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VISUOTINAS AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIŠKASAI SEIMAS ATSIBUS NEW YORKE.
ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

Londono dienraštis “Daily 
Chronicle” praneša apie se
kančius nuotikius Prūsų 
Lietuvoj ir Didžiosios Lietu
vos nartih^'''

Šalę Klaipėdos buvo gir-i Nepakliuvo i gubernatorius. 
Ci: iLik i&šaudymasis. i ixetoii Paryžiaus francū- 

ižams pavyko suimti nelais
vėn vokiečių generolą su 15 
anderių. Pas generolą ki
šeninį rado popierių, kuriose 
buvo Įgaliojimas to generolo

dėties smarku

MŪŠIAI FRANCIJOJE.
Sajungiečiams sekasi.
Šiuomi tarpu kaip sąjun- 

giečių (anglų ir francūzų), 
taip ir vokiečių kariumenė 
susiėjo kruvinau mūšin ties 
upės Aisne pakraščiais. Vo
kiečiai užėmė gerą poziciją 
ir jau nemano traukties at- 
gal.

A n gi i j os gene ralis štabas 
praneša, jog Vokietijos 
kronprinco armija traukiasi 
atgal. Vokiečiai buvo pasi- 
gyrę, jog bombarduoja tvir
tovę Verdun, vienok francū- 
zai tą užgina.

Prancūzai atmušė nuo vo
kiečių miestą Rheimsą, kurį 
vokiečiai buvo užėmę.

Anglai sakosi paėmę vėl 
nuo vokiečių 12 kanuohų ir 
600 belaisvių.

Atėjo gandas, kuris dar 
reikalauja pasitvirtinimo, 
jog vokiečių generolo Kluc- 
ko armija suimta nelaisvėn. 
Prancūzai būk apsiautę ge
nerolą Klucką ir privertę jį 
pasiduoti.

Vokiečių viltis dabar tūno 
ant pasisekimo kronprinco 
armijos. Vokiečių generalis 
štabas tikisi laimėti, vienok 
pripažįsta, kad plianas už
imti Paryžių nepasisekė.

Laivyno rezervistai pa
šaukti.

40,000 Vokietijos laivyno 
rezervistų pašaukta po gink
lu, kaipo sausumos karei
viai.

Vokietijoj ir Austrijoj 
gali kilt revoliucija.
Iš Berlyno per Olandiją 

gauta žinių, jog visoj Vokie
tijoj viešpatauja baisiai 
irislėgta žmonių dvasia. 
Valdžia slepia skaitlių už
muštųjų ir sužeistųjų, bet 
valdžiai jau nebetikimi.

Visur viešpatauja neužsi
ganėdini mas, kadangi val
džia nesirūpina bedarbiais. 
Bizniai visiškai nupuolė. So
či jai istai savo kritika plie
kia valdžią, kuri siunčia ka
res belaisvius kelių taisyti, 
o saviškiams bedarbiams 
neduoda darbo.

Vidurinėj Vokietijoj tylo
mis kįla gandas apie revo
liuciją, nes vyriausiu kalti
ninku šių nelaimių juokuoja
ma kaizerį. * '

Austrijoj valdžia stengia
si užsmaugti Mdarbt^suki- 
imus. Uždrausta visokios 
demonstracijos ant gatvių,

Karėn pašaukta jau ir 
landsturmas, bet jiems ne
pakanka uniformų ir ginklų. 
Visos publiškos vietos ir mo
kyklos užimta ligonbučiais.

būti Paryžiaus gubernato
rium po apėmimui to miesto 
vokiečiais

Paryžiuj vokiečiai belais
viai turėjo maršuoti gatvė
mis. Tai buvo padaryta tuo 
tikslu, kad privertus vokie
čius paguodot francūzus be
laisvius, kurie turėjo mar- 
šuot Miuncheno gatvėmis.

Vokiečiai sako baisiai 
sumušę rusus.

GenerolasHinderberg pra
neša apie naujus puikius lai
mėjimus Prūsų Lietuvoj. Ji
sai sakosi galutinai sumu
šęs rusus.

Visa Vilniaus armija, su
sidedanti iš antro, trečio, 
ketvirto ir dvidešimto kor
pusų ir dviejų divizijų in- 
fanterijos — visiškai sumuš
ta ir rusai smarkiai traukia
si linkui Nemuno.

Iš Gardino praneša, kad 
rusų armija, sumušta ties 
Lycku, susidėjo iš 22-ro ar
mijos korpuso ir trečio Sibi
ro korpuso. Hinderburg sa
vo telegramoj kaizeriui tvir
tina paėn;ęs daugybę rusų 
belaisvėn.

“Ant Berlyno”—šaukia 
caras.

O caras kaip savo, taip sa
vo gieda. Jisai pirmas, gir
di, įjosiąs Berlynan. Kaip 

greitai bus galutinai apsi
dirbta su Austrija, kurią 
tuoj tikisi visiškai apveikti, 
tai tada rusai stačiai eis 
Berlynan.

Taip tvirtinama iš rusų 
pusės.

Rusai gi vis dar tebesiun- 
čia daugiau kareivių į Prū
sus.

Karaliaučiaus apgulimas 
tebesitęsia, bet žinių, kaip 
tas apgulimas rusams seka
si—nėra.

Serbai įsiveržė Vengrijon.
Londonas, 16 d. rugsėjo.— 

Užėmę Zemliną, serbai eina 
toliaus, Austrijos gilumon.

Ligišiol Austro - Vengri
joj yra jau 150,000 serbų ka
reivių ir jie perdėm eina pir
myn. Jų pienas yra užimti 
Budapeštą, Vengrijos sosta- 
miestį. Išpradžių serbai mė
gino uŽSi&ti Frtfshktfgorą, 
poziciją didelės svarbos.
' Kita dalis serbų eina ant 
Sarajevo. Serbijos kariu
menė mano susivienyti su 
Rusijos kariumene.

Rumunija atsimeta nuo 
Austrijos.

Rumunija, kuri visą laiką 
buvo didelė draugė Austri
jos ir Vokietijos, atsimeta 
nuo tųdviejų šalių ir priside
da su savo simpatijomis prie 
Franci jos, Anglijos ir Rusi
jos.

Buchareste atsibuvo prie
šingos Austrijai demonstra
cijos. Senoji Rumunijos mi
nisterija pasitraukė iš vie
tos.

Rumunija nori dėties iš
vien su Italija prieš Austri
ją. Italijos pirmeiviai nori 
karės. Tam priešingi soci- 
jal istai.

Sušaudė prūsų aficierj.
Rusų kazokai suėmė ne

laisvėn prūsų aficierį Preuš- 
ker. Ji apkaltino tame, kad 
žiauriai elgėsi su rusais,kuo
met vokiečiai buvo užėmę 
Kališą.

Preuskerį sušaudė pagal 
nusprendi karės lauko teis
mo.

Tarpe lenkų.
Londonas, 16 d. rugsėjo.— 

Žinomas lenkų tautininkų 
veikėjas D. G. Retingen ga
vo sekantį laišką nuo Angli
jos svetimu šalių ministerių:

“Aš esu įgaliotas pasakyti 
tamstai, jog jo didenybė ca
ras yra simpatijoj su mani
festu lenkams, kuris tai ma
nifestas yra išleistas, palie
pus jo didenybei ir jog išsi
tarimai to manifesto yra šir
dingai sveikinami visuome
nės jausmais šioje šalyje”.

Lenkų rašytojas Sienkie
wicz, kuris kvietė Austrijos 
lenkus eiti išvien su rusais,

yra areštuotas pagal palie
pimo Austrijos valdžios ir 
pasodintas kalėjiman.

Sienkewicz turi jau 70 me
tu.L

Anglijos audinyčios už
darytos.

•iv

Karė jau atsiliepė ant An
glijos tekstiliškos pramonės 
tuomi, jog 200,000 vyrų ir 
moterų Lancashiro provin-( 
ei joj jau nustojo darbo.
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Am. Liet, Spaudos Drau
gijos iniciatyvi .padarytoji 
anketą įvyko, ir balsavimo 
terminas pasibaigt/ 10 d. 
&ugšėjb. Baisa ^e* dalyva- 
W> laikraščiai r “Naujienos”, 
“Jaunimo Sapnai”, “Vieny
bė Lietuvninku”, “Katali- c- 7

kas”, “Tėvynė”, “Jaunoji 
Lietuva”, “Tarka”, “Dilgė
lės”, ’’Keleivis”, “Ateitis”, 
“Saulė”, “Kova” (žiūr. “Tė
vynės” N. 36) ir “Laisvė” ir 
organizacijos: T M. D., S. L. 
A., S. L. R. K. A. ir L. S. S. 
Absoliute balsų didžiuma iš
sireiškė, kad seimą reiktų 
sušaukti New Yorke spalių 
1, 2 ir 3 d. L. S. S. dėl techni
kos kliūčių savo galutinos 
nuomonės dar nepridavė, 
bet iš atskirų jos vadovų ir 
vadovaujančių j ų o r ga n ų
atsiliepimų galima tikėtis, 
kad jos balsas taipgi prisidės 
prie absoliutės balsų didžiu
mos skaičiaus.

Tokiuo būdu mūsų visų 
sriovių ir pakraipų laikraš
čių bei organizacijų absoliu
tės balsų didžiumos nutari
mu, visuotinasis Amerikos 
lietuvių * seimas bus New 
Yorke (Brooklyne) spalių 1, 
2 ir 3 dieną.

Visos Amerikos lietuvių 
kolionijos ir organizacijos 
teiksis rinkti tan Seiman sa
vo atstovus. Didžiausios or
ganizacijos, k. a.: T. M. D., 
S. L. A.,’S. L. R. K. A. ir L. 
S. S. teiksis savo atstovus at
siųsti bent viena diena anks
čiau dėl galutino dienotvar
kės priėmimo.

Draugijos ir jų atstovai ir 
atskiri asmenįs, kurie pasi- 
rįžę dalyvauti seime ar turi 
savų sumanymų ar įnešimų 
teiksis pranešti apie tai Lie
tuvių Spaudos Draugijos se
kretoriui (V. K. Račkauskui, 
307 W. 30th str., New York, 
N. Y.), kad jis tuos praneši
mus perduotų Brooklyno ir 
New Yorko lietuvių komite
tui, kurs užsiims visu seimo 
surengimu.

V. K. Račkauskas, 
Am. Liet. Spaudos Dr-jos 

Sekretorius.

Rusinai prieš caro valdžią.
Galicijos rusinu partijos 

sudarė vieną bendrą komite
tą, kurin įeina kaip socijal- 
demokratai, taip ir dešinieji, 
ir tasai komitetas išleido 
vieną pranešimą, jog rusinai 
nenori eiti išvien su caru, 
nors rusinai ir rusai yra 
bendros padermės tautos. 
Tame atsišaukime pasakyta, 
jog caras yra amžinas prie
šas U k rainų tautiškos savy- 
stovybės ir carai jau nekar
tą sulaužė prižadus.

Socijalistai nori tarpinin- 
kystės.

Amerikos socijalistai pa
siuntė telegramas žymiau
siems Europos socijalistams, 
ragindami juos kosmarkiau- 
siai darbuoties, kad valdžios 
priimtų prezidento Wilsono 
tarpininkavimą sutaikinti 
^kariaujančias šalis.
! L. Bergeris, buvęs soęija- 
listų kongresmonas. sako, 
kad dabar patogiausia va-* 
landa taikinties, nes kiekvie
na šalis sakosi išlošusi.

Nori gauti paskolės.
Vokietija norinti jau gau

ti Amerikoj privatišką pa- 
skolę ant $25,000,000.

Iš Amsterdamo gauta ži
nia, kad vokiečiai kosmar- 
kiausia drūtina Brusseli, f z 
Belgijos sostinę. Veikiausia, 
belgai, jeigu panorės Brus- 
selį atgaut, tai turės jį išar
dyt..

Panama, 16 d. rugsėjo.— 
Netoli Colon prasidėjo jūros 
mūšys. Manoma, kad tai 
Anglijos karės laivai mušasi 
su vokiečiu kreiseriu “Drez- 
den”.

Mirt ics pakalnė.
Liublino gubernija, Rusi- 

josLenkuose,paversta į griu
vėsius. Du sykiu per ją per
ėjo austri j iečiai—kartą, už
puldami rusus, antrą kartą, 
bėgdami nuo jų.

Sodžiai ir miesteliai per 
šimtus viorstų išdeginti,lau
kai išmindžioti. Padangėse 
per ištisas savaites glūdėjo 
debesiai parako dūmų.

Kaimiečiai apleido savo 
skarbą, savo buveines ir bė- 
go kitur. Tai į ką pavirto 
Liublino gubernija!

Netoli sodžiaus Mikolaje- 
vo buvo didžiausias mūšys. 
Tame mūšyje tapo užmušta 
15,000 austrijiečių. Dabar 
tą vietą taip ir vadina: •“mir
ties pakalnė”.

Kares išlaidos.
Anglijos dalyvavimas šio

je karėje jau lėšavo $166,50- 
0,000. Tai išneša 43 dienos.

Kasdien karė lėšuoja Ang
lijai $3,870,000.

Dabar ant Przemyslo.
Austrija sakosi dabar jau 

pradės atsigauti. Mat, šiuo- 
mi laiku jos kariumenė ran
dasi gerai apgintuose iš stra
tegiško atžvilgio Sano upės 
pakraščiuose.

Nors Austrija turėjo bai
siausių nuostolių mūšiuose 
Galicijoj ir Liublino guber
nijoje, vienok ji išnaujo ren
ka savo spėkas.

Taip-pat paaiškėjo, jog li
gišiol ant 1 austro buvo bent 
trįs-keturi rusai. Taigi, ru
sų skaičius buvo žymiai di
desnis.

Rusai sako, jog jie jau pa
ėmė nelaisvėn šeštą dalį Au
strijos veikiančios kariume- 
nės.

Austrijos ambasadorius 
Washingtone gavo žinių,kad 
naujame mūšy ties Lvovu 
austrai atstūmė rusus atgal.

Rusai dabar eina ant di- 
džiausfos Austuos tvirto
vės Przejttysi. V

111 f
Sako, caras duos amnistiją.

Iš Paryžiaus‘pranešama, 
jog caras ketina buk greitu 
laiku duoti amnistiją vi
siems prasikaltėlimas.

žuvimas Rusijos gvardijos 
pulkų.

Rusų diduomenė papras-, 
tai tarnauja taip vadinamoj 
gvardijoj.

Šioje karėje du Rusijos 
gvardijos pulkai dalyvavo 
mūšyje su vokiečiais ties 
Gumbine. Abudu pulkai 
veik visiškai sunaikinti. Už
mušta daug grafų, kuni
gaikščių ir baronų.

Rusijos monopoliai uždaryti
Vieno anglų laikraščio ko

respondentas iš Maskvos 
plačiai aprašo dabartinį sto
vį ūpo visoj Rusijoj.

Karei pritaria kaip atža
gareiviai, taip ir pirmeiviai. 
Monopoliai visur yra užda
ryti. Alkoholinių gėrynių 
beveik negalima gauti.

Svetimtaučiai pritaria val
džiai. Nepritaria rusų val
džiai tik finai ir išdalies 
Kaukazo mahometonai, ku
rie nori prisidėti prie Turki
jos.

Maskvon kasdien pribūna 
daugybė sužeistųjų. Visi vi
suomeniški Maskvos namai 
paversti į ligonbučius.

Atėjo gandas, kad Peter
burge suareštuota daug ru
sų socijalistų. Šita žinia 
reikalauja dar pasitvirtini
mo.

Caras persikeitė telegramo
mis su Poincare.

Caras mušė telegramą 
Francijos prezidentui Poin
care, garbindamas Franci
jos kariumenę dėl laitnėji- 
mų. Poincare atsakė tuomi 
pačiu.

Kas girdėt Amerikoj?
Mexico City. — Generolas 

Carranza praneša, kad Su
vienytų Valstijų kariumenė, 
užėmusi Vera Cruz, pasi
traukia iš ten, sulyg paliepi
mo prezidento Wilsono. Iš 
tos priežasties Mexikoj vieš
patauja didelis džiaugsmas.

Baisi gelžkelio nelaimė į- 
vyko netoli Lebanono, Mo. 
Ekspresas, einąs į Texas, į- 
krito upėn. 45 pasažieriai 
žuvo.

Kaizeris važiuos j rytus.
Kaizeris Villius važiuos į 

rytų Prūsus, kad ypatiškai 
vadovauti savo kariumene, 
einančia prieš rusus.

Sako, liepė pasitraukt atgaL
Italų dienraštis “Messa^e- 

ro” tvirtina, jog kaizeris lie
pęs savo karitunenei pasi
traukt iš Belgijos, Franci
jos, ir-Luxemburgo ir eiti lin
kui Reno, kur manoma su
koncentruoti visas Vokieti
jos spėkŽs.

Vokiečiai vėl sumušti.
17 rugsėjo (četvergo ry

tas). Francūzai perėjo per 
upę Aisne, vėl sumušę vokie
čius ir privertę juos pasi
traukt. Vokiečiai smarkiai 
atakavo pirmąjį armijos 
korpusą, bet tapo atmušti. 
Anglai paėmė 200 vokiečiu 
belaisvių.

Jeigu francūzams pavyks 
užkirsti kelią kronprinco ar
mijai linkui Metzo, tuomet 
vokiečiams bus visai blogai.

Chicagos socijalistai ir 
tautininkai nedalyvaus 

zakristijonų seime.
Mums tik ką prisiųsta lai«* 

škas iš Chicagos, jog Chica» 
gos ir apygardų tautininkai 
nedalyvaus kuniginiame su
važiavime. bet visuotiname 
lietuvių seime New Yorke.

Lai zakristijonai, įsikabi
nę į savo kunigų skvernus 
veikia, bet jie bus vieni, o vi
suotinas seimas, kuris atsi
bus New Yorke, bus beparty- 
vis ir sutrauks visus lietu
vius, kaip socijalistus, taip 
tautininkus, taip laisvama
nius, kaip ir bepartyviškuo- 
sius.

Susivienyjimo Lietuvių A- 
merikoj kuopos ir daugelis 
draugijų turės savo pasita
rimą 20 d. rugsėjo.

Garbė Chicagiškiams, kad 
nesidavė save apsigaut juo
dajai gaujai!

Juodieji, rinkdami para
šus po savo atsišaukimu, ne
kuriu asmenų parašus išga
vo viliugingai, ir, kaip sako, 
jų tarpe ir L. šerno.

(Tąsa ant 8-to pusi.).
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Laikraščių
Kara

ievas

ia vyko į palocių ant specia 
iškos dievmaldystės. Šim 
tas tūkstančių žmonių susi 
rinko ties palocium. Pamal 
das pradėjo popas, perskai 
tęs manifestą apie karės ap

A. J. Karalius.

Apie maistą
kia atsakančiai maitintis. 
Sutrukdintas virinimas su« 
teikia blogas pasekmes.

RUSIJOS SOCIJALISTAI 
IR KARĖ.

Tik dabar, kada atėjo pač- 
ta iš Rusijos, galima sužino
ti, kaip veikė mūsų draugai 
Rusijoje, kuomet carizmas 
įtraukė šalį į pasibaisėtiną 
karę.

Karei vesti valdžia kreipė
si į dūmą pinigų. Tuomet 
draugas Chaustov varde vi
sų dūmos socijaldemokratų 
pasakė 8 d. rugp. dūmos po
sėdy sekančią prakalbą:

“Pasibaisėtina ir neturin
ti precedentų nelaimė įvyko 
dėl pasaulio tautų. Milijo
nai darbininkų atstumta 
nuo jų darbo ir pagauta kru
vinąja sriove. Milijonams 
familijų gręsia badas.

Karė jau prasidėjo. Kuo
met valdžios ruošėsi karėn, 
tai viso pasaulio darbinin
kai su Vokietijos darbinin
kais priešakyje — protesta
vo prieš karę.

Širdis Rusijos darbininkų 
plaka išvien su visos Europos 
darbininkais. Šitą karę pro
vokavo politika užgrobimo, 
už kurią atsako valdančios 
klesos visų šalių.

Darbininkai gins pasaulio 
civilizaciją prieš kapitaliz
mo ataką.

Susipratęs proletariatas 
stigo spėkų, kad neprileidus 
prie karės ir grįžimo barba
rystėm Bet męs esame per
sitikrinę, jog darbininkų 
klesa atras tarptautiškame 
solidariškume įrankių, kad 
priskubinus greičiausią susi
taikymo terminą. Sąlygas 
gi taikos nuskirs pati liau
dis, bet ne dipliomatai.

Męs tikimės, kad šioji ka
rė atvers akis Europos mi
nioms... ir jog ji bus pasku
tinė”. (“The Call”).

Kuomet drg. Chaustov 
perskaitė šitą deklaraciją, 
tai visi socijaldemokratai ir 
darbo kuopos atstovai (prie 
jos priguli ir kauniškiai Ja
nuškevičius ir Keinis) išėjo 
iš dūmos salės, palikę vienus 
pačius juojįašimčius ir šiŽŪ- 

"■dinius pirmeivius remti carą 
jojo pienuose.

Wilkes Barre — apie 10 na
rių, Pittstone — 4 nariai. 
Daugeliui užrašyta “Kova”.

Tik gaila, kad Wilkes Ba- 
riečiai vis dar neįjiegia savo 
tarpe susitaikint.

Pittsburgiškiai irgi smar
kiai veikė. Mūsų korespon
dentas drg. Klausytojas ra
šo, kad 55 kuopa L. S. S. 
kiekvieną vakarą rengė pra
kalbas. Kalbėję draugai A. 
ir J. Baltrušaičiai, Brazaus
kas, J. Mažiukna, D. Lekavi
čius, J. Aleksis ir A. Keršis. 
Publikos kas vakaras aps
čiai susirinko ir po prakalbų 
žmonės linksmai sau traukė 
namo. Užrašyta gana daug 
“Kovų”, išparduota literatū
ros ir prie kuopos keli drau
gai prisirašė. Žmonės da
bar tik ir kalba vien apie 
socijalizmo klausimus.

Iš Philadelphijos mums 
rašo: “Raudonoji Savaitė 
pas mus, Philadelphijoj, at
nešė labai didelius vaisius. 
Surengėm dvejas prakalbas, 
trejas diskusijas ir vienus 
debatus.
apie 80 egz. 
jo num. spauzdinom 15,000 
egz. ir viskas išėjo. Yra dar 
daug reikalaujančių, bet jau 
“K.” neliko. Daug prisira
šė ir prie Sąjungos”.

Nėra tik žinių iš angliaka- 
syklų distrikto apie Shenan
doah, Pa., kur tokia daugy
bė lietuvių gyvena. L. Pru- 
seika kalbėjo Tamaqua, Coal 
Dale ir Minersville ir ten 
prie Sąjungos prisirašė per 
12 naujų narių. Minersvil- 
liečiai veikė išsijuosę per vi
są savaitę.

Retai - retai tik tarpe link
smų žinių randasi viena kita 
liūdna žinia.

Kovos” užrašėme 
raudono-

“Laisvės” pasakymas, jog 
dėlei klaidos parlamento at
stovų negalima dar kaltint 
visos socijaldemokratijos — 
pasirodo, buvo pamatuotas 
pasakymas.

Kaip “Vorwaerts”, taip 
visi kiti socijaldemokratų 
laikraščiai veda tikriausią 
kryžiaus karę prieš kaizerį 
ir jo valdžią. Jie brendina 
spėkas, kurios turės nuvers
ti kaizerio valdžią, jeigu są
lygos susidės prielankioje 
pakraipoje.

Męs ypatingu džiaugsmu 
atkreipiame atydą į straips
nį, kurį patalpino “Leipziger 
Volkszeitung” — organas 
kairiųjų socijaldemokratų 13 
rugpjūčio, iš priežasties me
tinių sukaktuvių nuo Augu
sto Bebelio mirties.

Tame straipsny nurodo
ma, kad prieš 44 metus, laike 
karės tarpe Franci jos ir 
Prūsijos — Augustas Bebe- 
lis ir Wilhelmas Liebknech- 
tas, vieninteliai atstovai sei
me — balsavo prieš karę ir 
biudžetą, nors tuomet Napo
leono III despotizmas buvo, 
rasit, pavojingesnis, negu 
Mikalojaus II despotizmas. 
Ir vienok, nors juodu abudu 
— Bebelis ir Liebknechtas— 
kolabjausia neapkentė ano 
tyrono, pasmaugusio respu
bliką, vienok juodu neprisi
dėjo prie patrijotiško stau
gimo.

Liebknechtas pasakė: “ir 
Bebelis ir aš nei valandėlei 
neatsisakėme nuo mūsų 
principo. Męs likomės ant 
savo sargybos”.

“Leipziger Volkszeitung” 
ir “Vorwaerts” taktika pa
rodo, kad Vokietijos socijal- 
demokratija eina tarptauti
nio darbininku solidarumo 
keliu.

PO RAUDONOSIOS 
SAVAITĖS.

Pereitame “Laisvės” N-ry 
jau padarėme apžvalgą to 
viso, kas nuveikta Raudono
sios Savaitės laiku. Šiomis 
dienomis gavome dar dau
giau linksmų žinių. Išties, 
daugelio net nesitikėta, kad 
Raudonoji Savaitė taip pui
kiai pavyks.

Ypač mums svarbu yra 
pabriežti Raudonosios Sa
vaitės pasisekimas dabar, 
kuomet kunigai, tautininkai 
ir šiaip jau įvairus svirpliai 
iš užkampių stengiasi paže
mint socijalistų vardą ir vos- 
vos nesuverčia jau visos at
sakomybės už Europos karę

Herkuleso neapykantos stul
pų jau priėjo brooklyniškis 
lapas “Vienybė Lietuvnin
kų”. '

Čia dar kartą paaiškėjo, 
kad socijalistų priešai nepa
vydi mums purvų ir šmeižto 
ir tai tokioje valandoje, ka
da, rodosi, ir jie jau turėtų 
pasakyt žmonėms bent kiek 
teisybės apie tikrąsias karės 
priežastis.

Bet tiek to. Šmeižti — 
yra jų amatas, o męs vely 
dirbkime ir švieskime mūsų 
tamsiąją liaudį.

Pereitame “L.” N-ry tik 
paminėjome apie drg. S. Mi- 
chelsono maršrutą po rytinę 
Pennsylvaniją. Tasai marš
rutas labai gerai pavyko.

Drg. K. Arminas, sekreto
rius VII rajono L.S.S. mums 
rašo.

“Maršruto pasekmės ko- 
didžiausios. Naujos L. S. S. 
kuopos susitvėrė: Inkerman 
—iš 15 narių;Duryea iš 9 na
rių.

Per prakalbas Scrantope 
prisirase apie 10 narių, 
Binghamtone — 8 nariai,

JUODIEJI JAU VEIKIA.
Klioštorių ir davatkų par

tija ruošia savo rymišką sei
mą Chicagoj. Jųjų štabas 
jau dirba.

Męs sužinojome, jog vi- 
siem^kj;nį^an^4Š8ttmtlnė tš> 

^Gabrio* 'ii* 
jam panašių ponpalaikių pa7 

; rašais dalyvauji' aųąmė sū-; 
važiavime.*į JTūfiS&nrigar sa
vo parapijų susirinkimuose 
jau perskaitė chicagiškių 
kunigų užkvietimą. Tamsus 
parapijonai nei supratimo 
neturi, kame dalykas ir el
giasi taip, kaip kunigai nori 
(žiūrėk koresp. iš Coal Dale, 
Pa„ šiame “Laisvės” N-ry). 
Vadinasi, dvasiškų kirpikų 
parapijinis susirinkimas 
Chicagoj—nebus vaisius są
moningos žmonių akcijos, 
sąmoningo dalyvavimo vie
šajame gyvenime, bet papra
sta parapijinė komedija, ins
cenizuota parapijų gaspado- 
rių.

Bus įdomu žinoti šiame 
atsitikime, kaipgi elgsis mū
sų oficiališki tautininkų šu
lai. Tūli iš jų jau nubėgo į 
Rymą. Tūli rengiasi bėgti, 
tūli laikosi dar...

Savo suvažiavime Pitts- 
burge, kuris įvyko pereitais 
metais, mūsų klerikalai vie
šai demonstravo savo di
džiausią dvasios ubagystę. 
Šiais gi metais jie demons
truos dar savo išsiskyrimą iš 
eilių lietuviškos visuomenės. 
Rymo reikalai, juodosios 
agitacijos reikalai jiems vi
suomet buvo brangesni, ne
gu tautos reikalai.

Atsiminkit kun. Tumo žo
džius, pasakytus d-rui J. 
Šliupui: “Jonai, aš tave my
liu, bet tavo raštus deginau 
ir deginsiu”.

DĖL TAKTIKOS VOKIE
TIJOS SOCIJALDEMO

KRATŲ.
Centralinis Vokietijos so

cijaldemokratų 
“Vorwaerts” 
reichstago frakcijos,x balsa
vusios už kreditą karės rei
kalams. Tai yra labai sma
gu pažymėti, nes parodo, 
kad įtekmingiausioji sriovė 
Vokietijos socialdemokrati
jos eina pėdomis viso tarp-

organas 
negiria

APIE SOCIJALISTIšKĄ 
SPAUDĄ.

“Dilgėlėse” drg. Uralas 
ra^o:vA..,.e--..^, į
HJKožnas jaučiamės daug 

tvirtesni ir daug energiškes- 
ni stojant įykovą, jeigu tiki
mės ją laimėti. O tam rei
kalinga turėti skaitlingą ka
reivių armiją. Kariauti 
mums be kardo ypač didelės 
reikia “armijos”. Reikia 
daug skelbėjų socijalizmo. 
Juo męs turim daugiau to 
mokslo skelbėjų, juo tvirtes
ni prie išlaimėjimo, juo ar
čiau prie socijalizmo gady
nės. O pirmos tos armijos 
eilėse stovi mūs laikraštija. 
Per ją tik viso pasaulio pro- 
letarijatas gali išgirsti šau
kiant darbininkus į vienybę. 
Aišku, kokią milžinišką dva
sišką naudą neša socijalistų 
spauda.

Privatiškoji soc.spauda ne
ša nemažesnę naudą ir iš 
medegiškos pusės Sąjungai, 
net ir pačiai “’’Kovai”. Pa
imkime nors keletą faktų. 
Kur tik randas socijalistų 
spauda, tenai daug smarkes
nis veikimas L. S. S. kuopo
se. Štai 60 kp. Bostone: iš 
jos mūsų organas turi daug 
didesnį parėmimą, negu iš 
tūlų rajonų. Už tai, kad te
nai nuo seniai yra soc. spau
da. Tegul tik visur būna 
mūs spauda, tada organas 
“Kova”, ir Sąjunga kils kaip 
ant mielių. Nebus reikalin
ga nei aukų, nei ekstra mo
kesčių.

Toliaus pamatome, kad 
apie tą spaudą laikosi susi- 
spietęs būrelis energiškų 
draugų, kurie dirba suvieny- 
ję spėkas, didindami mūsų 
armiją. Argi pritinka prieš 
tą viską vest karę?”

RUSIJOJ AMNISTIJOS 
NĖRA.

Dūmos socijaldemokratai 
ir darbo kuopos atstovai, bu
vo pareikalavę iš valdžios, 
kilus karei, suteikti pilną 
amnistiją visiems politikos 
kankiniams ir laisvę paverg
toms tautoms.

Valdžia tai išpildyti atsi
sakė.

kad dvidešimtame krikščio
nybės amžy pusė civilizuo
to pasaulio įsimaišė barba- 
riškan konfliktam Bet ne! 
Kariaujantieji žmonės mal
dauja dievo pagelbos, kad 
pergalėti kovoje, kad jisai 
padėtų kodaugiausia išžudy
ti savo priešų.

Karalius ir kaizeris, caras 
ir imperatorius įžeidžia die
vą savais maldavimais. Ne
suskaitomas žmonių skai
čius mano, kad jie savo tau
tišką garbę galės pakelti 
per karišką įkvėpimą. Ir to
dėl jie įsivaizdina dievą, kai
po dievą skerdynių,deginimo 
miestų, užmušėjysčių ir t.t.

Tie paliepimai ir inspira
cijos šaukties dievo pagel 
bos šioje karėje išėjo iš carų, 
kaizerių ir karalių rūmų.

Pat karės pradžioje Rusi
jos tyronas rašė :“giliai tikė
dami į teisingumą mūsų dar
bo ir būdami nužeminto]’ vil
ty į visogalingiausio dievo 
apveizdą maldoje, męs šau
kiamės dievo pagelbos dėl 
šventosios Rusijos ir dėl jos 
narsios kariumenės”.

Kaizeris nuo caro neatsili
ko. Štai ką apreiškė Vokie
tijos kaizeris:

“Męs esame padrąsinti 
per neatmainytiną troškimą 
apsaugot savo vietą, kurion 
ponas dievas mus pastatė. 
Maldingi prieš dievą ir nar
sus prieš priešus męs atsi
duodame ant valios augš- 
čiausiojo, kuris pastiprins 
mūsų apsigynimą ir prives 
prie laimingos pabaigos”.

Šita malda buvo paskelbta 
kaizerio tuomet, kada jo 
kraugeriška kariumenė min
džiojo nekaltų žmonių teises 
ir įsiveržė į neutrališką, ne
norėjusią kariaut, Belgiją.

Kuomet bombos iš Vokiš
kų orlaivių kriste krito ant 
ramiai miegančių Antverpe
no gyventojų — toj valandoj 
kaizeris Villius nusiuntė se
kančia ,įtyn pamokinančią 
telegkarhjTšavo sūnėi, kron- 
princui, kuris, kaip.tik tuo- 
mi laiku ‘buvo laimėjęs mūšį. 
“Aš džiaugiuosi sykiu su ta
vim iš priežasties pirmos 
pergalės Wilhelmo. Dievas 
buvo su tavim ir dovanojo 
tau nepalyginamai puikų lai
mėjimą. Tegul bus jam pa- 
dėkavonė ir garbė”.

Tai mat, kaip tėvas - ka
ralius stengiasi paaugštint 
savo sūnų karalaitį ir pasi
remti ant dievo noro. Mat, 
juo daugiau žmonių išžudy
ta, juo dievas buvo malonin
gesnis Vokietijos karalai
čiui...

Antra telegrama, kurią 
kaizeris pasiuntė iš priežas
ties karės, buvo telegrama 
Wurtemburgo karaliui:

“Su dievo maloninga pa- 
gelba kunigaikštis Albrech
tas ir jo didi kariumenė tu
rėjo puikų laimėjimą. Ti
kiu, jūs prisidėsit prie ma
nęs. dėkojant dievui už lai
mėjimą”.

Truputį vėliau tasai pats 
Villius siunčia sekančią tele
gramą vienam iš savo minis- 
terių : “tikime j galę mūsų 
didvvriškos kariumenės ir į 
pagelbą gyvojo dievo”.

Nuo caro ir kaizerio neat
silieka ir katalikiškas Aus
trijos imperatorius Franciš- 
kus - Juozapas. Kuomet ji
sai išgirdo, kad Vokietijai 
sekasi skerdvnės Belgijoj — 
jisai telegrafuoja savo sėb
rui Villiui: “Pergalėjimas po 
pergalėjimui! Dievas su ju
mis. Jisai (tai vra dievas) 
bus ir su manim”.

Taip elgiasi karaliai. Bet 
jie negalėtų,. jie neišdrįstų 
taip elgties, jeigu dalis tam
siosios minios nebūtų su 
jais. Dalis apkvailintų žmo
nių dar žiūri į karaliaus, kai
po i žemiškus dievus.

Kunigai, ant Berlyno gat
vių laimino šautuvus ir žmo
nių minia buvo su jais.

Štai dar vėl kokia telegra
ma buvo atėjusi iš Petrogra
do (Peterburgo):

“Minia parpuolė ant keliu 
gatvėse, kuomet caro famili-

skelbimą. Paskui giedota 
“tave, dieve, garbinam...”.

Britai taip-pat šaukiasi, 
pagelbos Jahovos, kuris yra 
viešpačiu karės.

Taip, kaip biblijoj sako
ma: “ir karaliai suėję* darė 
išvien tarybas prieš Viešpa
tį”. (Pagal “Philadelphia 
North American”).

Laisvoji Sakykla
Reikale I. W. W. su

važiavimo.
Męs, Baltimorės industri- 

alistai, pilnai pritariame 
Rochesterio I. W. W. unijos 
skyriui, kad būtinai yra rei
kalinga lietuviams darbinin
kams suvažiavimas. Tą su
manymą padavė J. D. Bindo- 
kaitis (“Laisvės” N. 52) var
de Rochesteriškių. Baltimo
rės I. W. W. skyrius tą už
manymą nutarė, kiek galint, 
remti ir tam reikalui išrinko 
komisiją, kuri rūpinsis tuo 
reikalu.

Šiame reikale męs, Balti- 
moriškiai, kviečiam ir kitų 
miestų I. W. W. skyrius pa
dėti mums įkūnyti šį suva
žiavimą. Baltimoriškiai no
rėtų, kad suvažiavimas įvyk
tu šių metų pabaigoj« gruo
džio mėn. Baltimore, Md.

Jeigu suvažiavimas įvyk
tų, tai męs, industrialistai, 
galėtume daug ką padaryti 
dėl I. W. W. unijos.

Ant suvažiavimo męs ga
lėtume prašalint tuos vai
dus, kurie tarp mūsų, dar
bininkų, šiuom tarpu yra įsi
gyvenę (Beveik niekur tų 
vaidų nėra, tik Baltimorėje. 
Red.). Męs galėtume praša
lint negeistinus organizaci
jos ir vienybės ardytojus. 
(Ir atžagareivių sėbrus.

Kiekvienas I. W. W. sky
rius privalo rengties prie su
važiavimo.

Suvažiavime galėsime ap
svarstyt ir klausimą apie 
pramoniečių ogana,^“Dar
bininkų Balsą”, apiė I. W. 
W. konstituciją ir apie kitus 
reikalingus dalykus. Męs 
turime daugybę reikalų, ku
rių be suvažiavimo negalima 
atlikt. Suruošę suvažiavi
mą, mes padarytume didelį 
žingsnį pirmyn.

Tat męs, Rochesterio ir 
Baltimorės skyriai, kaipo 
prielankus suvažiavimui, 
kviečiam ir kitų miestų sky
rius prie to drabo. Imkitės 
tą dalyką svarstyti draugai. 
Tai yra mūsų pačių pareiga, 
nes męs tik per geresnį susi- 
vienyjimą galėsim išsinerti 
iš kapitalistiškos vergijos ir 
pagerint sau būvį.

Vardan Rochesterio ir 
Baltimorės I. W. W. skyrių 
191—192 kviečiam kitų mie
stu draugus ruošties suva
žiavimam

I K. J. Geležėlė,
K. A. Leliašius.

Susipratimas.
Gerb. “L.” Redakcija!

Tautininkai ir kunigai 
tokiu būdu nori išgauti Lie
tuviai autonomiją: girdi, pa- 
samdysime Gabrį, o tas te
gul pyškina straipsnius ang
lų, francūzų, vokiečių ir ita
lų spaudoj. Kaip pats nemo
kės parašyti, tai pasisamdys 
mokantį korepetitorių. Ir 
tuomet, kaip koks nors pus- 
durnis, išgarsins Lietuvą,tai 
jau bus ir autonomija ir vis
kas.

Man rodosi, kad kova už 
autonomiją turi prasidėti 
nuo to, jog męs išaiškinsime 
žmonėms,kas ta autonomija. 
Kitas Lietuvos žmogelis, iš
girdęs apie autonomiją, dar 
pamislys, kad tai kokia nau
ja šventoji ir koks naujas so- 
cijalistų išmislas.

Todėl, norint išgauti auto
nomiją, pirmiausia reikia 
šviesti, lavint tamsius žmo- 
nelius. Kaip Lietuva bus 
šviesesnė — tai ir visi apie ją 
žinos be Gabrio išgarsinimų.

Brooklyniškis.

ši-

(Tąsa).
Čiulpimas. Visi skystimai 

ir suvirintas maistas, kaip i 
jau minėjom, turi persisunk
ti per žarnų sieneles į krau
ją. . Šitas procesas vadinasi 
čiulpimu ir užima vietą plo
nosiose žarnose. Pa apčiul- 
pimui kraujas išnešioja mai- < 
stą po visas kūno dalis; kiek
viena celė iš kraujo paima 
dalelę reikalingo maisto.

Celės maisto molekulus 
galutinai išskirsto: tinka
mas daleles sunaudoja, o ne
tinkamas atmeta, kaipę at
matas. Maisto baltymas įei
na į celių protopliazmą ir 
yra vartojamas naujai pro- 
topliazmai sutverti. Likusi 
maisto dalis celių viduryje 
sudega — molekulai suįra ir 
tų molekulų atomai susijun
gia su degiu. Pasidaro visai 
nauji molekulai, naujos sub
stancijos (atmatos). Tas 
viskas pasidaro viduryje ce
lių.

Iš atmatų galima paminėti 
angliarugštį, vandenį ir uri- 
nę rūgštį. Visos atmatos 
kūnui nėra reikalingos; 
priešingai, jos yra net nuo
dingos, ir išeina iš kūno per 
plaučius bei inkstus.

Ką celes gauna iŠ maisto 
sudeginimo? Jeigu maistas 
’eina į celes ir paskui išeina, 
kaipo atmatą, tai kokią nau
dą celės iš to gauna? Ce] 
gauna energija. Pakūri 
žiemos laike pečiu męs nes 
rūpinam anie anglis: mus i 
teresuoja tiktai šiluma, ki 
ria gaunam iš degančių ai 
gliu. Tokiu būdu ir cel< 
nesinaudoja iš maisto m 
lekulų bei atomų, bet 
energijos, spėkos bei šilu 
mos, kurią maisto sudegi 
mas suteikia.

Maisto krautuvė. Celė 
turi nuolatos turėti maist 
išteklius. Bet kadangi nev 
suomet galime turėti maist 
tai kūne yra, taip sakan 
maisto krąutuvė. iš kurio 
reikalui esant,celės gali nu 
tintis. Jei valgome daug c 
kraus, tai jaknose jo pusei 
na kiekybė susirenka, k: 
reikdle celės turėtų ištekli 
Vienok ‘^didžfatfŠfžF^ thMst 
krautuve reikia skaityti tai 
kus. Badavimo arba maist 
trūkumo laike taukai celėn 
sutveria maistą ir kūnui L 
lumą. Iš to atžvilgio, sutri
kęs gyvūnas gali ilgiau be 
maisto išbūti, negu liesas, iš
džiūvęs gyvūnas.

Alkoholis ir virinimas. Al
koholis padidina seilių ir pil
vo sulčių išsunkimą, bet žy
miai stabdo pepsino veiki
mą. Alkoholius taipgi para
lyžiuoja pilvo muskulus. A- 
lus ir vynas užturi rūgščių, 
kurios stabdo ptyalino vei
kimą. Abelnai sakant, bal
tymu virinimui alkoholis 
neužkenkia, bet skrobylų vi
rinimą labai stabdo. Apart 
to alkoholis sukelia daugybę 
vidurių ligų. Dėlto nėra jo
kios priežasties virinimo 
“sudrutinimui” alkoholio 
vartoti.

Įtekmė alkoholio ant jak- 
nu. Jaknos padirba tulžį ir 
užlaiko cukrų. Jaknos taip
gi žymią dalį urinės rūgšties 
perkeičia i ureą, kurią inks
tai prašalina. Alkoholis ne 
tiktai sukelia taip tankiai 
pas alkoholikus randamą 
svarbia jaknų ligą, bet taip
gi stabdo ureos dirbimą. 
Kartais net nuosaikiai var
tojamas alkoholis stabdo 
urinės rūgšties į urea paver
timą. Tada didelė dalis la
bai nuodingos urinės rūgš
ties pasilieka kraujuje ir su
teikia blogas pasekmes. La
bai protingai, skaitytojau, 
padarysi, jei vieton alaus bei 
degtinės išgersi stiklą čysto 
vandens.

Kas tai yra maistas? Mai
stu vadinasi kiekviena sub
stancija, kuri gali būti suvi
rinta, sučiulpiama; kuri ce
lėms suteikia energiją ir 
joms blėdies nepadaro. Ge
ru žmonių maitinimu vadi
nasi toks maitinimas, kuris 
suteikia užtektinai spėkos, 
energijos. Nutukti nereiš?

evirinimo pasekmes. Jei 
maistas pilve be virinime 
guli perilgą laiką, tai prisi
renka perdaug rūgšties. 
Kartais tiek daug rūgščių . 
prisirenka, kad atsiranda 
vėmimas. Žarnų neviri- 
mas yra da blogesnis. Dėl
to labai svarbu vartoti tokį 
maistą, kuris atsakančiam 
laike susivirina. Taipgi 
svarbu, kad nesuvirinta mai
sto dalis žarnose perilgai 
nebūtų, 
maistas 
laikosi, 
bakterijos, kurios suteikia 
blogas pasekmes.

Nevirinimo priežastįs.
1) Pergreitas valgymas ir 

neatsakantis maisto su- 
kramtymas. Labai svarbu 
maistą užtektinai su seilėms 
suvilginti, kad enzymai ga
lėtų savo darbą atsakančiai 
atlikti. Maistą reikia ilgai 
kramtyti ne dėlto, kad su
smulkinus, bet dėlto, kad su
maišius su seilėms.

2) Valgymas daugiau ne^ 
gu duotam laike gali būti su
virinta.

3) Valgymas vienokio
maisto.. Vienokį maistą var
tojant visas virinimo darbas 
susikrauja ant vieno enzy- 
mo. Valgant perdaug mė
sos, steapsinas turi daugiau 
darbo, negu gali atlikti, o 
amylopsinas neturi ką 
veikti, kadangi nėra skroby- 
v ]ahaį oro-

Jei nesuvirintas 
žarnose perilgai 

tai pradeda augti 
)s, kurios suteikia

vos skaudėjimą ir pilvo li
gas. Blogos akįs gadina ner
vus, kuriose ‘negali atsakan
čiai virinimo organus kont
roliuoti. Žinoma, akinių pri- 
rinkimą reikia pavesti kvali
fikuotam okulistui, o ne ko
kiam nors akinių pardavė
jui.

Maisto kiekybė. Kas link 
maisto kiekybės, tai čia ne
galima jokių taisyklių pa
duoti: sunkiai dirbantis 
žmogus valgo daugiau, negu 
lengvą darbą dirbantis žmo
gus. Vienok perviršinis 
maisto vartojimas visuomet 
blogai atsiliepia.

Koks maistas yra geriau
sias? Jau minėjom, kad ce
lės reikalauja visokio mais
to; angliavandenių, baltymų 
ir riebalų. Dėlto protingiau
sia daro tas, kuris maišytą 
dietą vartoja, kuris valgo 
mėsą, duoną, bulves, pieną, 
sviesta, vaisius, etc. Yra v z y

žmonių, kurie labai giriasi 
vegeteranų dietų. Aš pa
žįstu žmonių, kurie nieka
dos mėsos nevalgo, tačiaus 
jie yra sveiki. Vienok ži
nom, labai aiškiai žinom, 
kad tinkamas mėsos vartoji
mas žmogui jokiu būdu ne
gali užkenkti. Žinoma, nėra 
sveika valgyti perdaug mė
sos, ypač vieton zupės varto
jant alų. Vienas dalykas 
verta pastebėti: reikia pasi
rinkti nesugedusį, šviežią, 
sveiką maistą.

(Pabaiga bus).
“Darbininkų Vilčiai”.

Jau pusė metų, kaip męs 
negauname “Darbininkų 
Vilties”. Jau tris sykius 
meldėme permainyt adresą 
— siųsti ne Bostonan, bet 
Brooklynan.

Ar dar gyva “D. Viltis?”



Leonidas Andrejev

Raudonas Juokas

PRINCE JOACHIM

ma

ant gatvių turtingo miesto
vietoj 
jie iš-

Aš ilgai bi- 
sesti krėslan, ant kurio jisai sėdėjo 

kambariai tuš-

Princas Joachim, jauniau
sias kaizerio sūnus,kuris lai
ke smarkaus susirėmimo su 
francūzais likosi sužeistas.

Grafas Zeppelinas, kurio 
išrastieji orlaiviai suteikia 
vokiečiams didžiausią pagel- 
bą šioje karėje.

...Prasideda. Kuomet vakar naktį aš 
įėjau į brolio kabinetą, jisai sėdėjo savo kė
dėje už stalo, apversto knygomis. Bet ha-

Turinys: žmogus, milžiniškais žings
niais einąs prie beprotystės, nori pavirsti į 
piktą dvasią, kad išnaikinti galinguosius, 
kurie sukursto kares.

Kaip išrodo belaisviai? Pamišėlis jų 
tarpe.

Evoliucija beprotystės.

nuo žingsnių; -vedančių ” tai- 
kotr. koleik ta karė neatneš 
pilnų pasekmių”.

“Birževija Viedomosti” 
rašo: “Šitame tautų susikir
time aiškiausia matyti pirš
tas istorijos Nemezidos. Ta 
baisinga ranka dar neužbia- 
gė darbo, kurį ne męs, bet 
apjakusi Hohenzollernų am
bicija pradėjo. Kolei tas 
darbas (istoriškojo teismo) 
neužsibaigė — taikos nega
li būti”.

Tokioje jau dvasioje kalba 
ir spalininkų “Golos Mos- 
kvy”. Tasai dienraštis tvirti
na, kad jokios, ilgai dūluo
jančios, taikos negali būti, 
pakol Vokietijos militarizmo 
spąstai neišardyti galutinai.

Taigi, patrijotiška spauda 
kursto geidulius ir nori dar 
daugiau kraujo.

Visai kitaip elgiasi socija- 
listų spauda. Ji nekursto 
tautą prieš tautą ir stengia
si sulaikyti karės trimitą 
began d ži ant.

' fGEH. KAMPE]

Generolas Rennenkampf, 
gabiausias vadovas Rusijos 
armijos, kuriam nepaprastai 
sekasi Galicijoj.

Atsišaukimai iš orlaivių.
Vokietijos kariumenėj ga

lutinai uždrausta skaityt so
cijalistų laikraščiai. Reiškia 
Vokietijos valdžia bijosi,kad 
kareiviai per socijalistų 
spaudą nesužinotų teisybės.

Vienok, tarpe Vokietijos 
kariumenės pavyko orlaivių 
pagelba išplatint atsišauki
mus tarptautiško biuro ir 
francūzų socijalistų.

Ir iš to gales būti nauda.

Žinios dėlei kares 
apie karę.

cijalės komisijos, kuiįi pasių
sta iš Belgijos pas preziden
tą Wilsoną, aš nutariau iki 
tol tylėti, koleik mūsų doku
mentai, nušviečianti tą klau
simą,nebus įteikti visų anks
čiausia prezidentui Suvieny
tų Valstijų.

Aš apsirubežiuosiu tik iš
reikšdamas viltį, jog visas 
socijalistiškas internacijo- 
nalas stos sykiu su mumis, 
tuom pačiu išreikšdamas 
simpatiją mūsų tautai ir jos 
teisėms kovoje prieš Prūsi
jos militarizmą.

Emile Vanderveldė
Tarptautiško socijalistų 

biuro pirmininkas.

...belaisvių, saują drebančių, išsigandu
sių žmonių. Kuomet juos išvedė iš vagonų, 
minia sukaukė — sukaukė, kaip vienas pik
tas šuo, kuris pririštas trumpu lenciūgu. Su
kaukė ir nutilo, sunkiai alsuodama, — o jie 
ėjo visai susikimšę, sunėrę rankas į kiše- 
nius, ir besišypsanti, tarytum, norėjo prisi
gerint, o kojos jų žengė taip, lyg rodosi, kas 
iš užpakalio užduos jiems smūgį dideliu kuo
lu. Bet vienas ėjo nuošaliai — toks rimtas, 
susimąstęs, be nusišypsojimo ir kuomet ma
no akįs susidūrė su jo juodom akim, aš 
perskaičiau jose atvirą, nuogą neapykantą. 
Aš aiškiai išskaičiau jo akyse, kad jisai ma
ne už niek laiko ir mano, jog aš esu toks 
nuožmus, kad galiu tuojaus ant jo, begink
lio, užpulti, bet jisai nei nemėgins ginties, 
protestuoti — jisai laukia- nųo~ 
so ko.

Aš bėgau išvien su minia, kad dar kar
tą susidūrus su jo akimis ir tatai man pavy
ko tuomet, kada jie įėjo mano narnan. Jisai 
iėjo paskutiniu, praleisdamas savo draugus, 
ir dar kartą pažvelgė į mane. Ir tuomet aš 
išvydau jo tamsiose akyse tokį baisų sopulį, 
tokią bedugnę pasibaisėjimo, tarytum, aš 
būčiau pravėręs duris nelaimingiausios pa
sauly sielos.

— Kas per vienas tasai, su tom akimi? 
— paklausiau aš saugojančio juos kareivio.

— Tai aficieris. Pamišėlis. Jų daug 
čia yra tokių.

— Kuo jisai vardu?
— Tyli, nesako. Ir saviškiai jo nepažį

sta. Visai sublūdęs žmogelis. Jį jau kartą 
išgelbėjo iš kilpos, bet kas iš tol... — Karei
vis tik pamojo ranka ir dingo už durų.

Ir štai dabar, vakare, aš galvoju apie jį, 
apie tą pamišusį aficierį iš priešų pusės. Ji
sai vienas tarpe mūsų, tarpe savo priešų, 
kurie, jo nuomone, viską su juom gali pada
ryt. Jisai tyli ir kantriai laukia tos valan
dos, kada galės apleisti šį pasaulį. Aš neti
kiu, kad jisai būtų pamišęs ir kad jisai bai
lys; tik jisai vienas be baimės užsilaikė, už
silaikė su pilnu savo garbės atjautimu tar
pe kitų belaisvių, kurie drebėjo, kūne buvo 
kaip nesavi ir kuriuos jisai, veikiausia, taip- 
pat rokavo savo priešais. Ką jisai mano? 
Kokia bedugnė nusivylimo turi būti tame 
žmoguje, kuris, net mirdamas, nenori pasi
sakyti kuo vardu. Kam jam vardas? Ji
sai jau užbaigė visas sąskaitas su žmonėmis 
ir su gyvenimu ir jų aplinkui jo nėra — nei 
saviškių nei svetimųjų, nors jie ir dar taip 
rėkautų, siustų ir baugintų. Aš išklausinė
jau visą jo istoriją. Jisai paimtas nelaisvėn 
paskutiniame baisiame mūšyje, skerdynėje, 
kur žuvo kelios dešimtįs tūkstančių žmonių, 
ir jisai nesipriešino, kaip jį ėmė: kasžin ko
dėl jisai buvo nusiginklavęs, ir kuomet, to 
nepatėmyjęs, kareivis sudavė jam ginklu, ji
sai nešoko ginties. Bet žaizda, jo nelaimei, 
buvo lengva.

O gal būt, jisai ir išties pamišėlis? Ka
reivis pasakė: jų daug tokių...

SOCIJALISTŲ LAIKRAŠ
TIJAI AMERIKOJ.

Laike visų tarptautiškų 
kivirčių praeityje darbinin
kų “Internacijonalas” visuo
met buvo apvienytas.

Tas pats buvo ir prieš šią 
karę. Kaip tiktai Austrija 
apskelbė karę Serbijai, tarp- 
tautiškas Internacijonalo 
biuras sušaukė Brussely ex
tra susirinkimą ir priėmė 
nutarimą stengties, idant 
Vokietija padarytų įtekmę 
ant Austrijos, o Francija ant 
Rusijos, kad karė būtų loka
lizuota (vadinasi, tik tarpe

PRIEŠ KARŲ IR DABAR.
Prieš pat karę visa kai

rioji Rusijos spauda agitavo 
už taiką. Tiktai aiškiausi 
juodašimčių organai be jo
kios sarmatos šaukė prie 
ginklų. Už karę ėjo ir Mas
kvos kapitalistų dienraštis 
“Utro Rossii”.

Dabar jau už karę stoja ir 
vadinamų pirmeivių dien
raščiai. Kuomet pasigirdo, 
kad Suvienytų Valstijų pre
zidentas Wilsonas nori būti 
tarpininku, — tai didžiuma 
Petrogrado dienraščių, dpie 
taiką nenori nei kalbėti.

Štai kokią telegramą gavo 
“New York Times” įš Petro
grado.

“Spauda vienu balsų su-

NUO LAIVO “KURSK”.
Nelaimingi tie žmonės, 

kurie važiavo Rusijon ant 
laivo “Kursk” į Liepoją.

Kaip jau buvo rašyta 
“Laisvėje” — tas laivas ne
pasiekė Liepoj aus ir bėgo at
gal, Anglijon, nuo Vokieti
jos karės laivų.

Dešimtį parų jisai išbuvo 
Plymouth, o dabar randasi 
Liverpoolio uoste.

Vienas lietuvis, kuris vy
ko Lietuvon iš Newarko, N. 
J. rašo savo broliui apie gy
venimą Liverpooly:

“Męs visi pasažieriai esam 
patalpinti emigrantų na
muose. Tenai gaunam val-l 
gyt ir gulėt veltui. Valgis’ 
prastas. Pačiam iš savo ki- 
šeniaus reikia ant valgio pri
dėti. Taip jau skurstam 10 
dieną ir laukiam. O ko lau
kiam — nei patįs nežinom. 
Nekuriems jau atsibodo toks 
gyvenimas, tai perka šifkor- 
tes ir grįžta Amerikon, nes 
nėra vilties sugrįžti Rusi
jon. Gal būt, važiuosim per 
šiaurinį okeaną į Archangel
ską. Tokia kelionė būtų bai
siai sunki. Šifkortės dabar 
nabrango. Bėdžiausia tiems, 
kurie važiuoja šeimynomis 
ir dar turi vaikų. Vaikai be
veik visi serga.

Pasažierių visur pilna ir 
visi jie baisiai vargsta. Vo
kietijos ir Austrijos padonis 
neišleidžia pati Anglijos val- 

Idžia. o męs, Rusijos padonįs, 
I negalime važiuoti per užmi- 
inuotus Vokietijos vande
nis”.

KUR DINGO PATRIJO- 
TIšKA MINIA?

V ienas švedų dienraštis 
sako, jog prieš kelias savai
tes Berlyno gatvės buvo pil
nos patrijotiškai šūkaujan
čių žmonių, kurie manė, kad 
Vokietijos kariumenė viską 
sumuš kogreičiausiu laiku.

Taip buvo prieš kelias sa
vaites. O dabar viskas per
simainė.

Dabar jau nebėra tūks
tantinių minių. Tiktai ma
žos žmonių kuopelės, tai čia, 
tai kitur susimetusios, rim
tai, tyliai šnekučiuoja.

Abejonės žymė matyties 
ant žmonių veido. Susirūpi
nimas, bet ne pašėlęs links
mumas charakterizuoja da
bar berlyniečius.

(Tąsa).
Ir kuomet aš jaučiu savo spėkų menku

mą, mane paima pasiutimas, kariškas pa
siutimas, kurį aš neapkenčiu. Man norisi, 
taip kaip tam daktarui, sudeginti jų namus 
su visais jų turtais su žmonomis ir vaikais, 
užnuodyti vandenį, kurį jie geria, prikelti 
visus numirusius iš kapų ir mesti lavonus į 
jų buveinės, į jų rūmus. Lai miega su jais, 
su tais lavonais, kaip su savo žmonomis, su 
savo numylėtiniais!

O kad aš būčiau piktoji dvasia! Visą 
nuožmumą, kuriuo kvėpuoja pekla, aš per- 
kelčiau ant žemės; aš tapčiau valdonu jų 
sapnų ir kuomet, su šypsą ant veido užmig
dami, jie krikštytų savo vaikus, — aš atsi
stočiau prieš juos visus juodas... Taip, aš 
turiu nustoti proto, bet nors tik greičiau, 
greičiau...

Herbert Asquith—Angli
jos mirusterių pirmininkas, 
kuris sakosi tik tuomet su
tiks daryt taiką su Vokieti
ja, kada ji bus visiškai su
mušta. jisai pataria savo 
valdžiai kuogreičiausia iš- 
statyt prieš vokiečius pus
antro milijono kareivių.

Visa širdimi męs gyrėme 
mūsų draugus Vokietijoj, 
kurie savo pasistengimuose 
užlaikyti tvarką padarė vis
ką, kas nuo jų prigulėjo. Bet 
jų pasistengimai nepasisekė.

Karė virto visuotina. Jo- 
kis tiesioginis susinešimas 
tarpe socijalistų Vokietijos 
ir kitų šalių tapo negalimas.

Abejose pusėse milijonai 
darbininkų stojo vieni prieš 
kitus, kaipo priešai.

Kas ypatingai tragiška y- 
ra, tai tas faktas, jog socija- 
listai abiejuose lageriuose 
žiūri į karę, kaipo į apsigyni
mo karę.

Taip kaip ir Franci jos ir 
Belgijos socijalistai, kurie į- 
sitikrinę, jog ši karė yra sa
vęs apsigynimas nuo užpuo
limo, taip lyginais ir vokiški 
socijaldemokratai, kurie pa
našiai mano (jog jie ginasi) 
—balsavo už karės biudžetą.

Męs būsime, ypatingai at
sargus tame, kad nemetus 
šešėlio ant jų taktikos.

Męs pripažįstam jų padė
jimo sunkumą. Jeigu jie bū
tu atsisakę balsuoti už karės 
išlaidas, tai jie tuomi patim 
atiduoda savo tėviškę suėsti 
kazokijai. Balsuodami gi už 
biudžetą, jie suteikė keize- 
riui ginklą prieš Francijos 
respubliką ir prieš visą Va
karų Europos demokratija.

Iš šitų dviejų blogybių jie 
pasirinko menkesnę.

Dar kartą primenu: męs 
jų nepeikiam.

Bet męs kovojam už savo 
(Belgijos) nepriklausomybę 
ir kovosim iki pabaigai. Nuo 
to laiko, kada Vokietija įsi
veržė Belgijon, kad paversti 
ją į vartus, per kuriuos nori 
užpult ant Francijos, nuo to 
laiko, kaip ji daro nusidėji
mus prieš mus, kurie netik 
eina prieš žmoniškumą, bet 
ir prieš internacijonališkus 
įstatus, išdirbtus Haagos 
konferencijoj, nuo to laiko 
męs drįstame manyti, kad 
Vokietijos draugai, sužinoję 
apie baisenybes Belgijoj,pri
sidės prie mūsų, peikdami ir 
bjaurėdamies tomis baiseny
bėmis.

Daugiau aš apie lai nekal
bėsiu* Būdamas nariu spe-

XIII.
...Visur peštynės, beprasmės ir ligi 

kraujo praliejimo. Mažiausias sujudimas 
iššaukia laukinį kerštą ir darban eina tuo
met peiliai, akmens, kuolai ir tuomet visvie- 
na — ką rųuši — raudonas kraujas melste 
meldžia, kad jisai būtų pralietas ir teka 
taip gausiai, taip noriai.

Jų buvo šešeta, ttT valstiečių, ir juos ve
dė trįs kareiviai su užtaisytais šautuvais. 
Savo kaimietiškose sermėgose, kuriose 
jie buvo panašus į laukinius, savo ypatin
gais veidais, tarytum, padirbtais iš molio ir 
pagražintais nupuolusiais šeriais 
plaukų
žiūrėjo į senojo pasaulio vergus

(Toliaus bus).

Patrijotiškuose teatruose.
Petrograde tik ką atsida

rė rudens teatrališkas sezo
nas. Marijos teatre lošta o- 
pera Glinkos “Žizn za Caria” 
(Gyvenimas už carą.).

Susirinko daugybė biuro
kratų, šulų, dipliomatų ir ki
tų žvaigždėtų ponų.

Kai gauta žinių apie lai
mėjimus karės lauke—tai tų 
turčių minia pašėlo iš džiau
gsmo.

Jiems smagu linksminties 
teatruose ir “Bože caria 
chrani” giedoti, kuomet ka
reiviu tūkstančiai 
ant karės lauko.

liucinacija, baisus matymas, ūmai pranyko 
kaip tik aš užžiebiau žvakę 
jojau 
Buvo taip baisu išpradžių 
ti ir juose visuomet lyg kad girdėjosi koks 
tai dundėjimas, barškėjimas. Buvo nejau
ku, nyku. Bet vėliau man tas tylus nyku
mas net pradėjo patikti: geriau jis, negu 
kas kitas. Vistik per visą tą vakarą aš ne
pakilau iš kėdės. Man rodėsi, jog kaip tik 
aš pakilsiu, taip greit jisai atsisės savo vie
toje. Ir išėjau aš iš kambario taip greitai 
— neatsidairydamas. Reikėtų visuose kam
bariuose uždegti ugnis, bet ar verta? Būtų 
dar blogiau, jeigu aš išvysčiau ką nors švie
soje. Dabar dar vis galėjo būti abejonė.

Šiandien aš įėjau žvake nešinas ir nie
ko krėsle besėdint neužėjau. Veikiausia 
anąsyk buvo tik šešėlis. Ir vėl aš buvau 
ant gelžkelio stoties — dabar aš kas rytas 
ten vaikščioju — ir mačiau visą vagoną su 
mūsų pamišėliais. Jo net durų neatvėrė, 
bet užvedė ant kito kelio, vistik per langą 
pamačiau kelis veidus., Baisus veidai. Ypač 
vienas. Be saiko ilgas, išgeltęs, kaip citrina, 
atvira juoda burna ii’ nesijudinančiam aki
mis, — tasai veidas taip buvo panašus į kau
kę baisybės, jog aš negalėjau atitraukti sa
vo akių. Ir jisai žiūrėjo į mane, žiūrėjo be 
perstojo ir taip bežiūrint, nuplaukė su nu
važiavusiu vagonu. Jeigu tą veidą aš pa
matyčiau duryse dabar — veikiausia neiš
laikyčiau. Aš teiravaus: dvidešimts du 
žmones atvežė. Limpančios ligos platinasi. 
Laikraščiai ką tai užtyli, bet, rodosi, ir mū
sų mieste ne viskas randasi atsakančiame v
stovyje. Pradėjo matyties kokios tai juo
dos, aklinai uždarytos, karietos—tik viena 
diena aš pamačiau net septynias tokias ka
rietas. Vienoje iš tokių karietų, turbūt, ir 
mane nuvežš.

O laikraščiai kasdien reikalauja vis 
naujų kareivių ir daugiau kraujo ir aš vis 
mažiau besuprantu, ką tas viskas reiškia. 
Vakar aš skaičiau tūlą, labai įtartiną straip
snį, kuriame priparodoma, kad tarpe žmo
nių yra labai daug šnipų, parsidavėlių ir.iš
davikų, jog reikia būti atsargiu ir viską te- 
myt ir jog žmonių kerštinga ranka atras 
kaltininkus. Kokius kaltininkus? Kame? 
Kuomet aš važiavau nuo stoties namo, 
frain^tfj^raš girdėjau keistą ęasišnekėji-*-s-^t^ 
mą, veikiausia, kilusį dėlei tos priežasties:“"^®^

— Juos reikia karti be teismo,—pasakė 
vienas, tardančiai metęs žvilgsnį ant mūsų 
visų, ir ant manęs. — Parsidavėlius reikia 
karti, taip. •

— Be pasigailėjimo, — paantrino kitas.
— Gana jau gailėjomės.

Aš iššokau iš vagono. Juk visi verkia 
dėl karės ir jie patįs verkia, — ką tai reiš
kia? Koks tai kraujo dangtis apsiautė že
mę, neleisdamas viską matyti ir aš pradedu 
manyti, kad išties jau ateina baisios katas
trofos valanda. Raudoną^ Juokas, kurį 
tė brolis. Pašėlimas kįla iš tų krauju per
mirkusių laukų ir aš jaučiu ore jo šaltą al
savimą. Aš drūtas ir stiprus žmogus ir ma
ne nekankina ligos, kurios į puvėsį paverčia 
kūną, kurios suardo smegenis, bet aš jaučiu, 
kaip limpamoji liga apima mane ir kaip pu
sė mano minčių ne man priklauso. Tai bai
siau, negu maras ir jo pasekmės. Nu') ma
ro vistik galima būtų kur nors pasislėpt, ap
siginti kokiomis nors priemonėmis, bet kaip 
pasislėpti nuo minties, kuri viską perveria, 
kuri nežino pertvarų ir tolumo?

Dieną aš dar šiaip taip galiu kovoti, bet 
naktį tampu vergu mano sapnų; • 
nai mano pilni klaikybės, baisumo

Princas Albrecht, vadovas 
vienos iš didesniųjų Vokieti
jos armijų. Princas Albrecht 
ligšiol atsižymėjo nepapras
tu karingumu ir jam sekėsi. 
Vienok pastarose dienose 
francūzai ir anglai jo armiją 
sumušė.

[ąOOLPHE PEGOUO]

Adolphe Pegoud, žymiau
sias Francijos orlaivininkas, 
kuriam geriausia sekasi ap
žiūrėti vokiečių armijos po
zicijas.
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A. Averčenko.

Du prasikaltėliu
Vertė V. Čibiras.

— Kodėl jie parankus? — nerviškai ta
rė teisėjas. — Ką tas reiškia, parankus?

Mulkevičius ’pamerkė teisėjui akia, 
mandagiai atidavė pagarbą ir, nieko dau
giau nesakęs, išėjo iš teismo.

— Ponas Mulkevičia! Tamsta esi ap
kaltintas už tai, kad 17 liepos, šių metų, pa
sislėpęs tarp krpmų, žiūrėjai, kaip maudėsi 
moterįs.. Ar tamsta prisipažįsti prie kal
tės?

Ponas Mulkevičia išlengvo nusišypsojo, 
apsidairė aplink, apkrapštė pakaušį, atsidu
so ir tarė:

— Kas gi daiyti... reikia prisipažinti! 
Bet pas mane buvo tokios aplinkybės, kurios 
būtinai turi suminkštinti bausmę...

— A, tai taip... Na, tai pasakykite, kaip 
ten viskas buvo?

— Septyniolikto liepos aš apsirengiau, 
pasiėmiau šautuvą ir išėjau medžioti., Pra- 
sitrankiau iki pietų ir, nieko nelaimėjęs, iš
ėjau paupin. Jausdamas nuovargį, išsirin
kau krūmuose gerą vietą, atsisėdau, išsiė
miau iš maišiuko mėsos, butelį geros degti
nės ir pradėjau valgyti. Nebežinau, kokiu 
tai būdu, visai netikėtai, atsisukau į vande
nį — žiūriu, o ten kokios tai trįs moterįs 
maudosi. Nebeturėdamas ką daryti, jsitė- 
mykite ponas teisėjas, nes aš tuomet val
giau, pradėjau į jas žiūrėti.

— Kad jūs tuom laiku valgėt, tai nesu
mažina jums bausmės!... Bet, pasakykite... 
moterįs maudėsi apsivilkusios, ar...?

— Viena, ponas teisėjas. Dvi buvo pa
prastai... Bet aš tunu pasakyti, jog aš visą 
laiką žiurėjau į tą, kuri maudėsi su drabu
žiais. Gal tas palengvins mano bausmę. Tu
riu pasakyti, kad jinai buvo taip daili, jog aš 
negalėjau akių nuo jos atkreipti į kitas...

Ponas Mulkevičius įsikarščiavo ir pra
dėjo daug smarkiau pasakoti:

— Tik tėmykite, ponas teisėjas: jauna 
moteriškė, dvidešimts keturių metų am
žiaus, juodbruvė, balta, kaip pienas, 
augšta, stebėtinas liemuo, nepaisant į tai, 
kad jinai buvo be gorseto!... Maudymosi 
drabužiai jai labai pritiko, nes buvo dailiai 
apsitampę ir galima buvo visi šonkauliai su
skaityti. O kokios puikios kojos, tai ponas 
teisėjas ir supratimo neturi! Baltai raus
vos ir juo augščiau, juo storesnės...

Teisėjas užsikosėjo ir, tartum susigėdi
nęs, tarė:

— Ką jūs čia pasakojate... Aš stačiai 
stebiuosi...

Veidas Mulkevičiaus pasidarė dar link
smesnis ir jis vėl pradėjo:

— Jos rankos buvo apvalios, miklios — 
tartum, dvi baltos gyvatės,kurios aplink ka
klą gali apsivynioti; o krūtinė... na... krūti
nė, gal buvo ir perdidoka, bet užtikrinu jus, 
ponas teisėjas, kad jinai buvo neapsakomai 
daili ir aš į ją žiūrėjau.

Teisėjas klausėsi, primerkęs akis, pas
kui, tartum,iš miego nubudo, papurtė galva, 
duodamas suprasti, kad jis tuom neužsiga- 
nėdino, susiraukė ir tarė:

— Vienok, ten buvo moterų ir be mau
dymosi drabužių?

— Dvi, ponas teisėjas! Viena plonytė, 
juodbruvė, nedidelė, liesa, nors liemuo ir 
dailus, bet jau ne ta! Absoliutiškai ne ta... 
O kita — daili mergaitė, septyniolikos metų 
amžiaus...

— A-a! — rūsčiai pratarė teisėjas, vi
sas pasiduodamas į priešakį. — Ar matote ? 
Ką jūs pasakysite apie ją? Iš kur jūs suži
nojote, jog jinai mergaitė ir dar septynioli
kos metų amžiaus?

— Visas jos kūno sudėjimas, ponas tei
sėjas, dar nebuvo subrendęs, išsivystęs. 
Krūtinė jos visai menka — jaunutė, šonkau
liai daug siauresni, negu pas juodbruvę, 
rankos liesos, o juokas, kuomet jinai juokė- 
kėsi, skambėjo taip nekaltai, taip vaikiškai 
Ir nenuodėmingai...

Visi pasileido juoktis .
— Nutilkite, ponas Mulkevičiau! — su

šuko teisėjas. — Ką jūs čia man tokius nie
kus pasakojate? Teisėjui visai tas nereika
linga žinoti... Pagaliaus, jūsų prisipažini
mas ir išnetyčių pamatymas tų moterų — 
išgelbsti jus nuo bausmės. Galite sau ke
liauti !

Mulkevičius atidavė teisėjui pagarbą ir 
priėjo prie durų.

— Palaukite, ponas Mulkevičiau, dar 
vienas klausimas,—sulaikė jį teisėjas, ką to
kį užrašydamas. — Pasakykite man, kur 
randasi ta... vieta?...

— Dvi mylios, ponas teisėjas, nuo Bur
bulių vasarnamio, prie gojalio. Jūs perei
site tilt% praeisite pro išvirtusį medį, nuo 
Įąjįįj eįpfr siauras takelis į pakraštį, o pa-

MAGNETIZMAS
Vertė V. Čibiras.

L
Pirmą sykį savo amžiuje aš užsisakiau 

į namus telefoną. Kada jau buvo įvestas te
lefonas, tai aš džiaugiausi, kaip tas kūdikis, 
gavęs dovaną.

Išeidamas ryte iš namų, aš aštriu bal
su tariau savo pačiai:

— Jeigu telefonas skambins, tai pa
klausk — kas? ir užrašyk numerį.

Aš gerai žinojau, kad dar nei vienas 
žmogus, išskyrus meisterį ir telefono stotį, 
nežino, kad aš turiu jau čielos aštuonios va
landos nuosavą telefoną. Išeidamas iš kam
bario, pasakiau tarnaitei ir savo, mažai duk
relei, kuri mane už vartų palydėjo:

— Jeigu kas skambins, tai paklauskite 
— kas? ir užrašykite numerį.

— Klausau, ponas. '
— Gerai, tėveli.
Aš ėjau gatve ir jaučiausi labai išdidžiu 

žmogumi; aš gatve ėjau taip išdidžiai, kad 
nei kiek būčiau nenusistebėjęs, jeigu užpa
kaly savęs būčiau išgirdęs kalbant:

— Žiūrėkite, koks jis išdidus!
* — Taip. Pas jį tokia kvaila išvaizda, 

tartum jis būtų pirmą sykį savo amžiuje te
lefoną įgijęs.

SU

ta

II.
Sugrįžęs namo, aš labai nustebau iš tar

naitės pasielgimo; jinai atidarė duris, atšo
ko nuo manęs, nubėgo į kampą ir, išvertus 
akis, pradėjo mane vilioti pirštu.

— Kas yra?
— Tamsta, tamsta! — šnabždėjo jinai 

nesusilaikydama nuo juoko, — ateikite čia, 
ką aš jums pasakysiu... • Kad tik tamstos 
žmona neišgirstų...

Aš maniau, kad jinai girta; — antra gi, 
aš maniau, kad aš, savo išvaizda, apsukau 
galvą ir jinai mano su manim atlikti nuodė
mingą darbą...

Aš priėjau prie jos arčiau ir rūsčiu bal
ta riau :

— Ko tu nori nuo manęs?
— Tss...! Tamsta! šį vakara tams- 

nevažiuokite pas Marę Storpilvienę, nes
jos vyras neišvažiavo, bet pasiliko namie!

Aš nusiminęs pažiūrėjau į tarnaitę, 
kuomet jinai pasakojo tą istoriją,aš maniau, 
kad svaiginanti gėrimai sumaišė jos protą 
ir jinai dabar pati nebežino ką kalba,

Iš kito kambario išbėgo mergaitė, ir, 
verkdama, metėsi man glėbin.

— Kas atsitiko? — aš, nusigandęs, ta
riau.

— Nelaimingas tėveli!... Man labai gai
la, kad tu tapsi neregiu!... Tėveli, geriau 
jau tu nesusidėk su tąja bjauriąja kate, Ru- 
džiute!

— Ko-o-kia Rudžiutė! — sušukau aš, 
žiūrėdamas į jos apsiašarojusius skruostus.

— Tavo gi mylimąja, kuri lošia teatre. 
Magdė sakė, kad jinai bjauri katė!... Mag
dė sakė, jeigu tu su ja ir toliaus susidėsi, tai 
jinai tau abidvi aki išdegins sierine rūgščia; 
paskui jinai prašė, kad tu pas ją šiandie bū
tinai nueitum į kavinę, kur jinai lauks! 
Aš motinai apie tai nieko nesakiau, kad ne- 
užpykdžius. Tik kaslink akių, tai...

Aš atstūmiau mergaitę nuo savęs ir be
gan prie pačios.

Pati sėdėjo mano kambary, laikė tele
fono triūbukę prie ausies ir, verkdama, is
terišku balsu, kalbėjosi. z

— Ir tas pasakyti?... Gerai... Galima 
ir tas pasakyti. Ir bučkis?... Ką?... Tūk
stantį bučkių?... Gerai, viską atliksiu... Vis- 
viena, sykiu!...

Jinai atsitraukė nuo telefono, pažiurėjo 
į mane ir ištarė keistą f ražą:

— Tamstos lizdely, ant Merginės gat
vės, gręsia pavojus, nes jau vyras susekė.

— Tai bepročių namas! — sušukau aš. 
— Visai nieko nesuprantu!

Pati priėjo prie manęs, prikišo savo lū
pas prie mano ausies ir,be jokių ceremonijų, 
tarė:

— Tu... valkata!... Niekšas!...
— Pirmą sykį apie tai girdžiu! Turbūt, 

pačios paskiausios vakarinės naujienos?!
— Tu dar juokiesi ? Kasžin, ar tu juok

sies ir tuomet, kuomet aš tau parodysiu už
rašus? !

Jinai paėmė- nuo stalo korčiukę ir pra
dėjo skaityti:

(Toliaus bus) ',*'V
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MOTERIMS

DABARTINIAI KŪ
DIKIAI.

Pasaulio žiedai — tai kū
dikiai. Norint, kad pasau
lis susilauktų gerų vaisių, 
tai reikalinga, kad tie žiedai 
gerai nužydėtų,kad jų rūdys 
nesugadintų.

Bet deja! Nespėja kūdi
kis sulaukti aštuonių - devy
nių metų, kaip jau jis yra 
užkrėstas įvairiomis ligo
mis.

Pastaruoju laiku New 
Yorko mokyklose buvo įves
ta mediciniški išegzaminavi- 
mai kūdikių. Iš 885,577 mo
kinių, buvo išegzaminuota 
330,179. Iš jų 69,9 nuošim
čiai buvo su sekančiomis li
gomis.

Nesveikos akįs pas 27,629.
Nesveikos ausys ir negeras 

girdėjimas pas 1,645.
Nesveikos nosys pas 29- 

507.
Nesveiki viduriai pas 36- 

958.
Nesveiki plaučiai pas 590. 
Nesveikos širdys pas 2,556. 
Nervų ligos pas 1,446.
Sausligė pas 13,991.
Nesveiki dantys pas 194- 

207.
Įvairiomis ligomis sirgo 

1,490 vaiku, z c
Toks vaikų stovis stačiai 

pasibaisėtinas! Apie 70 nuo
šimčių ligotų kūdikių tuo
met, kuomet jie turėtų nepa
žinti jokios ligos. Beaugant 
jiems, dar labiau ligos pra
dės platintis ir , sulaukus 
dvidešimts metų, gali pa
siekti ligos 90 nuošimčių.

Reiškia, veik visa jaunoji 
karta ligota.

Vaikų sveikatos biuras 
reikalauja, kad daugiau pa-, 
skirtų pinigų dėl užlaikymo 
prie mokyklų daktarų. Biu
ras nurodinėja, kad galima 
būtų užlaikyti daugiau dak
tarų, tai ir ligos sumažėtų.

Praėjusiais metais moky
klose susirgo 5,335 kūdikiai 
difteritu, skarlatina ir kito
kiom limpančiom ligom. Tie 
visi kūdikiai buvo prašalinti 
.iš mokyklų ir nedaleista li
gom toliau plėtotis.

Tiesa, jeigu bus daugiau 
užlaikoma prie mokyklų 
daktarų, labiau bus prižiūri
mi kūdikiai, tai mažiau jų 
susirgs limpančiomis ligo
mis, nes bus greičiau pate- 
myti ir.nugabenti ligonbū- 
tin.

Bet dabar pasilieka klau
simas, ar galima bus suma
žinti abelnas nuošimtis ligų, 
kuriomis kūdikiai serga?

Męs drąsiai atsakysime, 
kad ne!

Kodėl taip sakom ?

NAUJIENOS

< Kad sumažinus kūdikių li
gas, kad padarius juos Švel
nesniais, reikalinga ne prie 
mokyklų užlaikyti daugiau 
gydytojų, bet pagerinti jų 
būvį namuose. Męs gerai ži
nom, kad darbininkas, už
dirbdamas aštuonis ar devy
nis dolerius, negali nusisam
dyti sveikų kambarių, nega
li nusipirkti sveiko maisto. 
Darbininkų šeimynos yra 
susikimšę troškiuose, šla
piuose ir tamsiuose kamba
riuose.
riuose ir prie blogo maisto 
kūdikiai gauna įvairias 
chroniškas ligas ir mokyklo
se jau jų negali atitaisyti.

Dar reikia atsiminti, kad 
dauguma moterų, palieka 
savo mažus kūdikius pas 
svetimus arba po priežiūra 
vyresniųjų, dar nesuaugusių 
kūdikių, o pačios eina dirb
tu vėn ir čiela diena dirba. 
Suprantama, tokiu auklėji
mu irgi negalima iššauki ėti 
sveikų, atsakančių kūdikių.

Taigi, pirmiausia reikalin
ga pasirūpinti pagerinti 
darbininkų gyvenimas, o 
tuomet patįs per save pasi
gerins ir kūdikiai. Kuomet 
darbininkas"” galės atsakan- 
tesnius kambarius nusisam
dyti, geresnio maisto nusi
pirkti, o jo moteriai nereikės 
eiti į dirbtuvę, tai jinai ga
lės kūdikius geriau prižiū-

nieko nemoka, nieko negali, atgal! , Turiu pasakyti, kad 
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nužengę pirmyn ir tam pa- po pirmo susipažinimo. Bet 
našiai.

Suprantama* aš nesiprie
šinsiu, kad moterįs yra aug- 
štai iškilę, kad jos toli nu
žengę progreso keliu, bet 
męs pažvelgsim, kaip toli vy
rai nužengė tuom pačiu pro
greso keliu ir kokius jie da
bar gali parašyti meiliškus 
laiškus.

Kad geriau patyrus tą da- 
Tokiuose kamba- lyką, aš paduodu vyro rašy- 

I tą laišką ne 4000 metų atgal, 
bet dvidešimtame amžiuje— 
progreso amžiuje; ir tas lai
škas rašytas ne kokio nors' 
Rauluko ar Juruko, kuris 
nieko daugiau nežinotų, 
kaip tik bačkutes tuštinti, 
bet skaitančio save inteli
gentu.

Štai kaip jis skamba: 
“Miela J.!

“Aš negaliu iškentėtie 
jums nepasakęs to, ką kiti 
žmonės kalba apie jus, arba, 
kaip čia pasakyt, kaip žmo
nės mano apie jus. Ar tau 
tas žingeidu būtų žinot? Sa
kai — žingeidu. Gerai. Ale 
kibą nesakysiu, nes tau gal 
pasirodys, būk tai mano pa
ties išmislas yra, nes jau ži
noma, kad kartais kam ir 
teisingiausią teisybę sakai, 
vienok tankiai pasitaiko, jog 

. L . I netiki tau ir gana. Taip ir
rėti, tuomet nereikės įr dak-(čia gali būti, reiškia, gal 

Iman netikėsi. Užtatai ge
riau nesakysiu.

“Hm... negaliu iškentėti. 
Na, žūt-būt—sakysiu. Klau
syk! Vienas žmogus man 
sakė,kad J. (tai yra,jūs esa
te toji J.), yra viena iš ge
riausių ir protingiausių vi
same iš šio miesto merginų, 
arba, kitaip sakant, jūs esa
te tik viena tokia J. tarpe vi
sų Lietuvos dukterų.

“Na, ar tai negeras kom
plimentas? Suprantama, aš 
tą žmogų labai pagyriau už 
tokį jo pasakymą ir pilnai 
jarp pritariau, sakydamas, 
iog tai tikra teisybė. Reiš
kia, aš savo irgi atlikau, 
dėlko, kaipo už šiokį-tokį 
užsitarnavimą, aš norėčiau 
ką nors gaut nuo jūs. Ah!

“Jei prižadėsi man ką, tai 
aš ir daugiaus tau ką nors 
tokio pasakysiu. Ar taip? 
Prižadi, ištikrųju?

“Jums gero velijantis
M.”

Sulyginus šitą laišką-su 
tuom Babilionietės laišku, 
man rodosi, kad jame 
daugiau yra vaikiškumo, 
daugiau pritepliota visokių 
nesąmonių, negu tame, ku-

kad per 4000 metų jos nėra šis laiškas rašytas tuojaus

I jeigu męs iškeltum tuos vi
sus, vyrų rašytus, laiškus, 
kuriuos merginos slepia, tai 
pasirodytų nemažesnis ir 
vyrų tamsumas. Vyrai skir
tųsi nuo moterų tik tame, 
kad prie tos jų tamsybės 
dar prisidėtų ir nachališku- 
mas, kurio, be abejonės, mo
terįs nevartoja.

Aš patarčiau visoms mer
ginoms neslėpti vyrų kūdi
kiškumo, nes tokie neapgal
voti rašinėjirhai jokios nau
dos neatneša, apart sutruk
dymo brangaus laiko visuo
meniškame veikime.

L. Vergė.
Nuo red. Labai būtų žin

geidi!, kad merginos pradėtų 
talpinti panašius laiškus. 
Tuomi jos parodytų ir vyrų 
silpnumus bei jų tamsumą. 
Redakcija mielai duos vietos 
tokiems laiškams.

tarų skaičius dauginti.
Bet apie pagerinimą dar

bininkų būvio tie biurai vi
sai nesirūpina. Jie net ne
pamini, kad visos vaikų ne
sveikumo priežastys — tai 
skurdas. Tie biurai nepa
žvelgia, kaip darbininkų vai
kai yra užlaikomi namuose, 
kokiuose kambariuose jie 
gyvena ir kokiu maistu mai
tinasi. Jiems tas visai nerū
pi.

Vienok, jie permato, kad 
tokis vaikų stovis veda žmo
niją į pražūtį ir jie pradeda 
rūpintis, kad tą sulaikius. 
Tik deja! jie visados rūpina
si atbulai.

švenčioniškis.

MEILIŠKI LAIŠKAI.
“Laisvės” N. 41, moterų 

skyriuje, tilpo Babilionietės 
meiliškas laiškas. Po tuo 
laišku buvo sekantis priera
šas:

“Pasirodo, kad ir dabarti
nės moterįs, kurios per 4000 
metų žengė progreso keliu, 
geriau meiliškų laiškų nega
li parašyti, išskiriant mažą 
nuošimtį”.

Mūsų vyrai labai įpratę
šaukti, kad moterįs tamsios, ris buvo rašytas 4000 metų

- • s 
few

Šį mapa parodo, kaip toli francūzai ir anglai nustūmė vokiečius ir kokioj pozi 
cijoj dabar rajndasi abiejų pusių armijos.

“NELAIMINGIAUSIA” 
PASAULY MO

TERIS.
“Nelaimingiausia” pasau

ly moteris, tai Rusijos caro 
pati Aleksandra. Jinai da
bar iš visų pusių prispausta 
vargų, nelaimių, pajuokų, 
kurias nuolatos girdi savo 
ausimis.

Gal čia daugelis pasakys, 
kad melas, nes kas gi gali iš 
carienės juoktis ir dar jos 
pačios akyvaizdoj ?

Dalykas štai kame. Rusi
jos caro pati vokietė. Dabar 
laike karės su vokiečiais, ru
sai vokiečius persekioja, vi
saip juos apjuokia, visaip iš 
jų tyčiojasi. Reiškia, jie sy
kiu tyčiojasi ir iš carienės. 
Pagaliaus, juk jai skauda 
širdį, kad dabar mušasi jos 
giminės tarp savęs.

Antra nelaimė — tai įsi
mylėjimas į žinomą ištvirkė
lį Rasputina, kurį viena mo
teris norėjo nudurti peiliu. 
Carienė tą peilį pasiėmė ir 
laiko ant savo stalo, kaipo 
augščiausią atmintį. Kuo
met Rasputinas sužeistas 
gulėjo ligonbuty, tai carienė 
kas pusvalandis klausdavo 
per telefoną, kaip jo sveika
ta, ar negręsia pavpjus jo 
gyvasčiai ir tam panašiai.

Sakoma, kad jinai dabar 
tokiame padėjime, jog gali
ma esą paskaityti už nelai
mingiausią moterį visame 
pasauly.

ŽINIOS
NAUJOS POROS.
Haverhill, Mass.

5 d. rugsėjo apsivedė drg. 
P. Gardžiulis su Katriute. 
Linkėtina naujai porai ko- 
geriausios kloties šeimyniš
kame gyvenime.

Mokinės ant gydytojų.
Praėjusiais metais Suvie

nytose Valstijose mokinosi 
moterų ant gydytojų 635, t.. 
y., ant 9 nuošimčių mažiau 
negu 1912 metais. Šiais me
tais mokinasi 1129 moterįs,. 
t. y., veik dvigubai daugiau..

1913 metais 121 moteris, 
gavo gydytojo diplomus.

Gabiausias šaulys.
St. Francisco, Cal. Visoj 

Californijos valstijoj skaito
si gabiausiu šauliu Elza 
Boot, 18 metų amžiaus mer
gaitė. Jinai taip puikiai 
šaudo, jog išsyk nušovė du 
briedžiu ir gavo pirmą dova
ną.

Moterįs policmanai.
Dabartiniu laiku Wash

ingtone randasi 6 motei 
poliema^į. SufragtatH 
1............................... i;/



J. Gvazdinskas.

D/XF^EJtXI

De Kalb, III. — Čia randa
si kelios dirbtuvės, kuriose 
darbai eina neblogai, tik pi- 
ianu dirbtuvėj silpnai dirba. 
Bet bedarbių užtenka; iš ki-

Generolas Joffre tariasi su kitais generolais, kaip 
pasekmingiau užpuldinėti vOkįe&u*

LAISVI

KORESPONDENCIJOS

t*

*

Vieni daro-

Laimėjo pasta-

>>
La

juokėsi, o 
ėjo šalin.

I

Tariffville, Conn.
Apsigyvenus šiame mies-

I s

Montello, Mass.
d: rugpjūčio Lietuvių

S.kuopos suvienytom jiegom 
parengė trejas prakalbas.

•Detroito Reporteris.

tuvių prakalbos.
Geistina, kad tie draugai 

ir tankiau parengtų prakal
bas. Jonelis.

“ , Reikia pažymėti, kad šiam
Trečias kalbėjodrg. D. J. miestely dar pirmos tarp lie-

zaičiui reikia ištarti širdin- Paįįko nemažą įspūdį, 
gąačiu. f .. \ .

Brighton, Mass.
7 d. rugsėjo L.S.S 67 kuo

pa surengė prakalbas, kad 
pažymėjus “Raudonąją Sa
vaitę”. Reikia pažymėti, 
kad panašių prakalbų jau 
seniai Brightonas negirdėjo, 
nes visą laiką veikimas buvo 
apmiręs.

30 d. rugpjūčio L. S. S. 17 
kuopos atsibuvo mitingas,

* *
draugija “Žiburė-

ŠVENTABLYVOJI NEW- 
ARKO, N. J., ISTORIJA.

(Tąsa).
Rodosi, kad kunigėlis ko- 

mandagiausiai pasielgė vi
sus atsisveikindamas. Bet 
kur tau! Mūsų parapijonai 
kaip pradėjo rėkti, kaip pra
dėjo šaukti, kad reikia kuo-' 
greičiausia sušaukti mitin
gą, nes, girdi, kunigėlis išva
žiuoja neišdavęs raporto per 
devynis metus tarnystės.

Suprantama, tą visą ler- 
mą kėlė tie mužikai, kurie 
nieko nesupranta apie dva
siškos asabos gyvenimą ir 
šventablyvas cnatas.

Komitetas, kuris daugiau 
supranta, tik juoktis pradė
jo iš tų mužikpalaikių. Jis 
gerai žinojo, kad pas kunigė
lį viskas gerai stovi ir randa
si tvarkoj visi tinksai.

Komitetas nusiuntė žmo
gų, kad tasai pašauktų kuni
gėlį išduoti raportą už devy
nis metus. Kunigėlis pasa
kė, kad dabar neturi laiko ir 
liepė sušaukti mitingą ant 
seredos.

Visi parapijonai nutarė 
seredoj susirinkti ir išklau
syti kunigėlio raporto. Bet 
dvasiška asaba irgi turėjo 
galvą. Kad nesibaderiavus 
su tais mužikais, jis atsikėlė 
anksti utarninko ryte, paža
dino savo gaspadinę, apsirė
dė sportiškais drabužiais,at
sisuko iš užpakalio kalnie- 
rių, užsirišo raudoną naktai- 
zą, pasiėmė po ranka savo 
gaspadinę ir marš ant sto
ties. Parapijonai susitinka, 
pažiūri ir sako: “Žiūrėk,, 
koks sportas cicilikas, mūsų 
kunigėlio gaspadinę veda
si!”

Seredos ryte susirinko pa
rapijonai ir laukia raporto. 
Ogi ateina zakristijonas ir 
pasako, kad kunigėlis iš 
nakties dingo ir nežinia, kur 
yra.

Pasidarė 'didelis sumiši
mas: vieni pradėjo sakytų 
kad su mergina pabėgo, kiti 
—kad aniuolai į dangų nusi
nešė, nes jis į aniuolą ir pa
našus buvo, treti—būk nu
važiavęs į Rymą šventam 
tėvui šiušius pabučiuoti, ket
virti tvirtino, kad išvažiavo 
į Washingtona ir ten biznį 
runija, bet niekas teisingai 
nežinojo.

Nepoilgam, komitetas su
žinojo, kad jis Washingtone 
gyvena ir parašė jam laišką, 
būk jis nuskriaudęs parapi
ją ant 40 tūkstančių dolerių.

Bet mūsų kunigėlis taip 
atkirto komitetui, kad tas 
tik apsilaižė. Jis parašė ši
tokį laišką:

“Ko jūs nuo manęs nori
te? Aš jums savo visą turtą 
palikau, kuris vertas ne ke
tu resdeši m ties kokių tai su
pelėjusių dolerinių, bet daug 
daugiau! Aš jums palikau 
bažnyčią, kleboniją, gaspa
dinę, zakristijoną, vargoni
ninką su visais vargonais ;aš 
jums palikau vištinyčią, pen-

Minden, W. Va.
Pakol pas mus buvo strei- 

kesdešimts vištų, šimtą kar-.kai ir darbininkai neturėjo 
vėlių dvidešimts kralikų, ke-| darbo, tai jisai kitokia tarp 
turis šunis, penkias kates;aš ” 
parapijai palikau visą jos 
komitetą, Marijos tarnaites, 
apie du tūkstančiu parapijo
nų ir tik septynis tūkstan
čius skolos!”

Na, ir pagalvokite tiktai! 
Ar galima kur surasti geres
nį žmogų, kuris visą savo 
turtą paliktų ir išvažiuotų 
su kokiais ten supelėjusiais 
doleriais? Bet mūsų para
pijonai tuom neužsiganėdi
na ir vis niurna, kaip tos ka
tes, būk juos kunigėlis nu
skriaudęs. Ar tai čia nu- 
skriaudimas, kad jis visą sa
vo turtą paliko?

Pater Noster.
(Toliaus bus).

KUNIGINIAI SKIRIASI.
So. Boston, Mass.

Mūsų klerikalai nenori da
lyvauti bepartyviškam lietu
vių suvažiavime. 13 d. rugs, 
kun. Žilinskas sušaukė ekst
ra parapijos mitinga, kad iš
rinkus delegatus i beparty-

kilo diskusijos: vieni darodi- 
nėjo dalyvauti, o kiti, kad 
nedalyvauti Chicago],bet sy
kiu dalyvauti su visais. Kun. 
Žilinskas paaiškino, jog sy
kiu su socijalistais negalima 
dalyvauti ir parapijonai turi 
išrinkti delegatus į chicaginį 
seimą. Didžiuma nubalsavo 
pagal kun. norą.

Delegatais išrinkta kun. 
T. Žilinskas ir J. Adomavi
čius. Kunigas pareikalavo 
$100.00 kelionės ir pragyve
nimo lėšų.

Pasirodo, kad mūsų kleri
kalai nenori sykiu su visais 
dalyvauti. Prie jų šliejasi 
dauguma tautiečių.

Reporteris.

Chicago, Ill.
“Raudonoji Savaitė” pas 

mus prasidėjo nuo 1-mo rug
sėjo. Agitacija varoma la
bai sparčiai ir pasekmingai. 
Ant L.S.S.A. Chicagos kuo
pų parengtų prakalbų, prisi
renka pilnutes svetainės 
žmonių.Darbo sumažėjimas, 
maisto brangimas ir Euro
pos karė priverčia mūs dar
bininkus protauti—j ieškoti 
sau nesuprantamų dalykų 
išaiškinimo pas socijalistus.

Rugsėjo 5 d. L.S.S. 37-ta 
kuopa buvo parengusiu pra
kalbas. Kalbėjo “Naujienų” 
redaktorius drg. P. Grigai
tis apie priežastis Europoje 
kilusių karių ir jų baisias pa
sekmes . Antru syk—apie 
socijalizmą ir socijalistus. 
Labai aiškiai ir suprantamai 
nupiešė tuos klausimus. Su
sirinkusieji klausėsi su di
džiausia atyda. Taipgi buvo 
deklamacijos. P-lė Kalvai- 
čiukė neblogai pasakė V.Ku
dirkos eiles: “Ne tas yra di-

Pasibaigus prakalboms, 
beveik visos merginos ir 
daugumas vyrų padavė savo 
vardus ir antrašus, išreikš
dami norą prisidėti prie so
cijalistų kuopos.

Pranas. -

Benld, Ill.
Europoj mušasi, tai jau 

nieko ypatingo, nes ten karė, 
bet kad mūsų lietuviai muša
si, tai stačiai reikia stebėtis. 
Nėra tos subatos, kad nesu- 
sipeštų. Bet jeigu pasiūlai 
tokiems laikraštį užsirašyti 
ar knygutę nusipirkti,tai pa
sako, kad darbai blogai eina 
ir neturi pinigų, o daugelis 
yra tokių, kurie išvadina 
tuos, kurie laikraščius užra
šinėja, vagimis ir apgavi
kais.

Reikia pastebėti, kad peš
tynėse dalyvauja taip vadi
nami “socijalistai”. Ar ne 
gėda taip elgties? Man ro
dosi, kad jūs tu retu t kitus 
nuo to bjauraus darbo sulai
kyti, bet ne patįs dalyvauti.

Benldtonietis.

lietuvių dvasia_ buvo: visi 
linko prie skaitymo laikraš
čių, apšvietos, organizacijų 
ir tam panašiai. Bet pradė
jus geriau eiti darbams, vi
sai iš kitos pusės papūtė vė- 
jalis: prasidėjo girtuokliavi
mas, peštynės; atsirado vi
sokių agitatorių, kurie agi
tuoja prieš apšvietą, organi
zacijas ir prieš visą darbi
ninkišką judėjimą. Tiesa, 
tapo nubalsuota išardyti 
smukles ir dauguma nudžiu
go, kad jau sumažės girtuo
kliavimas, bet tai tuščias bu
vo džiaugsmas: girtuoklia
vimas nei kiek nesumažėjo.

Tai taip elgiasi mūsų lie
tuviai darbininkai.

Pirmas kalbėjo J. Bekam
pis. Jis aiškiai nupiešė, per
bėgdamas karių istoriją, 
kiek tos karės atneša skurdo 
ir nelaimių žmonijai. Pas
kui nurodė, kaip galima pa
siliuosuoti nuo karių.

Antras kalbėjo J.G. Gegu
žis. Jis aiškino apie kilusių 
Europoj karių priežastis ir 
jų blėdingumą ir apie dva
siškuos ir kapitalistų šuny
bes.

Abudu kalbėtojai publiką 
labai sujudino.

Publikos supi rinko apie 
300 ir visi ramiai užsilaikė.

S. Garelis.

So. Boston, Mass.
6 d. rugsėjo Congress Hall 

teatre L.S.S. 60 kuopos atsi
buvo pirmos “Raudonosios 
Savaitės” prakalbos. Nors 
ir šiltas laikas, bet žmonių 
susirinko gana daug.

Kalbėjo drg. J. Šaltys iš 
Brooklyn, N. Y. Pirmoj da
ly kalbėtojas aiškino apie 
parengimą visų tautų soci
jalistų “Raudonosios Savai
tės” su tikslu paskleisti ap
švietą tarp tamsesniųjų 
žmonių. Nurodė taipgi dar
bininkų dabartinį gyvenimą 
ir ragino netikėti kapitalis
tams, kurie kas metai prieš 
rinkimus daug prižada, bet 
paskui nieko neduoda, apart 
krizių ir vargo. Ragino vi
suomet balsuoti už socijalis
tų partijos kandidatus, ku
rie kovoja uz darbininkų ge
rovę.

Pertraukoje vaikų draugi
jos “Bijūnėlio” keli vaikai 
padeklamavo,o Birutės Kan
klių choras, po vadovyste K. 
Talžūno, sudainavo keliatą 
dainelių.

Antru syk drg. Šaltys kal
bėjo apie Europos kares ir 
kaip jos atsiliepė ant Ameri
kos darbininkų, kurie tūks
tančiais neteko darbo. Taip
gi nurodė tas karių baiseny
bes, kurios dabar Europoj 
viešpatauja.

Galima sakyti, kad drg. 
Šalčio prakalba pilnai užga
nėdino So. Bostono pubjiką.

“Raudonosios Savaitės” 
tikslas, galima sakyti, bus 
atsiektas. 60 kuopa jau iš
pardavė 300 egzempliorių 
“Kovos”.

Laisvamanis.

Detroit, Mich.
30 d. rugpjūčio atsibuvo 

tarptautiškos socijalistų 
prakalbos, parengtos ant o- 
ro, kad išnešus protestą 
prieš Europoj kilusias kares. 
Kiekvienas kalbėtojas aiški
no apie karių blėdingumą. 
Angliškai kalbėjo socijalistų 
kandidatas į gubernatorius, 
drg. James Hoogerhyde. Jo 
kalba tęsėsi apie 2 valandas’ 
Aiškiai išdėstė priežastis ki
limo Europoj karių ir nuro
dė, kad tik tuomet nuo kariu 
galima bus pasiliuosuoti, 
kuomet darbininkai stos į 
socijalistų eiles ir protestuos 
prieš kares.

Publikos buvo labai daug 
ir visi ramiai užsilaikė.

Detroito Reporteris.

Detroit, Mich.
23 d. rugpjūčio L.S.S. 157 

kuopos atsibuvo prakalbos. 
Pirmiausia kalbėjo drg.Dan-
ta iš Toledo, Ohio. Kalbėto- tely keliems draugams, 30 d. 
jas aiškino, iš ko kilo karės rugpjūčio tapo parengtos 
ir kam jos reikalingos.

Antras kalbėjo V. Ambra
zaitis su tikslu atgaivinti 
Laisvės chorą, kuris perei
tais metais mirė. Viskas pa
vyko gerai ir choras tapo at
gaivintas; prisirašė daug 
jaunimo. Draugui Ambra-

Kasparka. Jis aiškino apie 
Europos kares ir rodė žemė
lapius, kur dabar eina ka
rės. Užbaigęs prakalbą . a- 
pie kares, apskelbė naminę 
karę su laisvamanių vadu M. 
Mockum, t.y. Mockus 13 d. 
rugpjūčio apskelbė karę 
Kasparkai, o 23 d. rugpjūčio 
—Kasparka apskelbė Moc
kui karę. Pažiūrėsime, Į kas 
iš to išeiš ir kas laimės. I

“Raudonosios Savaites 
paminėjimui 116 ir 157 L.S. 

--M

Racine, Wis.
Gal niekur tiek vargo netu
ri parapijonai, kaip pas mus. 
Turi bažnyčią, bet neturi ku
nigėlio . Parapija gyvuoja 
penki metai, o jau spėjo du 
kunigėliu “iškikinti”. Iš to
kio pasielgimo jie patįs tu
ri nukentėti, nes dabar ne
gauna kunigėlio ir gana. 
Mačiau net “Sakėj” pajieš- 
kojimą, bet kasžiiyar atsi
ras tokis, kuris atsilieps.

Reikia paminėti, kad “iš- 
kikinus” kunigėlį, lietuviai 
tarp savęs pradėjo daug ge
riau sutikti. Matomai, nėra 
kam juos kurstyti vienus 
prieš kitus, tai ir gyvena 
santaikoj.

Apšvietą stovi ne visai že
mai. Lietuviškas skyrius 
Socialist Party išrinko agen
tą užrašinėjimui laikraščių, 
tai agentas pasakoja, kad 
sunku surasti tokią lietuviš
ką šeimyną, kuri neskaitytų 
kokį nors laikraštį. Už vis 
daugiausia į čia pareina 
“Laisvės” ir “Keleivio”.

Racino Perkūnas.

Roseland, III,
Letuvių čia yra nemažai, 

bet apšvieta labai žemai sto
vi. Sunku surasti tokių, ku
rie skaitytų laikraščius bei 
knygas. Girtuokliavimas, 
peštynės užima pirmą vietą. 
Bet užtai karčiamos puikiai 
gyvuoja!

Roslandietis.

Tamaqua, Pa.
Europoj mušasi vokiečiai 

su rusais, o mūsų lietuviai 
pasiskirstė į dvi armijas: 
dzūkių ir zanemunčikų ir 
pliekiasi tarp savęs. Tvirto
vę sau pasiskyrė Burnicko 
karčiamą. 15 d. rugpjūčio, 
apie 10 vai. vakare, išsipylė 
abidvi armijos iš minėtos 
“tvirtovės” ir paleido dar
ban revolverius, akmenis ir4* 
kitokius įrankius. Laike ka
rės vienas tapo sunkiai su
žeistas. Pati “tvirtovė” irgi 
nukentėjo: išdaužė langus ir 
susodino keliatą kulkų į sie
ną. Pribuvo “pagelbos” ve
žimas ir surinko visus kar
žygius, kad “apdovanojus” 
už gabumą.

St. Studentas.

Wensville, Conn.
Čia daugiausia farmos,ap

gyventos lietuvių, kurie už
siima tabako sodinimu ir iš 
to gyvena. Bet kaip miesto 
lietuviai darbininkai, taip ir kuriame svarstyta klausi- 
farmeriai, niekuom nesiski- mas ir apie “Šakės” perkėli- 
ria vieni nuo kitų. Farme- mą j Montello, 
riai irgi neskaito laikraščių, dinėjo, kad laikytis nuoša- 
bet užsiima girtuoklyste ir liai, o kiti — kad išreikšti už- 
peštynėmis. Jeigu būna ve- uojauta.

; rieji.1*stuvės ar krikštynos, tai be 
peštynių neapsieina. Kelios 
dienos tam atgal buvo pas 
vieną farmerį krikštynos. 
Išsyk visi linksminosi, o pas
kui pradėjo peštis. Užbai
gė krikštynas tuom, kad vie
ni kitiems apdraskė veidus 
ir sudraskė drabužius.

Visur lietuviškas narsu
mas !

Pasaulio Vargšas.

| prakalbos. Kalbėjo L. Pru- 
seika, “Laisvės” redakto
rius. Kalbėtojas aiškino ka
rių blėdingumą ir nurodė, 
kaip nuo jų galima išsigel
bėti.

Publikos buvo nedaug, bet 
klausėsi atydžiai. Prakalbos

New Haven, Conn.
9 d. rugs, einant karui iš 

Derby’es į New Haven, atsi
tiko nelaimė: pačiame smar
kume įsiėjusio karo, trūko 
elektros viela ir, užgaudama 
karą, taip jį sutrenkė, kad 
net keliatas langų subirėjo. 
Tuo tarpu ant vietos karas 

sustojo ir keliatas žmonių 
persivertė per sėdynes. Vie
nam stiklai sužeidė ranką. 
Buvo ir pora lietuvių. Sun
kiai sužeistų nebuvo.

Mikasku.

Rochester, N. Y.
♦Per L. S. S. 7-tos kuopos 

susirinkimą nominuojant 
Sąjungos viršininkus kandi
datai į redaktorius: J. B. 
Smelstorius gavo 9 balsus ir 
A. Lalis 8. Taipgi kuopa 
vienbalsiai balsavo už bepar- 
tyviška lietuvių politišką 
suvažiavimą. Pasekmės 
“Raudonosios Savaitės”: 
parduota 70 egz. “Kovos”,už 
4 dol. literatūros ir ant pir
mo susirinkimo prisirašė du 
nauji nariai. Taipgi gauta 
3 “Kovos” prenum.

D. L. K. Gedimino dr-stės 
nariai susilaukė naują tre
čios laidos konstituciją. 
K o n s ti tu ei j a su r e d agu o t a 
darbininkiškoj dvasioj. Pa
vyzdžiui: “Ideališki draugy
stės principai: 1. Draugys
tė D. L. K. Gedimino, yra 
paremta ant progresyviškų 
pamatų, kaip tai: a) Ji su
tverta laisva, neprigulminga 
nuo jokių tikėjimiškų sektų 
ir tokia turi pasilikti iki pa
baigai jos egzistavimo; b) 
Užtikrinanti kiekvienam są
nariui sąžinės laisvę; c) Iš- 
pažystanti klesų kovą, kaipo 
vieną reikalingiausių darbo 
žmonių gyvenime reikalų; 
d) Pripažįstanti dorą, teisy
bę ir solidariškumą tarpe 
draugystės sąnarių.

Geistina, kad draugystė ir 
ant toliaus taip augtų, kaip 
iki šiam laikui augo.

Just. Stančikas.

> 27
Mokslo dr-stė parengė pra
kalbas. Kalbėjo S. Michel- 
sonas apie mokslo naudin
gumą ir apie Europoj kilu
sias kares. Prakalba publi
kai pati.

30 d. rugpjūčio neva Lais
vamanių kuopa (faktiškai 
mirusi) parengė prakalbas 
giraitėj. Kalbėjo A. Anto
novas. Kalbėtojas kritikavo 
tikėjimą, pasiremdamas bi
blija ir sykiu tyčiojosi iš ti- 

Vieni gardžiai 
kiti piktinosi ir 
Paskui buvo dis-

Vaikų 
lis” po vasaros karščių vėl 
pradėjo veikti. 30 d. rugp. 
turėjo pirmą susirinkimą. 
Vaikų susirinko virš 50. Mo
kytojais yra L. S. S. 17 kuo
pos nariai.

* *
Reikia pastebėti, kad lai

ke vasaros tūli smuklininkai 
buvo subruzdę sutverti nau
ja vaikų draugijėlę su tuom 
tikslu, kad užkenkus “Žibu
rėliui”. Bet jiems tas nepa
vyko padaryti.

Molakanas.

Springfield, Ill.
Pereitą savaitę išsidangi

no iš čia į Westvillę lietuvių 
kunigas. Jis čia darbavosi 
du metu. Visi jo nuopelnai, 
tai kova su socijalistais ir 
laisvamaniais. Taipgi mėg
davo atsilankyti ir j lietuviš
kus saliunus. Parapiją val
dė vienas, o parapijonai ra
šydavo į “Kataliką” kores
pondencijas,išreikšdami jam 
padėką už gerą parapijos 
tvarkymą. Bet dabar pasi
rodė visai kas kita: parapi
jai paliko keliatą tūkstančių 
skolos. Taipgi įtaisė kapus, 
pavadindamas juos lietuviš
kais, bet aprašė vyskupui. 
Dabar parapija turi ir už ka
pus mokėti, nes jie skoloje.

Čia laisvamaniai nusipir
ko 3 akrus žemės už $750 ir 
įsitaisė sau laisvus kapus. 
Už kapus dar neišmokėta, 
todėl geistina, kad daugiau 
lietuvių prisidėtų prie tų ka
pų.

Baltimore, Md.
29 d. rugpjūčio čia buvo 

smarki perkūnija ir padarė 
daug blėdies. Taipgi tapo 
užmuštas vienas lietuvis Jo
nas Dukas. Audra prasidė
jo 8:45 vai, po pietų ir tęsė
si .25 minutas.

Užmuštasai buvo vedęs.
V. Juškevičienė.

Baltimore, Md.
Pastaruoju laiku tarp mū

sų lietuvių peštynės lyg ir 
nutilo. I. W. W. lietuvių 
unijos skyrius nutarė socija
listų neužkabinėti ir jų ne
šmeižti. Pirmiaus tik ir 
svarstydavo apie socijalis- 
tus. Nežinia, kaip ilgai lai
kysis savo nutarimų. Jeigu 
jie ir pirmiau būtų taip pa
sielgę, tuomet niekas nebūtų 
ant jų užsinuldinėje.

Kunigo Žentas.

Coal Dale, Pa.
13 d. rugsėjo čia atsibala- 

dojo Tamaqua kunigas Gu
daitis ir padarė parapijonų 
susirinkimą. ♦

Perskaitė laišką, kurį jam 
parašė klerikalų štabas iš 
Chicagos ir ragino siųsti 
klerikalų seiman delegatus.

Daugelis tamsūnėlių visai 
nesuprato, apie kokį seimą 
kunigas kalba. Paskui visgi 
nekurie metė pinigus dele
gatų pasiuntimui, nors dau
guma to ir nenorėjo.

Kaip žmonės tamsus, tai 
kunigas daro, kaip nori.

Ten buvęs.

St. Louis, Mo.
Rugs. 1 d. atsibuvo pra

kalbos, parentgos L. S. S. 44 
kuopos. Kalbėtojum, buvo 
pakviestas T. J. Kučinskas, 
kuris savo kalboje perbėgo 
karių istoriją nuo Macedoni- 
jos Aleksandro Didžiojo 
kareiviavimo iki dabarti
nei karei, prirodydamas jų 
visas baisenybes. Baig
damas kalbą, liepė visiems-tur pribuvus darbas sunku 
rašyties prie socijalistų, ku- gauti. A. S.
rie yra priešingi karėms. 
D. Janulionis ir M. Budrevi- Ansonia. Conn. — Baisioji 
čienė dekliąmavo eiles. Ant bedarbės šmėkla apėmė ir 
galo, vakaro vedėjas drg. Jų mūsų miestelį. Daugelis iš 
Daujotas pranešė, jog rugs. mūsų atsidūrė už dirbtuvės 
7, L. S. S. 44 kuopa turės pa-1 vartų ir pasiliko be duonos 
skaitą bei pasikalbėjimą, ir! kąsnio. Jeigu kurie ir dirba, 
kad nuo tos dienos per visą'tai tik pusę laiko. Sunkus _ * --- ~ 1 Z-. M ‘ 1 1 • • 1 1 — • • Asavaitę kuopos nariai pasi
stengs atlankyti visas liėtu- 
vių stubas su literatūra. 
Publikos buvo prisirinkę pu
sėtinai ir visi, matomai, bu
vo užganėdinti.

Čia reikia pastebėti vienas 
dalykas, kad St. Louis, Mo. 
yra dikčiai moterų protau
jančių, nes ant kiekvienų 
prakalbų galima matyti kuo
ne pusę publikos iš moterų. 
Gal jos lankosi todėl, kad čia 
nėra kirpiko, kuris pirmiau- jalistų.

w
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šia moteris sulaiko nuo ap- 
apšvietos. S. J. N.

Springfield, ILL
31 d. rugpjūčio ir pas mus 

atsilankė kun. Gustaitis. 
Kalbėjo pobažnytiniam skie
pe. Išgyrė senovės kuni
gaikščius, aiškino apie mok
slą ir prašė aukų ant “Žibu
rio”. Bet mažai ką pelnijo.

Gabrio nebuvo—gal su in
formacijomis kur užtruko.

Piligrimas.

Baltimore, Md. — Darbai 
nrie kriaučių visai sumažė
jo; dirbame po 20 — 25 va
landas į savaitę; pasitaiko ir 
tokių savaičių, kad visai ne
dirbame. Maistas neapsa
komai pabrango; darbinin
kas, dirbdamas dvi - trjs die
nas į savaitę, negali pramis
ti ir turi badauti. Praėju
siais metais šiuom laiku bu
vo užtektinai darbų ir nesi
matė bedarbių, bet šiemet 
neapsakomai daug bedarbių.

Prie kitų darbų irgi nege
riau. Nors nekuriose dirb
tuvėse darbai eina ir geriau, 
bet darbininkai nieko negali 
uždirbti — kainos numuštos. 
Suprantama, kuomet tūks
tančiai bedarbių vaikščioja 
gatvėmis, tai kapitalistai, 
pasinaudodami ta proga, 
stengiasi kainas numušti.

Pagaliaus, 7 d. rugsėjo 
prasidėjo mūsų mieste paro
da, kuri tęsis aštuonias die
nas. Miestą išpuošė vėliavo
mis, suvažiavo buržuazijos, 
dailu pažiūrėti. Bet darbi
ninkams ta paroda suteikia 
naują smūgį — per ta laiką 
daugely vietų yra sustabdo
mi darbai, kad ramiau galė
tų kapitalistai puotauti, Ką 
miestas išleido tiek pinigu 
ant įvairių papuošimų, kad 
būtų paskyręs tuos pinigus 
bedarbių sušelpimui, tai ne 
vienas būtu pasidžiaugęs. 
Bet jie darbininkų visai ne
paiso. Kunigo Žentas.

darbininkų padėjimas. Bet 
vargas priverčia kiekvieną 
pagalvoti. Kuomet ėjo dar
bai geriau, tai apie apšvietą 
nei negalvojo,be t dabar,kada 
atsidūrė išmesti iš dirbtuvės 
ant gatvės, kada susitiko su 
baisiaja bado šmėkla, tai 
pradėjo ir apie apšvietą pa
galvoti. Dabar tarp mūsų 
lietuvių darbininkų daug di
desnis judėjimas ir daug 
daugiau jų linksta prie soci- 

Petras Putinas.
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Telefonai. 6f>2 Newtown*

R. KRUČAS

FOTOGRAFISTAS

109 Grand St.,

Pas mane galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 

skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsit.

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

nu, jau temsta. Ainu in gas- pasciesysiū, ba jau netrivo-j
i • v 1 J R,,o kne Lnrl

GEO. J. BARTASZ1US ir J. P. WASILIALCKAS
498 Washington St.

Corner Spring Street
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

PIRMUTINIS LIĖ1UV|AkAS(NEW:yORKE

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS

■»«*&’ r ’-I'

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso’

JUOKŲ KĄSNELIAI.

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

šventos Elenos sala.
telefoną gavome žinią, kad 
ant Šventos Elenos salos sa
le Napoleono kapo jau iškas
ta kita duobė, į kurią turės 
atgulti antrasis Europos ka
ralius — kaizeris Vilius . A- 
niuolai sargai daboja tą duo
bę dieną ir naktį.

Montello, Mass. Mūsų 
miesto “nekaltos panelės” 
susijednojo su “vyčiais”. 
Jos bus “mielaširdystės se
serimis”, kada šie pradės 
atakuoti ir sprogdinti “Šli- 
co” tvirtovę.

“Mielaširdystės seserįs” 
savo dvasišku pumpuotojum 
apsirinko Bostono Tamošių.

So. Boston, Mass. Tamo
šius kas nedėldienis keikia
si, kaip drūtas. Ir kaipgi 
nekeikti, kad kerpamų ave
lių skaičius mažinasi, o soci- 
jalistų armija didinasi? Iš 
to susirūpino ir piktumo Ta
mošiui net antausiai praži
lo. Dabar vargšas kas rytas 
antausius nutepa juodu pen- 
tu, nes bijo, kad jo žilų plau
kų nepamatytų gaspadinė ir 
neišrunytų jieškoti jaunes
nių.

Dzūko nakvynės.
Kitų rozų aš labai mylėda

vau aicie an atpuskų. Vienų 
rozų mėkterėjo man an ra- 
zumo atlankyc Kauni atpūs
tus, ba girdėjau, kad tynai 
labai dzidelei šventos vietos 
ir aciprovjnėia visokį atpūs
tai. Apsivilkau gynei, pa- 
sėmeu Urbų ir ščyvų lazdų, 
bu It davai ?ic an Dzievo 
acidėjis. Nėra kų žertavoc, 
ba iš Krosnos in Kaunu pas- 
Cipusei dzidelis kelias; nenu- 
aisi vienu dzienu. Ainių ai-

SCHNEIDER BROLIAI
KRIAUCIA1

vuodegas papūtp 
Kat tu staugdamas! 

dartės padzirbau! — 
Kų pasakis gas- 
tokių viešnagį! 
kudašius, kur 

Dzieve rata-

lyčaitės 
Tfu!
Tai 
misliu sau. 
padorius už 
Raikė nešc 
grybai auga! 
vok, kat užčiktų, da gali nu
lupę paskucinį gunčialy no 
kupros! Tai nešertas! — 
Nieko nelaukis, pašmurkšč 
per stogų ir paidiš, kat net 
kulnai braška!

Kitų dzienu, brolali, ainu, 
ainu ir isitušcino tarba, kat 
nei gurinio neiškrapšcysi I 
daugiau. Kų daryc? Tuš
čiu tarbu žarnų neužgrūsi! 
Aš druf in gaspadorių. O 
jau temc ėmė. Kap cik in ro
zų patropinau ant večarijos. 
Pagarbavojau ir p rašė u, kad 
priimtų pergulėc. Sako, gu
lėk an suolo, ba nėr kur. Ir 
an večarijos neprašė. Kų 
darysi, Dzievu dėkui ir už 
tai. Ale žūrau, no večarijos 
liko bulbienės. O man ne
davė nei pakaštavoc. Tegu 
jus dzievai, — aš cik mier- 
kavoju, kur tų bulbieny pa
dės. Misliu, acikėlis nakciu

padorių prašyc an nakvynės. 
O kur pazdėsi? Nuveinu, 
sako, nėra kur gule. Tegu 
tavi nemacei! Jau saulė nu-., 
slaidch ainu in kitų gaspado
rių, katro pirkcia štarkesnė. 
Sako: “nUgi, aik an kluono 
šalinės ir sprog kiek cik 
cilps, kat nori, — pirkcioj 
nėra kur”. Kas ce zo nakvy
nė, misliu sau! Nak\ kų 
dzirbsi-padzirbis: nuajU fe 
šalin} aciguleu ir gunči usi- 
meteu. Kap cik predėjau 
snause, girdžiu per miegų — 
kitoj pusėj lyk kas šnipcioja 
ir atšlaumoja ciesei per šiau
dus in mani. “Skradzei že
my!” misliu sau; “ar kibą ce 
ledokas, ar kokis nemacis?” 
Isproginau akis ir žūrėc in 
tų šonų. Kap mani gyvų — 
cep, cep, cep — tep ir atšlau
moja per grandzimų in ma
ni. Brolali, man plaukai kap 
štakietai acistojo, visas pas- 
cirau, — nėra kų daryc, rai
kė žūrėc kokios pamačies. 
Nurapetojau in sienų, ab- 
graibeu karancį spragelų ir 
stoviu napagatove. Kap cik 
ledokas arcyn many, aš jam 
bupc spragelų kupron, jis 
kabardukše ir nusikaporino. 
Aš dzievu padėkavojis ir 
šcyrai papoteriavis, vėl spa- 
kainei aciguleu. Ale kur tu! 
Kap cik sudėjau akis, klau- 

' sau ir vėl atrapečkoja, at- 
šlumcioja iš kitos šalinės cie- 
siok in mani. Pone-dzie 
šventas, jau cik, sakau, ce le
dokas prispainiojo, ar nege- 
rocius an mano neščėseies. 
Aš, pacykom, kape už spra- 
gelo,kų sali savy buvau paz- 
dėjis. Kaip cik negerocius 
arcyn, aš jam vėl spragelų 
cik—dziupc in labony! Kap 
teškeu, tai net ventrabos iš
lėkė. Ogi, išryto, kap cik 
predėjo brėkšč, praplėšiu 
akis, žūrau ir pac sau ne vie- 
rinu. Šąli many cyso dzvi te-

ju. Kap bus, tep bus, kad 
cik šunim neaduotų. An ma
no ščėseies, bulbieny uždėjo 
an lancyncs. Kap cik visi iš 
pirkcios išėjo, aš acikėleu ir • 
ainu pavečeroc. Ale lancy- 
na aukštai, nedasiekiu, Ku-b 
gi daryc? žūrau, bfa-- 
ce> netoli lancynos ktovi 
dzieškĄ su tašlu, užraugtu 
d’ūbYiai kepc. Nu, mierkavo- 
ju, an jos užlipsiu ir nusim- 
siu bulbieny. Gerai. Vienų 
kojų uždėjau an vienos 
dzieškos braunos, kitų an ki
tos ir tep viskų pasėmeu. 
Skradzei žemy! Užlipė buvo 
langva, ale nulipė nei šep nei 
tep: nei kur puodų padec, 
nei kur kojų nukelc. Mėgi
nau iš šep ir tep — nemožna 
ir gana. Tep .man su tu bul- 
bieni betūpciojanc, nema
cis žino, kap paslydo viena 
koja nuozdzieškos. E, cik — ■ 
kabardynkšČ, kap cikras 
dzyvokas, kap tėkšiu atbu
las in tų dzieškų! Oi! Net 
tašla in visus šonus išlakio
jo. O puodas su bulbieni, kų 
laikeu rankose, lamatai ir 
usivožė man an galvos. Tai 
tauveČarija! Cik, cik per 
dzidely bėdų isiritau iš 
dzieškos visas in tašlu insi- 
maknojis ir bulbieni apsi- 
dzirbis, in stvarainių nepa- 
dabnas. O tai viešnagė! Kų 
daryc? Nukrapšteu no akių 
tašlų, paskui išplėšeu langų, 
išlupinėjis cvekus, išnėreu 
laukan ir paidiš, kad many 
nei sliedo neužvuostų. Ap- 
rič to visko, kiek turėjau 
procos, paki nukrapšteu vi
sų lakmotų gunčį! O, dzie
ve ratavok, nemožna nei iš- 
rokuoc! Kad bū tau naumi- 
sne tep padaris, tai nieko, a- 
le visai nenorakei.

Iš “T. Juokų”,

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškiniy. 
kalnieriy ir t. t. Pas mane ta- 
voras geras ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

Abonementas iki 1 d. Lapkričio, 
1914. Kas prrsiys 3 dolerius, 
tas gaus didelę knygą “Vestu
ves” su įftiidomis cho
rams, įvairių balsų solistams ir 
pianui. Po 1 d. Lapkričio šita kny
ga (scenos veikalas) “Vestuvės” 
bus pardavinėjama po 5 dolerius. 
“Vestuvės” apleis spaudą apie 
15 d. Lakričio ir užsirašę ją tuo- 
jaus gaus. Adresuokit šitaip:

Mr. M. PETRAUSKAS 
366 W. Broadway

So. Boston, Mass. 
Pinigus siųskit Money Orderiais

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

Brooklyn, N. Y.

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

lus kreipkitės į mūsų ofisą, 
o rasite teisingą patarnavi
mą visame kame.

Padarau paveikslus pagal nau
jausią madą ir pigiausią kainą.

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

kampas Clermont St.

Tel. 2aa4 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas 
R. DRAUGELI.

Skanus alus, 
fardi arielka, 
•liūs, visokis 
vynas, kvepen- 
tl cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit iioa 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

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

Visokius spaudos darbus padarau 
labai gražiai. Kurie pavesite man 
spaudos darbus, busite pi’nai užganė
dinti. Spaudinu Konstitucijas, Kny
gas, Plakatus ir tt. Taipgi pas mane 
galite užsirašyti visus darbininkiškus 
laikraščius: "Laisvę'’, "Kovą”, "Nau
jienas” ir kitus.

J. M. JASULEVIČIUS,
748 W. Lexington St., Baltimore, Md.

j ’
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Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

■avutei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau ižgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjaų jų ilga- 
metinėje įkirtoje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo 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 rod^ 

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

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau Jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy-

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

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė

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

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

Aleksa. Ši knygelė išaiškina, kokis 
moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 
ir kaip link moterų atsinešdavo Kris
taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 
mokslą skelbia dabartinė mūsų dva- 
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 
apysakaites, lai perskaito ir šią kny- 

1 gėlę. Kaina tik........................ 15c
ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS SLAP
TYBĖS ARBA KRUVINI DOMAZO 
MACOCHO DARBAI. Parašė Kelmutis.

Ši knygelė atidengia stebuklingų 
klioštorių purvą. Ji aiškiai parodo, 

; kaip zokoninkai, po priedanga šven
tenybių, užsiima vagystėmis, girtuo
kliavimu, paleistuvavimu ir net 

1 žmogžudystėmis. Kaina......... 15c
LIAUDIES DAINOS. Tai yra rinkinėlis 

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

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

i lai užsisako ją. Kaina tik....... 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 

j vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny
gelėje gali rasti daug pamokinimų. 
Kaina............................. 10c

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LUS.

Geriausia Lietuviška

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dieną.

Moterims: Panedėliais nuo 1 iki 12 
va), nakties ir Serodomis ‘nuo 5 iki 
12 vai. nakties.

A. B. BRONSTEIN
26 Slėgel St

mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

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

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

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

Brookh n, N. Y.

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metama.

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.........................................

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

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

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

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

MEILĖS KARŠTLIGĖ, 
kaina

DARBAS, kaina..................................
AUDĖJAI, kaina...............................
KERŠTINGA MEIL®, kaina.........



LAISVfi

Užpykintas levas

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
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Su laišku ir paveikslų prisiųskit. 
P. Kazunas

Laurell St., Scranton, Pa.
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(Pabaiga).
Juo sunkiaus buvo dėl ma

nęs, nes pasikalbėjimuos 
daug buvau pripasakojęs 
apie medžiokles ant meškų, 
lapių, didžžuvių ir tt. Nie
ko daugiaus man nebliko, 
kaip eit prie karališkos duo
bės, palociaus, kur visas 
svietas susirinkęs drebėjo iš 
baimės ir laukė mano pribu
vimo. — Atsisveikinsiu ir ei
siu medžioklėn!...

— Ramumas tau! Taboca! 
— tariau pasilenkdams, pa
gal jų paprotį, prilenkiant 
kairiąją koją prie dešinės 
alkūnės, — viešpatauk, o aš 
eisiu užmušt tavo priešą. Iš 
šono juodveidžių pasigirdo 
šauksmai mane garbinanti. 
Oi, sunkiau buvo išpildyt ap
siėmimą, negu pasižadėt.

Valdonas suspaudė man 
galą nosies, išreikj|dams pa
dėką ir aš patraukiau linkui 
priešo pozicijos. Apmąsčiau 
visą apipasakotą dalyką ir, 
rodėsi, levas švintant turėjo 
pargrįžt pas likučius kupra
nugario. Greit suradau kup
stą, kur minkštai atsisėdau 
ir, užsidegęs savo pypkutę, 
bandžiau išrišt rebusą savo 
likimo. Ištiktųjų maniau, 
ar vartysiuosi rytoj levo pil
ve, ar levas apsivers nuo ma
no kulipkos, o aš liksiu nors 
murinų ministeriu — vis vie
na! Ir buvau jau beprade
dąs ūselius sukinėt ir dairy
tis išdidžiai, kaip pajutau, 
jog kokios tai spilkutės ba
do mano kūną. Pašokau ge
rai įkaitintas ir būčiau jau 
leidęsis bėgt linkui namų, 
bet netolimas riksmas levo 
numalšino mano nervus.

Tos spilkutės — tai Sacha
ros didėsės skruzdės, kurios 
nuo levo riksmo visos pasi
slėpė žemėn.

Padangėj mėnulis aiškiai 
švietė ir viskas buvo maty
tis, kaip ant delno. Prisidė
jau šautuvą ir cieliavau į tą 
šoną, iš kur girdėjos riks
mas, — rankos mano taip 
drebėjo, kad vamzdžiai šau
tuvo pradėjo formališkai 
šokti.

Dar valandžiukę — ir Sa
charos didysis valdonas, — 
levas — pasirodė prieš mano

Kada papurtė savo kudlo- 
tus karčius ir pražiodino 
savo nasrus, nenoroms apsi
dairiau aplink, ar nesiranda 
arti notaras, kad palikt pas
kutinį testamentą. Dvasio
je prakeikiau visą Afrikos 
policiją, nes Senapilėj ne
kalčiausi šuniukai nešioja 
antsnukius, čion gi toks bai
sus sutvėrimas vaikštinėja 
sau palaidu snukiu — ir dar 
su tokiomis iltimis. Ha! už
matė mane!...

Akyse jo pasirodė žaban
gai, sutauškėjo dantimis, ta
rytum, į burną sudaužė vuo- 
dega per šonus.

Paleidau šūvį — buvau už
tikrintas, kad grius, kaip 
pėdas ant žemės. Tik baikos 
— nei nesukrutėjo. Priešin
gai, pritūpė prie žemės ir 
akimirksny pamačiau didelį 
kūną, puolantį ant mano gal
vos.

Kaip klaunas, mitriai šo
kau į šalį ir greitai puoliau į 
krūmus kaktuso — apmiriau 
iš baimės.

Atsipeikėjęs po kiek laiko 
ir apsičiupinėjęs, jog jokios 
kūno dalies man nestokuoja, 
apsidairęs, pamačiau... levo 
skūrą, o kūną jo pora žings
nių toliaus!...

Po ilgam apsvartymui, da- 
siprotėjau, kas atsitiko. Le
vas, kuris, kaip žinoma, pil
nas ambicijos ir jai iš karto 
nenutveria savo laimikio, 
antru kart nei nebando, nes 
tokia yra levų valdonų eti
ketą. Jis gi, taip susigėdo 
už savo nerangumą ir ant 
tiek supyko, kad stačiai iš
sinėrė iš skūros.

Atsitikimas, žinoma, retas 
tose šalyse, bet pasirodė ga
limu... o kas svarbiausia, jog 
valdonas Taboca Išy do
vanojo man vagoną dramb
lio kaulų. Skūrą levo, skai- 
tytojai, galit ir šiandien ma
tyt, patiestą ties mano lova.

Dilgėliuks.

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

W ir “sclaticos” greitai prašalinami, Jeigu

{ SEVERA’S 
į GOTHARD OIL

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

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

Puikiausia tPfl TaipgJ K^as
maudymuisi ir uvVuid o 1 IvlllLdlLtzU skutimuisi Ir
toiletlnls Qi • Cnnn galvos
muilas yra dKlIl dOuĮ) plovimui.

(Severos Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

Qauarno Tah I Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams
tjuVuIUo I 3U“LdA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

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

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 šeimyniškų gyveni
mų. Su laišku ir paveikslų prisiųskit.

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

A. čekauskas
49 W. 117th 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 hote- 
lius, turiu gerų darbų. Kurios mylit 
apsivesti, prisiųskite laiškų su savo 
paveikslu, o aš duosiu atsakymų kiek
vienai.

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

(70—74)

Pajieškau apsivedimui 
nuo 19 iki 25 metų senumo. 
25 metų. Merginos, kurios 
sti, atsišaukit.

J. M art inkus,
Box 138, Century, W.

Pajieškau sesers Marijonos 
laitės. 
dės nežinau. l’aeina iš Kauno 
Telšių pav., Britpunės kaimo, 
m’au gyveno Boston, Mass.

Uršulė Stesulaitė, 
Box 37, Oak Hill,

Pajieškau draugo Zigmonto 
no, Vilniaus gub. ir pavieto, 
valsč., Nasėnų sodžiaus. Turiu svar
bų reikalų, todėl meldžiu jį patį atsi
saukt arba kas apie jį žino pranešt 
ant antrašo:

A. Sakalauskas,
P. O. 45, St. Henry, Montrea’, Canada.

Pajieškau Kastulės Varbeliutės, pa
eina iš Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Vaitkaba'ių gmino, Gražiškių parapi
jos, Grauženų kaimo. 9 metai kaip 
Amerikoj, šeši metai, kaip išvažiavo 
'š Wilburton. Okla. Dabar nežinau 
kur randasi. Ji pati ar kas apie 
*.:no. malones pranešt ant antrašo 

( has Va'asky (Vasiliauskas), 
Christopher, Ill.

!’:• i: '’<au savo giminaičio, 
Tamašiuno, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Jezno vaisė., Namajunų parapijos, Bu- 
čiunų kaimo. Trįs metai kaip Ame
rikoj. Pirmiau gyveno Lewiston, Me., 
o dabar nežinau kur jis yra. Meldžiu 
jo paties ,arba kas apie jį žino pra
nešt ant žemiaus paduoto adreso, nes 
labai svarbų reikalų turiu.

j. Tamašiunas,
26’. Knox St., Lewiston, Me.

Telefonas Sprang 411.

Darbą atlieku geriausiai ir už pri
einamiausių kainų. Paraudavo ju 
automobilius, karietas del veselijų, 
krikštynų ir kitoms partijoms.. Vi
si mano patarnavimu yra užganė
dinti. Aš randuosi tokioj vietoj, 
kur nei vienas lietuvis negali pa
klysti, nes yra matoma nuo LIE
TUVIŠKOS BAŽNYČIOS.

O’SULLIVAIN & DUOAIM
GRABORIUS IR BALZAMUOTOJ AS

249 HUDSON STREET, NEW YORK CITY

Sveikatos StUffM

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, 

KUOPOMS ir KLIUBAMS!
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS IR 
ŽENKLELIUS.

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

spaudas draugystėms,
Ant žėdno pareikalavimo prisiunčiu 

sempelius.
A. SIRUPAS 

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

Draugijos 
kurios apsirinko “Laisvę 

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

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

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

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

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

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

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607 

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

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

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

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

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

Centro Iždininkas K. 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.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

Pajieškau Mikalinos Baranauskiu- 
tės, po vyru Jukelienė, kuri prasišali
no iš Brooklyno September 3 d., 1914. 
Kas žinot, malonėkit pranešti, nes ji 
mane nuskriaudė. Ji yra akušerka.

T. Grosso,
636 Driggs Ave., Brooklyn ,N. Y.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

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

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

MUZIKALJŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU
DAIKTU KRAUTUVE.

5AAA 17" JL l! ... Oi 1 * Reikalaudami katalogo pri-• UvO IJykSUL siųskite dvicentinę štampų ir

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

Užsirašykite

“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.

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

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

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

"NAUJIENOS" 1841 S. Halsted St., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčiu*------------ už "NAUJIENAS”

metus ir meldžiu jas siųsti Jiuo adresu ’.

30 Church St. 
New York City.

495 Broadway 
South Boston, Mass.

“Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai taojaus 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 laikrašti ir paremsi 
darbininkų reikalus.

“Rankpelnis” eina kas dvi savaitt
“Rankpelnio” prenumerata pigi;

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

rį dykai.
“RANKPELNIS”,

7« MAIN STR^
BEL3HILL, SCOTLAND.

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

pietų.

Of AAA Katalogų Dykai
V Užlaikau grama- 

fonus su lietuviškoms dainoms. 
Kožnas rekordas kaštuoja tik 75c 
Jeijfu nori mano katalogo, tai prittiiizk už 
3c pačtinę ntampą. o apturOsi dideli ir 
puiku katalogų, kuriame rasi visokiu ge 
riausiuK Armonikų, Skripku. Triubu ir 
daugybė kitokiu Muz.ikališku Instrumen
tu. Istorišku irlmaldu knygų, Jkokiu tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalaukite 
visokio tavoro pas tlkrųZlietuvi, o gausite 
teisingus ta vorus. Rašykit toki adresų:

W. S. WA1DU1JS
1112 GRAND ST.

BROOKLYNr IN.

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 j 
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.

“LAISVI",
183 Roebling 9t„ Brooklyn, N. Y.

brangiausi žmogaus turTas,
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes, 
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.

LIETUVIŠKA ATTTEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę spccijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsatnas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio................ ..
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos.......... :.
Pigulkos <lel kepenų.................
Blakių naikintojas................
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis...........................
Antiseptiškas muilas......... 
Gumbo lašai..

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c. 
i.š I.ietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir t. t., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
|O“Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j l.ietumikii Aphekq.

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

Platinki! “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

pelno, bet del 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 

taip, 
grin-

skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio 
telėj.

<4 M

183 Roebling St Brooklyn.

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

tų, streikus, muštynes ir t.t., 48 puslapiai. Kaina 15c.
PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogu, komediją 

“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa
ranki įsidėti j kišenių. 44 puslapiai. Kaina 15c.

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

Kas nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik 45;c©ntai.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.
—



siute, nekišti savo nosies,^z(Tąsa nuo 1-mo pusk). siutė, nekišti savo nosies, 
z Wilsonas priėmė belgų de- ^ur nereikia, nes vistiek 

pu tad ją. jums nepasiseks “Aido” cho-
17 d. rugs, (četvergo ryte) su^urs^yti vienus

pu tad ją. jums nepasiseks “Aido” cho
a, y. žugo. ivuvvęjgu .v , ..

Prezidentas Wilsonas prie- Pries Rltus- 
mė belgų deputaciją, kuri at- ■ _ _
vyko į šią šalį pasiskųsti dė
lei vokiečių kareivių bruta- 
liškumo.

Wilsonas, pasveikinęs de
putaciją abelnais išsitari
mais, pasakė, jog atydžiai iš
tirs belgų skundus ant vo
kiečių. Wilsonas kalbėjo 
apie draugiškumą dėl belgų, 
bet labai atsargiai, kad ne
užgavus vokiečius.

Belgai pridavė Wilsonui 
daug faktiškos medžiagos 
apie vokiečių brutališkumą.

Nedelioj 20 d. rugsėjo, 
j Lietuvių Apšvietos Dr-stės 
atsibus Tautiškam Name ek
stra mitingas. Pradžia 8:30 
vai. iš ryto. Daug yra svar
bių dalykų, kurių ant toliaus 
atidėti negalima. Tad drau
gai ir draugės, malonėkite 
visi atsilankyti.

J. Parulis.

VIETINĖS ŽINIOS

13 d. rugsėjo L. S. S. 19 kp. 
atsibuvo ekstra mitingas, 
kuriame svarstė apie daly
vavimą bepartyviškam lietu
vių seime. Kuopa nutarė 

•,35 balsais prieš 6 dalyvauti
Visuotinas Amerikos lie- Įtame-seime.

tuvių seimas atsibus Brook-: Reporteris,
lyne. Jau išrinkta tam tikra 
komisija, kuriai pavesta ras
ti svetainę.

Artymiausiuose “Laisvės” 
N N padarysime platesnius 
pranešimus apie seimą.

Panedėlį 21 d. rugsėjo p.
P. Draugelio svetainėje atsi
bus draugijų atstovų ir šiaip 
jau veikėjų konferencija. 
Pradžia konferencijos 8 vai. 
vakare.

Geistina, kad konferenci
joj būtų kuodaugiausia vei
kėjų. L , . , .

čia bus padaryta daug tarpe nrogresistu ir ne
svarbių nutarimų.

Artinanties rinkimams vis 
labiau pasirodo, jog vadina
mi progresistai (Roosevelto 
šalininkai) eina išvien su re- 
publikonais.

Padėkime. New Yorke re- 
nublikonai ir progresistai 
stato bendrus kandidatus 
septyniuose kongresionališ- 
kuose distriktuose, penkiuo
se senatoriališkuose distrik
tuose ir dvylikoje Assembly 
distriktuose.

Argi nesakė socijalistai,

įniiju republikonų veik nėra 
skirtumo?

Kasžin ko nori “Vienybė-------------------------------------
Liet.” nuo “Aido” choro, kad Perskaityk ir pasakyk
ir prie jo kabinėjas? Rodos, 
kad “Aido” choras nieko blo
go nepadarė, išėmus tik ge
rą, o vienok ji, “Vienybė Lie
tuvninkų”, kiša savo nosį 
net į vidurinius dalykus cho-, didžiausioje 
ro, kad suardžius vienybę 
tarpe narių. Mat, ir ten yra 
socijalistų, tai jai rūpi juos 
apšmeižti. Ir štai, pereitam 
numery ji tą padaro. Kokia 
ten Šviesiutė, prisiklausius 
akimis, cituoja vieno socija- 
listo sakinį ir pagal to saki
nio išvedimą daro, būk soci
jalistai neprileidžia chorui 186 N , aSaIIe st 
eiti dainuoti ten, kur ne so-' 
cijalistai kviečia, 
grynas išmislas! Gaila, kad' 
Šviesiutė klausė su akims. 
Būtų išėję kitaip, jeigu būtų 
klausius ausims.

Kur buvo Šviesiutė, kuo
met socijalistai agitavo, jog 
reikia važiuoti? Ar jos tuo
met nebuvo ten, kaip Ne- 
viackas ir Čiuberkis ragino 
dainininkus eitidainuoti?Ar 
Šviesiutė nematė, kad tik 
trečdalis norėjo eiti dainuo
ti, kuomet perleista per bal
sus? Mat, jai nesvarbu, 
kaip dalykai ištikrųjų yra.

O kaslink kito socijalisto 
išsitarimo, tai, jeigu Šviesiu
tė būtų turėjus dar keturias 
ausis, tai gal būtų ir išgir
dus. ka pasakė.

Todėl, aš patariu tokiems 
korespondentams, kaip Švie

savo draugams.
Kad galima įgyti farmas su visai ma

žais pinigais be jokio vargo
LIETUVIŠKOJE

KOLIONT JO.I E WI SC() N SI N’ E.
Žemė gera—juodžemis su moliu, neto 
Ii nuo miestelių, geležinkelio, mokyk
it! ir bažnyčių, kurią dabar parduodam 
visai pigiai ir ant lengvų išlygų. Per 
kantiems žemę duodam darbą, kurie 
reikalauja. Perkantiems kelionės kaš
tus apmokam. Norinti platesn-ų ži
nių, kreipkitės šiuo antrašu:

Room 214

Tas yra parsiduoda restauramas 
' ! Parduodu Restaurantą geroj vietoj 

: biznis išdirbtas. Parsiduoda iš prie
žasties ligos. Atsišaukite, kurie nori
te įgyti puiku biznį.

ST. AR LAUCK A S
102 Grand St... .Brooklyn, N. Y.

(72—74)

BROOK L Y NT EČIV ATYDAI.
Lietuviškas Šiaurius.

Pataisau batus, čeverykus už pigią 
kainą. Darbą atlieku gražiai ir gerai. 
Atsilankykite, o persitikrinsite.

S. MILEVIČIUS
356 Wvthe Ave.. Brooklyn, N. Y. 

(71—75)

BUKGera Proga Ligoniams

Labai Puikus

Armonikai

50.00C

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

YR SUTEIKIAMA PER

BROWN
Visiems gerai žinomą daktarą-specijalistą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 

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

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymėjiiną moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. 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.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENĖJUSI AS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No 
sies ir Gerklės, Moterų Ligas ir nusisvėrimus 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 metų 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 sake, 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 Nedėliomis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

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

OFFISO VALANDOS: NEDĖLIOMIS:
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.

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk de! vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują 
arbasypili.nubicgima siektos, patrotitu stypribe, puČkus 
ir kitus išmietinius, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
U.zma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura it vysas vyru lygas, gal būti išgidomaa sava 
namu.se privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kode! jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra parašita par Daktaru, 
katras at.sydave ilgo iajka tyrinejmu tu, specijaliska 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai'dykai, 
užmokant už pačto, in g užpečetita kon verta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Šeiniaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 806 22 Fiftk Avenue, Ckiewos

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiefma, aS noriečjaa 
jogTamistapriaiustumei man vysai dykai vėnajusu knygadel vyra.

perskaityk:
Kas užsirašys “Laisvę” ant metų 

pas mane, tas gaus dovanų knygelę 
“Iš Dvasiškų Tėvelių Gyvenimo”. 
Kreipkitės šiuo adresu:

F. JOČIONIS
Box 412, Westville, Ill.

(72—75)

DIDŽIAUSIA APDRAUDOS DRAU
GIJA AMERIKOJE.

Metropolitan Life Inc. Co incorpr.
Galite apdrausti savo gyvastį nuo $50 

iki $100,000.00.
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 < mPllPYZ" A 
IR GERIAUSIA A f* I IhK A

LIETUVIŠKA * H-ilVJTl."b
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natinė Lietuviška aptieka 'x ono ir 
Massachusetts vaistų Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

A SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.ŠOKIŲ MOKYKLA.
Wirtalla’s šokių Mokykla atsidarys 

Utarninko vakarą, 13 Octoberio, 1914, 
svetainėj Orange Hall, Manchester, 
Conn.. Visi vėliausios mados šokiai 
bus mokinami. Įžanga vyrams 25c., 
moterims—15c. Privatiškos lekcijos 
bus duodamos po 1-mam Octoberio 
75c. už lekciją.

s Ar žinai, kaip dvasiškija į

Garsinkites
“Laisvėje

buvo “kankinama“?
Jeigu nežinai kokį gyvenimą vedė musų dva

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

S s

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

“DAKTARAS”
parodo, kaili 
nuo Ilgi; apsi
saugoti.

Vardas.

Adresas; Steltaa

Venski

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikališką instru
mentą, kokj jų3 tik norėsite.

su 21 periu Kievidiu, 8 basais 
Vertės $18.00, tik už $7.BO

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už $1-4. 2 A

‘‘V^G.UFAFONAS 
Su 12 Lietuviškų diinų, vertės $45.00. 
Atiduodame tik už ....................$t 9.50

Tą ffrafafoną gvarantuojatne ant 10 metlj.

10H031V74.*

3113M3-N

Męs užlaikome specijališkai rusą meistrą, kuris p..taiso visokius 
Muzikallškus Instrumentus Ir Fun«-gratu».

Lietuviški Rekordai su visokioms dainoms. Galin.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

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių Ii- 
gų apsisaugoti.

KNYGOJ “KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
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 užsisenžjusiomis 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 dideles daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYKIT 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 U) 13 
ryto iki 4 po pietų. Nedelioj iki 3, o u tarnu* 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

►,

1 ik ką iSčjo iš po spaudos antra laida 
DR. F. MATULAIČIO

MOTERŲ LYTIŠKOS H1GIJENOS 
KNINGELE

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

M. G. VALKSMAS
8419 Kenalngton Ave. Chicago, UI.

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

atsiųs $2.00 už metus, tas gaus dova
nų knygomis už 75c. Knygų surašą 
pasiųsiu kiekvienam pareikalavus. 
Pinigus galima siųsti “Money Orde
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.

“Iš dvasiškų 
tėvelių gyvenimo

~ Chicaginiai!
M Pamatykite šitąr aiuaLj i\i iv §

| Nedelioj, 20 d. Rugsėjo | | 
S A - .I. - ! ________ Ž Ž6 valandą vakare

MELDAŽIO SALĖJ
2242 W. 23-rd PI.

Bus sulošta pirmu kartu ypatinga komedija

SUGRIAUTA PILIS
» Koncertas, Kanklių orkestrą, du didžiau 
I si chorai ir “ŽYDAS IŠ PETERBURGO” 
gj Chorai dainuos įvairias lietuviškas dainas. Pro- 
g grame dalyvaus žymiausios teatralės spėkos: Ru
gį ragas, Širvinskas, Stasiūnas, Jankauckas ir kiti 

atsižymėję dailininkai aktoriai. Prie puikios uni- 
jinės orkestros A. Hermano, šokiai, balius, skrajo- 
janti krasa, rožių šokis, žaislai ir daug kitokių.

Tą viską rengia L. S. S. 22 kuopa.

-įžanga tik po 25c. ir 35c.
S Pasinaudokite proga! Ateikite!
K Kviečia KOMITETAS. »

1

1 \ LIETUVIŠKA

APT1EKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo 
Kraujo Valytojas

$1.00 
$1.00 
...50c

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

m Kraujo Valytojas......
Vidurių Reguliatorius

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOPFIF Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo.
V rllVlVWILlzIj. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgi m ai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; Šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PRfKTATITK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo aU>a 
1 I\Vu 1 rl 11110 • tampymo. , Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanajų, sumažina uŽKaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
SYFII Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
M 1 1 llulkJ. rj0 ^palvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kauly gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje, viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis 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- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
CI APTfJQ I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip
Olzrli 1 VU IzIkJL/m. 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.
'h’T'P’IC’TT J M A lAsrydsu pan tuo*, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- 
C I V 1 dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo bisoio.
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu figydyti tu. kuriu negalima. Mano ardy
mo -°udau chroniškų ligų yra vienas ii geriausiu, ką užtikrinama jog visada atneša goras. 
pasekmes. Gydau Ausu, Galvos, Širdies* Gerklės. Plaučiu, Krutinės, Pečiu. Kepenų, Pilvo, 
Žarnų, Inkstu. Šlapinimosi organu, Smerenu, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligaa. 
Ai netikiu Į gydymą laiškais, todėl neklauskite manos patarimu. Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienas dienos.o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar'galiu ligydyt.

HD RVRNF 208 W* 42nd St” arti Broadwayun. DIRHE, NEW YORK CITY, N. Y.

Joje atrasi dvasiškijos visus “smutkus link- § 
smybes”. Ta knyga jau išėjo iš spaudos ir | 
kainuoja 25c.; turi 80 puslapių.

Pinigus galite siusti ir stampomis. u
“LAISVE” |

183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y. S
_ **

F TEISINGOJ r 
dSLdFTI J

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

ANCHOR, 
PAIN 

EXPELLER

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

F. Al).
RICHTER

& CO.
74—80

Washington
St., |

NewYork,N.Y.

r. Richter’
PAI N- 

EXPELLER’’
Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romatizmas kankina. Su

PAIN EXPELERIU
j jei drūčiai suberšti atneš Jum tuoj 

palengvinimą ir prašalins priežastį 
skausmiį. AMnml ap Iflwr u* tr

F. Ad. Richter & Co.
T.. NSW VOKS.

Tėmikit ant Ankero 
ženklo apsaugo! mo

namu.se



