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RUSAI SUSIKIRS SU VOKIEČIAIS SALE NEMUNO. AUSTRIJA STIPRINA KRAKOVĄ.
Kares padėjimas nei Europoj, nei kolionijose. 

Jeigu kas nors norėtų paže
mint Vokietiją, tai ji kovo
sianti iki paskutiniam krau
jo lašui.

Sumažinimas apsiginkla
vimų prigulės nuo visų tau
tų noro—pasakė grafas 
Bernstorf.

Anglijos gi pirmasai mini
steris Asquith aiškiai pasa
kė: ‘kovosime iki galui,kol 
Vokietijos militarizmas ga
lutinai nebus sumuštas ir 
Vokietija neišdalinta”.

Londono dienraščiai neno-1 
ri šnekėt apie tgįįka. Caras 
vis savo šneka

Petrograd, 19 d. rugsėjo. 
—Generališkas stabas išda
vė sekantį pranešimą:

“Fronte rytų Prūsuose ge
nerolo Rennenkampfo armi
ja apsistojo ir sustabdė už
puolimą vokiečių kariume
nės. Daugely vietų vokie
čiai tapo atmušti ir turėjo 
drūtinties naujose pozicijo
se”.

Pulkininkas Repington, 
militariškas apžvalgininkas 
Londono dienrašty “Times”

i. kadrusų^mruU^J^:. 
nn^nkampf pąsttraukė lin- 
kth NemuYio ir tenai.drūtina* 
pozicijas. Vienok, tas pasi
traukimas nedaug tereiškia, j 
kadangi rusų armija nesu
mušta ir, gavus pastiprini
mą, vėl pradės užpulti vokie
čius.

Vokiečių pienas, turint ne
toli milijoną kareivių, užimti 
Varšavą.

Tuo tarpu, kaip praneša
ma iš Berlyno,Vokietijos ge
nerališkas štabas skelbia,jog 
vokiečių kariumenė varosi Rymas praneša apie Rusijos 
pirmyn Suvalkų distrikte. 
Vokiečiai artinasi linkui ru
sų tvirtovės Osurec, kuri i Rymo dienraštis

Vokietijoj trūksta maisto.
Per Šveicariją gauta ži- 

Iniu, jog Vokietijos žmonėms 
' trūksta jau maisto. Vargdie
niai visai jau nebemato svie
sto ir mėsos. Turtingesni 
valgo mėsą du sykiu savaitė
je.

Laikraščiai ragina naudo
ti mėsą arklių, kaip tik juos 
užmuša karėje.

milžiniškas spėkas.
Rymas, 19 d. rugsėjo.— 

; “Tribūna” 
randasi 45 kilometrus tolio,skelbia, jog Rusija jau tu- 
nuo Lycko (Prūsu „ 
zūrijoj). Tvirtovę Osurec 
gina pozicijos Bobrų upės a- 
pygardose. Vokiečiu tikslas 
pasiekti Baltstogę (Gardino 
gubernijoj).

Apie tai, kaip sekasi mū
šiai Karaliaučiaus ir Labja-į 
vos apygardose, jokių žinįų 
nėra.

Mo-jj-inti karės lauke 6 milijonus 
kareivių, o 4 milijonai yra 

i rezervistų.
“Tribūna” sako, jog rusų 

Galicijoj yra jau m iii jonas,o 
Prūsuose pusė milijono.

Laukiama baisaus 
mūšio.

Tarpe rusų ir austrų bus 
naujas baisus mūšys tarpe 
Przemyslo ir Krakovo. Li
gišiol austrai vis traukėsi, 
bet dabar, pasiekę savo tvir- 

. toves, jau nebsitraukia. Sa
ko, apie Krakovą yra sukon
centruota apie du milijonu 
austrų ir vokiečių kareivių.

Vokiečiai rengiasi ant 
žiemos.

Vokietijos kronprincas,ku
ris vadovauja didele armija, 
prašo pasiųsti kareiviams 
šiltų marškinių.

Londono dienraštis “Eve
ning News” skelbia, jog Vo
kietijos kriaučiai ir kriauč- 
kos siuva dieną ir naktį šil
tas drapanas kareiviams ant 
žiemos.

Vokiečiai rengiasi 
žiemos šalčiu. £

prie

Bet Italija purtosi. Rusija 
siūlo Italijai Albaniją ir dalį 
Austrijos, kad tik ši užpultų 
ant Austrijos.

Italijos pirmeviai ir kleri
kalai gundo Italiją kariaut 
su Austrija ir atsiimt itališ-

ir jos generolai susivienyti, 
jeigu būtų teisybė, kad pusę 
Austrijos armijos išmušė? 
Reiškia, rusai melavo, kada 
gyrėsi baisiais laimėjimais, 
nes pasirodo, kad Austrijos 
armija nesumušta.

Rusai gyrėsi užėmę baisų ' kas provincijas, kurios pri- 
fortą Mikolajevą, o ten yra1 guli Austrijai.
tik kaimelis su 907 žmonė-' 
nėmis.

Kaizeris Villius, perpykęs 
ant Italijos karaliaus, pasa- 

Ligišiol rusai neužėmė jo- kė: “Nuveiks mane, ar aš 
nuveiksiu,—bet jūsų parda-kios tvirtovės Austrijoje”.

Taip šneka ponas Dumba, vystės neužmiršiu niekuo-

Anglijos parlamento susi- 
...i rinkimas.

rūgs.— 
atYerdūKaraliuž „ 

mas j>arlam^ito. gu^įpnki- 
mą, pasakė^raMbą^apie 
karę. Sakė, jog jo diplioma- 
tija iki paskutiniosios norė
jo taikos, bet taikos negalėjo 
būt. Dabar Anglija kovo
janti už pasaulio taiką ir už 
savo interesus. Kovoje už 
tuos gerus tikslus reikią eiti 
iki pabaigos.

Paskui parlamento nariai 
giedojo“God save the King”.

met”.

1,200 valstiečių bus nužu
dyta.

tavo 1,^00 Gattfijos VąlsU«* 
eįų, daugiausia, rusinu, ku
riuos n^raS^Grącšus ->kurv 
juos sušaudys.""®5

Juos kaltina tame, kad su
teikdavę žinių rusų genero
lams apie judėjimą Austri
jos kariumenės, sukurdami 
gaisrus ar šiaip jau būdami 
šnipais.

Juos kaltina, kaipo valsty
bės pardavėjus.

Šnekos apie taiką 
yra tuščios.

Amerikos ambasadorius 
Berlyne šnekėjosi su Vokie
tijos kancleriu apie taikos 
sąlygas. Nieko tikro jam 
nepasakyta, tiktai duota su
prast, kad Vokietija tol ne
galinti pradėti taikymosi de
rybų, kol ji neišgirs iš prie
šingos pusės, ko ana norinti.

Vokietijos ambasadorius 
Washingtone p. grafas Jo
hann Bernstorf pasakė, jog 
Vokietija niekad nenorėjusi 
karės, todėl norinti taikin- 
ties, bet tik ant garbingų są
lygų. Jokia pėda vokiškos 
žemės neturinti būti paimta

žinios iš Austrijos.
Rusai atsiėmė atgal mies

tą Sandomirą, kurį austrai 
jau buvo užėmę.

. Javaravo distrikte rusai 
paėmė kelias kanuoles ir a- 
pie 5,000 belaisvių.

Rusu generališkas štabas 
praneša, jog rusų kariumenė 
vis dar tebsiveja austrijie- 
Čius. Rusai prisiartino jau 
prie Przemyslo, didžios Aus
trijos tvirtovės.

Baisus musys ir veik Į 
be pasekmių.

Franci joj, ant upės Aisne 
pakraščių, jau šešta diena 
eina baisus mūšys ant žūt
būt. Kiek tame mūšyje žus 
žmonių, sunku ir pasakyti. 
Prancūzai ir anglai deda 
milžiniškas pajiegas, kad at
stumti vokiečius. Dešimts 
sykių vokiečiai buvo atstum
ti ir dešimts sykių didžiomis 
miniomis, kaip liūtai, puolė 
atgal ant francūzų ir anglų.

Apie tą mūšį iš vokiškų 
šaltinių praneša, jog jisai 
dar neparodė nei vienos pu
sės pergalėjimo, bet jog vo
kiečių kariumenės centras 
pažengė pirmyn ir priešų a- 
takos nepavyko.

Iš francūzų šaltinių pra
neša, jog mūšys dar tebeei
na ir jog pasekmių nėra, bet 
Prancūzai pažengė septynias 
mylias pirmyn, pastumda
mi atgal vokiečių kairįjį 
sparną.

Vokiečių atakos ant mies
to Reimso tapo atmuštos.

Mūšys tęsiasi su pasibai
sėtinu įnirtimu dieną ir nak
tį

Anglai sako, kad jų škotiš
ki ir airiški pulkai tame mū
šyje baisiai nukentėjo.

Ir Afrikoj mušasi.
Cape Town, Pietų Afrika. 

—250 vokiečių kareiviu su 
trimis kanuolėmis atakavo 
Anglijos postą Nakob.

Anglų posto garnizonas 
susidėjo iš septynių policma- 
nų, kurie kovojo, kiek galė
jo. Pusę jų užmušę, o kitus 
paėmė nelaisvėn.

Vėl bombos.
Ir vėl virš Antverpeno pa

sirodė vokiečių dirižablis, ir 
vėl metė kelias bombas.

Y ra sužeistu.c

Sako revoliucijonieriai 
užėmė Odesą.

Lietuvių Socijalistų Są
junga dalyvaus seime.

Pasekmės Sąjungos refe
rendumo linkui dalyvavimo 
visuotiname lietuvių seime, 
kuris atsibus 1, 2 ir 3 d. spa
lių, yra sekančios:

Už dalyvavimą 567
Prieš 83
Tokiu būdu Sąjunga vi

suotinu referendumu nutarė 
dalyvaut seime. L.S.S. Pil
dantysis Komitetas turi pa
skirt kelias ypatas Į komisi
ją tojo seimo surengimui.

Politiškam lietuvių seimui 
pritarė ir L.S.S. Veikianty
sis Komitetas. Tik du jo na
riai balsavo prieš.

baugiau kareivių Francijon.
Vokietija kosmarkiausia 

siunčia savo kariumenę iš 
Belgijos, kad sudrūtinus sa
vo eiles mūšyje upės Aisne 
pakraščiais.

Iki panedėlio (21 d. rugp.) 
iš Belgijos link Aisne bus 
nugabenta 60,000 vokiečių.

Austrai atsiėmė Zemliną.
Londono “Times” kores

pondentas praneša, kad ser
bai turėję sugrąžint Austri
jai Zemliną, kurį buvo už
ėmę.

Šiuomi laiku apie serbus 
mažai girdėt.

Nori atakuoti turkų laivyną.
Rymas, 19 d. rugs.—Rusi

jos juodosios jūros laivynas 
yra pasirengęs karėn ir lau
kia tik paliepimo, kad prasi
mušti pro Dardanelius.

NAUJA RUSŲ ARMIJA 
LENKIJOJ.

Petrograd, 19 d. rugsėjo. 
—Pusiau oficijališkai skel
biama, jog rusų Lenkijoj jau 
randasi nauja caro armija, 
kuri susideda veik iš milijo
no kareivių.

Gvardija sunaikinta.
. Paryžiuje gaunama daug 

žinių, jog žiedas Vokietijos 
kariumenės—gvardija, ku
rią taip mylėjo imperatorius 
Villius, faktiškai yra nušluo
ta. Tos gvardijos tik liku
čiai tebliko.

Pačta atėjo žinių, kurias 
praneša “Neue Wiener Jo
urnal”, jog rugp. pabaigoj 
Odesoj kilo revoliucija. Re
voliucijonieriai būk tai sukė
lę maištą laivyne ir karės 
laivas “Panteleinion” bom
barduoja Odesą.

Sako', jog ant gatvių buvu
sios barikados ir revoliucijo
nieriai laimėję. Jie dabar 
paėmę visą Odesą.’ Karei
viai prisidėję prie revoliuci- 
jonierių ir nušovę daug savo 
aficierių.

Sako, Odesoj sušaudytas 
general-gubernatorius KauJ- 
bar, kuris pasirodė esąs Vo
kieti jos šnipu.

Ar iš tiesų taip viskas (^ra, 
kaip pranešama, tuo tarpu 
dar sunku yra tikėti. J

Turkija nenori karfcs.
M

Tariat-bey, turkų gjenera- 
lis konsulas New Yorke, sa
ko, jog Turkija nenoA karės.

Rusai yra pagyrų puo
dai— sako Austrijos 

ambasadorius.'
Austrijos ambasadorius 

Suvienytose Valstijose p. 
Dumba vadina didžiausiu 
melu rusų pranešimus apie 
laimėjimus.

Dumba, daug maž, taip 
šneka:

“Žinios, ateinančios iš Ry
mo ir Petrogrado, yra mela
gingos. Padėkime, rusai pa
sigyrė, jog mūšiuose ties 
Lvovu ir po tam užmušė 
350,000 austrijiečių ir 100,- 
000 paėmė nelaisvėn. Bet 
vėliau tie patįs rusai prane
ša, kad Austrijos generolų 
Dunklio ir Auffenbergo ar
mijos susivienyjo ir rengiasi 
naujan mūšin. Dabar gi pa- 
mislykit, kaip galėtų Austri
ją rengties prie naujo mūšio

Caras turi 200,000 belaisvių.
“Birževija Viedomosti” 

tikrina, kad Rusija ligišiol 
suėmusi jau 200,000 belais
vių, kuriuos išdalino po vi
sus miestus. Daugybė belai
svių pristatyta prie laukų 
ir gelžkelių darbų.

Žemdirbystės ministeris 
sako, jog belaisviams už jų 
darbą bus atlyginta.

Visos lenkų partijos 
susivienyjo

Visos Galicijos lenkų par
tijos, kaip klerikalai, liaudi
ninkai, socijalistai ir tauti
ninkai sutvėrė bendrą tėvy
nės gynimo komitetą ir išlei
do atsišaukimą prieš rusus.

Galicijos lenkai urmu eina 
už Austriją.

Sutvertas “vaiskavas skar- 
bas”, kuris užlaiko lenkiškus 
pulkus.

Vokietijos ulanai.
Garsus Vokietijos ulanai 

šioje karėje baisiai naikina
mi. Jie siunčiami žvalgais. 
Padėkime, atskiriems pul
kams ulanų liepta sujieškoti, 
kur randasi Belgijoj anglų 
kareiviai. Žadėta kožnam 
už gerus pranešimus po me
dalį. \ >4 J.

Tankiai priešai juos, besi- 
žvalgančius, ir nudeda ant 
vietos. Sako, nedaugiausia 
jau jų ir teblikę.

Jauni vaikinai stos j eiles.
Londonas.—Franci jos val

džia daro viską, kad apsigint 
nuo vokiečių. Išleistas dek
retas, kad jauni vaikinai, ne
turinti dar 20 metų ir tokiu 
būdu negalinti būti priima
mi kariumenėn legališku bū
du, būtų priimami, kaipo lai- 
svanoriai.

Išviso, tokiu būdu, po gin
klu stos 7 milijonai vyrų.

Seinos upėje perdaug kraujo
Paryžiečius persergėjo, 

kad jie negertų vandens iš 
upės Seinos. Mat, Mamos 
pakraščiais buvo didžiausi 
mūšiai, o Marna įpuola į Sei- 
ną, nešdama raudoną nuo 
kraujo vandenį.

Paryžiečiai gali naudoti 
tik virintą vandenį.

Visi vilioja Italiją.
Vokietija daro viską, kad 

patraukti Italiją savęspi.

Šveicarijos laime išgaravo. 
Mažyte Šveicarija baisiai 

(Tąsa ant 8-to pusi.).
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ANGLIJOS SOCIJALIS- I slegia, kaip nėra reikalo 
TAI IR KARĖ. | peikti slavų kultūrą, kurią 

Męs jau informavome; j?kne_ kas daugiau, kaip pa- 
“Laisvės” skaitytojus, kaip 
žiūri į karę Vokietijos ir Ru- °’ 
sijos socijalistai. Rusijos 
socijalistai aiškus karės 
priešai, vokiečiai socijalistai 
skiriasi savo nuomonėse: 
dalis jų priešinga karei, da-

suomet padėdavo slėgti kru
vinam Mikalojui.

Gerai ant tūlų užmetimų 
| atsako “New York World”:

“Sakoma, kad Germanijos 
kultūra aktyviška ir naši, o

lis gi, manydama, kad tai Rusijos kultūra, net savo ge-
esanti apsigynimo karė nuo' 
carizmo, stoja už tą karę.

Įdomu bus žinoti, kaip 
galvoja apie karę Anglijos 
darbininkų vadovai. Mums 
yra žinomos nuomonės sene
lio Keir Hardie ir Mac Do
naldo. Jie yra didžiausiais 
karės priešais ir smarkiai 
kaltina slaptąją Anglijos di- 
pliomatiją.

Keir Hardie rašo: “Mus 
nori įtikinti, kad šioji karė 
vedama prieš Vokietijos mi- 
litarizmą ir jog męs kariau
jame už paliuosavimą Ger
manijos, už jos darbininkus 
ir socijalistus. Tai netiesa. 
Ir patįs vieni vokiečių soci
jalistai būtų davę sau rodą 
su savo šalies militarizmu... 
Už metų - kitų visi pamatys, 
kad męs įsikišome karėn be 
jokio reikalo... Męs tik pa
dedam Rusijai tapti Euro
pos gaspadorium. Aš nesa
kau, jog męs galime dabar 
atsisakyti nuo pradėtos ka
rės. Bet męs turime steng- 
ties, kad šioji karė pasibaig
tų kogreičiausia”.

Mac Donald rašo:
“Vokietijos militarizmas 

yra didelis pavojus Europai, 
bet slaptoji Anglijos diplio- 
matija taip-pat jai pavojin
ga. Aš manau, kad yra 
didis prasižengimas vesti 
karę dėl šių dviejų dalykų. 
A egi jau ištikrųjų tiktai su- 
sivienyjimas Anglijos, Fran
ci jos ir Rusijos gali panai
kint Vokietijos militariz- 
mą? Aš jau velyčiau, kad ta 
Vokieujos gauja viešpatau
tu dešimts metų, negu kad 
kilo šita kruvina rugiapjūtė. 
Jeigu manęs paklaustų, kas 
būt geriau, ar kad Vokietijos 
militarizmas viešpatautų 
dar tūlą laiką, ar kad męs 
matytume kalnus lavonu, 
dešimtis tūkstančiu našlai
čių — tai aš tuoj išsirinkčiau 
pirmąją galimybę”.

Anglijos parlamente Mc
Donald pasakė:

“Tai yra dipliomatų karė, 
suruoštą per kokį pustuzinį 
žmonių. Kuomet diplioma- 
tai buvo atšaukti, tautos dar 
gyveno taikoj. Liaudis vie
nos šalies neturi kivirču su 
liaudim kitos šalies” (“N. Y. 
American”).

Kaltinimus slaptajai Ang
lijos dipliomatijai darė ir B. 
Show.

. Anglijos kapitalizmas, ku
ris nori karaliauti pasauly, 
ir jo reikalus ginančioji 
slaptoji dipliomatija, yra be
veik tain jau kaltais šioje 
karėje, kaip Vokietijos jun
keriai. kapitalistai ir ju kai
zeris, ir kaip Rusijos cariz
mas.

Jie vieni kitiems šiandien 
mėgina išbadvt akis . Męs 
atsakysime: pirtis jaują va
noja, o abidvi suodės.

riausiouse pavyzdžiuose, yra 
pasyviška ir be tvėrimo ga
lės. Tas tvirtinimas prime
na, jog prieš pusę šimto me
tų Franci jos napoleonistai 
kaip tik panašiai argumen
tavo prieš vokiečius — girdi, 
francūzų genijus aktyviškas 
ir praktiškas, o vokiečių, 
matai, sapnuose skęstąs ir 
metafyziškas. Turbūt todėl 
ir ponia de Stael buvo tos 
nuomonės, kad Anglija vieš
pataus ant jūros, Franci j a 
ant žemės, o vokiečiai, kaipo 
sapnuotojai, ore”.

O vienok, taip nėra. Kaip 
francūzai tuomet be reikalo 
žemino vokiečių kultūrą, 
tain dabar tūli vokiečiai be 
reikalo žemina slavų kultū
rą. Ir “The Word” teisin
gai sako, kad slavų (rusų, 
lenkų, cechų etc.) kultūra 
turi savyje visas tas 

ivnatybes, kokias užlaiko ir 
! kitų rasių kultūra. Moksle, 
muzikoj, dailėj, techniškuo
se išradimuose, moterų ir 
darbininkų judėjime slavu 
kultūra remiasi tais pačiais 
dėsniais, kaip ir kitų rasių 
kultūra.

Tai kas gi liekasi iš vokiš
kųjų militarist!! pasigyri
mu! Daugiau nieko, kaip 
tai. jog jie yra kaip savos, 
tain ir svetimos kultūros 
naikintojai.

LIEŽUVIS DUOTAS TAM, 
KAD PASLĖPT MINTIS.
Gražu pasiskaityti, ką at

sakė mūsų pęęzįdjentas \yil- 
sonas brigų 'Reputacijai, 
skundžiuSai vokiečių kariu- 
menę ir palyginti su tuo, ką 
Wilsonas atsakė Vokietijos 
kaizeriui Wilhelmui, skun- 
dusiui belgus, francūzus ir 
anglus.

Wilsonas abiem pusėm no
rėjo įtikti: ir Prūsijos mili- 
tarizmui ir nuvargintai Bel
gijai. Abiem pusėm pripa
sakojo apie draugiškumą, 
abiem pusėm padėkavojo už 
garbę, kad su skundais 
kreiptasi ne kitur, bet pas jį, 
Wilsoną. Abiem pusėm pri
žadėjo giliai ištirti skundus 
ir abiem pusėm pasakė, kad 
jos dabar nelauktų nuo jo 
galutino žodžio, kuriuo tei
sintų ir smerktų.

Ir vilkas sotus ir avis čie- 
la. Belgai gali patirti, ko 
verti oficiališki žodžiai, ku
rie sakomi tuo tikslu, kad 
paslėpti savo mintis.

Žodis “teisybė” ir “kova 
už teisybę” pas ponus diplio- 
matus visuomet paskęsta 
miglotuose perioduose, kur 
tarne trijų medžių visuomet 
galima paklysti.

..rj 'Reputacijai, 
vokiečių kariu-

kitų verti, nes vokiečiai nei 
kiek negeriau už kazokus el
giasi Belgijoj. “Laisvėj” tai 
nekartą buvo pasakyta ir 
patalpinta net didelis straip
snis apie Louveno išgriovi- 
mą. Iš to seka išvedimas, 
jog kaip “Laisvė”, taip ir ki
ti darbininkų laikraščiai 
smerkia visų šalių barbarus, 
nes pati karė yra barbariz
mas.

Tuos “Laisvės” žodžius 
matė ir p. Sirvydas, kuris 
dar, rodosi, nėra aklas. Ir 
vienok jam užteko literatiš
ko razbaininkiškumo, kad 
pasakyt, jog “Kaip kas mel
džias ir už kaizerį”, nors 
apie to kaizerio šunybes 
“Laisvėj” dešimts syk dau
giau rašoma, negu “Vieny
bėj”, kuri net šiame svar
biame karės laike per pus 
užpildyta p. Sirvydo plepa
lais.

Reiškia, p. Sirvydui visai 
nerūpi, kad nors dabar, va
landoj baisios nelaimės, pa
sakyti žmonėms teisybę apie 
kapitalistus ir carus ir jų 
barbariškus darbus, bet jam, 
tam pasigailėjimo vertam 
žmogui, rūpi jo mizeriškas 
darbelis: kyštelt liežuvį, pa
kiši kam koją, apšmeižt, 
nors jisai ir pats netiki į tai, 
ką sako ir rašo.

Taip elgiasi tik galutini 
doriški bankrūtai, žmonės, 
neturį nei už centą laikrašti
nės doros.

Ir koks gi, padėkime, buvo 
p. Sirvydo tikslas “pasakyt, 
kad “Laisvė” meldžias už 
vokiečių militarizmą, kuo
met jisai žinojo, kad kaip tik 
tame pačiame straipsny 
“Laisvė” pasmerkė milita
rizmo darbus Belgijoj?

Reiškia tasai laikraštinin
kas yra ne kas daugiau, kaip 
literatiškas šantažistas, kurį 
reikėtų vyti iš laikraštinės 
šeimynos, nes juomi vado
vauja tik ap jakam as. ,)

P. Sirvydo “kritikos” 
daugiausia blėdies neša pa
čiai “Vienybei” ir niekam 
daugiau, nes kožną kartą tas 
laikraštis lieka sumuštas ir 
sugėdintas.

ARGI TAIP?
“Kovos” N. 38 draugas C. 

A. Herman smarkiai pasi
priešina socijalistų dalyva
vimui visuotiname seime. 
Drg. C. A. Herman sako, jog 
socijalistai pasigundė užsi
kabint ant tos meškerės, ku
rią nuleido tautininkai.

Well...apie tai,kas ką pasi
kinkys į savo vežimą, dar 
būtų peranksti šnekėt. 
Lauksime pabaigos.

Šiuomi tarpu visas klausi
mas tame, ar męs galėjome, 
nenusidėdami prieš savo 
principus, prisidėt prie parė
mimo idėjos bendro beparty- 
vio fondo šelpti tiems žmo
nėms, kurie nukentės nuo 
karės?

LAISVE

■■ : ■ ' '• - ■

A. J. Karalius.

Apie maistą
suom^t veiktume dvasioje ir 
praktikoj mūsų principų, 
mokėdami juos pritaikint.

Atsakydami antran klau- 
siman, turime pažymėt, jog 
seimui dar neįvykus, ' męs 
jau izoliavome Iderikalus ir 
dabar mums liekasi nušviest 
minioms jų “rymiškas” vei
das. Taip-pat mums liekasi 
dar garsiai prabilt pačiame 
seime. Taip-pat ir drg. C. A. 
Herman turi apie tai galvot 
ir prisidėt, nes didelė daugu
ma mūsiškių už seimą.

Tautininkai tufe tų pasi- 
mokint iš tos lekcijos, kurią 
suteikė Gabrys.

Jie šelpė jį, jie davė jam 
pinigų, jie augino jo autori
tetą.

O ką gavo nuo jo? Tą, ko 
ir galima laukti nuo politiš
kų persivertėlių—nuėjo ten, 
kur geriau šmeruoja.

Kaip karaliai su
sigiminiavę?

Ištyrimas kraujo giminy
stės, esančios tarpe monar
chų kariaujančių Europos 
kraštų, parodo, kad tie mo
narchai yra labai savo tarpe 
susigiminiavę. Ta karė yra 
kaip ir šeimyniškos peštynės 
tarpe jų ir veik jie visi yra 
anūkais nebašninkės Angli
jos karalienės Viktorijos.

Jurgis V, Anglijos kara
lius, Villius II ir Rusijos ca- 
rienė yra visi anūkais kara
lienės Viktorijos. Anūkais 
Viktorijos yra dar Villiaus 
II brolis, princas Henrikas, 
vadovas Vokietijos laivyno, 
kunigaikštis Saxe - Coburg, 
didis kunigaikštis Hesse, 
princas Albertas Schleswig- 
Holstein ir trįs princai Bat- 
tenburgai, kurie visi tarnau
ja Vokietijos armijoj. Iš an
gliškos pusės Viktorijos 
anūkais yra princas Arturas 
Connought, kuris tarnauja 
Anglijos armijoj.

Taigį» Vįs$ Viktorijos anū
kai savymrpy persipešė.

Jeigu karėn pristotų Nor
vegija, tai dar viena anūkė 
būtų įtempta ton maišalie- 
nėn — būtent karalienė 
Maud, sesuo karaliaus Jur
gio. Jeigu karėn prisidėtų 
Graikija — tai tos šalies se
noji karalienė yra ruse, o 
naujoji ypkietė.

Caras Mįjkė ir jo žmona 
yra kuzinais karaliaus Jur
gio ir visa carų Romanovų 
familija yra taip susigimi
niavus su Vokietijos kuni
gaikščiais, kad Romanovų 
kraujas yra nemažiau vokiš
kas, kaip kaizerio Villiaus 
kraujas. Austrijos senasis 
imperatorius yra artynms 
giminė kaip caro, taip ir kai
zerio ir jį riša kraujo ir su- 
siženyjimo giminystė su 
Belgijos karaliais.

Tik Franci ja viena, kaipo 
respublika, neturi kraujo 
ryšių su kitų šalių monar
chais, bet pretendentai ant 
karališko trono (tie. kurie

Rabinų seimas 
ir męs.

NĖRA KO DIDŽIUOTIES 
SAVO KULTŪRA IR 

PEIKTI SVE
TIMĄ.

New Yorko vokiečiu naci
onalistų dienraštis “Staats- 
Zeitung”, Vokietijos amba
sadorius Washingtone, ir 
■ponas Dernburg, buvęs Vo
kietijos kolionijų ministeris, 
dabar viešįs Amerikoj, išsi
juosę giria vokišką kultūrą 
ir peikia slavų barbarizmą.

Kaip tai bjauru, kad kul
tūros ardytojai ir didžiausi 
vokiečiu militarizmo šalinin
kai nori prisidengti Vokieti
jos kultūros skraiste! Juk 
Goethe ir Shilleris, vokiečiu 
genijai, nieko bendro neturi 
su krvžioku Wilhelmu ir su 
Belgijos miestų padegėjais.

Nėra ko jiems didžiuoties 
vokiečių kultūra, kurią jie

PONAS ŠIRVYDAS DAR 
ŠNEKA.

Tai apie ką?
Jam nepatiko “Laisvės” 

pranešimas, kaip kazokai, 
įsiveržę Prūsų Lietuvon, gė
dina moteris, žudo vaiku
čius.

Ir kaip gi jam, tam ponui, 
patiks šitas “Laisvės” pra
nešimas, kada jisai išanksto 
vra pasirengęs sujungt Lie
tuvos gerovę su caro laimėji
mu! Juk dar visai neseniai 
tasai ponas pasakė, jog ca
ras vienu sykiu jau praregė
jo ir pavirto j nekaltą avinė
lį. Vadinasi, ir rusų kazokai 
pavirto nekaltais avinėliais.

“Vienybei” leista tikėt į 
tokius stebuklus, bet nei vie
nas kitas laikraštis j tai ne
tiki, išėmus juodąjį “Drau
gą”.

Kaip mūsų skaitytojai at
simena, “Laisvė”, pasipikti
nusi kazokais, pasakė tame 
pačiame straipsnyje, jog visi 
tie sužvėrėję žmonės vieni

Antra: ar mūsų balsas ne-Įnori jan dasigauti), kaip tai 
turėjo būt girdimas suvažia
vime, kuriame, šiaip ar taip 
kalbant, vistik dalyvaus di
delės minios žmonių, kurios, 
mūsų tame seime nesant, 
būtu pagautos nesąžiningų 
politikierių a la Gabrys?

Į šiuodu principialiu klau
simu ir reikia atsakyt.

Atsakydami pirman klau
simam męs išreiškiam min
tį, jog idėja bendro darbo 
tam tikrame momente, tam 
tikrose aplinkybėse su tam 
tikrais apsiribojimais yra 
galima. Štai kodėl męs nfe- 
pykstam ant drg. E. Van- 
derveldė, Internacionalo va
dovo, atvykusio ‘Amerikon 
varde savo šalies kalbėti isy 
vien su žmonėmis, kurie joį 
kiu būdu negalima priro-( 
kuot prie mūsų draugų. Pa-’ 
vyzdžiu panašaus veikimo 
dabar Europoj rasime tiek 
ir tiek.

Kodėl gi tat lietuviai soci
jalistai turėtų atsisakyt net 
nuo tokios rųšies bendro 
darbo, kuris yra ne tiek 
principo, kiek technikos da
lykas? Svarbu tik yra, kad 
męs, tą darbą dirbdami, vK

Burbonai, Banapartai ir 
Orleanai yra labai tampriai 
susigiminiavę su kitomis ka
rališkomis familijomis.

Kiekvienas iš keturių im
peratorių — Mikalojus, 
Franciškus - Juozapas, Vil
kus ir Jurgis yra tokiame 
padėjime, jog jie kariauja 
prieš savo pulkus. Kiekvie
nas iš jų turi “cinus” ir kito
je pusėje, tai yra, pusėje da
bartinio savo priešo. Kaize
ris yra pulkininkas Rusijos 
gvardijos, admirolas Rusi
jos laivyno, pulkininkas An
glijos dragūnų ir admirolas 
Anglijos laivyno. Ir dabar 
prieš savo pulkus ir laivynus 
jisai kariauja. Už tai jį reik
tų sušaudyt.

Mikalojus yra pulkininkas 
Vokietijos gvardijos ir ad
mirolas tos šalies laivyno. 
Jurgis taip-pat yra admiro
las Vokietijos laivyno ir pul
kininkas Prūsijos kerasierų. 
Franciškus - Juozapas turi 
daigiausia, “cinų” jam prie
šingoj kariumenėj.
(“Ėock^jtooujntain News”)

dėl tautininkai patįs < save 
sukritikuoja?

Paklauskit jų, ar jie moka 
atskirt apsigynimo Karę nuo 
užpuolimo? Jeigu nemokės 
— tai sugėdinki! juos.

Paklauskit jų, ką darė 
pirmeiviškos ir katalikiškos 
partijos (tai yra jų sėbrai) 

įkaręs išvengimui? Paklau
skit, o pamatysit, kad jie ne
turės ką atsakyt.

Paklauskit jų: ar galima 
socijalistus kaltint, kad 
yra kapitalizmas? Taigi, at
galima kaltint socijalistus 
dėl pasekmių kapitalistiškos 
sistemos (karė yra tokia pa
sekmė) ?

Ar galima kaltint socijalis
tus, kad jų spėkos buvo per- 
menkos, kad sustabdyt ka
rę? Ar mūsų patriotai pa
dėdavo mums tas spėkas di- 
dint?

Draugai socijalistai, kriti
koj privalot suvaliot tuos 
mulkius ir avigalvius.

Čiru-Viru.

Jau jie vėl džiaugiasi, kaip 
Jonukas durnelis, kad gele
žėlę randa. Įsikando, kaip 
tos kates pūslę, ir, kaip šala- 
putros, kniaukia - džiaugia
si.

Kodėl ?
Na, žinoma, dėl vokiečių 

socijalistų taktikos.
Tatai 

lėbio 
Net daugiau džiaugsmo, 
kaip 
kai, 
francūzų ministerio uodegą 
aprūkyto cigaro.

Tik klausykite!
“Vėžio” ministerėlis

kia Cambridge’iuj:
— Oi, tie dešros, tie 

ros! Jie visi kaizerio garbin
tojai. Ar męs nesakėm, kad 
vokiečių socijalistai — patri
otai? Ar nesakėm, ar nesa
kėm— šia jums, šia jums!

Koks tai Novochodunoso- 
ras rėkia Baltimorėj:

— Ar nesakėm, kad soci
jalistai niekšai? !Tai jie karę 
sukurstė, tai jie nesipriešino 
jai. Šalin Vokietijos socija- 
listai. Tegyvuoja Gabrys, 
kuris stoja už francūzus!

“Vienybės” žaltys (tai ne
aš, bet Šliupas taip sako) čy-ij. Guesdui'ir M~ Sembai,’ įep 
pia ir spiegia:—“šia juins,; į naujai sutvertą ministe- 
bobos, ir pyragai . Visi jie riją ir juodu pavirto nariais 
sakė, kad Vokietijos soči j a- tautiško apsigynimo val- 
listai milžinai, o jie tik nyks- Jžios. Visi atstovai socijali- 
tukai. Kėdės reichstage mo- stų partijos parlamente li
kėjo daužyt, bet vyriškai ne- Į administracija bei taryba 

.» ta! dienraščio “Humanite” suti-
Kai savinaus k0 pasidalinti su jais sunkia 

Fevynes Mylėtojų Draugijos atsakomybe, kurią imasi ant 
savęs tuodu draugu”.

Toliaus manifeste sako-

džiaugsmo, tatai 
mūsų tautininkams.

Waterburio Povilai- 
kada tasai gavo nuo

moka pasielgt. Ot, aš, 
bent vyras.

sau-

deš-

Manifestas Franci 
jos socijalistų. 

(Vertimas).

“Draugai! Po rimtam ap
svarstymui socijalistų parti
ja leido dviem savo nariam,

apsigynimo val-

knygas, anei sutvaksėjo 
širdis!” i

Kunigiukas iš Paterson o ma, partį ja nebūtų suti-
^ltavVaSi .PĮrmeivls) ex,kus dalyvaut ministerijoj, 

catedra saukia: . . ! jeigu dalykas eitų tik apie
— “Dulkes buvo ir į dul- paprastą dapildymą minis- 

kespavirto. Tuštybių tuš- te rijos, bet dabar: “Klausi- 
tybe, kaip nabašninkas Sa- mas apje tautos likimą, apie 
liamonas sakydavo.
vilties socijalizme, nėra vii-[Todėl 
ties krikščiųnybėj, nėra vii-! 
ties civilizacijoj, 
misticizme 
Nerbuldos,

Pavėsiuos bananų,
Kur Gangeso vandenys
Dūšias išgano!” ,
Waterburio siauraprotis, daug skaitlingesnis. Pati 

nobaznai g^vą nulenkęs, ;turtingiausioji, pati pramo- 
dusauja: —- Sukalbekim ningiausioji dalis mūsų ša-
potereli uz dusią Vokietijos ųes yra paVojuje. Tautiška 

vienybė, kuri apsireiškė ka- 
i rėš pradžioje ir sutvirtino 
mūsų drąsumą, turi apsi
reikšti pilnoje savo spėkoje.
“Reikalinga, kad tame kar- 

žygiškumo apsireiškime, ku
ris visuomet lydėjo mus pa
našiuose istorijos atsitiki
muose, visa nacija stotų ap
gynime savo šalies, apgyni
me savo teisių”.

Respublikos prezidentas 
pripažįsta, jog opiuose tau
tos gyvenimo momentuose— 
socijalistai visuomet turėda
vo didžiausį minių užsitikė- 
jimą.

“Savo valia, nelaukdamas 
žmonių valios apreiškimo, 
prezidentas kreipėsi į mūsų 
partiją. Mūsų partija suti
ko.

“Tai tokios yra sąlygos,ku
riose mūsų draugai stojo mi- 
nisterijon, žinodami gerai, 
kokį didelį darbą turi atlikti. 
Visų pirmiausia mūsų parti
ja nori, kad šaliai būtų pasa
kyta visa teisybė apie jos pa
dėjimą”.

Toliaus manifeste kalba
ma, ką veiks draugai Gues- 
das ir Sembat ministerijoj. 
Jie rūpinsis ištirti viską, kas 
turi ryšį su šalies apgynimu. 
Jie pasistengs,kad jokia spė
ka nesitiktų neišnaudotą.

Žuvęs Žoresas irgi perma
tė, jog despotizmas gali,ant 
mūsų užpulti. Todėl jisai 
taip-pat pripažino gynimosi 
reikalą.

“Šiandien, kaip ir vakar, 
męs žmonės, kovoja ne tik už 
mūsų šalies egzistavimą, ne 
tik už didybę Francijos, bet 
ir už laisvę, už respubliką, 
už civilizaciją.

. “Męs kovojam už tai, kad 
visos tautos apsisaugotų nuo 
militarizmo baisenybių ir 
karės pavojaus ir gyventų 
taikoje ir ramybėje.

Nėra pafį Francijos gyvenimą”, 
partija nepaabejojo 

- z ’apsirinkit kelią, kuriuo eina.
f v.. f 1 “Teisybė, kurią skelbiame, ant kranto Į<aĮ|)a patį saVe. Nors ir 

j mūsų armijos nebuvo išar
dytos, niekur nebuvo sumuš- 

j tos, bet jos turėjo pasitraukt 
i prieš priešą, kuris buvo 

l Pati

socijaldemokratų, kurie ne
sikeis iš numirusiu”.

Bostono burbanosis am- 
brija: — “Duokit 100 dole
rių. Kai nuvažiuosim į Chi- 
cagos seimą, — tai jau duo
sim į kailį socijalistams. Vo
kiečius palaidojom, dabar 
laidokim lietuvius. Tik duo
kit pinigų!”

** *
Na, socijalistai, ką jūs ant 

Paimkit bulių už ragų,
ir

to? 
prispirkit jį prie sienos 
paklauskite:

— Ką sakė Vanagas?
— Ką sakė Sirvydas?
— Ką sakė tautininkai 

bi et orbi?
Ar neatsimenat, kaip 

bliovė: — Tai tik ir cacos tie 
vokiški socijalistai, tai tik ir 
vyrai. Ir patriotai, ir išmin
čiai ir atsargus! Ot, mūsiš
kiai — tai vaikėzai, vėju pa
mušti.

Taigi paklauskyt dabar 
tų ponpalaikių, mūsų patri
otu — kada jie melavo, ar 
girdami vokiečius socijalis- 
tus seniau, ar peikdami juos 
dabar?

Bet vieną sykį gi jie mela
vo. Tai kada jie rųelavo? 
Prispirkite bulius prie sie
nos ir klauskit, ką jie pasa
kys. O jau į balą jie turi 
įklimpt, rodos nėra!

Tai viena! Tik neužmirš
kit, draugai socijalistai, su
gėdini juos, kad turi ilgą lie
žuvį, o trumpą atmintį.

Dar duosiu jums kelis ar
gumentus. Paklauskit jų, ar 
patriotizmas geras daiktas? 
Visi jie atsakys, kad geras.

Tai kodėl jie peikia tuos, 
kurie šiokiu ar tokiu būdu 
parodo savo šalies meilę? 
Juk, rodosi, jie turėtų 
džiaugties kiekvienu patrio
tišku ąpsireiškfmu! Tai ko-

(Pabaiga).
Virimas. Virtas maistas 

yra skanesnis, kvapsnesnis. 
Maisto kvapsnumas padidi- 
dina virinimo sulčių sunku
mą. Virtas maistas taipgi 
viduriuose greičiau susivin- 
na. Virimas ypač labai 
svarbus skrobyliniam mais
tui ; nes žalias skrobylas 
randasi mažuose grūdeliuo
se (lukšteliuose) ant kurių 
virinimo sultįs jokios įtek
mės negali padaryti. Viri
mas tuos lakštelius suardo? 
ir tada enzymai lengvai 
skrobylą suvirina.

Kepimas. Kepimas nėra 
sveikas būdas maistui pri
ruošti. Perdaug taukų pil
ve stabdo sunkimą pilvo sul
čių, o keptas maistas visuo
met apsivelia taukais. Tau
kais apveltas maistas perei
na per burną ir pilvą veik be 
virinimo, kadangi taukai 
tiktai žarnose yra suvirina
mi. Tokiu būdu ptyalinas ir 
pepsinas neturi progos atsa
kančiai savo darbą atlikti.

žalia mėsa. Kiauliena 
kartais užturi mažus gyvū
nėlius, trichina vadinamus. 
Jeigu tie gyvūnėliai patenka 
į vidurius, tai jie įsikrausto 
i muskulus ir naikina mus
kulų celes.

Stučkinės kirmėlaitės ran
dasi kiaulienoj ir jautienoj. 
Žarnnsna patekusios tos kir
mėlaitės prisikabina prie 
žarnų sienelių, ėda suvirintą 
maistą ir išauga į labai ilgą 
kirmėlaitę. Stučkinė kirmė
laitė kartais išauga iki kelių 
mastų ilgio.

Mėsa, vnač kiauliena, r°i- 
kia gerai išvirti, kad užmuš
ti visus Kepant
storus šmotus, vidu
ryje tankiai pasilieka gyvų 
parazitų. Gerai išvirta mė
sa yra atsakančiausia.

Bakterijos. Jau esame 
“Laisvėj” plačiau kalbėję 
apie bakterijas. Čia noriu 
priminti, kad visokį puvimą 
padaro bakterijos ir, kadan
gi maistas suteikia gerą dir
vą bakterijoms, maistas 
greitai pūva. Maisto pasi
rinkime ant pirmos vietos 
turi būti čystumas. Pūvan
tis maistas yra visuomet 
kenksmingas,

Alkoholis kaipo maistas. 
Męs sakėm, kad maistu va
dinasi tokia substancija, ku
ri gali sudegti kūne, ir su
teikti energiją, ir kuri nėra 
kenksminga celėms. Gi al
koholis celėms ištikrųjų 
kenkia, ypač didelėse kieky
bėse vartojamas. Taigi, al
koholis nėra maistas. Ir jo
kios naudos žmogui jis ne
gali suteikti. Protingiausia 
padarysim, vieton alkoholi
nių gėralų, Čysto vandens 
stiklą išgėrus. (“L.” buvo 
plačiai apie alkoholį rašyta.

1
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Patentuoti vaistai. Kiek
vienoj aptiekoj pardavinė
jama įvairių - įvairiausi pa
tentuoti vaistai. Tų vaistu 
fabrikantai garsinasi, kad 
10c. galima išsigydyti, saky
sim, kosulį, katarą, bronchi- 
tisą, plaučių uždegimą etc? 
Vienok patentuoti vaistai 
niekados to nedaro, kas ant 
jų dėželių parašyta. Paten
tuoti vaistai žmogui stačiai 
kenkia — kaip jau tūkstan
čiai atsitikimų parodė. Dau
gybę viduriu ligų suteikia ar 
tai pats netikęs maistas, ne
tikęs maisto prirengimas, 
nevirinimas viduriuose, ar
ba kiti dalykai, tiesioginiu 
ar netiesioginiu būdu su 
maistu surišti. To dėlei mai
sto dalykai visiems turėtų 
būti aiškus ir svarbus.

f
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AR TIK NEBUS SU
AREŠTUOTI? .1

Gauta žinia, jog Krakove 
(Austrijoj) suareštuota į 
daug studentų ir šiaip jau 
inteligentų, kurie yra Rusi
jos pavaldiniais. Tarpe su
areštuotų ir Lenin, vadovas 
Rusijos Soc.-Dem. Partijos.

Yra pamato bijoties, kad 
keli lietuviai socijalistai 
taip-pat suareštuotir



PRŪSAMS LIETUVĄ UŽIMANT Leonidas Andrejev

Raudonas Juokas
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OccupationName Address
ir jie žudė vienas kitą

(Toliuas bus)Tos jausmingosios, tos išle

Anglijos kareiviai Francijoj. 
Franci jos kareiviai laike pietų

Oi

Ketvirtas kaizerio sūnus 
Augustas, — kurio arinija 
šiuo laiku smarkiai mušasi 
su francūzais. »y

1-ENGLISH SOLDIERS in FRANCE • 2 -FRENCH SOLDIERS "CARRYING BREAD SOUP POTS
Photos <g> i3i^ by a Mexican pęe.ss association _________________ __________________

Atsižymėjęs Anglijos, se
nas karvedis—generolas Ed
ward F. Chapman—dabai 
randasi Francijoj. Jis va
dovauja Škotijos pulkais.

vomis.
Jų burnos buvo panašios į nasrus rupū

žių ar varlių ir skėtėsi pamaži ir plačiai. 
Per permatomų odų jų baltų kūnų sunkėsi 
raudonas kraujas 
— žaizdami.

Turinys. Kaip žmones varo karėn. Kas 
būtų, jeigu sušukti teatre, pilname žmonių, 
“gaisras, gaisras!” Išlepusieji, veidmainin
gi žmonės pavirstų gyvuliais. Kiekvienam 
rūpėtų tik jo paties gyvastis.

Ir kodėl nesušukti? Juk teatre visvie- 
na žūtų mažiau žmonių, negu kokiame nors 
mūšyje? Tatai parodo, kaip dar žemai sto
vi žmonių dora.

Sapnas, — baisus, bet tikras sapnas.

taip į nauju
bus piūs’i sodiečiams ir dar
bininkams. Jiems ne tik vis
kas iš burnos bus išpiešta, 
bet gręs nuolatinis nužudy
mo pavojus. Jisai gręs iš a- 
bieju pusiu—iš prūsų ir ru
su, kurie juk ir geruoju no
na aiduos, bet kausis, kaip 
drūti.

Kain atsineš, padekime, 
suvalkiečiai prie Prūsu ant- 
plūdimo? Kasžin ar begali-

Rolės Rusijos ir Prūsijos 
pradeda mainyties. Ligišiol 
kazokai siautė rytų Prūsuo
se, dabar prūsų ulonai pra
dės smarkaut Suvalkų, o gal 
greitai, ir Kauno gubernijoj.

Pereitame “Laisvės” N-ry 
buvo rašyta, kad visas Lie
tuvos su Prūsais parubežys 
nušvito gaisru. Dabar gali
ma laukt dar didesnių baise
nybių.

Rusų kariumenė, veržda
mos į Prūsus, išpūstyjo dalį 
Lietuvos, Prūsų gi kariume
nė, vydama rusus, dabaigs 
tų išpūstyjimų ir Lietuva 
laukia baisi ateitis.

Taip, kaip Liublino guber
nija, kur buvo baisus mūšiai, 
per šimtus viorstų paversta 
į degėsių, griuvėsių ir mir
ties klonių plotus, taip, kaip 
Belgijos žaliuojanti laukai 
ir vynynai išnaikinti- 
turės būti ir su Lietuva

Sako, prūsai jau užėmę 
Suvalkų gubernija ir įtaisę 
ten kariška administracija. 
Sykiu su tuo turės prasidėti 
žudymas nekaltų žmonių, 
kuriuos skųs visokie šnipai.

Suvalkų gubernijoj, ypač 
parubežy, apie Vižainį. Viš
tytį, Kybartus, Naumiestį, 
Šakius ir t.t. gyvena labai 
daug “prūselių”—ar tai prū-

SCENA IR MUZIKA.
Šiemet Europa nematys 

nei sceniškų veikalų, nei ne
galės išgirsti muzikos. Visi 
teatrai uždaryti, artistai ir 
muzikantai paimti į karę.

vokiečių. Tie “prūseliai”, 
bent jų dauguma, pavirs į a- 
vaganda prūsų kariumenės, 
pavirs į žvalgus, šnipus ir 
danešėjus.

Prūsų valdžia jau seniai 
užlaiko daug savo šnipų Su
valkų gub.; tie šnipeliai vi
suomet turi ryšius su tikrais 
Prūsų valdžios agentais jau 
pačiuose Prūsuose. Rašan
čiam šiuos žodžius labai tan
kiai prisieidavo girdėt apie 
prūsiškus šnipus Stalupie- 
nuose, Eydtkūnuose, Smali
ninkuose ir kitur, kurie nie
kad negalėdavo parodyt sa
vo nosies Rusijoj, kad 
nesuareštuotu.

Taigi, tie “prūseliai 
rie ne nuo šiandien svajoja

Prūsu karalyste”— 
kliausiais įrankiais 
kryžioku. T r bėda

LIETUVIAI DARBININKAI IR DARBININKĖS!
Apačioje talpiname rezoliucija, kurių parašė Socijalistų Partijos šalies komitetas. 

Rezoliucija reikalauja įsteigimo valdiškų maisto sandėlių (stacijų) žymesniuose šios 
šalies miestuose, kur darbininkai galėtų pirkt maistų teisioginiu būdu ir už tokių kainų, 
kiek maistas vertas, be jokio pelno.

Tuos maisto sandėlius turi įkurt kongresas ir šios šalies prezidentas.
Iškirpkit tų rezoliucijų, užlipinkit ant baltos popieros ir rinkite apačioje parašus.

Juo daugiau parašij surinksi t, juo bus geriau.
Po rezoliucija rašykitės vyrai ir moterįs. Parodykime, ko žmonės nori.

, Užbaigę parašų rinkimą, rezoliucijas siųskite “Laisvėn”.

lietuvninkų, ar tai stačiai ma tose baisiose sųlygose 
kalbėti apie kokį nors orga
nizuotą atsinešimų, kada 
reikia tik pati gyvastis gel
bėti ?!

Bet vienas’dalykas aiškus: 
prūstj lietuviai gynėsi nuo 
rusų užpuolimo, nes matė 
rusuose barbarus.

Vargiai tas apsireikš pas 
suvalkiečius, nes ten jokio 
rusiško patrijotizmo pačiose 
miniose nėra. Atbulai, jų 
tarpe dar gana gaji legenda 
(pasakojimas) apie prūsiš
ką gerovę. Tiktai inteligen
tiškesnės tautininkų viršū
nės yra jau sąmoningomis 

juos t šalininkėmis Rusijos viešpa- 
I taviino. Pati gi minia—in

kų-] diferentiška savo daugumo-

...Tasai nevykęs, baisus sapnas. Tary
tum, nuo mano smegenų nuėmė kaulo dang
tį ir, neapsaugoti, nuogi, tie smegenįs čiul
pia į save visus baisumus tų kraujingų, pa
šėlusių nakčių. Aš guliu, susitraukęs ka
muoliu, ir visas užimu kelis aršinus erdvės, 
o mintis mano visą pasaulį apima. Akimis 
visų žmonių aš žiūriu, o jų ausimis klausau
si ; aš mirštu sykiu su užmuštais, su tais,ku
rie sužeisti ir užmušti, aš liūdžiu ir verkiu 
ir kuomet iš keno nors kūno sunkiasi krau
jas, aš jaučiu sopulių žaizdas ir kenčiu. Ir 
tą, ko nebuvo ir kas taip toli, aš matau taip 
jau aiškiai, kaip tų, kas buvo ir kas arti ir 
nėra rybų kentėjimams mano apnuogin
tiems smegenims.

Tie vaikučiai, tie maži nekalti vaiku
čiai. Aš mačiau juos ant gatvės, kuomet jie 
žaidė “į karę” ir bėgiojo vienas paskui kitą 
ir kas tai jau verkė plonučiu, kūdikišku bal
seliu — kas tai mane supurtė, taip didis bu-

Ir aš parėjau namo, 
- ugningoj vandentu-

(Tąsa).
Juos vedė karėn ir jie žingsniavo, bijo

dami durtuvų, nekaltais, atbukusiais vei
dais, kaip jaučiai, kuriuos varo skerdyklon. 
Pirmutiniu ėjo jaunas vaikinas, augštas, be 
barzdos, kaklu, panašiu į žąsies kaklą, ant 
kurio tupėjo maža galvelė. Jisai visas pa
linko pirmyn, kaip žagaras ir žiūrėjo žemėn 
taip atydžiai, tarytum, jo žvilgis siekė pa- 
čion jos gilumom Paskutiniu ėjo žemo ūgio 
žmogus, jau senyvas, barzdotas; jisai neno
rėjo priešinties ir akyse jo nebuvo jokios 
minties, bet žemė trauke savęspi jo kojas, 
nepaleido jų — ir jisai ėjo, atsilošęs, kaip 
prieš smarkų vėją. Kareivis nuolat stūmė 
jį pirmyn savo durtuvu ir viena koja, atsi- 
klejavus, drebėdama kilo viršui, kuomet ki
ta drūčiai prilipdavo prie žemės. Kareivių 
veidai buvo nuliūdę ir pikti. Matomai, jau 
seniai jie taip žygiavo. Visuose jų judėji
muose buvo žymus nuilsimas ir visiškas abe- 
jutiškumas prie to viso, kas dėjosi aplinkui. 
Jie ėjo be tvarkos, kaip kaimo žmones. Iš
sirėdė, lyg kad tasai tylus sodiečių nepaklu
snumas ir nesitaikymas prie disciplinos su
drumstė jų disciplinuotą protą ir jie jau 
nebsuprato, kur ir kokiuo tikslu beeiną.

— Kur jūs juos vedate? — paklausiau 
aš kraštutinio kareivio. Tasai sudrebėjo, 
pažiūrėjęs į mane ir jo aštriame žvilgsny aš 
pajaučiau durtuvą, tarytum jau įsmeigta 
mano krūtinėn.

— Eik šalin ! — suriko kareivis. — Eik 
šalin, o ne — tai..

Ta valandžiuke, kai kareivis sugaišo, 
pasinaudojo anas senyvas sodietis, skubiai 
nubėgęs prie šalygatvio tvorelės ir atsitūpė, 
tarytum, būtų norėjęs pasislėpt. Tikras gy
vulys negalėjo taip kvailai pasielgti. Bet 
kareivis pavirto į žvėrį. Aš mačiau, kaip 
kareivis prisiartino prie jo ir smarkiai suda
vė žandan. Ir dar. Rinkosi žmonės. Pa 
sigirdo juokas, šauksmai.

XIV.
...Vienuoliktoje partero eilėje. Iš kai

rės ir dešinės prie manęs spaudėsi keno tai 
rankos ir toli aplinkui, prietamsoj, kyšojo 
visa jūra galvų, menkai apšviestų raudona 
scenos šviesa. Povaliai, mane apėmė išgąs
tis, matant tą minią žmonių, susikimšusių 
tai}) ankštoj vietoj. Kiekvienas tų žmonių 
tylėjo ir klausės, kas girdėjos ant scenos, o, 
mažu, ką nors savo galvojo, bet todėl, kad 
jų buvo taip daug, savo tylėjime jie buvo 
daug daugiau girdžiami, negu aktorių bal
sai. Jie kosėjo, šnypštė, šnibždėjo drabu
žiais ir kojomis, ir aš aiškiai girdėjau gilų, 
nelygų alsavimą, kuris sušildė orą. Jie bu
vo baisus, nes kiekvienas iš jų galėjo pavirs
ti lavonu ir jų galvos buvo pablūdusios. Ra
mume tų sušukuotų sprandų, tvirtai atsirė
musių į baltas, drūtas apykakles, aš nujau
čiau audrą pašėlimo, kuri galėjo kas akie- 
mirksnis pakilti.

Mano rankos pavirto į ledą, kuomet ma
no galvą nušvietė mintis: kaip jie baisus ir 
kaip man sunku išbėgti per duris . Jie ra
mus, bet jeigu sušukti — “gaisras!” Ir, — 
baisu pamislyt, — manyje užgimė nesulai
komas, nykus noras, apie kurį aš nenoriu 
nei priminti sau. Kasgi man kliudo sušuk
ti — pakilti, apsisukti atgal ir surikti:

— Gaisras! Gelbėkitės, gaisras!
Baisus išsigandimas sukaustys tuomet 

jų narius. Jie pašoks, sukauks tūkstančiais 
balsų, kaip gyvuliai, jie užmirš, jog turi 
žmonas, seseris ir motynas, pradės blašky- 
tie vienas kitą, tarytum, staigaus aklumo 
užklupti. Balti pirštai, aplaistyti kvepalais, 
pavirs žvėrių nagais. Visas teatras ūmai 
bus nušviestas, kas nors nuo scenos pradės 
šaukti, kad viskas ramu ir gaisro nėra. Mu
zika ims linksmai groti, kad linksmuose 

(akorduose paskandinus išgąstį, bet minia 
i nieko negirdės . Žmonės mindžios vienas ki- 
'tą, smaugs, grūsis, nutrenkdami silpnesnes 
moteris į šalį. Jie nulups vienas kitam au
sis, kąs nosis, plėšys drapanas iki nuogam 
kūnui ir neturės jokios laimės, nes juos ap
ims pašėlimas

vo pasibjaurėjimas.
kai naktis prasidėjo
vėje, panašioj į nakties gaisrą, tie maži vai'
kučiai pavirto į gaujas vaikų

Kas tai žėravo baisia, milžiniška ugni
mi, lemiančia didelį piktą, o dūmuose nardė

VARŠAVOSGYVENTOJŲ 
PADĖJIMAS.

Iš Varšuvos koresponden
tas rusiškam laikrašty rašo':

“Per čielą savaitę Varšu
vos gyventojai naktimis ne
miegojo ir vis ko tai laukė. 
Dienomis vežimais vežė iš 
miesto ant stoties brangeny
bes; turtingieji pradėjo ap
leisti miestą. Smulkesnieji 
pardavėjai stovėjo tarpdu
riuose krautuvių, bet niekas 
pas juos neužeidavo.

“Pirmiausia pradėjo nie
kas neimti popierinių pini
gų, bet reikalavo aukso. Pas
kui užsidarė birža; pradėjo 
neišduoti iš bankų pinigų. 
Viskas apmirė.

“Ant gatvių jokio judėji- 
m’o, apart pravažiuojančių
jų ant stoties vežimų—di
džiausia šventė. Visi nusi
minę, visi dreba ir laukia va
landa už valandos mirties.

“štai pasirodo procesija: 
kazokai joja su nuogais kar
dais, kareiviai eina su užtai
sytais šautūvaiffr oficieriai 
su atkištais revolveriais. 
Prie mažiausio pasipriešini
mo, prie mažiausio nesusi
pratimo, jie gatavi pradėti 
šaudyti.

“Ta keista procesija dar 
labiau nugązdino gyvento
jus. Visi stebėjosi ir nežino
jo, ką tai reiškia. Pasklydo 
visokios kalbos, visokie spė
jimai. Ant rytojaus sužino
ta, kad iš valdiško iždo išve
žė į Maskvą pinigus.

“Tie, kurie buvo turtin
gesni, apleido miestą, bet tie, 
kurie negalėjo apleisti, vaik
ščioja gatvėmis galvas nulei
dę ir nežinia ko laukia.

“Liūdna apie tai ir pamis- 
lyti, koks dabar jų padėji
mas”.

pintos ir taip mylimos moterįs spiegto -1 
draskysis ties vyrų kojomis, dar vis tikėda- 3a
mos į jų jausmų prakilnumą, bet veltui! Jie 1
daužys jąs, muš, kad tik patiems greičiaus 
prasimušus išėjiman. Nes jie visuomet yra 
užmušėjai ir jų ramumas bei prakilnumas—* 
yra ne kas daugiau, kaip ramumas priedu- 
šio žvėries, jaučiančio save saugioje vietoje.

Ir kuomet pusė iš jų pavirs lavonais, 
o kiti susirinks ties išėjimu, susirinks, kaip 
banda susigėdusių gyvulių ir šaipysis vieni 
kitiems melagingu nusišypsojimu, aš išeisiu 
ant scenos ir jiems pasakysiu:

— Tai vis todėl, kad užmušėt mano 
brolį.

Turbūt, aš garsiai ką tai sušnabždėjau, 
kadangi mano kaimynas iš dešiniosios pusės 
piktai suniurnėjo:

— Tyliau! Tamsta kliudai tėmyti.
Man pasidarė ramu ir aš norėjau pajuo

kaut. Rimtai, persergstančiai susiraukęs, 
aš prisilenkiau prie jo.

— Ko norit? — paklausė jis atsargiu 
balsu. — Kodėl taip įsmeigėte akis?

— Cit, tylėkit, — prašnabždėjau aš vien į 
tik lūpomis. — Ar jaučiate, kad pakvipo dū- ; 
mais. Teatre gaisras.

Jam užteko spėkos ir sveiko proto, 
idant nesurikti. Jo veidas pabalo, o akįs 
veik nusikorė ant žandų, bet jisai nesuriko. 
Jisai tyliai pasikėlė, net nepadėkavojo man 
ir, svyruodamas, nuėjo linkui išėjimo. Ji
sai bijojosi, kad kiti sužinos apie gaisrą ir 
neduos jam išeiti, jam, kuris vertas išsigel
bėjimo. Man pasidarė bjauru ir aš taip-pat 
išėjau laukan. Na, prie viso to, man nesi
norėjo dar atskleisti savo incognito. Išėjęs 
gatvėn, aš pažiūrėjau ton pusėn, kur buvo 
karė, bet padangė buvo rami ir nakties ūkai 
slinko ramiai, vos besijudinanti.

“Rasit, tai vis tik sapnas ir jokios ka
rės nėra?” — pagalvojau aš, suklaidintas 
tylėjimu dangaus ir miesto. • JSj

Bet iš užkampio iššoko vaikiščias, link
smai sušukęs:

— Baisus mūšys! Daugybė žmonių žu
vo! Pirkite telegramą — nakties tele
gramą !

Ties liktarna aš ją perskaičiau. Keturi . ■ | 
tūkstančiai lavonų. Teatre buvo, veikiau
sia, nedaugiau, kaip tūkstantis žmonių. Ir 
visą laiką, eidamas namo, aš galvojau: ketu
ri tūkstančiai lavonų.

Dabar man baisu sugrįžti į savo tuščią, 
namą. Kaip tik pradedu rakinti duris ir 
žiūriu į lėkštas, nebyles duris,-eš jau jmičiiftto y ;įj 
tuos tamsiuosius kambarius, kuriuose vaik
ščios, apsidairydamas, žmogus su Skrybė
le. Aš gerai žinau kelią, bet dar ant laiptų 
uždegu degtukus ir deginu juos, kol n?su- .'.J 
randu žvakės.

Brolio kabinetan dabar jau nebevaikš- 
čioju ir jisai yra užrakintas. Aš miegu val
gomajam kambary ir į jį galutinai persi- 
krausčiau: čia ramiau ir oras, rodosi, užtū
ri savyje ženklus buvusių šnekų ir juoko ir 
linksnio skambėjimo indų. Tik kartais, aš 
girdžiu braškėjimą sausos plunksnos; — ir 
kuomet atgalu lovon...

Visuomeninis gyvenimas 
prūsais apimtoje Lietuvos 
daly turės apmirti. Męs ne
gi rdėsime iš ten tiek žinių, 
kiek suteikia, padėkime, bel
gai apie savo nelaimes.

Užtat juo didesnė mūsų 
priedermė remti savo šalies 
žmones medžiagiškai ir pra
bilti apie mūsų tautos neuž
ginamas teises pačiai rūpin- 
ties savo reikalais.

Laisvietis.

WORKERS’ MONSTER PETITION
TO PRESIDENT WILSON AND CONGRESS TO ESTABLISH 

FOOD SUPPLY DEPOTS
TO THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, WOODROW WILSON: —

Whereas, The speculators are arbitrarily and unnecessary raising the prices of the 
necessities of life; and

Whereas, The United States government should conserve and protect the interest 
of the Producers and Consumers as against these Speculators who ar e robbing the 
people, multitudes of whom are already in dire need:

Therefore, We hereby petition the President and Congress of the United States to 
establish SUPPLY DEPOTS in the strategic industrial and agricultural centres of the 
nation for the purpose of maintaining a just market for the producers and for the 
purchase of food products and for sale of these Necessities of Life direct to the people.
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MAGNETIZMAS
Vertė V. Čibiras.

(Pabaiga).
No. 349 — 24. — “Trokštu tave nors 

viena akyte pamatyti. Ateikie šiandien į 
teatrą ir aš nors iš tolo pasiųsiu saldų buč-

— No. 259 — 09. — “Kur tu, katyte, pa
dėjai tą brilijantinį žiedą, kurį aš tau pado
vanojau? Nejaugi tu užstatei dovaną my
linčios tave Petronės?”

— No. 317 — 01. — “Aš ant tavęs pik
ta!... Prisiekei, kad aš dėl tavęs vieninte
lė, bet dabar tu vaikščioji su kokia ten juod
bruve. Nebaikauk su ugnim!”

— No. 102 — 12. — “Tu niekšas! Tokiu 
— supranti?”

Valkata! Ir dau-
giau nieko!”

— No. 177 — 02. — “Paskambinkite, 
kaip tik ateisite. Tu, mano viltis ir links
mumas. Nes tuoj aus ateis vyras ir męs ne
galėsime susitarti kaslink vakaro. Ar tu 
dar vis taip myli savo Barbytę?”

Pati sugniaužė raštelį ir metė man į

dėlgi neskambini savo Barbytei? — dreban
čiu balsu tarė pati. — Aš dabar suprantu, 
kodėl tu taip troškai telefono! Na, paskam- 
binkie jai... No. 177 — 02! Nes tuojaus 
ateis vyras ir jūs negalėsite susitarti kas
link vakaro. Valkata!...

Aš tik pečiais patraukiau.
Jeigu kas ant juoko taip padarė, tai vis

gi beprotiškai pasielgė, nes sukėlė mano na
muose tikrą revoliuciją.

Aš pasiėmiau tą raštelį, atydžiai jį per
skaičiau ir priėjau prie telefono.

— Centrale? No. 177 — 02. Ačiū. Čia
No. 177 — 02?...

Atsiliepė vyriškas balsas.
— Taip. Bet kas kalba?
— No. 300 — 05. Meldžiu prie telefono 

pašaukti Barborą.
— A-a, tai jūs No. 300 — 05? Aš jau 

ant to numerio sykį ją pagavau? Klausyk 
jaunas vaikine, kaip tik aš tave susitiksiu, 
tai antausius apdaužysiu. Aš jau žinau, kas 
tu per vienas!

— Aš ją visai nekaltinu. Tokie valka
tos, kaip tu, bile kam gali galvą susukti. 
Cha-cha-cha! Jūs profesijonališki paleis
tuviai! Atsiminkite, No. 300 — 05, kad jūs 
gausite nuo manęs lazda ne vėliau, kaip ryt 
vakare!

Ši kalba manęs visai neužganėdino/bet 
dar labiau sujudino visus nervus. .

IIIL
Pietus valgėm visi nuliūdę.
Pati visą laiką verkė. Duktė per visą 

laiką žiūrėjo man į akis, perstatydama jąs 
jau išdegintomis ir kuomet tik pati nusi- 
grįždave, tai jinai draugiškai šnabždėdavo:

— Tėveli! Ar tu ištikrųjų daugiau ne
susidės! su ta prakeikta kate, Rudžiute? 
Žiūrėk, daugiau nesusidėk!...

Tarnaitė, dėdama ant stalo indus, darė 
kokius tai paslaptingus ženklus ir grasino 
pirštu ir juokėsi.

Ant jos veido matėsi, kad jinai tam tiki 
ir visuomet man prikaišios.

Pradėjo telefono skambutis skambinti.
— Kas skambina?
— Ar čia No. 300 — 05?
—Taip. Ko reikia?
Pasigirdo moteriškas balsas.
— Tai kalbu aš, Petronė. Nejaugi tu 

neturi tą žiedą, kurį aš tau padovanojau? 
Kur tu jį padėjai?

— Žiedo pas mane nėra, — atsakiau aš. 
— Bet tu daugiau pas mane neskambink, 
kad tave devyni velniai kur nusuktų!!

Aš atsitraukiau nuo telefono.
Po pietų, atskirtas nuo visos šeimynos, 

aš dirbau savo kambary ir kelis sykius kal
bėjau per telefoną.

Vieną sykį man pasakė, jeigu aš nepa- 
siimsiu auklėti savo kūdikį, tai jinai jį pa
liks prie mano durti su tam tikru rašteliu, o 
kita patvirtino, jog'jinai išdeginsianti man 
akis sierine rūgščia.

Aš daviau prižadą, kad kūdikį pasiim
siu, o Rudžiutę apleisiu ant visados.

Skambino ir naktį. į

.
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— Matai, tamsta... jūsų numeris 300 — 
05 pirmiau buvo mano ir visi mano pažįsta
mi prie jo priprato...

— Taip, aš matau, kad jie neapsakomai 
įprato, — tariau aš.

— Dabartinis mano numeris mažai kam 
žinomas, tai, suprantama, išeina nesusipra
timų.

— Tikra teisybė... Išeina nesusiprati
mų... Ar vakar su jumis nieko ypatingo ne
atsitiko? Marytės vyras neišvažiavo, kaip 
pirmiau buvo manyta .

— Taip? — nudžiugo artistas. — Tai 
dar laimė, kad aš vakar praleidžiau visą va
karą su Rudžiute ir nepaspėjau ten nueiti.

— Bet Magdė žadėjo jums akis išdegin
ti, jeigu jūs nepaliausite vaikščioję pas Ru-

— Jūs manot? Tik giriasi. Aš nieka
dos neapleisiu Rudžiutės vien tik dėl jos!

— Kaip sau norite, bet aš daviau priža
dą, kad apleisite. Pasakiau čia jums norė
jo jūsų kūdikį primesti No. 77 — 92. Aš da
viau žodį, kad jūs paimsite jį už sūnų.

— Jūs manot, kad tas kūdikis mano? — 
užsimąstęs paklausė artistas. — Aš, turiu 
prisipažinti, visiškai susimaišiau ir negaliu 
atskirti, kuris mano, o kuris svetimas.

Jo šaltumas mane nustebino.
— O čia dar koks tai Barboros vyras 

žadėjo lazda galvą sutrupinti.
Jis gardžiai nusijuokė, numojo ranka ii 

tarė:
— Na ir lazda! Paprasta lazdelė. Bet 

ir tamsu buvo vakar vakare... Tai kaip gi, 
ar męs apsimainysime numeriais?

— Gerai. Aš tuojaus pranešiu telefono 
stočiai.

Aš pašaukiau savo pačią, kad su juomi 
pasikalbėtų, o pats nuėjau per telefoną pra
nešti, kad mūsų numerius sumainytų.

Bekalbant man per telefoną, pasigirdo 
iš priešakinio kambario sekanti žodžiai:

— Tai tamsta artistas? Aš labai mėg
stu teatrus.

— O, tamsta! Aš tą pajutau iš pirmo 
žvilgterėjimo. Jūsų akyse yra koks tai 
magnetizmas! Kodėl jūs nedalyvaujate lo
šime? Jūs tokia daili. Jumyse jaučiasi kas 
tokio nepaprasto, kas tokis viliojantis ir ža
dantis laimę, apie kurią tik sapne galima 
svajoti, kuri... kuri...

Tuojaus pasigirdo balsas silpno pasi
priešinimo, nedidelis bildėsis ir viską pas
kandino bučkių balsas.

Ork. Averčenko.

Apgailėtinas Sutvėrimas
Verte V. Čibiras.
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MOTERIMS
NAUJIENOS
(

kii darbus, kad šaliai negrę-

teisių įgijimas.

restauracijos.

26,1
26,3
34,4

Redakcijos žvilgsnis.
MOTERIS IR LIETUVOS 

ŠELPIMAS.

Ponas Stein, buvęs prezi
dentas Orange Free State, 
pietų Afrikoje, sako, kad lai
ke karės anglų su buerais, 
kuri tęsėsi kelis metus, mo-

rams karėn išėjus, daug mo
terų Francijoj įgijo balsavi
mo tiesas valsčiaus ir miesto 
reikaluose.

Nuo moterų tolymesnio

skait. %mirt.
26,4
24,9
26.4

!ku moterims išpuola sunki, 
labai sunki našta.

Franci jos ministeris - pre- 
mieras pasakė, kreipdamos į 

sėkite ir arkite,Mums gaila, kad tuo tarpu'moteris:
dar nieko negirdėjome apie,kad jūsų vyrai, sugrįžę na- 
atsinešimą mūsų moterų ir mo, rastų neapleistus Jau
jų draugijų linkui Lietuvos kus”.
šelpimo. ' Jautrioji moterų ■ Vienas korespondentas, 

V kuris važiavo iš Paryžiaus 
Londonan, matė, kaip naba
gėlės moterįs atlieka visus 
Jaukų darbus, o vyrų nei ne-

šelpimo.
širdis turi ne tik atjausti ne
laimėj paskendusiems bro
liams ir seserims Lietuvoj, 
bet ir stengties aktyviškai 
veikti.

Moterų balsas turi pras
kambėti visuotiname lietu
vių suvažiavime, kuris pra- 
sidės'Didžiamjam New Yor
ke 1, 2 ir 3 dieną spalių mė
nesio.

Moteris į darbą! Lai jūsų 
balsas, seime praskambėjęs, 
bus mūsų moterų protestu 
prieš karės baisenybes. Lai 
jūsų balsas prisidės prie bal
so tų. kurie reikalauja mūsų 
šaliai jai prideramų teisių.

Atsiminkite, sesės, jog ka
rės pasekmes ne kas kitas, 
kaip jūs pačios atjausite ir 
jos krinta ant jūsų, kaipo 
nepakeliama sunkenybė.

Taigi, darban!
Lietuvių Moterų Progre- 

syviško Susivienyjimo kuo
pos, visos Lietuvos Dukterų 
draugijos, visos “Birutės”, 
visos mišrios vyrų ir moterų 
draugijos — siųskite Seiman 
su sip r a tusi a s del ega t es.

Bus nemalonu, jeigu vi
suotiname seime nebūtų mo
terų. Draugės, į darbą!

sniu.
Ir ištiesų! Kas gi būtų, 

jeigu moteris tų darbui neat
liktu? c

VYRAMS KARĖN IŠĖJUS.
Ponia Rosika Schwimmer, 

prezidentė Vengrijos mote
rų teisių draugijos, tiktai ką 
pribuvo Amerikon. Atvy
kus į redakciją bostoniškin 
“The Woman’s Journal”, ji- ---------- ,,v --------------
nai. tarp kitko, pasakė, jog .ir apkaltinus už nedorą pa- 
j 
ru balsavimo klausimą.

vietoj, kur jinai dabar vaik
ščioja, bet mergaitė neklau
sė jų uždraudimo ir kasdien 
vaikščiojo nuo' ryto iki va
karui. Teisėjams nusibodo 
su mergaite kovoti ir jie pa
reikalavo nuo jos: “Nekal
bėti su praeiviais!”

Ką gi ta mergaitė pasako
davo praeiviams, kad teisė
jai priversti buvo uždėti 
apinasrį? Štai ką jinai pra
eiviams pasakodavo:

“Aš ir mano draugės dir
bom šitoj restauracijoj. 
Priverstos buvom dirbti sep
tynias dienas į savaite ir po I 
12 valandų į dieną.
darbą mums mokėjo po šešis I 
dolerius į savaitę. Męs susi-1 

.tarėm ir pareikalavom, kad: 
mums mokėtų po septynis | 
dolerius į savaitę ir kad 
dirbtume ne septynias die
nas, bet šešias, kaip visi 
žmonės dirba. Savininkas 
mūsų reikalavimu neišpildė. 
Mes išėjom streikan. Mel
džiame palaikyti mūsų pusę. 
Neikite į šią restauraciją, 
pakol mūsų reikalavimų ne- 
išpildys”.

Ir štai teisėjai uždraudžia 
mergaitei visai kalbėti. Da
bar ta mergaitė vaikščioja ir 
nieko nekalba. Bet prie jos 
krūtinės spilkute prisegta 
korčiukė su parašu: “Neuž
eikite į skebinę restauraciją 
ir tuomi jūs mums pagelbė- 
site streiką išlaimėti”.

Teisėjai pailso bekovoda
mi su ta karžygiška mergai
te ir jau dabar jai neuž-

metų amžiaus ir pagarsino 
sekančią toblytelę: 
Kūdikių 
Pirmgimių......... 614
Antrųjų.............. 539
Trečiųjų..............455
Ketvirtųjų.......... 386
Penktųjų ............ 326
Šeštųjų .............. 249
Sept, iki devintųjų 436 
Dešišt. iki 12-tųjų 302

3,319 26,7 
Kaip matom iš toblytėlės, 

tai antrųjų už vis mažiau 
mirčių. Dar net devintųjų 

| mirtingumas mažesnis už 
Užtokįp)irm^im^______
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UŽDRAUDĖ KALBĖTI.
Jau šeštas mėnuo, kaip 

Chicagoj, priešais vieną di
delę restauraciją, nuo 10 
vai. ryto iki 7 vai. vakaro, 
vaikščioja šalygatviu jauna 
mergaitė. Jinai apsirėdžius 
juodais, gerokai padėvėtais, 
bet švariais drabužiais, užsi- n . ............... .. v. .
dėjus pigią šiaudinę skrybė-1 (^raudzia nešioti korčiukę su 
ię. Jos rankos tvirtos, rau-1 tviom užrašu. , Mergaite kas- 
donos. Jinai vaikščioja rim-Jlien marsuoja palangėmis 
lai, nesišaipydama prieš vy- 
*us, vienok policija jau kelis 
sykius buvo ją suareštavus

šioji karė turės išrišti mote- sielgimą. Bet kaip tik jinai 
ru balsavimo klausimą. pasiliuosuoja, tuojaus vėl

Ponia Rosika Schwimmer , bėga ant savo vietos ir vėl 
yra tos nuomonės, jog visos' pradeda vaikščioti palangė- 
visuomenės klesos Europoj mis tos restauracijos.
turės suprasti, jog be mote-’ šeši mėnesiai atgal, jinai 
rų pagelbos žmonija nega-jd'ir kalbėjo su praeiviais, 
linti apsieiti, ypač' tuomet, bet dabar niekam nieko ne- 
kada užeina sunkus laikai. i sako. Teisėjai jai uždraudė

Sunku žinoti, ar išsipildys kalbėti. Pirmiau jie buvolkių mirtTngumą, 
ta pranašystė, bet karės lai- uždraudę jai ir vaikščioti toj 'daug medegos iki penkių

1,800 MOTERŲ BUS 
SUŠAUDYTA.

Baisu ir pamiąlyti, kiek 
laike kares žūsta žmonių. 
Jau niekas nekalba apie 
tuos, kurie ant karės lauko 
žūsta, nes jie “pešasi”, o jei
gu “pešasi”, tai, be abejonės, 
turi ir žūti. Bet stačiai kok
tu darosi, kuomet žudo tuos, 
kurie visai nekalti, kurie vi
sai priešingi tom “pešty
nėm”.

Dabar gauta žinių, kad 
Austrijos valdžia suarešta
vo 1,800 galicijonių, atgabe
no jas į Vienna ir apkaltino 
šnipystėj. Austrijos valdžia 
tvirtina, kad tos visos mote
ris buvę nusamdytos rusų 
valdžios šnipais ir, laike ka
rės, signalizavę rusų kariu- 
menei. kain stovi dalykai 
Austrijos kariu menėj. Jos 
visos atiduotos karės teis
man ir bus sušaudytos.

Ar tai reikia didesniu bai
senybių?. Ar tai reikia di
desnio nachališkumo? Ro
dosi. kad kiekvienas protau
jantis žmogus gali suprasti, 
iog tos moteris negalėjo būti 
šnipais. Jeigu būtu kaltina-

VAIKŲ MIRTINGUMAS.
Nuo seniai buvo skaitoma, 

kad pirmgimiai kūdikiai yra 
daug sveikesni, gabesni ir 
didesnis nuošimtis iš jų už
auga. Tos nuomonės prisi-. oilipc4io. 
laikydavo ir gydytojai. Vie-Ima viena, dvi, dešimts, tuo- 
nok tas pasakojimas neturi, met dar galima būtų tikėti, 
jokio pamato. Profesorius Bet dabar 1,800! Kurjn’o- 
Plercas ilgai tyrinėjo kūdi- 

su rinko
tas tų valdonų, kuriuos die
vas paskvrė, kad žmones žu
dytų? Kur protas to pačio 
dievo, kuris davė valią tiems 
žmogžudžiams taip elgtis?

Męs susidūrėme su ja ant kampo gatvės 
ir pirmiejie jos buvo žodžiai:

— Stebėtina, kad jūs čia!
— Aš tame persitikrinęs ir prirodymu 

yra tas, jeigu aš bučiau kur nors kitur, tuo
met jūs negalėtut užduoti šį man klausimą.

— Koks jūs juokingas! Na, tai paly
dėkite mane.

Męs ėjome greta besikalbėdami. Paė
jus šimtą žingsnių, aš patėmijau, kad mano 
sakeliauninkė visa laika bailiai atsisukda- v c v
ma į užpakalį žiūri.

— Kas tau yra, Onyte?
— Visų pirmiausia ne Onyte, bet pane

lė Ona...
— Kas su tamsta! Aš jau seniai tai tė- 

myjau...
— Ką tas reiškia?
— Taip, abelnai... Mūsų gyvenimas — 

retežiai prietikių! Bet sakykite, kas tamstą 
taip atgal vis traukia?

— Jis veža ją paskui mane.
— Kas — jis?
— Jis, vežėjas.
— Tai kodėl jūs einate, o jis važiuoja?
— Ką čia tamsta painioji... Ji — reiš

kia lempa.
— Šimts velnių! O aš maniau, kad 

draugė.
— Jums amžinai galvoj draugės... Mat, 

aš įsitaisau sau valgomąjį kambarį, tai ir 
nusipirkau lempą. Užeisiu dar į dvi-tris 
krautuves ir namo...

— Bet kodėl gi jūs negalite atitraukti 
akių nuo vežėja? Juk jis jums į akį ne
puola?

— Aš bijau, kad jis nepabėgtų!
— Tuomet turite užsirašyti numerį.
— Ištikrųjų! Reikės tas padaryti. Tik 

dar užeikime šiton krautuvėn.
Męs užėjome į ginklų krautuvę. 

(Toliaus bus).
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Moterims pirštus kapoja.
Vokietijos kariškas štabas 

nraneša apie tas baisenybes, 
kurias papildo rusu karei
viai. Rusų kazokai pagavo 
20 naujokų, nekuriems iš jų 
apkapojo ausis, kitiems ran
kas ii’ kojas. Ta nati jie da
ro ir su moterimis. Koman- 
d i era s 11 vokiečiu korpuso 
nraneša, kad jis suradęs 25 
moteris užmuštas, kurių 
buvę anipjaustvtos krūtys. 
Vokietiios žandarai pagavo 
viena af icier j, pas kuri atra
sta kišenini moteriškas pirš
tas su brilijantiniu žiedu.

Baisu ir pamislvti, koks 
žvėriškumas tų žmonių! 
Laukiniai ir tai negalėtų 
taip pasielgti.

S... *$$$

nes
1. Anglijos kareiviai išsėda Ostende.
2. Belgijos kareiviai gelbsti sužeistuosius.

s ™..

IV.
Ant rytojaus atėjo nepažįstamas jau

nas žmogus, dailiai apsiskutęs ir, atsireko- 
mendavęs artistu, tarė man:

— Jeigu tamstai neužkenks, f tai apsi
mainykime telefono numeriais.

— O kam tas reikalinga? — nusistebė
jau aš.
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Ir sufragistės prieš 
demokratus.

Suvienytų Valstijų sufra
gistės, dalyvaujančios rinki
muose, išleido atsišaukimą, 
kuris skamba: “Susilaikyki
te nuo balsavimo už išstaty
tus demokratų partijos kan
didatus j kongresą!” Jos 
skaito demokratų partiją 
kalčiausia, kad jinai nesirū
pina moterims išgavimo ly
gių tiesų su vyrais.

Moterų skaičius didinasi.
Pagal paskutinį Vokieti- 

jos gyventojų surašą pasiro
dė, kad moterų ant 300,000 
daugiau, negu vyrų. Tokia 
skaitlinė buvo paduota prieš 
karę. Dabar gi, po karei, 
moterų skaičius dvigubai 
pakils, o gal ir daugiau, 
laike karės bus išmušta 
ru ne mažiau 300,000.
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NUO REDAKCIJOS.
Per “Raudonąją Savaitę” 

tiek daug atsiųsta korespon
dencijų, kad jokiu būdu ne
galima spėti sutalpinti į lai
kraštį. Norėdami tas kores
pondencijas sunaudoti, pri
versti esame žymiai trum
pinti, ypač apie prakalbas, 
kur beveikę visos panašaus 
turinio. Todėl koresponden
tai malonės atleisti už su
trumpinimą ir suvėlinimą.

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

(Pabaiga).
Dar vienas šventablyvas 

atsitikimas, tai Mister J. 
Braun arba, kaip mužikai 
vadina, Bradūno išruniji- 
mas. Tai buvo žmogus, kurį 
visi gerbė ir mylėjo. Paga
linus ir kaip tokį nemylėti! 
Jis buvo pirma ranka kuni
gėlio, vesdavo šventablyvą 
gyvenimą,buvo viernas žmo
gus, geras katalikas, visados 
užlaikydavo šventos bažny
tėlės prisakymus, šventably- 
vai pasnykus užlaikydavo! 
Vieną sykį, per neapsižiūrė
jimą, pėtnyčios dienoj užėjo 
į karčiamą ir suvalgė čielą 
kiaulės užkulnį! Bet užtai 
paskui dvi savaiti pasnyka- 
vo. O koks puikus kantaras 
buvo! Prigulėjo prie švento
sios Cicilijos choro ir visa
dos giedodavo ant vargonų. 
Žmonės tik gėrėdavosi jo 
balseliu. Sako: visi gieda, 
ale kaip Braun užgieda, tai 
nei vieno nesigirdi. Labai 
buvo geras žmogus, nieką jis 
neužpykdė, niekam nėra blo
go žodžio pasakęs—tai buvo 
ne žmogus, bet nekalčiausias 
avinėlis!

Kad jūs žinotu t, į kiek jis 
prigulėjo šventųjų draugijų, 
tai ir suskaityti negalima! 
Ir, kaipo viernas, šventably
vas ir geras katalikas, kiek
vienoj šventoj draugystėj 
buvo kasierium.

Bet ir tas neišsilaikė per 
tuos mužikus! Jie, pavydė
dami jam šventablyvo gyve
nimo, pradėjo visokiais bū
dais ant jo loti; būdavo tik 
ir girdisi: tai toks, tai šioks 
Braun; tai jo moteris per- 
tankiai su kunigėliu grybau
ti vaikščioja ir apie kitokius 
galus pradėjo kalbėti. Pro
tingam žmogui, tai ką tas 
kenkia, jeigu žmona su kuni
gėliu išeina pagrybauti? Juk 
kiekvienam šviežiena patin
ka.

Nors jis buvo kantrus, 
kaip tas nekalčiausias avinė
lis, bet visgi išsisėmė kant
rybė ir jis turėjo palikti visą 
savo milijoninį turtą, kaip 
tai: pačią, vaikus, kunigą, 
bažnyčią ir visas šventas 
draugystes, kuriose kasie
rium buvo ir runyti dievai 
žino kur. Bet visgi pas jį 
viernumas neapsakomas: 
niekam neperdavė savo ka- 
sierystės ir išvažiavo visų 
draugysčių palikdamas ka
sierium.

Dabar šventųjų draugys
čių nariai džiaugiasi, kad jų 
pinigai niekados nepražus, 
nes šventablyvas žmogus 
mokes juos užlaikyti čiely- 
bėj.

Tai matot, kaip pas mus 
negali ilgai pagyventi šven- 
tablyvi žmonės. Dabar aš 
laukiu čenčiaus: jeigu tiktai 
papulsiu šventų draugysčių 
kasierium, tai jau ir aš 
runysiu.

Pater Noster.

Jersey City, N. J.
5 d. rugsėjo atsibuvo L.S. 

S. 59 kuopos susirinkimas, 
kur apart kit-ko buvo svars
tyta ir apie L.S.S. VIII suva
žiavimą. Kuopa pripažino 
suvažiavima reikalingu ir 
nubalsavo, kad jis įvyktų 
Philadelphiįoj.

6 d. rugsėjo L.P.U. kliubo 
atsibuvo prakalbos. Kalbėjo 
J. Neviackas. Kadangi buvo 
vienas kalbėtojas ir nebuvo 
jokių pamarginimų, tai pri
siėjo kalbėti apie 3 vai. laiko.

Prakalbos publikai patiko 
narių prisira- 

D. Pilka,
ir daug naujų

Minersville, Pa.
6 d. rugsėjo L.S.S. 15 kuo

pos atsibuvo prakalbos, pa
rengtos paminėjimui “Rau
donosios Savaitės”. Žmonių 
tiek daug prisirinko, kad 
net į svetainę netilpo. Pra
kalbos buvo labai pamargin
tos, kaip tai: monologais, de
klamacijomis, paskaitomis, 
Rožytės su motina pasikal
bėjimu ir t.t. Apart vietinių 
draugų ir draugių, buvo at
vykęs drg. Andrulevičius, 
kuris puikiai nupiešė Euro
pos karių priežastis ir jų 
blėdingumą. Taipgi kvietė 
visus darbininkus rašytis 
prie socijalistų partijos. Jis 
nurodė, kad tik socijalizmas 
gali darbininkus paliuosuoti 
nuo to skurdo, kurį jie dabar 
kenčia. Šiuomi vakaru pub
lika likosi pilnai užganėdin
ta.

Visiems veikėjams, o ypa
tingai drg. Andriulevičiui, 
reikia ištarti širdingą ačiū, 
kad jie^prisidėjo prie pamar- 
ginimo programo.

Idealiste.

Dayton, Ohio.
Nors darbai labai silpnai 

eina ir uždarbiai visai men
ki,bet mūsų lietuviai į tai ne
paiso ir išsijuosę darbuojasi 
prie tuštinimo bačkučių. Ta
me darbe dalyvauja vyrai ir 
moterįs, vaikinai ir mergi
nos—visi nuoširdžiai dar
buojasi.

Merginų čia randasi kelio
lika tuzinų,bet nei vienos nė
ra apsišvietusios; visos bė
gioja ir jieško, kur randasi 
bačkutė. Jeigu kurią už
kalbini, kad prie socijalistų 
n risi rašytų, tai atsako, jog 
ten esą bedieviai ir jinai ne
norinti prisirašyti.
do, kad tie, kurie sėdi už 
bačkutės, tai dievą garbina 
ir prie tų mūsų merginos bė
ga. Jeigu dar nepaliaus taip 
elgties mūsų merginos, tai 
kitą sykį ir pavardes paduo
siu.

Pasiro-

T. R. R. Trokštantis.

Montreal, Canada.
Iškilus Europoj karėm, vi

sur girdėtis, kad protestuo
jama prieš kares, prieš mais
to pabrangimą, prieš nežmo
nišką kapitalistų pasielgimą 
ir t.t. Bet pas mus kaip tik 
priešingai: karei prasidėjus, 
prasidėj o demonstraci j os,
užgiriančios tą baisų ir ne
žmonišką darbą. Mūsų mie
sto žmonės karėj mato kokį donosios Savaitės”, pasirodė 
tai išganymą, kokią tai lai- labai puiki. Pirmos prakal- 
mę, kurios jie nuo seniai bos, parengtos suvienytomis 
troško.

Pirmiausia iškilmingai 
vaikščiojo gatvėmis anglai 
su francūžais ir sveikino 
konsulius; taipgi neaplenkė 
nepasveikinę ir Rusijos kon- 
sulio.

Ant rytojaus pradėjo 
vaikščioti rusai ir italai. Ru-

jiegomis abiejų L.S.S. kuo
pų, atsibuvo pasekmingai. 
Kalbėtojai buvo net keturi. 
Angliškai kalbėjo drg. Pik- 
rinn, o lietuviškai drg. Dan
ta iš Toledo, Ohio, ir vietos 
draugai Ambrazaitis ir Moc
kus. Visi kalbėtojai publiką 
užganėdino. Prakalbos tę- 

sai ėjo sveikinti anglų ir sėsi nuo 2:30 iki 6 vai. Per- 
francūzų konsulių, atsily
gindami už tai, kad jų žmo
nės pasveikino rusų konsulį.

Italai vaikščiojo ir šaukė, 
kad Italija nesikištų į karę, 
bet jeigu sumanys kariauti, 
tai kad stotų už Angliją.

Tokios bangos perėjo per 
mūsų miestą, kurios reikala
vo kraujo praliejimo.

Tiesa, tą patį vakarą, kuo
met patrijotai užbaigė savo 
maršavimus, visų revoliuci- 
įonieriai irgi parengė pra
kalbas ant miesto pleciaus. 
Rusų susirinko apie 500. A- 
tėjo ir rusu konsulis pasi
klausyti. Kalbėtojas atvirai 
pasmerkė patrijotų pasiel
gimą ir nurodė caro šuny
bes. Jis pasakė, kad męs ca
rui tik tuomet geri ir reika
lingi, kada jis pradeda muš
tis, o paskui tai mus vėl su
kemša į kalėjimus, išsiunčia 
į Sibirą ir pradeda karti. 
Rusų konsulis, pasiklausęs 
tokių prakalbų, nuėjo. Po 
prakalbu buvo sudainuota 
laidotuvių maršas ir marse
lietė. Paskui publika išsi
skirstė.

Dabar, kuomet nežmoniš
kai maistas pabrango, o dar-

bai sumažėjo, tai mūsų ka 
rėš patri jotai, kurie vaikš 
mojo gatvėmis ir saukė, už
gindami karę, vaikščioja 
lyg musmirių apsiėdę ir nie
ko daugiau nežino, kaip tik 
vokiečius keikti.

Iš visų dirbtuvių vokiečiai 
yra atleidžiami; jų padėji
mas stačiai baisus!

Montrealietis.

Glen Lyon, Pa.
Kilus beširdžiai karei, prasi
dėjus lietis nekaltų žmonių 
kraujui, prasidėjus kapita
listam džiaugtis, kad jie iš tų 
karių padidins savo milijo
nus—pasigirdo iš darbinin
kų pusės protestai, pasigir
do šauksmai: “Šalin karė!” 
Pradėjo spauda rūpinties 
apie sušelpimą nukentėjusių 
Lietuvoj žmonių, žodžiu, vi
si pradėjo tuomi rūpintis, vi
si tam žvėriškam darbui bu
vo priešingi. Mūsų kunigas 
Š. Jaulinskas irgi sukruto 
priešintis, tik... atbulai. Kuo
met jis išgirdo, kad socijalis- 
tai rengia prakalbas su tiks
lu protestuoti prieš karę, tai 
per pamokslą išplūdo socija- 
listus ir liepė ant tų prakal
bų niekam neiti, nes, girdi, 
piemenįs kalbėsią. Neužteko 
dar to. Kada buvo prie baž
nyčios dalinami tų prakalbų 
plakatai, tai kunigo gizelis 
nuvijo plakatų dalintojus.

Tai matot, kaip kunigai 
priešinasi karei! Jie deda 
visas savo pastangas,kad tik 
nekaltų žmonių kraujas lie
tųsi.

Darbininkai, ar ilgai męs 
duosimės save už nosių ve
džioti?!

J. Gaižauskas.

Philadelphia, Pa.
6 d. rugsėjo L.S.S. 1 kuopa 

parengė prakalbas. Kalbėjo 
J. B. Smelstorius temoje: 
“Klesu kova ir Europos ka
rės”. Kalbėtojas aiškiai nu
piešė tas baisias žudynes,ku
riomis kapitalistai pasinau
doja padidindami savo tur
tus. Po prakalbų buvo leis
ta per balsus, kas sutinka su 
kalbėtojo nuomone. Visi 
balsavo, kad sutinka, tik vie
nas pusdurnis G. pradėjo 
priešinties ir nurodinėti, 
kad kapitalistai neišnaudoja 
darbininkų ir t.t. Paskui jis 
pradėjo uždavinėti klausi
mus. Kalbėtojas jam atsa
kė.

Pasirodo, kad G., kaipo L 
W. W. organizatorius, neat
skiria bulviu nuo kopūstų.

Ex-Kryžiokas.

Detroit, Mich.
6 d.rugsėjo, pradžia “Rau- 

traukose buvo deklamacijų. 
Aukų surinkta lėšų padengi
mui $4.74. Užrašyta 6 “Ko
vos” ir gauta keliatas prenu
meratorių kitiems pirmei
viškiems laikraščiams.

Kaip jau minėjau,kad pra
kalbas rengė abidvi kuopos. 
Dabar eina gandas, kad tos 
abidvi kuopos nori susivie
nyti ir padaryti vieną bend
rą kuopą. Mat, iš praktikos 
pasirodė, kad abidvi kuopos, 
veikdamos atskirai, jokios 
naudos neturi, apart nuosto
lių. Kiek buvo rengiama 
prakalbų arba pasilinksmi
nimo vakaru, tai vis turėda- 
vo nuostolius. Taipgi abi
dvi kuonos pamatė padary
tas savo klaidas, kurių iki 
šiam laikui nematė. Prie to 
verčia ir socijalistų obalsis: 
“Visu šalių darbininkai, vie
nykitės”. bet nesiskaldykite.

Labai būtų linksma, kad 
abidvi kuopos susivienytų ir 
veiktų išvien. Reikia linkėti 
kad tas gandas, kuris dabar 
eina apie kuopų susivienyji- 
mą, nepasiliktų gandu, bet 
stotųsi kūnu ir gyventų tar
pe mūsų.

Detroito Reporteris.

Des Moines, I(|wa.
Apie šią apielinkęįlabaj re

tai pamatai žinutę llietuviš- 
kuose laikraščiuose,! tartum, 
čia visai nebūtų Ijetuvių; 
vienok čia lietuvių randasi 
apie 500, skaitant ir kūdi
kius. Nors lietuviai gyvena 
išsisklaidę, daugiausia prie 
angliakasyklų, bet jie visi 
priklauso prie vietos drau
gysčių, kurių čia randasi se
kančios:

Švento Jurgio kareivio pa- 
šelpinė draugystė (katali
kiška), turi 72 nariu, gyvuo
ja jau šeši metai; pašelpos 
ligoj moka $5.00 į savaitę.

Lietuvos Ūkėsų draugystė 
(laisva), įsikūrus 10 d. lie
pos, 1910 metais, narių turi 
suvirš šimtą, pašelpos moka 
$5.00 į savaitę.

S. L. A. 227 kuopa , sutver
ta 23 d. gegužės, 1909 m., na
rių turi mažai, pašelpos mo
ka $6.00 į savaitę. Prie kuo
pos priguli ir 3 moterįs.

L.S.S. 160 kuopa turi 15 
narių.

Nors draugysčių yra įvai
rių, bet lietuviai tarp savęs 
gyvena sutikime.

6 d. rugsėjo Šv. Jurgio ka
reivio draugystė turėjo savo 
susirinkimą, kuriame svars
tė apie Lietuvos gelbėjimą. 
Draugystė nutarė prie to 
prisidėti ir. reikalui esant, 
paaukauti kokia šimtinę.

J. H. Alikonis.

NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS.

Smuglcr, Colo.
24 d. rugp. atsitiko nelai

mė: Stanislovas Bogavičius 
įkrito aukso kasyklon 380 
pėdų ir užsimušė. Velionis 
buvo laisvų pažiūrų, neve
dęs, turėjo vos 22 metus, pa
ėjo iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Triškių parap., Juode
lių kaimo. Pirmiaus gyveno 
Chicago, Ill., paskui Cam
bridge, Mass., ir 13 d. birže
lio atvažiavo į čia, kur tuo- 
jaus sutiko mirtį.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

F. Zavickas.

Pittsburgh, Pa.
3 d. rugsėjo T. M. atėjo 

girtas ir pradėjo kelti triuk
šmą. Pasirodė, kad jis susir
go proto liga; tuojaus tapo 
nugabentas ligonbutin.

4 d. rugsėjo, tame pačiame 
name, T. norėjo pasipjauti. 
Dabar randasi ligonbuty su 
sidabrine gerkle.

5 d. rugsėjo L. T. prašė sa
vo žmonos, kad jam duotų 
pinigų ant “skūnerio”. Žmo
na atsisakė duoti. Tuomet 
jis pasiėmė britvą ir bandė 
pasipjauti, bet, truputį įsi
pjovęs, pajuto skausmą ir 
užsiganėdino tuomi, kad tik 
karštąjį kraują nuleido.

8 d. rugsėjo A. R. begerda- 
mas su savo burdingieriu A. 
B. susipešė. Gaspadorius 
burdingieriu taip sumušė, 
kad reikėjo ligonbutin nuga
benti, o gaspadorių kalėji
mam

Tai matot, kad mūsų lietu
viai per kelias dienas spėjo 
savo tautą daug geriau iš
garsinti, negu Gabrys per 
kelis metus per savo biurą.

Vandrauninkas.
Rochester, N. Y.

Šiemet čia buvo apvaikš- 
čiojimas “Darbininkų die
nos”. Reikia pastebėti, kad 
U.G.W. of A. unija, narių la
bai mąžta dalyvavo. Galima 
spręsti, kad unija yra suma
žėjus.

August Brothers Co. 
kriaučių streikas dar tebesi
tęsia, bet, galima sakyti,dar
bininkai pralaimėjo. Dabar 
tiek daug yra streiklaužių, 
kad kompanija pilnai gali su 
jais apsieiti.

P. E. Ružauckiūtė.

Meriden, Conn.
6 d. rugsėjo L.S.S. 16 kuo- 12 d. rugsėjo Lietuvos Su

pos atsibuvo prakalbos. Kai- nų draugystė parengė šo- 
bėtoju buvo kviestas P. Balt- Irius. Žmonių buvo labai ma- 
rėnas iš Waterbury, Conn., žai. Priežastis neatsilanky- 
bet nepribuvo. Tuomet p ra- mo žmonių, tai parengimas 
dėjo kalbėti drg. A. Žilins- baliaus ne Lietuvių svetai- 
kas. Publikos buvo apie 50. nėj, bet kokioj tai svetimoj. 
Nors kalbėtojas gerai kalbė- Mat, Lietuvių svetainę jau 
jo,bet dauguma užsilaikė ne- boikotuoja.
ramiai, ypač jaunos mergi
nos nuolat rodė savo dantis.

svetainę jau

Mūsų publika niekados ne
moka ramiai užsilaikyti.

L. Langis.

Ansonia, Conn.
4 d. rugsėjo vietos L.S.S 

kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo drg. J. Perkūnas 
apie Europoj kilusias kares 
ir apie darbininkų padėjimą. 
Buvo ir deklamacijų. Kalba 
publikai patiko ir visi ramiai 
užsilaikė, išskiriant dviejų 
merginų, kurių kalbėtojas 
paprašė nusiraminti arba iš 
svetainės išeiti.

Miskasku.

Binghamton, N. Y.
4 d. rugsėjo atsibuvo L. S. 

S. VII rajono parengtos 
prakalbos. Kalbėjo drg. S. 
Michelsonas. Kalbėtojas pu
bliką labai užganėdino. Po 
prakalbų, 6 d. rugsėjo, prisi
rašė 6 nauji nariai, tarn ku
rių 3 merginos.

13 d. rugsėjo atsibuvo šv. 
Juozapo draugystės prakal
bos, paminėjimui 10 metų 
gyvavimo tos darugystės. 
Kalbėjo drg. J. Neviackas iš 
Brooklyn o.

Stūm-trauk.

Montello, Mass.
22 d. rugsėjo L.S.S. 17 kuopa 
buvo parengus pikniką. Ant 
plakatu buvo garsinta, kad 
kalbės J. G. Gegužis, bet kal
bėtojas nepribuvo.

Pelno kuopa turėjo $10.00.
** *

23 d. rugsėjo L.M.D. pa
rengė žaislų dieną su prakal
bomis ant pievos. Kalbėjo 
Chicagos studentas Antono
vas ir dar koks tai kitas. 
Pirmiausia kalbėjo nepažįs
tamasis. Pradėjo kalbėti 
apie mokslą, bet užbaigė be
moksle ir nurodė “blėdingu- 
mą” tokių draugysčių, prie 
kurių negali tikri katalikai 
prigulėti. Reiškia, prie soci
jalistų. Paskui kalbėjo An
tonovas. Jo kalba buvo ne
bloga, bet baisiai viską dar
kė tas pasigyrimas, kad jis 
medicinos studentas.

Montellietis.

Nashua, N. H.
6 d. rugsėjo L. S. S. 192 

kudpa parengė prakalbas. 
Kalbėjo drg. Duse.vičia iš 
Worcester, Mass. Žmonių 
buvo pusėtinai ir visi ramiai 
“Kataliko” koresp.,kuris bu
vo girtas ir nuolatos kėlė ler- 
girtas ir nuolatos kėlė ler
mą. Buvo pardavinėjama 
“Kova” ir literatūra. Aukų 
padengimui lėšų surinkta 
$3.08. J. R. Pušinis.

Rochester, N. Y.
6 d. rugsėjo L.S.S. 7 kuopa 

parengė prakalbas. Kalbėjo
K. J. Vaivada apie kares Eu
ropoj kilusias. Aido choras 
sudainavo keliatą dainelių: 
buvo ir deklamacijų. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Par
duota apie 70 egz. “Kovos” 
ir nemažai knygų.

J. Stančikas.

Frankford-Philadelphia, Pa.
j d. rugsėjo F. L. Kliubo 

atsibuvo prakalbos. Kalbė
jo drg. J. Stasiulevičius. 
Žmonių susirinko apie 70.

L. S. S. 191 kuopa žada su
sidėti su 1 kuopa ir veikti iš
vien. Ex-Kryžiokas.

Manchester, N. H.
7 d. rugsėjo atsibuvo pra

kalbos. Kalbėjo K. Žiurins- 
kas iš Norwood, Mass. Ta
po išdalinta 80 egz. “Kovos”. 
Mūsų kuopa buvo visai ap
mirus, bet dabar vėl sustip
rėjo ir jau turime 12 narių.

Esperanto.

Worcester, Mass.
L. S. S. 40 kuopa nutarė 

kas savaitė laikyti mitingus. 
Labai pagirtinas daiktas.

Raudo
nąją Savaitę’’ parengė pra
kalbas, diskusijas ir šokius. 
Kalbėjo drg. J. Perkūnas. 
Kuopa gavo 4 naujus narius, 
6 “Kovai” prenumeratorius, 
pavieniais išplatino 475 “Ko
vos” egz. ir 18 užrašė kitų 
laikraščių.

Viskas praėjo labai silp
nai, nes nesirūpino draugai. 

Worcesterio Vaikas.

Lewiston, Me.
6 d. rugsėjo mūsų vyčiai 

p.arengė prakalbas. Kalbėjo 
F. J. Juškaitis apie vyčių or-kraščius ir pardavinėdami 
ganizaciją ir kvietė visus, literatūrą. “Kovai” gauta 8 
kurie tik sveikai protauja, | prenumeratoriai, “Kelei- 
rašytis prie vyčftj. Jis savoviui” 14, “Laisvei” 14, “Lie- 
kalboj nieko gero nepasakė, tavai” 1; taipgi nemažai iš- 
apart socijalistų šmeižimo, parduota “Naujienų”. Pa- 
Mat, šmeižti moka ir Lietu- gal Norwoodo lietuvių skai- 
vos piemuo kiaules ganyda- čių, tai daugiaus negalima 
mas. Nurodinėjo, būk esą ir norėti.
visos katalikiškos draugys-į Bevaikščiojant per sta
tės geros, bet tankiai įsipai-.bas dautrelv vietų prisiėjo 
niojąs socijalistas ir visą •. rasti po keliatą vyrų betušti- 
darugystę perdirbąs pagal;nant bačkutes. Supranta- 
savo norą. Pasirodo, kad ma, tokioj vietoj jau negali 
vienas socijalistas daugiau siūlyti knvgute nusipirkti 
nuveikia, negu visa kata-' arba laikrašti užsirašyti, nes 
ūkiška draugija. Liepė: gali gauti Į sprandą. Bet 
nemainyti savo pavardžių,įkas akyviausia, kad ir mer- 
bet visai užmiršę, kad jis ir, ginos neatsilieka nuo vyrų, 
pats jau permainė. Taipgi Užeinu j vieną stubą, randu 
peikė ir kunigus, kad čia su
važiuoja tik tie, kurie Lietu
voj prasikalsta. Tokie kuni- Kada 
gai nieko daugiau nežiną, 
kaip tik pinigus rinkti.

Kalbėtojas nurodė, kad 
reikią prie kiekvienos baž
nyčios įkurti lietuviškas mo
kyklas ir tt. žodžiu, daug 
pripasakojo, bet nieko gero 
nepasakė. P. Pempė.

Newark, N. J.
10 d. rugsėjo L. S. S. 11 

kuopa parengė prakalbas su 
įvairiais pamarginimais, 
kaip t;ai: dainomis, monolio- 
gais, deklamacijomis ir t.t. 
Kalbėjo drg. Sweetra—vieti- 
tinis ir drg. L. Pruseika, 
“Laisvės” redaktorius. Žmo
nių buvo gana daug. Buvo 
dalinama “Kova”. Viskas 
pavyko kopuikiausiai.

Wilkes Barre, Pa.
7 ir 13 d. rugsėjo L. S. S. ....

9 kuopa surengė prakalbas. yes; °.antrasis apie girtuok- 
Kalbėio drg. St. Michelso- 1 ' 
nas. Kalbėtojas publika la
bai užganėdino. Prie kuo
pos prisirašė penki nauji na
riai ir apie tiek gauta “Ko
vai” prenumeratorių. Pre
numeratų kortų parduota 
apie 20. Taipgi užrašyta ir 
kitu laikraščių. Manome, 
kad vėliaus prisidės prie 
kuopos daugiau, nes prakal
bos padare dideli įspūdį.

‘ J. V. K.

Norwood, Mass.
6 d. rugsėjo kooperacija 

parengė prakalbas. Žmonių 
susirinko apie du šimtu.
Pirmiausia pirmininkas pa- paskui išbrauktas iš kuopos, 
aiškino prakalbų tikslą ir Parengė balių su svaiginan- 
perstatė kalbėtoją Vaičiūną 
iš Montello, Mass. Kalbėto
jas aiškiai nupiešė koopera
cijų naudingumą, jų plėtoji
mąsi ir tt. Paskui pradėjo 
kalbėti Bagnavičius. Išsyk, 
pasigyrė, jog esąs baigęs aš- 
tuonius kursus. Paskui iš 
tų kursų pradėjo lieti moks
lą. Kilo tarp publikos sumi
šimas, pasipylė klausimai, 
ant kurių kalbėtojas negali 
atsakyti. Viskas užsibaigė 
tuom, kad turėjo mokslinčių 
nukrapštyti nuo steičiaus .

Rengėjai turėtų daugiau 
atydos atkreipti i tokius 
kalbėtojus, kurie paskui su
kelia lermą ir suardo visą 
tvarką.

Nors mūsų mieste nėra 
karčiamų, bet girtuokliavi
mas eina savo keliu. Dauge
lis vežasi bačkutes iš Bosto
no ir čia jas tuština. 6 d. 
rugsėjo, betuštinant bačku
tes, pradėjo net peiliais ba
dytis. S. Bratulis tapo sun
kiai sužeistas ir nugabentas 
ligonbutin, o kaltininkas su
areštuotas ir pasodintas už 
grotų.

Tai taip elgiasi mūsų ka
talikai. Parapi jonas.

Sq. Boston, Mass.
“Raudonoji Savaitė” jau 

užsibaigė. Kaip buvo “Lais
vėj” pranešta programas, 
tai taip ir liko išpildytas. 

vo daug. Prie kuopos prisi
rašė 13 naujų narių. Gauta 
apie 50 “Kovai” prenumera
torių.

Visiems dalyvavusiems 
programo išpildyme reikia 
ištarti širdingą ačiū.

Raudonas Topolis.

Norwood, Mass.
L. S. S. kuopa per “Raudo- 

donąją Savaitę” darbavosi 
kiek galėdama. Net daugu
ma kuopos narių per stabas 
vaikščiojo užrašinėdami lai- 

kelias merginas, kurios su
sėdę už stalo ir kaži moja.

' l pasiūliau knygučių, 
tai pasakė, jog knygutėse 
nesą maldų ir jos nenorį 
pirkti.’

Mat, kazirose yra maldų.

Jersey City, N. J.
12 d.rugsėio Sąryšio drau

gysčių atsibuvo piknikas. 
Žmonių buvo neperdaugiau- 
sia, nes oras buvo vėsus. In- 
korpora dalyvavo šešios 
draugystės, tarp kuriu už
vis buvo skaitlingesnė L. S. 
S. 59 kuopa. Pelno visai ma
žai liko. Bolių ritime visas 
tris dovanas laimėjo J. Sal-

P. Bulota ir D. Pilka.

Springfield. Ill.
6 d. rugsėjo L. S. S. 29 kp. 

parengė prakalbas. Kalbė
jo A. Kaulinaitis ir V. Bru- 
kevičius. Pirmasis apie ka- 

lystę ir darbų pirkimą. Kal
bėtojai publiką užganėdino. 
Buvo ir dekliamacijų.

“Darbininkų dienoj” vie
tos unija surengė didelę pa
rodą. Mažas Velniukas.

Montello, Mass.
6 d. rugsėjo L. S. S. 17 kp. 

surengė prakalbas.- Kalbėjo 
drg. Žaltys iš Brooklyn, N. 
Y. Tarpais buvo ir deklia
macijų.

Jauna Mergaitė.

Kewanee, Ill.
9 d. rugsėjo M. G., buvęs 

L. S. S. 204 kp. narys, bet 

čiais gėrymais. Kuomet 
svečiai gerokai jsikaušė, tai 
pradėjo tarp savęs kariauti. 
Vienas tapo sunkiai sužeis
tas ii- nugabentas ligonbū- 
tin. Tas balius buvo rengia
mas paminėjimui Europoj 
kilusių karių.

Senas Kareivis.

Westville, Ill.
6 d. rugsėjo L. S. S. 26 kp. 

surengė prakalbas. Kalbėjo 
drg. T. L. Dundulis. Taipgi 
buvo monologų ir deklama
cijų. Žmonių buvo pilna sve
tainė. Prakalbos puikiai 
nusisekė. Westvillietis.

Great Neck, N. Y.
6 d. rugsėjo t. S .S. 168 kp. 

parengė prakalbas. Kalbėjo 
drg. A. žolynas apie organi
zacijas ir apie kares. Žmo
nių buvo susirinkę nemažai. 
Prakalbos pavyko.

Kuopos korespondentas.

Cleveland, Ohio.
L. S. S. 3 kuopa parengė 

prakalbas paminėjimui 
“Raudonosios Savaites”. 
Kalbėjo Danta ir J. Bartke- 
vičia. * Prie kuopos prisira
šė trįs nauji nariai, iš jų dvi 
merginos. 4 nariai padavė 
antrašus ir žadėjo prisira
šyti prie kuopos ant pirmo 
susirinkimo. Užrašyta 4 
“Kovos”. J. Jurkšietis.

*



15c

75c

10c

20c

25c

GEO. J. BARTASZHJS
498 Washington St., 

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

820 Bank Street

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metams.

ir J. P. WASI1JAUCKAS
26! W. Broadway

SOUTH BOSTON, MASS 

Waterbury, Conn.

i

i

“VESTUVES”

DIDELE SPAUSTUVE

■į’j'KJįi*

t i

TELEGRAMOS.
(Svirplių Agentūros).

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.

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

Mr. M. PETRAUSKAS 
366 W. Broadway

So. Boston, Mass. 
Pinigus siyskit Money Orderiais

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

Klausyk mano žodžio!
A teik pirkti vyrišky npredaly, 

kaip tai skrybeliy, inarškiniŲ, 
kalnieriy ir t. t. Pas mane ta- 
voras geru e ir prekės pigios.

Telefonas[bHr>tGr< < npoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
skanaus vyno. Patarnavi

mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsit.

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

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

nešti, kad mano brolis, vėl 
sugrįžo pas mane iš po No. 
296 Grand Street ir per- 

J 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.
235 Grand St., Brooklyn, N Y. 

Nepamirškite mūsų naujo adreso.

JUOKŲ KĄSNELIAI

Londonas. Tarptautiška 
melagių agentūra praneša, 
kad vokiečių laivynas bom
bardavo Sveaborgą... bulvė
mis, o Rusijos išalkę karei
viai visą laiką stovėjo išsi
žioję ir rijo vokiškas bulves.

Berlynas. Iš vokiečių ka
riško štabo praneša, kad 
kaip tik vokiečiai liko su
mušti Francijoj, tai kaizerio 
ūsai šmukšt ir nulinko į že
mę. Burtininkai sako, kad 
tai blogas ženklas.

“Fait cenc . As jam brūksč 
nikelį in rankų ir sėdžiu.

Pribuvau in gužynės vie
tų. Ogi žiūrau, kad senber
niai, susikiby su šešioliki
nėm, šoka aguonėly, jauni
mėly ir kitokius.zbytkus da
ro. Pamatiau, kad dzvi še
šiolikinės krūvoj šoka. Aš 
pašmurkšč in vidury iš šoka
me. Kap cik pabeigėm šoke, 
jos ir vėl mani pametė ir nu
bėgo pas senbernius. Man, 
brada, daugės nieko neliko, 
kap cik pasikarę. Apsidai
riau,žiūrau, stovi medžio ša-į 
ka ir kelmas po ja. Cik liko f 
susi rase raikštė ir užsinėrė’ 
už kaklo. Stoviu ir misliu: 
verktų many šešiolikinės 
jei pasikartau, ar ne? Ogi! 
cik tuom rozu plumpė man 
per pecį viena “motka” (sen
mergė). Kap cik pamatė 
mani nuliūdusį, tuoj pasikė
lė viršutinį andarokų ir iš 
apacinio andaroko kišeniaus 
išėmė gražių geltonų grūšių 
ir man padavė. Tas mani 
tep sujudzino, kad net dzvi 
ašaros man iš akiu iššoko. 
Cik gi, dzievuliau — pamis- 
liau savam dūki — turi būc 
ji gera merga, kad ir biedno 
dzūkelio neužmiršo. Aš tos 
grūšios nesuvalgiau, bet pa- 

___ ___ silikau an atminties. Kiek
gi ’ tai bafkos? i v^enil nakcy, kadu cik ainu 

Ot : gule, pasiguldau grūšių an 
Rodosūdar- esi! ^di-škcs. ir misliu apiG tų

Peterburgas. Rusijos ka
rės ministeris praneša, kad 
milijoninė Rusijos armija 
smarkiai perėjo rubežių ir 
sumušė šimtą vokiškų kiau
lių . Vienas paršiukas paim
tas nelaisvėn. Kada belais
vį “vokietį” atvežė į Maskvą, 
tai skambino visų cerkvių 
varpais. Belaisvis paršiu
kas išreiškė norą palikti tik
ruoju rusu. Jį tu o jails ap- 
krikštino ir įrašė į juodašim
čių partiją.

So. Boston, Mass. Vėžie- 
čiai parsitraukė iš Lavvren- 
ce’o ‘‘Tarką”, kad nutar- 
kuoti “Vėžiui” purvais ap
skretusią jo skūrą. Bet, o 
nelaimė! “Tarka” pasirodė 
surūdijus ir, beklyninant 
skūrą, ji užpoizino “Vėžiui” 
kraują. Iš tos priežasties 
“Vėžys” sunkiai serga.

Kaip senmerges grūšia išgel
bėjo dzūką nuo pasikorimo.

Cik jau pondziau tu šven
tas, kap aš žiūrau, tai dzūke
liam tuojčias nemožnės an 
svieto gyvenc. Gal paklau
site, kodėl? Ogi kad mergų 
negali gauc! ščėseis tų dzu-! 
kelių, katriei apsiženino; jiei 
gali dar gyvenc ir pladzyc 
svietų. Bet visiem cieni,! 
katriei paliko neženoci, tai! 
daugės nieko nelieka,kap cik 
pasikarę. Ko jūs juokiatės?• 
Misliat, kad tai L„. 
Dzie, tai tikra p rauda.

jaunas dzūkelis ir nešpetnas 
an pažiūros, ir drukuotas 
gromatas mergom galiu pa- 
rašyc, bet mergos nemyli ir 
tiek. Dar kokia “motka” 
kaikadu pamirkeioja in ma
ni savo indubusiom akim, 
bet už tai šešiolikinės nei 
žiūrėc nenori.

Jau suvirš sapcyni mėne
siai, kap aš apsigyvenau 
Brooklyni. Ir ot šių vasarų 
prisižiūrėjau, kad senber
niai (cik, žinoma, ne dzū
kai) vedžiojasi šešiolikines 
merginas: tai maudzycis su 
jom važiuoja, tai an trepu 
iki pusiaunakčių sėdzi. O 
man, biednam dzūkeliui, 
daugės niekas nelieka, kap 
cik vaikščioc paskui juos 
ir vuoscinėc. Sakau, iš zlas- 
cies negali trivoc.

Vienų rozų susirodzino 
senberniai važiuoc ir girių 
pagužinėc. Aš tepgi prisi
gretinau prie jų. Važiuo- 
janc karu norakei acisėdau 
an užpakalinio galo karo, 
kad galėtau žiūrėc ciesiai in 
šešiolikines. Aš, brada, 
predėjau su jom baikauc ir 
man buvo tep linksma, kap 
po ilgos gavėnios Velykų su
laukus. Su savim turėjau ir 
švento tėvo abrozų, kad 
dzievas nuo tropunkų apser- 
gėt. Na ir važiuojam. Cik 
raptum karas trukc ,aš sta
čiu gaivu lepc iš karo ir išsi
tiesiau. Karas nubyzgė, o aš 
ir pasilikau be mergų. Ogi 
cik žiurau, ateina kitas ka
ras. Aš strike ir . važiuoju. 
Ateina konduktorius ir sa
ko: “Fėr, plyš!” Aš jį klau
siu: “Au mač?” Jis atsako:

milaširdzingų mergų. Dur
tos man užeina noras pasi
karę, bet cik jau ne an me
džio šakos, o an tos mergos 
kaklo.

Sudalis Vaclovas.

šiolaikine saužudystė.
Nekoks fantastas, gali bū

ti, kad tai vienas mūsų poe
tų, buvo įsimylėjęs į tūlą pa
nelę, kuri jo nemylėjo. Su
sigraužime nusprendė pa
daryti sau galą, pilnoje to 
žodžio prasmėje. Pasirūpi
no virvę — pasikarti, nusi
pirko svarą nuodų — nusi
nuodyti, gorčių kerosino — 
uždegti savo drabužius, re
volverį — nusišauti, ir pasi
samdė luotą, kad atsitikime 
galėtų nusiskandyti; žodžiu 
sakant, nusprendė pasidary
ti neišvengiamą galą.

Su visa ta savo “amunici
ja” jis, įsėdęs į luotą, nusiy
rė prie medžio, kurio šakos 
karojo viršuje vandens, ir 
vieną virvės gala užrišo už 
šakos, o kitą užsinarino ant 
kaklo; paskui apsiliejo dra
panas kerosimi, uždegė, su
rijo nuodus, paspyręs luotą 
pasikorė ir, išsiėmęs iš kiše- 
niaus revolverį, šovė sau į 
galvą. Bet! Kokia nelai 
mė! Revolverio šūvis, pa
taikęs į virvę, ją nukirto; jis 
įkrito į vandenį; deganti 
drabužiai užgęso; vanduo 
pribėgęs į pilvą, išplovė lau
kan nuodus ir, jeigu ne vel
niškai šaltas vanduo, kuris 
jį privertė plaukti į kraštą, 
tai jis būtų prigėręs.

SCHNEIDER BROLIAI
KRIAUCIAI

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik ’į J. MARTINAIČIO 

Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

109 Grand St.,
JUOZ.

Brooklyn, N. Y.
j ;» tfry Tuy'- EįvAA ,"£»5ES3«

PIRMUTINIS t.lH’I UVlAK AS.M:W‘YORK !•

UŽEIGOS NAMAS arta KOTELIS
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

P ardu o d am 1 ai v ak o r tęs.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

Padarau paveikslus pagal nau
jausią madą ir pigiausią kainą.

Telefonas 652 N< wtown*

R. KRUČAS
FOTOGRAFISTAS

152 Perry Avenue 
Mnspeth, L. I. N. V.

kanapas Clermont St.

Tel. 2334 Greenpoint. 
i’uiktauHfH vieta lietuviams pas 
P. DRAUGĖM.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
•liūs, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Sale del 
mitingų Nepa
mirškit šioa 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

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

į m • 1kv ft

Geriausia Lietuviška

pro

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dieną.

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

A. B. BRONSTEIN
26 Siėgel St., BrookU n, N. Y.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

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

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

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastj ir išaiškįs jums Irgą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaino: 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 
orga«ius. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie« yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatideliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

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

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

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

“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
gelę. Kaina tik....................... 15c

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

Ši knygele atidengia stebuklingų 
klioštorių purvą. Ji aiškiai parodo, 
kaip zokoninkai, po priedanga šven
tenybių, užsiima vagystėmis, girtuo- 
kliav’mu, paleistuvavimu ir net 
žrncį ..dystėmis. Kaina......... 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEILĖS KARŠTLIGE, 
kaina

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

20c
75c
50c
10c

fe '
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LAISVES

SPAUSTUVE

Užsirašykite

Platinkit “LAISVĘPAJIESKOJIMAI

23rd

doro

gnn

Morris HILLQUITH

183 Roebling St Brooklyn
307 W. 30th St

Redakcij Atsakymai

Box 83

Me 
50c.

1.00
1.00

mer
as

Si.00 
.75 

LOO 
1.00

rei- 
apie

Taipgi geras 
skutimuisi ir 
galvos 
plovimui.

(Sevoros Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

niaukų žilimo. 
Reumatitmo... 
lytiškų ligų. . . 
dusulio.............
kirmėlių...... 
cptiška mostis 
viduriavimo. .

.. lel vaikų

naikintojas

Te). So. Boston 845 M

Dr. F. Matulaitis
495 Broadway

South Boston, Mass

“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.

P. S. Šitas nutarimas nu 
tarta patalpint organe “Lai 
svėje”.

Laisves” advokatas

. — Apie 
kitas ži-

- ačiū.
Apie Nor-

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, Ig. Rasinskas, 1330 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

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

GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS J
219 HUDSON STREET, NEW YORK CITY. X

Pajieškau pusbrolio Juozo Brazaus
ko ir Saliamono Žemaičio, taipgi pus
seserės Julijos Brazauskaitės, po vy
ru Misevičienė. Meldžiu atsišaukti 
arba kas juos žino, pranešti šiuo ant
rašu :

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.

Waterbury buvo didelis 
mitingas apkalbėjimui klau
simo apie seimą. Vadovavo 
kunigas Siaurusaitis. Kal
bėjo tautininkas Liutkaus- 
kas iš Brooklyno, kuris kal
bėjo taip, kaip jam liepė ku
nigas.

Gėda tam tautininkui. 
Tan>pat, jeigu Waterbury 
bufuoepartyviškas susirin
kimas, tai vardan šventos 
teisybės reikėjo pakviest ir 
socijalistų kalbėtoją. Kam- 
gi yra sutverta draugijų Są
junga? Ar tam, kad Siauru
saitis vadovautu?

ATYDAI IV RAJONO LIE
TUVIŲ SOCIJALISTŲ 

SĄJUNGOS.
Visos L. S. S. A. IV rajono 

kuopos malonėkite prisiųsti 
savo delegatus į 27 konfe
renciją, suteikdamos jiems 
mandatus nuo savo kuopų.

Atstovai, teikitės pribūti 
ant žemiau nurodyto laiko, 
nes męs visada turime daug 
svarstymo. Tik nesivėlinkit, 
draugai.

Konferencija atsibus 27 d. 
rugsėjo (Sept.) 1914 m. Pra
sidės 9:30 ryte Lietuviškoj 
svetainėje 180—182 New 
Ave., Newark, N. J.

L. S. S. A. IV rajono sek r.
D. Pilka.

S. M. Korespondentui 
(Brooklyne). Išvažiavimas 
įvyko 30 d. rugp., o kores
pondenciją pasiuntėt visa 
savaite vėliau. Netilps.

K. P. šimkoniui 
f armas nesvarbu; 
nutes talpiname —

K. Armonas. — 
woodo pikniką jau buvo mi
nėta, tai neverta tą patį at
kartoti. Atleiskite, kad ne- 
talpinam.

J. Lietuviui. — Apie tas 
prakalbas jau buvo rašyta 
pirmiau.

Draugijos! Stengkitės ne
apsileisti parapijoms rinki
me delegatų į visuotiną lie
tuvių seimą, kuris atsibus 
New Yorke 1, 2 ir 3 d. spalių 
mėn. Draugijose yra viso
kių pakraipų žmonių — tau
tininkų, socijalistų ir katali
kų. Taigi draugijoms, kaipo 
bepartyviškoms Įstaigoms, 
parankiausia siųsti savo de
legatai seiman, bet ne atski
rų kunigų valdomoms para
pijoms.

Darykit kogreičiausia mi
tingus, svarstyki! klausimą 
apie seimą ir rinkite jau de
legatus.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai 
vakaro.

Pajieškau savo parapijonkos Onos 
Borckiutės, (po patėviu vadinasi Ona 
Petraičiūtė), jau ženota, kaip vadina
si po vyru, nežinau; paeina iš kaimo 
Jančių, gmino Liesnitstvos, Naumies
čio pavieto, Suvalkų gub. Gyvena 
Pittston, Pa., apie vienuolika metų 
kaip An erike, iš Lietuvos atvažiavo 
pas savo tetą. Ji pati, jos vyras arba 
pažįstami malonėkite suteikti adtesą, 
nes aš turiu pranešti labai svarbių ži
nių iš tėviškės nuo jos brolio.

J. Kuncaitis
710 Hennepin Ave., Minneapolis,Minn.

W. F. SEVERĄ CO.. Cedar Rapids, Iowa

venavu nesejai: 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.

Augščiausios Prieglau
dos Draugija už seimą.

N. S. Pittsburgh, Pa. Aug
ščiausios Prieglaudos Lietu- 
tuvių Amerikoj draugija su
sirinkime, laikytame 6 d. 
rugsėjo, svarstė klausimą 
apie bepartyvį, visuotinąjį 
lietuvių seimą. Po trumpo 
apkalbėjimo pripažinta su
važiavimo reikalingumas. 
Tam pritarta vienbalsiai 
Taipgi Augščiausios Prieg
laudos Lietuvių Amerikoj 
draugija stengsis, pagal sa
vo išgalę, paremt Lietuvos 
gelbėjimo idėją.

Toliaus buvo svarstyta 
apie delegatų rinkimą į be
partyvį seimą, bet tasai 
klausimas ant toliaus atidė
ta, kol nebus pranešta,kur ir 
kada suvažiavimas atsibus.

J. K. Mažiukna

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

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

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

“LAlSVft”,
188 Roebling St„ Brooklyn. N. Y.,

MUZIKALIŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.Draugijos 

kurios apsirinko “Laisvę 
savo organu:

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

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

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

Pajieškau Antano Abukausko ir 
tano Stelmuko, abu Kauno gub., 
tygalos parapijos. Turiu svarbų 
kalą, todėl jie patįs arba kas 
juos žinot, malonėkite pranešti.

A. Dambrauskas 
423 Centre Ave., East R. R.

Springfield, Ohio

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

metus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresu:

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

pietų.

K. F. Pakčnas.
Penn Ave., Pittsburg!

(70—74)

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

S. Uzdrevaitis
1337 So. 48th Ct. Cicero, III

Pirmą Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS”
Kurio jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

“NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

"NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

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

Išpilei y k šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

maudymuisi ir Severa’s Medicated 
“U Skin Soap
Qnunrno Tnh I QV Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams 
UuVulUO I uU“LuA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

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

Darbą atlieku geriausiai ir už pri
einamiausią kainą. Parandavoju 
automobilius, karietas dėl veselijų, 
krikštynų ir kitoms partijoms.. Vi
si mano patarnavimu yra užganė
dinti. Aš randuosi tokioj vietoj, 
kur nei vienas lietuvis negali pa
klysti, nes yra matoma nuo LIE-j 
TUVIŠKOS BAŽNYČIOS.

PASKAITŲ RENGĖJAMS.
Atvažiavo Amerikon p. A. 

Rimka, Lietuvos Demokratų 
Partijos narys, “Varpo” re
daktorius ir “Liet. Žinių” 
bendradarbis, p. Rimka mie
lai sutiks skaityti paskaitas 
apie dabartinę karę Euro
poje ir Lietuvos padėjimą. 
Paskaitų surengimo klausi
me patartina kreipties į p. 
Rimką šiuo adresu:

Pabaigti si kurną Woman# Medical 
College, Baltimore, Md. y

Pasokmingni atlieka mivo darbą prio £ 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir X 
pagelbą in vairiose moterų ligose. SJŽ

F. Stropiene,*,^",'”'.’. |
SO. BOSTON, MASS.

Pajieškau apsivedimu 
ginos nuo 18 iki 25 metų amžiaus; ; 
esu 25 metų amžiaus, dirbu po hot 
liūs, turiu gerą darbą. Kurios mylit 
apsivesti, prisiųskite laišką su savo 
paveikslu, o aš duosiu atsakymą kiek
vienai.

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.

Nuo galvos skaurifjimo.KIc. ir 
Nuo kojų nuospaudų .. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo............. ..
Nuo peršalimo............... • ••>•
Plaukų stiprintojas. .. .20c. ir 
I inimentas arba Expellens... 
N uo 
N uo 
t uo 
N uo 
N uo 
Anti: 
Nuo 
K astorija 
Proškos del dantų 
Kailių

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, dialogū, komediją 

“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa
ranki įsidėti į kišenių. 44 puslapiai. Kaina Ū>c.

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 kaituos tik 4J5"ceritai.

Reikalaukite “Laisves” ir kitose redakcijose.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas V. Januška, 281
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.

brangiausis žmogaus tUrt
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 APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų 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 Rakamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistau del Vidurių. 
Kraujo,; Sitfprintojas.. 
Nuo kb.Mliio.............
Nuo ge&lčs skaudėjimo 
Skilvinė™ proškos...........lt
I’igulkos del kepenų........
Blakių naikintojas....... 
Del išvarymo soliterio.. 
Anatarinas plovimui.... 
Nuo kojų prakaitavimo. 
Gydanti mostis..................
Antiseptiškas muilas.... 
Gumbo lašai.................... 5(

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Dcvynicros 26c.
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos pydančios žolės, šaknis ir t. t., kokios 

lik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

t®“Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jutus brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į Lietuvišką Aptiekę.

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

Jeigu ne, tai tnojaus išsirašyk. 
“Rankpelnis” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

“Rankpelnyj” telpa naudingi straip
sniai, apysakos, eiles, žinios iš viso 
pasaulio1 ir kitur.

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

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

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

rį dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STIL, 
BELSHILL, SCOTLAND.

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

A. čekauskas
49 W. 117th St., New

Pajieškau tetėnų Kazimiero Zeletc- 
kio ir Pranciškos Zeletckitės, Kauno 
gub. ir pavieto, Seredžiaus parapijos 
ir miestelio. Apie 8 metai Amerikoj. 
Pirmiaus, rodos, gyveno Worcester, 
Mass., vėliau, sako, išvažiavęs į 
Bridgeport, Conn. Turiu labai svar
bų reikalą, todėl malonės atsiliepti.

B. Mačiulaitis
E. Pepperell, Mass.

5 AAA KZ n 1 O, 1 * Reikalaudami katalogo pri.WUO Katalogų Dykai. siV9kit..dvi^i^ sum,Kl i, 
katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainoms 
J. GIRDĖS, ,103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y

SEVERA’S
GOTHARD OIL 

(Severos GothardiŠkas Aliejus)
yra pavartojamas tepiinulsi. Jisai sumažina už
degimą, prašalina tinimą, Ir apmalšo mėšlun

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

DRAUGYSTĖMS, §
KUOPOMS ir KLIUBAMS! £ 

Išdirbu visokias iŠ
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS IR S 

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

spaudas draugystėms, 50
Ant žėdno pareikalavimo prisiunčiu £ 

sempelius. t*

A. STRUPAS £
NOVELTY MANUFACTURER $

123 Ferry St. Dep. L. Newark, N.J. V

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

ir "sciaticos” greitai prašalinami, jeigu

K. Demikiui. — Apie cik
loną jau buvo rašyta. Apie 
tų viršininkų pasielgimą, 
nors tas ir tiesa, neverta dė
ti, nes dar labiau sukeltume 
suirutę. Reikia juos ant vie
tos stengtis nubausti arba 
per susirinkimus tokie klau
simai apsvarstyti, tuomet 
daugiau bus naudos, negu 
laikrašty patalpinus.

česnakui. — Atleiskite, 
kad jūs korespondencijos 
negalėjom sunaudoti, nes 
jau buvom padavę statyti 
anksčiau gautą.

Ex-Kryžiokui.—Apie kon
certą jau buvo minėta, apie 
praklabas talpiname.

Petrui Putinui.—Apie tas 
prakalbas jau buvo minėta. 
Atleiskite, kad negalim su
naudoti.

J. V. N—čiui. — Už tokius 
raštus valdžia smarkiai bau
džia. Kaip tamsta galite 
prirodyti, kad taip buvo? 
Jeigu moteris teisme negalė
jo prikibti prie tų vaikinų, 
tai kaip gi tamsta galėsi pri
rodyti, kad jinai tokį darbą 
papildė? Korespondentas Ką«iy.lis- 653,9.ardea st 1 • * # # \/filinxni nnonini • I*
turi žinoti, kad jis, įskilus 
teismui, gali būti liudininku. 
Tamsta to padaryti negali. 
Netilps.

Ašakai. — Apie jūsų pra
kalbas jau buvo minėta. — 
Apie platesnį aprašymą ne
vertą atkartoti, nes vietos 
stoka.

P. E. Ružauckiutei.—Apie 
prakalbas talpinam anks
čiau gautą. Kitą dalį sunau- 
duosime. — Ačiū.

Muzikantui.—Nieko svar
baus. Visur tas pats; tokiii 

t ’rimų jie neklauso. Dė- 
kii stokos vietos netalpinam.

O t AAn Katal°gų Dykai ®
VvV Užlaikau grama- Kg 

fonus su lietuviškoms dainoms, 
Kožnas rekordas kaštuoja tik 75c 
Jeigu nori mano katalogo, tai priaiusk už 
8c pačtinę štampų, o apturėsi dideli ir 
puiku katalogų, kuriame rasi visokiu ge 
riausiu';. Armonikų, Skripku. Triubu ir SS 
daugybė kitokiu Muzikaliėku lustrum on- SSJ 
tu. Istoriėku ir|maldu knygų, ikokiu tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalaukite 
visokio tavoro pas tikriulietuvi, o gausite 
teisingus ta vorus. Rašykit toki adresą:
W. S. WAIDEUS Ž

112 GRAND ST. ŠS 
BROOKLYN, [IN. V. SS

■... A m-” ■ ?
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.).
nukenčia nuo karės, nors ji 
ir nekariauja.

Užlaikymas kariumenės, 
kuri sumobilizuota nuo ka
rės pradžios, kad užlaikyti 
neutralitetą, kasdien apsiei
na $300,000.

Daugelis fabrikų sustojo. 
Tavorų išvežti nebegalima.

Seniau, šiuo laiku Šveica
rijos kalnuose viešėdavo 
daugybė svečių. Dabar gi 
visi viešnamiai, hoteliai ir t. 
t. tušti.

draugė Lilla Vandervelde, 
atstovė Belgijos šalies, kad 
parinkti aukų nukentėju- 
siems nuo karės Belgijos 
žmonėms.

Ji sako, jog daugiau, negu 
Itrįs ketvirtadaliai Belgijos 
i yra galutinai paversta į pūs- 
! tynę. Ji tikisi surinkti savo 
, šalies nuvargusiems žmo- 
|nėms milijoną dolerių.

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

DR. J. C. BROWN
žinomą daktarą-sp&cijalistą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 
ir# A Ai 1 >TTT/\ri1Y t ■Z"AZXVT¥WTi1 T n I Kf T/Vl’T A 1) I M T f (1 ■ v. • t •

50,000
KNYGŲ

Mamoje jau žuvo 150,000.
Mūšiuose Mamos depart- 

mente, kurie atsibuvo prieš 
kelias savaites, žuvo 100,000 
vokiečių ir 50,000 francūzų 
ir ąnglų.

Reimsas išardytas.
21 d. rugsėjo. — Reimsas. 

vienas seniausių ir puikiau
sių Francijos miestų, turįs 
105,000 gyventojų, veik ga
lutinai išardytas po kelių 
dienų bombardavimo vokie
čiais

Karštai rekomenduojame, 
jeigu kas suspės, atsilankyt 
21 d. rugs, (panedėly 8į vai. 
vakare į Harlem River Ca
sino (127 st. ir 2nd avė., 
New Yorke). Ten bus tarp- 
tautiškas socijalistų_ mitin
gas prieš karę. Kalbės drg. 
E. Vandervelde (iš Belgi
jos), jo žmoną, Leo Deuč, M. 
Hillquith, A. Kahan ir kiti.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
AUGUSTAVĄ.

21 d. rugsėjo: Iš Berly
no raportuoja, jog vokiečiai 
sumušę rusus vėl ties Augu
stavu (Suvalkų gub.). Vo
kiečiai įsigriovė jau ir Lom
žos gubernijon, Grajevo 
miestan.

SOCIJALISTAS KAUTZ- 
KY Už TAIKĄ.

21 d. rugsėjo: žinomas 
socijalistų mokslininkas 
Kautzky patalpino laikrašty 
“Neue Zeit” svarbą straips
nį, kur agituoja už taiką, ku
ri turi įvykt, kaip galint 
greičiau. Vokietija turi at
sisakyt nuo užkariavimų. .

Taigi, kuomet socijalistai 
agituoja už taiką ir nekelia 
užgrobimo dvasios, bet stab
do ją, kągi veikia Vokietijos 
klerikalai ir pirmeiviai?

20 d. rugsėjo atsibuvo su
sirinkimas Didžiojo New 
Yorko draugijų Sąryšio.

Daug kalbėtasi apie bū
siantį seimą. Išrinkta ko
misija, kuri rūpinsis visais 
praktiškais dalykais, su
jungtais su seimo surengi
mu.

Atstovai ‘ seiman nuo 
draugijų bus šokiu budu 
renkami: nuo kiekvienos 
draugijos ir kuopos — po 1 
atstovą, paskui nuo kiek
vienų 25 nariu, iki šimtui, po 
1 atstovą. Jeigu draugija 
turės narių virš 100 — tai 
paskui jau nuo kiekvieno 
naujo šimto po 1 delegatą.

Visiems gerai žinomų daktarą-sp&cijalistų, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 
UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nedėliomis, Utarninkais ir Petnyčiornis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vienų iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymejimų moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda didžiausių gydytojui pagelbų. 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 gydymų.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENĖJUS1AS IR NERVIŠKAS

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

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

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

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

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

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

50 W. 36-th St., arti 6=th Avė
OFFISO VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų.
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

, New York, N. Y
NEDĖLIOMISr

Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piet.

BEVEIK BE PASEKMIŲ.
21 d. rugsėjo. — Baisus 

musys ties Aisne pakraš
čiais .kuris tęsiasi jau aštun
tą dieną, ir kuriame bus už
mušta jau 100,000 žmonių, 
dar vis beveik be pasekmių. 
Prancūzai sakosi truputį pa
stūmėję vokiečius atgal. Vo
kiečiai gi sudegino Reimsą.

Krutanti paveikslai mūsų 
mieste turi būti neutrališki 
laike karės. Vadinasi, “pik- 
čieriai” neturi kelti neapy
kantos nei tos, nei kitos pu
sės. Tuo tarpu tūli vokie
čiai patėmijo, kad taip nėra. 
Jiems pasirodė, kad neku
rtuose New Yorko teatruo
se rodo paveikslus, neprie
lankius vokiečiams. Jie už
protestavo.

Dabar bus dabojama, kad 
teatrai “nelaužytu neutrali
teto”.

PERSKAITYK!
Kas užsirašys “Laisvę” ant metų 

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

F. JOČIONIS
Box 412, Westville, III.

(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 * rVFIPI/ A 
IR GERIAUSIA A t | K A 

LIETUVIŠKA * HJUlXXX

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natine lietuviška aptinka .jne ir 
Massachusetts valstija Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresu.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

T) SO. BOSTON. MASS. ’

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bol 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti npslrgus, taip-pat 
Ir kur greit išsigydyti, ly
gini ta knyga

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
iixio Ilgu apsi
saugoti.

VIETINES ŽINIOS

Atsidarius publiškoms mo
kykloms, pasirodo, kad vai
kai nebsutelpa jose. Išviso 
New Yorko publiškose mo
kyklose mokosi 780,000 mo
kinių.

Sulyginus su pereitu metų 
mokinių skaičium, šiemet 
mokinasi 30,000 daugiau.

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Wirtalla’s Šokių Mokykla atsidarys 

Utarninko vakarų, 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 lekcijų.

t n n p.

į Ar žinai, kaip dvasiškija

Garsinkites
4a

26 d. rugsėjo atsibus Mu
zikantu balius Tautiško Na
mo svetainėj, 101-103 Grand 
St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Įžanga: vyrui 25 c., moterei 
—15 c. Pelnas skiriamas 
del apvaikščiojimo Geguži
nės šventės.

Komitetas.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

buvo “kankinama“?

Vysai Dykai Del V ir u
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del Vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitp 

. stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, runaa- 
tiznia, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas!, 
strictura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomaa sava 
natnusc privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kode! jus 
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga ta yra 

Į krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra paražita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 

| lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dyką!, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Žeruiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 8 0 6 22 Fifth Aveane. Chiea*»:

Godotinas Tajo*rta: Pa^al Tamistoa prižadlejma, a5 norlečjaa 
jogTamistaprisfustumei man vysai dykai v6na justi knyga del vynu

Vardas

į Adresas; Steitas

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Labai Puikus
Venski

Armonikai
su 21 perlo KleviŠiu, 8 basais 

Vertės $18.00, tik už $7.50

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už $14.25

‘™’8GUFAF0NAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertes $45.00. 
Atiduodame tik už ....................$1 M.f5O

Tą Krafatoną xvxrantujanie ant 10 metų.

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

So. Brooklyne 1 d. kovo, š. 
m., tapo sutverta laisva pa- 
šelpinė draugystė po vardu 
Broliškos Pašelpos Vardan 
D. L. K. Buivido. Iki šiol a- 
pie tą draugystę nieko nebu
vo girdėti. Dabargi pasiro
do, kad jinai gyvuoja neblo
gai: narių turi 38, kasoj pi
nigų apie $50.00. Mitingus 
laiko kiekvieno mėnesio pir
mą ne dėl die n į po N805—3rd 
Avė., 4 vai. po pietų. Norin
tieji prisirašyti, gali atsilan
kyti.

Linkėtina naujai draugys
tei geros pasekmės.

Reporteris.
L.S.S. 19 kuopa pereitame 

savo susirinkime balsavo 
klausimą apie būsiantį suva
žiavimą. 25 draugai balsa
vo, kad suvažiavimas atsibū
tu Chicagoj, 24 už Philadel- 
phią ir 2 už Scrantoną.

Išrinkta 10 delegatų į IV 
rajono konferenciją, kuri at
sibus 27 d . rugs. Newarke,

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

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

Perskaityk ir pasakyk 
savo draugams.

Kad galima įgyti farmas su visai ma
žais pinigais tie jokio vargo

DIDŽIAUSIOJE LIETUVIŠKOJE
KOLIONIJOJE WISCONSIN’E.

Žemė gera—juodžemis su moliu, neto
li nuo miestelių, geležinkelio, mokyk
lų ir bažnyčių, kurią dabar parduodam 
visai pigiai ir ant lengvų išlygų. Per
kantiems žemę duodam darbą, kurie 
reikalauja. Perkantiems kelionės kaš
tus apmokam. Norinti platesnių ži
nių, kreipkitės šiuo antrašu:

186 N. LaSalle St., Room
CHICAGO, ILL.

214

PARSIDUODA RESTAURANTAS.
Parduodu Restaurantą geroj vietoj, 

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

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

(72—74)

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

“Iš dvasišką 
teveliu gyvenimo“.

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

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 užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpanti 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERĮSI Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iŠ 
ryto iki 4 po pietų. NedSlioj iki 3, o- ularnin* 

' ke ir pžtnyčioj vakare uuo 6 iki 8.

LIETUVIŠKA

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per puštą: 
Nuo Reumatizmo

S Kraujo Valytojas......
S Vidurių Reguliatorius
§ Trojanka.........................

Męs užlaikome specijališkai rusę meistrą, kuris visokius
Muzikališkus Instrumentus Ir Fom grafus.

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

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

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 

operacijos, arba apvyniosimų; skausmas, su- 
į tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sekios nubėgimai su- 
S stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy- 
j vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
t ATITK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba
į 1 aVkJiD 1 rl 11 I • tampymo. Mano pūdymas prašalina visus 
3 bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkalti mus, sustabdo viso- 
j kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
1 silpnėjusiome organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū- 
i no daliai, kuri buvo apimta ligos.
P QYFII Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
Ej »J 1 1 llulM. rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaiados, kaulų gėlimas, 
1 plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
f pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy- 
1 mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Ne
le ra jokio pavojaus, kad liga atsi- ■ m ——
T naujintu. Kam jums per ilgus me- | Q ę tfl I-?. &
I tus nuouytis visokiais vaistais, kad S j ll 1-1/ /ffr
į aš galiu jus visiškai išgydyti be jo- Į | —.—.L
A kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus- S i

kite mano patarimo. S
Į Nusilpnėję VYRAI. I
ę Mano gydymas nustojusiems vyriš- I L \Mano gydymas nustojusiems vyriš- I Y.- P \

kūmo prašalina visas blogas įtek- v?VL \
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- i 
mo;. sutvirtina nervus, sustiprina i Ljdj"''"'■■‘ŽSeJT I
ir padaugina kraują, o labiausiai į 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumų. Vengkite tuomlaiki- I I
nių gyduolių. Stėngkitės išsigy- J L 
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
CĮ A PTOQ I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenū)ę,k&ip
ULtMl 1 V 0 LIUvui tai Triperjg, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
QTPICTI II? A ISjrydau pas tuos. kuriuos daktarai jau buvo atsisakę iigydyti. Gr- 
_ 1 l\l vi o „ , c dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biinto.

_ _ _ .__________ _ _ _ _  atneta amĮMK
pasekmes. Gydau Ausu, Gaivos, Širdies" Gerklta. Plaučiu, krutinta. Pečiu. Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu. Šlapinimosi.organu, Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visa*. ’.JU ■HtHV

“".urie gyvenate toliais 
ar "galiu išgydyt.

Tuojaun duodame Palengvinimo- AS neapsiimu itffydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -°udaH chroniškų ligų yra vienas iŠ ger|Ri»iu. ką užtikriname, j, 

~ ' Ausu, Galvos, širdies"
junovu, uinpiiiiuumi vi aunu, i-Hiir, mu, L1CITU, ABUIU. Oolitai 

AS netikiu Į gydymą laiškais, todfil neklauskite manąs patarimu, 
atvažiuokite pas mano ant vienos dienos,o aS jums tikrą teisybe Pas 

T1O RYRMF 208 W. 42nd St.’t arti Broadway 
UR. DUMIU, NEW YORK CITY, N. Y.

Draugijoms ir šiaip jau 
veikėjams reikia kosmar- 
kiausia galvot apie būsiant 
Brooklyne visuotiną lietuvių 
suvažiavimą.

Šiaip ar taip kalbant,. o 
vietinėms draugijoms vis- 
viena reikės padengt suva
žiavimo kaštus.

Narys dviejų .ai 
Narys dviejų draugijų.

New Yorkan. jau pribuvo

BROOK L YNI EČIV AT Y1) AI.
Lietuviškas šiaučius.

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

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

(71—75)

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

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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 Avė.,

Joje atrasi dvasiškijos visus “smutkus” ir “link- S 
smybes”. Ta knyga jau išėjo iš spaudos ir 5 
kainuoja 25c.; turi 80 puslapių. § 
Pinigus galite siųsti ir stampomis. y

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

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

TEI5INQ0J f
FflSLflPTl J

MOTERŲ LYTIŠKOS H1GIJENOS 
KN1NGELĖ

Ši kningelč 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 žingeidžią 
kningelą. Adresuok:

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

---------------------------------------------------------------- - ■ ■■■“■WllUllJ IXM | yjwlf JI

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. AI).
RICHTER

& CO.
74—80

Washington 
SL,

New York,N. Y

TXr.Richter’C
r“PAi n-a

EXPELLER” į
■J Drūti muskulai neatneša uaudos, ;
< jei Jus Romatizmas kankwa. Su
J PAIN EXPELER1U
d jei drūčiai suberŠti atneš Jum tuoj ;

Sk&USmi£. Saunom! op Irkoor u® HSr Ir SO* 

F. Ad. Ricbtųr $ Co.
SIS PEARL ST., NSW YORK.

A Tčmikit antAnkero aCSK >
ženklo apsaugoj m o m

33X8XC£
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