Wis. Kalbėtojas 
abiejose kalbose publiką už
ganėdino.

Lietuviškai kalbėjo drg. J. 
Šemoliunas, moksleivsis iš 
Valparaiso universiteto. Jis 
labai puikiai nupiešė kares, 
ju priežastis ir kokią jos blė- 
dį atneša gyventojams. Ant 
pabaigos jis nurodė, kiek 
yra išleidžiama ant karių ir 
kad už tuos pinigus galima 
būtų pastatyti dėl darbinin
kų puikiausi namai, mokyk
los, užlaikyti mokytojai ir 
suteikti už dyką mokslas. 
Taipgi nurodė, kiek žūsta 
jaunų žmonių ir tt.

Žmonių buvo nemažai ir 
visi ramiai užsilaikė. Pra
kalbos patiko, nes liūdyjo 
gausus delnų plojimas.

Trainaitis.

Bentleyville, Pa.
30 d. rugpjūčio L. S. S. 101 

kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo drg. Kundrotavi- 
čius. Kalbėtojas puikiai nu
piešė bedarbių priežastis ir 

blėdingumą karių Eui 
Ant pabaigos pasakė, 
prie tų visų bledingumų pri
sideda kunigija ir tikėjimas.

Buvo ir deklamacijų. De
klamavo draugės Bračiulie- 
nė ir Varneliutė.

Publikos buvo daug. Rei
kia pastebėti, kad nemažai 
ir moterų atsilankė šių pra
kalbų pasiklausyti. Abelnai, 
mūsų lietuviai reikia pagir
ti už lankymąsi ant prakal
bų ir mokėjimą užsilaikyti. 
Jie visuomet klausosi aty- 
džiai ir nekelia jokio lermo, 
kas nuolatos atsikartoja di
desniuose miestuose.

J. Kraps.

Racine, Wis. Pastaruoju 
laiku darbai visai sumažėjo, 
o gyveninio reikmenis neap
sakomai pabrango. Darbi
ninkui padėjimas labai liūd
nas. Racino Perkūnas.

Montreal, Canada. Pir
miau vis darbininkai patįs 
save ramindavo, kad darbai 
pradės eiti geriau, bet jų ta 
viltis išnyko, nes juo toliau, 
juo darbai eina blogyn. Pir
miau buvo skaitoma apie 20 
tūkstančių bedarbių, o 
dabar daug daugiau. Prieg 
tam ir maistas veik dvigu
bai pabrango. Tai tik pra
džia, o kas bus toliau? Bado 
mirtis jau dabar pradeda 
darbininkams į akis žiūrėti.

Juodaplaukis.

Northampton, Mass. Gat- 
vekarių streikas užsibaigė; 
darbininkai laimėjo ir 31 d. 
rugpjūčio stojo visi darban. 
Pirmiau jie gaudavo 26įc. į 
valandą, o dabar gaus 30įc. 
i valandą.

K. P. Šimkonis.

Holyok, Mass. Čia darbai’ 
eina labai prastai, dirbama, 
vos pusė laiko. Bedarbių 
yra daug ir iš svetur pribu
vus darbas sunku gauti.

K. P. Šimkonis.

Springfield, Ill. Čeverykų 
dirbtuvės sustojo ant 18 die
nų, o gal ir ant ilgiau. Dau
gybę merginų, kurios ten 
dirbo, paliuosavo. Neteko 
darbo daug lietuvaičių. 3 
anglių kasyklos stovi dar 
nuo 1 d. balandžio; nekurios 
dirba tik pusę laiko. Dar
bas be pirkimo negalima 
gauti, o pirkimo kainos irgi 
kįla. Pragyevnimas brang
sta. Kas bus toliaus, tai bai
su ir pamislyti.

Mažas Velniukas-

Roseland, Ill. Čia randasi 
viena dirbtuvė, kurioj dirba 
keli šimtai darbininkų, tarp 
jų daugelis lietuvių. Darbo 
aplinkybės stačiai baisios. 
Kiekvienas darbininkas turi 
užveizdai fundyti. Jeiku tik . 
kuris nefundija, tai tuojaus 
tą atleidžia iš darbo. Neuž
tenka to, kad fundija, bet 
reikia dar ir pinigais duoti. 
Iš vedusių reikalaujama ma
žiau, o iš nevedusiųjų dau
giau. Mat, vedusieji užsi- 
kviečia užveizdą į namus ir 
ten jam užfundija kas ką ga
li. Yra ir tokių darbininkiš
kų šeimynų, kur užveizdom 
moterėlės fundija. Už tai 
tokie vyrai nuolatinį ir ne
blogą darbą turi. Yra tokių 
darbininkų, kurie jau čieii 
metai negali darbo gauti, 
Mat, jie nesutinka užveiz
dom fundyti. Liūdna žiū
rėti, kad mūsų lietuviai pas
kendę tokioj tamsybėj.

Roselandietis.

P. VAITIEKŪNAS 
“Laisvės” agentas lankysis 
šiomis dienomis po Chicago, 
III. ir po apielinkes. Pas 
jį galima užsirašyti laikraš
tį ir pinigus užsimokėti.

“Laisves” Adm.



JUOKŲ KĄSNELIAI.

30 Church St.

ar

Nesuprantamas dalykas.
Pasakojama, kad kartą 

Napolenonas. sutikęs vien
ranki kareivi, neturinti me

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

tų, streikus, muštynes ir 1.1., 48 puslapiai.

PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, 
“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas, 
ranki įsidėti į kišenių. 44 puslapiai.

REVOLIUCIJOS 
tuvoje. 
nius.

giriasi, kad per visą kūną, sukeldamas: 
drebuli ir nesmagumą. Vėl; 
nąbarškino, šį sykį jau gana- 
drąsiai ir smarkiai

leivis nusėdo nuo arklio ir 
prie

A x C4 v C CVk’4 CIK/ .

Pabarškino i duris, i 
Vėl

Tol. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas 

DRAUGELI.
Skanus alus, 
gardi arielka, 
•liūs, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, Ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šioa 
asakanėiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

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

Gelbėkit senbernius!
Visi šventi ir šventosios 

dievo, gelbėkit Brooklyn© 
senbernius! Juos kankina 
baisi karštligė ir jeigu blo
giau nebus, tai nedalaikys.

dahko, užklausė:
“Kokiu būdu tu netekai 

rankos?”
“Austerlizo mūšyje, jūsų 

didybe”.
“ir hkaisi neapkaišytas?”
“Ne, jūsų didybe”.
“Na, tai šia tau mano pa

ties kryžius; aš' tave pada
rau ricierium”.

“Jūsų didybė keliate mane 
į ricierius už netekimą vie
nos rankos. Tai ką jūs bū
tumėt padarę, jei aš būčiau 
netekęs abiejų rankų?”

“O! Tai būčiau tave pa
daręs pulkininku”.

Tai išgirdęs, kareivis Li
mai išsitraukė kardą ir —:

SAUGUS BANKAS
įsteigta 1879

Nuo savo įsteigimo, STATE BANK OF 
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.

SCHNEIDER BROLIAI
na

KRIAUCIAIl

Nei miegot, nei valgyt nega- čiaukšt, nusikirto kita ran- 
li, nes šešiolikinių sijone-1 pa 
liai jiems vis stovi prieš akis.' * - ---
Nekurie iš tų nelaimingų 
vargšų, beklajodami, tankiai 
nuseka paskui trumpą sijo
nėlį ir pravargsta ant “stėp- 
sų” iki pusiaunakčių. Jeigu 
tik suuodžia, kad kuri nors 
“šešiolikinė” važiuoja į jūres 
maudytis, tai ant syk koks(____ _____ __  ...
pustuzinis senbernių,’su pli-' prisiartino prie ūkininko! 
kais pakaušiais, išbirusiais triobos, kad paprašius per-' 
dantimis ir drebančiomis gulėti, 
kinkomis,kad drožiamai dro- bet niekas neatsiliepė, 
žia paskui. Nors vandenin į- pabarškino. Buvo nemalo- 
lipę tarškina dantimis, kaip' nūs padėjimas; jis stovėda- 
lietuviški garniai,vienok, no- mas jautė, kaip vanduo sun

kėsi per drapanas ir bėgo

Nėra reikalo tam atsitiki
mui netikėti. Bet sunku su
prasti, kaip jis galėjo tai 
daryti.

Gera nakvynė.
Naktis artinosi ir lietus

ŠITO BANKO KAPITALAS YRA DAUGIAU KAIP

KE1URI MILIJONAI D0L
MOKA 3 PROCENTĄ METAMS

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas ia Salle ir Washington Sts.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
i p tai skrybėlių, marškinių, 

kalnierių ir t. t. Pas mane ta- 
vorasgerasir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(ArLi Berry St.)

2)
0)

Akušerkaf
Pabalintai kursą Woman. Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodau ir 
pagelbą invairiose motoru ligose.

| F. Stropiene^J.nXu * ft SO. BOSTON. MASS. W

t
rodami pasirodyt karštais 
“šešiolikinėm” i_‘ ‘ 
jiems peršiltas vanduo. Po 
tokio maudymosi kelias die
nas nelaimingieji vaikštinė-' drąsiai ir smarkiai. Už va-j 
ja nukartomis nosimis, o jų landėlės per langą išlindo! 
plaučiai taip ir dumia, kaip ruda vaiko galva ir pasigir- i 

do balsas: “Ko nori?” 
“Aš norėčiau dažinoti, ar; 

priglauskit aš negalėčiau čia pergulėti.
O tu, šventas Maco-1 per naktį ?”—atsiliepė kelei- j 

! vis iškalbingai.
Vaikas prisispyręs į kelei- 

1 vi žiūrėjo kokią minutą, ta- 
' rytum negalėdamas suprast, 
i ko keleivis nori, paskui ta-

dusulingų avių.
Matant šitokį jų vargą,vi- 

sos šventosios 
juos. < 
chai, melskis už juos.

Bedalis Vaclovas.

Blogiausias izmas.
Vienas klebonas pasigedo 

savo geriausio parapijono, 
kuriame, taip sakant, šizmas 
buvo įsišaknėjęs iki pačių 
kaulu.

“Kas gi galėjo atsitikti 
mūsų draugui, ūkininkui Bi- 
jauskui, kad jis daugaius ne
silanko į bažnyčią ?”-klausė 
.susirūpinęs klebonas pas vi
karą* “Aš jo jau daugiau 
kaip D’is savaitės neesmi 
matęs. Tikiuosi kad ne pro
testantizmas j) ai grėsė nuo 
mūsų tikyboj”.

“Ne”, atsakė vikaras; 
“daug blogesnis klykąs”,

“Blogesnis dalykas? Blo
gesnis už protestantizmą? 
Dieve sergėk, gal būt tai de
izmas?”

“Ne, dar blogesnis daly
kas”.

“Blogesnis už deizmą I 
Brangiausias D’eve, aš ti
kiu. kad ne ateizmas?”

“Ne; blogesnis už ateiz
mą”.

“Negalimas dalykas! Nie
ko nėra blogesnio už ateiz
mą”.

“Yra daug blogesnis, jūsų 
mylista. Tai yra reumatiz
mas”.

“Kam dar klaust? Gali 
sau gulėti, jei tik patinka”— 
ir uždarė langą.

Kirmėlė ne kirmėlaitė.
“Na, Vincuk, ar tau patin

ka mano šilkinis andaro- 
kas?” klausė motina sūnaus.

“Labai gražus, mama”, at
sakė vaikas.

“Matai, Vincuk, visus tuos 
siūlus, kurie tame andaroke, 
man davė tokia maža kirmė
laitė”, gilino motina.

“Tai mūs tėtė mama’, 
ne?” žingeidavo vaikąs.

Vistiek negerai.
Motinu, norėdama savo 

vaiką išmokinti gero elgimo
si-, įkalbinėjo, kad jis visada, 
kai tik užpyks, arba susi
bars, kad atsistoti! ir pakuž- 

I domis skaitliuot: viens, du, 
trįs, iki šimtui.

Vieną dieną Vincukas pa
reina, pareina visas apdras
kytas, suplėšytas.

“Ar jau tu vėl su kuo mu- 
šeisi? Ar aš tau nesakiau, 
ka turi daryti?” barė moti
na.

“Aš skaičiau, mama”, at
isakė verkdamas vaikas, 
i “bet, matote, ką Petrienės 
Juozas man padarė!”

Iš “T. Juoku”.c

T 1
fcį

Caras Mikė, išgirdęs apie pasisekimus Rusijos ka- 
riumenės Austrijoj, taip įsidrąsino, kad net ant tokio di
delio arklio nepasibijojo užsirioglyti. Už savo drąsumą 
jisai pats save priskaitė prie karžygių ir užsikabino sau 
ant krutinės “georgevski krest”.

Nusipirk šias knygas
•:NTM() BANGA. Puikiai aprašo kovą tarp darbininkų ir kapitalis- 

Kaina 15c.

dialogų, komediją 
Knygelė labai pa

ti aina 15c.
ATBALSIAI.. Puikus skaitymai apie revoliuciją Lie- 

Paveikslai parodo, kaip revoliucijonieriai išvagia kali-
48 puslapiai. Kaina 15c.

Kas nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų,

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

LAISVES”

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

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

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

taip, 
grin-

H

188 Roebling St, Brooklyn.

“Lasves” advokatas
Morris HILLQUITH S

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Preke teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.f

495 Broadway
South Boston, M

Valandos:
Nuo 12 2 dieną ir nuo 7

j flefonas[FE5t(’ri < npoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
mane galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
!r skanaus vyno. Patarnavi- 
jnas kuogeriausias, Atsilanky
ki!, o persitikrinsit.

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

Abonementus iki 1 d. LiųkriČio,

rams, įvairiv balsy solistams ir 
pianui. Po 1 d. Lapkričio šita kny
ga (scenos veikalas) “Vestuves” 
bus pardavinėjama po 5 dolerius. 
“Vestuves” apleis spaudą apie 
15 d. LakriČio ir užsirašę ją tuo- 
jaus gaus. Adresuoki! šitaip:

Mr. M. PETRAUSKAS 
366 W. Broadway

So. Boston, Mass. 
Pinigus siyskit Money Orderiais

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

109 Grand St.,
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

PIRMUTINIS LIEIUVIŠKASIN E YORK E

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
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. BARTASZ1US ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 

Corner Spring Street
NEW YORK CITY, N. Y.

261 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Telefonas 652 Newtown ‘

FOTOGRAFISTAS
jausiu

i> paveikslus papai nau- 
n.ada ir pigiausių kainą.

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

kampas Clermont St.

O E nnn Katalogų Dykai 
fc* v • WV Užlaikau grama- 
fonus su lietuviškoms dainoms. 
Kožnas rekordas kaštuoja tik 75c 
Jeigu nori mano katalogo, tai prisiusk už 
3c pačtinę štampą, o apturėsi dideli ir 
puiku katalogą, kuriame rasi visokiu 
rišusiu!: Armonikų, Skripku, Triubu ir 
daugybe kitokiu Muzikallftku Instrumen
tu. Istorišku irjnaldu knygų, kokiu tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalaukite 
visokio tavoro pas tlkrą’lietuvi, o gausite 
teisingus tavorus. Kašykit toki adresą:

f 12 GRAND ST.

Geriausia Lietuviška

I

Mandagiausia patarnauja1 koŽnam. 
Atdara kožną dieną.

Moterims: Panedeliais nuo , 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis jiuo 5_.iki 
12 vai. nakties.

A. B. BRONSTEIN
26 Siegel St., Brook!) n,"N. Y.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

■av&itei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas jkirėjo nuo 
mėginimo visokių 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
Jis jums be pinigų duos rodą 

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

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

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

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

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

Skaitykite ir platinkite
“Laisvę”

Tik $2.00 metams.



LAISVE

Užpykintas levas.
Aš dalyvavau medžioklėj 

ant levų. Vieną kartą ir tai 
neužmiršiu iki grabo lentos.

Atsitiko tai 1888 metais. 
Tarnavau tuomet vienoj iš 
pirkliškų Londono firmų ir 
gavau prisakymą nuo savo 
viršininko, kad užpirkti Af
rikoje daugybę dramblio 
(sloniaus) kaulų.

Prisakąs paskirtas dėl 
manęs ne dėlto, kad buvau 
apsukrus pirklyboj ir smiel- 
nas — aš tik vienas iš tarna
vusių draugi) vartojau ke
lias juodveidžių kalbas.

Būdams dar mokiniu, sva
jojau apie pėdsakus Emino 
Baša ir Stanlėjaus, kad įsi- 
gilint į Afrikos tankumy
nus. pilnus aukso bei dram
blių kaulų.

Sutvarkiau visus doku
mentus, apsiginklavau, pa
siėmiau reikalingą sumą pi
nigų, o taipgi paėmiau ir 
knygvedį prie savo ekspedi
cijos.

Mano knygvedis vadinos 
Mueller — neatbūtinai troš
ko dasilytėt dyglių kaktuso 
ir pamatyt Sacharos tylu
ma.

Kelionė mums gana gerai 
pavyko — menka jūros liga 
nesugadino mūsų ūpo nei 
linksmumo.

Mueller, po teisybei, po 
pirmai atakai jūros vilnių, 
norėjo išsėst iš laivo ir grįžti 
pėkščias, bet kad ant jūros 
nebuvo bruko bei šalygatvių, 
o apie plaukimą tiek išmanė, 
kaip akmuo, — taigi, no
noms nenoroms pasiliko ka
jutėj ir buvo užganėdintas.

Išsėdom Aleksandrijoj, to
linus važiavom Nilu, — ne
atmenu, kuriuo šonu deltos, 
bet vėl persėdom purto Kai
ro, kur prisijungėm prie ko
kio tai muzulmanų ar ara
bų karavano, prigulinčio 
turtingam pirkliui belaisvių! 
Nur-al-dina.

Maršavimas per smiltynus 
buvo sunkokas.

Aršiausia tai tas, jog ne
buvo stacijų, karčiamų — 
nieko, o nieko apart mažų 
oazų, kur galima buvo pasi
drūtint tyru kupranugario 
pienu, perkąst bananą ar fy- 
g ą..

Ties ežeru Chad persisky
rė m su karavanu aš, Mueller 
ir pasamdyti afrikonai, kad 
pradėt jieškot dramblio kau
lų.

Tuomet galingiausiu val
donu murinų buvo Taboka- 
Iši. — Męs patraukėm prie 
jo buveinės.

Parodžiau karaliui savo 
metinę tramvajaus kortelę 
ir fotografiją, kas jį labai 
nustebino ir prižadėjo, kaip 
greit galint, pristatyt du va
gonu kaulų, bet už poros sa
vaičių, nes drambliai, pagal 
murinų kalendorių, per tą 
laiką buvo neprieinami.

Tuom laiku buvo paskirtas 
man šėtras arba palapinė 
prie pat karališkosios buvei
nės,todėl męs kasdien susiei- 
davom su monarchu ant af- 
rikoniško “tavoka”, kurio 
ypatybė buvo tame, jog mu
du lenktyniavom rydami ne- 
darinėtus šmulžiukus.

Be abejones, karalius vi
sados išlošdavo, kas jį labai 
užganėdindavo ir džiuginda
vo.

Tik viena karta už sienų 
išgirdau išgąstingą staugi
mą ir bėgiojimą. Mano My- 
eller, truputį skeptikas, pesi
mistas, povaliai pradėjo 
šnabždėt poterius, įsitikri- 
nęs, jog mus jau iškeps ar 
gyvus sues!

Baimė nuėjo perniek.
Įšoko persigandęs murinų 

kunigas ir sušuko:
— O massa! didysis Emi- 

re! Made in Germany!
Užklausiau jo, ko reika

lauja. — O massa! Didelis 
levas atsirado mūsų apielin- 
kėj... O massa! tu turi per
kūnais trenkiančią dūdą, už
mušk j į — gelbėk mus!

Užsikarščiavau. — Iškar
to neapmąstęs prisižadėjau, 
bet kuomet atvėsau, apsimą- 
sčiau, jog tai gana pavojin
ga, bet pervėlu atsiimti savo 
prižadą!

(Toliaus bus).

f SKAUDĖJIMAI ir diegliai
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo 

ir “sciaticos” greitai prašalinami, jeigu

SEVERA’S
GOTHARD OIL

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

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

Puikiausia Taipgi geras
maudymuisi ir S PL6(I1C(116(1 skutimuisi ir
toiletinis ni • ę galvos
muilas yra mKIII u08.p plovimui.

(Severos Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

J? Tah I OY Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams
~uūiuluo IdU LuA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisytų gyduolių ir 
jgf neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorius negalėtų 

išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

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

Telefonas Sprin'g 411.
£ Darbą atlieku geriausiai ir už pri

einamiausią kainą. Parandavoju 
automobilius, karietas dėl veselijų, 
krikštynų ir kitoms partijoms.. Vi
si mano patarnavimu yra užgano*^ 
dinti. A.š randuosi tokioj v 
kur nei vienas lietuvis negali 
klysti, nes yra matoma nuo 
TUVIŠKOS BAŽNYČIOS.

♦

GRABO RIUS IR BALZAMUOTOJ AS ♦
249 HUDSON STREET, NEW YORK CITY, i

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, 

KUOPOMS ir KLIUBAMS!
Išdirbu visokias

KOKARDAS, “BADGES”, (lUZIKUS IR 
ŽENKLELIUS.

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

spaudas draugystėms,
Ant žėdno pareikalavimo pasiunčiu 

sempelius.

A. STRUPAS
N O V ELT Y MAN U E A CT U R E R

123 Ferry St. Dep. L. Newark, N..L
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MUZIKAIJŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU

“Laisves” Knygos:

Salttnls

ivo ilgų metų pritirimu

25

10

50ir

25
10(0most i

101.00

.50 
1.00 
1.00 
.50 
.2,5

.10
3.00

50c. it 
,50c. ir

I <10 
1.00 
.50 
.50 
.50 

1.00

įsai....................50c. ir
iališka Tiktai Lietuviška Ttejauka Arba Trejos Dcvynicros
>s pargabento* visokios lietuviškos gydančios žolės, šaktijs i

Nuo plauki; žilinto. 
Nuo Reumatizmo... 
Nuo Ivtiškip ligų . . . 
Nuo dusulio.............
N uo ki t mėlių...... 
Antiseptišką mostis 
Nuo viduriavimo.. 
I*.istorija dvi vaikų

Sveikatos

BRANGIAUSIS ZMOGAl/5 tVrt
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

'arpe kitų aptiekus san- 
sekančios gyduolės;
Nuo vaivos skaudėjimo. 10c. ir

50c.

.10,

tK&~Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais‘Xpijl 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu imn« brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į Lietuviską elpticką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
229 Bedford Avenue Kampas North 4 tos gatvės Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠK0JIMA1.
Pajieškau dėl apsivedimo merginos 

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

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

(68—72)

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

A. čekauskas
49 W. U7th St.. New York, N. Y. 

(70—74)

Pajieškau apsivedimui doros mer
ginos nuo 18 iki 25 metų amžiaus; aš 
esu 25 metų amžiaus, dirbu po kote
lius, turiu gerą darbą. Kurios mylit 
apsivesti, prisiųskite laišką su savo 
paveikslu, o aš duosiu atsakymą kiek
vienai.

K. E. Bakenas.
1330 Penn Ave., Pittsburgh, Pa.

(70—74)

KARĖS MAROS 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, III.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIU IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKU ANTRAŠAI:

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

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

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

Iždininkas P. Vaičeliunas, 38 Farley 
A va MpvvjirV M ,1

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.

DAIKTU KRAUTUVE.

J. šereikis, 616 Market St., iždinin
kas.

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607 
Jenne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 
A ve. J. Sukelis, 712 Park Ave.

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

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

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

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

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

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

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

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

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

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

5.000 Katalogų Dykai, 
katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų 

J. GIRDĖS, 103 Grand Street

Reikalaudami katalogo pri- 
siųskite dvicentinę štampą ir 

rekordų su visokioms dainoms. 
, BROOKLYN, N. Y.

Užsirašykite

L. 10

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias,

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

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

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

Išpildyk šitą blankų ir pristųsk kartu su pinigais.

“MAUJIENOS” 1841 S. Halstcd St., Chicago, III.
Šiuomi prisiunėiu$------------ ui “NAUJIENAS"--------- —

metus ir meldžiu jas siųsti Žino adresu:

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.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

Jeigu tu nori žinoti, kur randasi pe
kla, kaip kankina “velniai dūšias” ir 
ką kalba tos dūšios, kurios papuola į 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų mirtin laiškai ir Šlisselbur- 
go Bastilija”, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję,

Ta knyga nupiešia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkenčia pakliuvę į 
Šlisselburgo Bastiliją ir ką jie rašo 
savo giminėms, kuomet juos veda kar
ti, nes ten surinkta pasmerktųjų mir
tin laiškai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

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

“Laisvė” paduoda naujau
sias ir teisingiausias žinias 
iš karės. Todėl visi skaity
kite “Laisvę”. Prenumera
ta metams 2 dol.; pavienis 
numeris 3 centai.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

Mokina dienomis ir vaka
rais, kurie negali lanky tiesi 
j mokyklą ypatiškai, moki- 
nam per laiškus (korespon
dencijas). Del platesnių ži
nių rašykite pas t

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

Labai svarbi naujiena!
Pranešu lietuviams ii' lietuvaitėms, 

kad uždėjau
KRAUTUVE KNYGŲ IR KITOKIŲ 

DAIKTŲ.
A.š, kaipo nuo seniai lietuviams ži

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

I stas, taip ir dabar gerai ir greitai at
liksiu jūsų reikalavimus. Todėl neuž-

' mirškite manęs ir dabar.
. JONAS JANUSAS
< 723 W. 21 st Pl., Chicago, Ill.

VOKISZKAS LEGaLISZKAs

BIURAS
(Vokiečių Advokatų Ofisas) 

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

ir Vokietijoje.
51 Chambers St. Ruimas 325

Vakarais nuo pusė septintos ir Nedoldieniuis
88 E. 139 St. Tel. Melrose 7453

Ar skaitai

“Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 

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

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

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

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

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

rį dykai.

<• SOCIJALIZMAS—KUOMI JIS YRA IR 
o KAIP JĮ ĮKŪNYTI? Parašė 0. Amerin- 
> ger, sulietuvino Europietis. Šią kny-
; gėlę patartina perskaityt kiekvienam
i- 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 

J —tai ne svajonė ir kad tik per socija-
lizmą darbininkai galės atsiekt laimę.

j Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek- 
/'viename lietuvių knygynėlyje. Kaina 

tik............................... 15cH
•< LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 

ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė 
V. Paukštys, Jeigu dar kas nežino 

u tų baisenybių, kurios dedasi Rusijos
kalėjimuose, jei dar kas negirdėjo, 
kiek laisvės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit šią kny- 

/ gėlę. Čia jūs atrasit, su kokiu žvė- 
į riškumu caro budeliai kankina nekal- 
; tus žmones ir su kokiu drąsumu mū

sų draugai eina ant mirties. Kaina 20c
f MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELIJOJ 
i IR APAŠTALŲ RAŠTUOSE. Parašė Z. 
f Aleksa. Ši knygelė išaiškina, kokis 
i moterų padėjimas buvo gilioj senovėj

ir kaip link moterų atsinešdavo Kris
taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 
mokslą skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. 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 

j apysakaites, lai perskaito ir šią kny
gelę. Kaina tik........... 15c

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

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

j 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- 

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

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas.
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, 
pamatys, kokioj tamsybėj, kokioj gi
lioj nežinėj gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. Kas 
nori valandą laiko smagiai praleisti, 
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

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

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

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

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

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

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

MEILĖS KARŠTLIGE, 
kaina.............................. 20c

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

“RANKPELNIS”,
76 MAIN STR, 

BELSHILL, SCOTLAND.
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Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Su 12
Atiduodame tik už

Tą STafafoną Rv runtu jame ant 10 metų.

Hall, Manchester, 
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VIKTIMVC 7IKIinQ i “Garsiąją” anarchistų by- V HL 1 lliluO ZilrllVO/lą, kur 4 į. liepos buvo su- 
j sprogdinta namas ir užmuš- 

“Raudonoji Savaitė” jau ' ta keturi neva “anarchistai”, 
užsibaigė. Ketverge, 101 New Yorko prokuroras vi- 
rugsėjo, 19 kuopa parengė |sai panaikino. Matomai, nie- 
prakalbas su įvairiais pa-; ko negalėjo susekti. Galima 
marginimais. Kalbėjo drg.: spręsti, kad ten anarchistų 
J. Neviackas. Buvo sulošta ir dvasios nebuvo, bet bur

žuazinė spauda visą dalyką 
išpūtė ir sukėlė didžiausi 
triukšmą.

veikalėlis “Žingsnys prie 
Šviesos”; taipgi buvo dėklą-’ 
macijų, monologų ir daina-: 
vo Aido choras. Viskas pa-: 
vyko labai gerai. Žmonių j 
buvo apie 800; daugelis ne-! 
galėjo į svetainę įeiti. 1

11 d. rugsėjo buvo paskai
ta ir prakalbos. Drg. V. 
Paukštys skaitė istoriją In- į VaiandOs detektyvai arešta- 
ternacijonalo. Trumpai vo vyra, apkaltindami jį va- 
perbėgo nuo 1864—1872 me- i gyStė j/ 
tų visą Internacijonalo veik-; Nelabai 
smą. Taipgi buvo paminėtai vestuvės. 
kokią dezorganizaciją šukė-!
lė Internacijonale anarchis-! Anglų laikraščiai nei tai 
tai, kaip su jais Internacijo-' juokdamiesi, nei tai rimtai 
nalas kovojo ir kaip juos iš praneša, kad pėtnyčioj pri- 
Internacijonalo prašalino, i buvo iš Anglijos pasažierinis 

Po paskaitos kalbėjo drg. laivas ir atvežė Vokietijos

gažas buvo adresuotas ant 
Vanderbilto hotelio, kuris 
randasi ant penktos avė.

Nors ta žinia sutinkama, 
kaipo juokai, bet kaizerio 
padėjimas ne koks ir neabe
jotina, kad jam prisieis neš
tis Amerikon.

Šiomis dienomis Brookly- 
no teisėjas teisė jauną pore
lę. Vyras turėjo 24 m., o mo
teris 18 m. Kaip tik jie su
grįžo po šliubui, tai per pusę

J. Šaltys. Kalbėtojas aiški-, kaizerio didelį bagažą, 
no apie reikšmę “Raudono-’ 
sios Savaitės”, nurodė, kad 
ne vieni lietuviai ją parengė, 
bet ir kitos tautos ir kvietė 
rašytis prie kuopos.

Pabaigus drg. J. Šalčiui 
kalbėti, trumpai kalbėjo drg.

Naujų narių prisirašė 11, 
tarp kurių buvo dvi mergi
nos.

Per “Raudonąją Savaitę”, 
kuopa gavo, rodosi, 19 naujų 
nari i ir nemažai pardavė li
teratūros.

Ketverge buvo renkamos 
aukos padengimui kuopos 
padarytu lėšų. Surinkta 17 
dolerių su centais.

Kaip matom, tai “Raudo
noji Savaitė” atnešė milži
niška nauda.

New Yorke i,r Brooklyne 
pastaruoju laiku maistas 
buvo lyg ir atpigęs, bet da
bar vėl viskas baisiai 
brango.

20 
So. 

Kalbėjo d r g. J. 
Žmonių prisi-

Brooklyne.
Neviackas. 
rinko nevisai mažas būrelis. 
Prie kuopos prisirašė 5 na
riai, tarp kurių 3 merginos. 
Prakalbos pavyko gana pui
kiai.

Dar niekad nebuvo tiek 
daug Tombs kalėjime kali
nių, kaip dabar. Ikišiol is
torijoj buvo pažymėta augš- 
čiausia skaitlinė, tai 816 ka
liniu, bet dabar jame randa
si 900.

Reiškia, juo daugiau be
darbiu, tuo daugiau prasi- 

I kaltelių. Badas priverčia ir 
prie “prasikaltimo”.

Seredoje, 16 d. rugsėjo, 8 
vai. vakare, Tautiškame Na
me atsibus “Aido” choro mė
nesinis susirinkimas. Ma
loniai yra kviečiami visi na
riai atsilankyti.

Ketverge, 17 d. rugsėjo, 8 
vai. vakare, Tautiškame Na
me L.S.S. 19 kuopos atsibus Atsiianl: 
mėnesinis susirinkimas. Vi
si kuopos nariai privalo atsi
lankyti, nes bus svarstoma 
daug svarbių dalykų.

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

DR. J. C. BROWN
Visiems gerai žinoma daktarą-specijalistą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 motus, dabar 

UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nedėlioinis, Utarninkais ir Petnyčioinis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagclbą. Su ja yra permatomas visas žmogaus kūnas, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima sužinoti, 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

PR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISEKIĖJUS1 AS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No 
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisverimus gydome

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdaug vietos 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmis.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojaus ją permatau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilgų motų mano praktika ir .stebuklingos mašinos.

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagelbos.

ATMINKITE, JOG Aš IŠGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išgydo ant visados. Aš negydau per laiškus, nes to negalima atlikti, 

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimus ligoniams 
DYKAI Nedėlioinis, Utarninkais ir Petnyčioinis.

DR. J. C. BROWIN
50 W. 36=th St., arti 6=th Ave., New York, N. Y.

OFFISO VALANDOS: NEDALIOMIS:
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piet.
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

Parsiduoda forničiai.
Parsiduoda geri forničiai 

už labai pigią kainą. Atsi- 
šaukit greit, nes savininkai; 
’.švažiuoja kitur. Atsišauki-! 
te į “Laisvės” red., 183 Ro- 
?bling st., Brooklyn,

DIDŽIAUSIA APDRAUDOS DRAU
GIJA AMERIKOJE.

Metropolitan Life Ine. ('o incorpr.
Galite apdrausti savo gyvastį nuo $50 

iki $1,000.
Platesnių žinių lietuvių kalboje ga

lite apturėti kreipianties (įdedant už 
2c štampą) pas generališką agentą:

JOSEPH R. GAYSON
272 Main St., New Britain, Conn.

TEISINGIAUSIA A TVT’ir’TT’ A 
IR GERIAUSIA A F I B p K A

LIETUVIŠKA * llulYrl
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų, 
natinė lietuviška aptieks <“ 
Massachusetts valstija
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiųsiu per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

-•fe

BUK 
VYRAS

5 0,000KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
at rauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijitna krauja 
arbasypiii, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pnčkua, 
ir kitus išmietimus, ncgromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, Itiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strictr.ra ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
naniuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kode! jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvč žinios, katros ture žinoti kožnaa vedes arba 
n e ved e s vyras. Ta knyga yra pa r a Si t a par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Tcntvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk j 
nekokiu pinįngu, tyk paraSik sava varda, ir adresa ant 
Žeminus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L tW 22 Fifth Avenoe, Ckic*t«:

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejtna, aS noriečjao 
jog Tamista prisiubtumei man vysai dykai vėna jusu knyga del vyra.

Vardas

Adresas: Stellas

SPECIJAL1SKAS IŠPARDAVIMAS
tokio išpardavimo new yorke dar niekad nebuvo

Labai Puikus
Venski

t

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

Armonikai
su 21 periu Klevišiu, 8 basais 

Vertės $18.00, tik už $7.SO

New Yorke randasi apie 
10,000 darbininkų, dirbančių 
didžiuosiuose namuose prie 
aleveiteriu. Jų darbo valan
dos nuo 15 iki 17 vai. darbo 
dienos ir jie gauna nuo 9 iki 
12 dolerių į savaitę. Tie dar
bininkai turi dar susil 
uniformą, kuri 
anie 25 doleriai. Dabar A- 
merikos Darbo Federacija Į| 
pradėjo varyti tarp jų agi- g 
taciją, kad pritraukus prie J 

Į unijos. |
BROOK LYNIEC1V ATYDAI. § 

Lietuviškas šiaurius.
Pataisau batus, čeverykus už pigia 

( kainą. Darbą atlieku gražiai ir gerai.
11 ’’ Vykite, o persitikrinsite. S

S. MILEVIČIUS {J
356 Wythe Ave.. Brook’yn, N. Y.

Šiomis dienomis pribuvo į 
New Yorką garlaivis ir at
vežė iš Vokietijos pirmą pač
ia nuo prasidėjimo karės. 
Visa pačta susidėjo iš 350 
maišų.

Šiemet New York o darbi
ninkų unijos nerengė “Dar
bininkų Dienoje” parodų, 
kaip tai kitais metais dary
davo, bet tik parengė pikni
kus ir kitokius pasilinksmi
nimus. Tuose pasilinksmi
nimuose dalyvavo keli šim
tai darbininkų.

ŠOKIŲ MOKYKI, \.
Wirtalla’s Šokių Mokykla atsidarys 

Utarninko vakarą, 13 Octoberio, 1914, 
svetainėj Orange 
Conn.. Visi vėliausios 
bus mokinami. Į 
moterims—15c. 
bus duodamos po 
75c. už lekciją.

kaštuojaAr žinai, kaip dvasiškija 
. A-|£

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

PUIKI PROGA KIEKVIENAM. J
Kas užsirašys per mane “Laisvę” ir čk 

atsiųs $2.00 už metus, tas gaus (lova- II 
nu knygomis už 75c. Knygų surašą J 
pasiųsiu kiekvienam pareikalavus. 
Pinigus galima siųsti “Monpy Ortie-| C 
riu” arba registruotam laiške. Ypa
tingai atkreipiu atydą chicagiečiams, 
kurie gali ir į namus ateiti vakarais 
apie 7 vai.

J. BELIACKAS
3019 S. Union Ave., Chicago, Ill.

PARSIDUODA SALI UN AS.
Parsiduoda saliūnas visai už žemą 

kainą lietuvių apgyvento] vietoj. Biz
nis išdirbtas. Klauskit po numeriu 
36 Rivington St., kampas Forsyth St. 
New York City arba klauskit“Laisvėj”

P A RSI D U 01) A G ROS E R NĖ 
už labai žemą kainą iš priežasties sa
vininko ligos. Geras biznis dėl gero 
žmogaus. Atsilankykit greitai po 

| šiuo num.: 223 Front St..netoli Bridge 
St., Brooklyn, N. Y.

Socijalistų Partijos 
BOSTONO LATVIŲ SKYRIUS No. 2 

statys ant scenos puikiausią Schillerio 5 aktų dramą

INSTITUTE HALL
277 Cambridge St., E. Cambridge, Mass.

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

Pasarga: Važiuoti 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 Hali.

a

“Iš dvasiškų 
tėvelių gyvenimo

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

Pinigus galite siųsti ir stampomis.

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

/

“DAKTARAS" 
parodo, kaip 
nuo HgM apsi
saugoti.

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

gB

g R

Voks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už

Atsiųskite mums nors kiek pi
di lelis GUFAFONAS nigų ant rankos, o męs jums 
Lietuviškų dainų, vertės $45.00.1 nusiųsime inuzikališką instru- 

s mentą, koki JV9 tik norėsite.

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

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdSs- 
tinčja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniem* 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

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

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

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras1!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip;

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnio- 
ke ir pėtuyčioj vakare nuo 6 iki 8.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
! Nuo Reumatizmo.......
1 Kraujo Valytojas......
Vidurių Reguliatorius
Trojanka.........................M - . . . .

3 
g

Kf K»

......................$1.00 

......................$1.00 
..........................50c 
25c, 50c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

lik ką iščjo iš po spaudos antra laida 
_______ DR, F, MATULAIČIO

TE15INQ0J

MOTERŲ LYTIŠKOS HIGIJENOS 
KN1NGELE

Ši kningelė svarbu perskaityti kiek
vienam, VYRUI. MOTEREI ar MERGI
NAI. Ji visiems ligiai naudingairžingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai ir gausiai 
paveiksluota. Pnsiųsk 25c krasos ženk
leliais, o tuojaus aplaikysi tą žingeidžią 
kningelą. Adresuok:

M. G. VALASKAS)
>49 Kensington Ave. Chicago. Ill.

Męs užlaikome specijallškai rusą meistrą, t oris pat tiso v Įsakius 
Muzlkališkus Instrumentus ir l < n 'giaiuo.

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

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

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

V AIvlUvz VzULjLj. operacijos, arba apvyniosimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PPOQTATITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
i iVvzM 11 11 ID • tampymo. Mano gydymas prašalina visos 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitomus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
QVPJI IS Jeigni jums skauda gerklė, randasi plėves, išbėrimai, va- uil IjLIu. rj0 spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus Pie
tus nuoaytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
nių gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. AŠ suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QI A PTOQ I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip1 vu LiivlV/O* tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.

I CTl J12 A I^K.vdau pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę iigydyti. Gy- 
O I lytu 1 ViyrĮ dRU 5^ jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo bianio. 
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu. kuriu negalima. Mano gydy
mo -“ūdas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikrinama, jog visada atnete garas, 
pasekmes. Gyiįąu Ausu. Galvos. Širdies! Gerklės. Plaučiu, Kratinės, Pečiu. Kepenų. Pilvo. 
Žarnų. Inkstu, Šlapinimosi organu, Smerenu. Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas, 
Aš netikiu j gydymą laiškais, todėl neklauskite manės patarimu. Kurie gyvenate toliaua 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikrą teisybe pasakysiu, ar'gsdiu išgydyt.

O 208 W. 42nd St., arti Broadway
DIV. DIIVllE, NEW YORK CITY, N. Y.

’’mnwiawa 
lOHosivy.u notricni'u
3HMX3-N1N'

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

ANCHOR, 
PAIN

EXPELLER 

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

F. AI).
RICHTER

& CO.
74—80 

Washington 
SU

New York. N. Y.

J Drūti muskulai neatneša naudos,
< jei Jus Romal’izmas kankina. Su
3 PAIN EXPELERIU

jei drūčiai suberšti atueš Jum tuoj
palengvinimu ir prašalins priežastį 
skRUSITH^b f r

F. Ad. Richter & Co.
I>C»RL ST.. NtW VORK.

Tėmikit antAnkoro
ženklo apsaugoiino




