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gus pranešimus apie mūšius.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Maino generolus.
Vokietijos armijoje įvyko 

stambių permainų generolų 
tarpe. Vieni iš jų pasirodė 
neatsakančiais, tai tapo pa-

Gandas apie revoliuciją.
Vis tankiau kįla gandas, 

jog Berlyne kils revoliucija. 
Vis tankiau tenais girdėtis 
šauksmas: “šalin kaizeris”.

Kaizeris jau išdalino 
38,000 geležinių kryžių už 
karės drąsumą.

Vis pasitiki ant dievo.
Vokiečių kaizeris, ką sa- 

ko-nesako, vis gale žodžio 
dievo vardas.
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Jau nuo pat karės pra
džios vokiečiai užėmė Čen- 
stachavą ir Kališių ir laiko 
tuodu miestu po savo val-

sos- 
kuri

Paėmė Montak 
inios iš Cettinje

Przemyslas.
Petrogrado

50,000 belaisvių.
Vokiečiai sakosi turį 50,000

Milžiniška vokiečių armi
ja išsiskėtė nuo Krakovo iki 
Tortinio ir rusų kariumenė 
turės veidas veidan susitikt 
su tuo didžiu priešu.

Kadangi to miesto bankai 
nepritaria darbininkų uni
jai, tai jie dabar atsiims sa
vo.

Vaikučių ir moterų paroda.
Viennos (Austrijoj) mo- 

terįs-našlės ir vaikučiai įtai
sė milžinišką ir labai grau
dingą demonstraciją, kuo-

Belgijoj. Liebknechtas nu- 
vyko Belgijon. Jisai aplan
kė Louveną, Aerschot, Di- 
nant ir Namur. Jisai atrado

Prihcas Oskaras, penkta
sis kaizerio sūnus, kuris li
kosi sužeistas karėje.Zeppelinas meta bombas.

Zeppelinas vėl pasirodė 
virš Ostendo, žymaus Belgi
jos miesto ties Šiaurės jūra.

to dalyje terorizuoti. Vie
nok, joki o žmogaus neužmuš
ta.

tą garsų socijalistą Karolių 
Liebknechtą ištirti, ar ištik- 
rnin vokiečiu kariumenė

kad Galicijos tvirtove Prze- sukruto ką nors užgriebti, 
mysl yra atskirta nuo viso Jie užėmg jau Mostarą,

Francūzų laivynas bom
bardavo Austrijos uostus 
Dalmacijoj. Vėliaus iš fran- 
cūziškų laivų buvo išsodinti" 
kareiviai.

Vokiečių kariumenė už
ėmė Krakovą ir išvien su au
strais gins ją iki paskutinio
sios. Krakovo gyventojai

Juodkalniečiai veikia.
Juodkalniečiai taip-pat

Sako, jog netoli šiaurės 
jūros yra koncentruojama 
didžiausias Zeppelino oro 
laivynas, kuris rengiasi su
naikint Anglijos jūros galy-
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PRINCE OSCAR f

ĮtYpe ogerman submarine that suuk threie English cgūisrRs •

Ant šio paveikslėlio mat *te povandeninį Vokietijos laivą. Šitoki trįs povandeni
niai laivai pereitoj savaitėj nuskandino tri| didžiausius Anglijos kariškus laivus.___

Petį ogi ad, 26 d. lugsėjo. tuos mjestus taip apverkti- imi Lr ii m iriy o ii oi o c< , *- •
taryi’a geda visiepYs vėkię- 
Čiam^; •jeigu ' taip * pasielgta

KailJlJcl / pi dIJCbd, jog JLIOU- 
kalniečių kariumenė paėmė 
Montaką, Hercogovinos 
miestą. L
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FRANCŪZAI IR VOKIEČIAI VIENI KITŲ NEPERGALL RUSAI TIES PRZEMYSLU
ŽINIOS IŠ LIETUVOS. , h Gelažius praneša iš Kaly, pav., jog jau pinigų is 

Vilniuje atjaučiama stoka kasų valdžia neduoda ir per- 
suaugusių vyrų. Pertai vi- tai bėdinų žmonių baisus pa
sus sunkesniuosius darbus (įėjimas 
atlieka kaliniai. Kadangi Laiške, rašytame iš Mari- 
mieste viskas baisiai pa- jampolės 7 d. rugp., sakoma, 
brango, tai miesto valdžia jog tame mieste girdima, 
pati surengė duonos parda- kaip baubia armotos. 
vinėjimą. : Visuose laiškuose rašyto-

Korespondentas dienraš-; jai jau ant visados atsisvei- 
čio “New York American”;kiną su savo gentimis Ame- 
praneša iš Petrogrado apie'rikoj. 
savo pasišnekėjimą su jaunuI -------------
rusų aficierių, sugrįžusiu iš SOCIJALISTAI IR KARĖ. 
Prūsu Lietuvos. Ja$ai afi-, Vokietijos socijalistų dien-Į 
ciens pasakoja, kad rusų ra^js “Vorwaerts” (dabar| 
,}?tuv.os kaill\ieciai yra di-ijau užsmaugtas) pasiuntė! 

uziausi vokiečių priti įjotai. > p>e|gjjon savo koresponden- 
Jie apie viską pranešdavo! -- -■
vokiečių kariumenei. Miš
kuose rusams buvo taisomos 
vilkaduobes Buvo įtaisyta! 
požeminiai telelonai ir 1 -- - -- - - 
niai su moterimis duodavo 
vokiečiams žinias apie rusų 
kariumenės judėjimą.

»**JBS*

.'lijonus kronų lenkų kariš
kiems reikalams. Lenkai 
valstiečiai, kaip sako, malo
niai pasitiko lenkų pulkus.

Lenkų kariumenės vadas, 
Pilsudski, daugely vietų iš
leido pakvietimus į lenkus 
dėti karės mokesčius.

Gaudo kunigą.
Vokietijos valdžia konfis

kavo turtą kunigo Wetterle, 
alzasiečio, kuris yra reichs
tago atstovu. \\ e t te rle aiš
kiai eina už Franci ją. Per
tai jo turtą konfiskavo ir 
gaudo jį patį, norėdami su-

Anglijos pirmasai minis- 
teris Asquith kalbėjo Dubli
ne, Airijoje, prieš didžiau
sias svieto minias. Jisai 
prašė airių pagelbos dabar
tinėje karėje. Tautininkai 
ir klerikalai kosmarkiausia 
parėmė Asquithą. ,

Jisai, varde "karaliaus,!

Rusų kariumenės vyriausias 

gaikštis Nikolaj Nįkolajė- 
^^TUsams 

pavyko sustabdyti Suvalki
joj vokiečių ėjimą pirmyn. 
Šešupės pakraščiuose, dau
gely vietų, rusai turėję 
smarkius mūšius su pirmu
tinėm eilėm vokiečių kariu
menės ir rusai būk tai laimė
ję. Vokiečiai *dar nepasiekė 
Kauno.

met sužinojo apie baisias 
Austrijos nelaimes Galicijoj. 
Parodoje dalyvavo 8,000 vai
kučių ir našlių. Toje proce
sijoje buvo daugiau raudo
jančių, negu ramiai einan
čių.

» J- ________ _ —

Liebknecht Belgijoj šne
kėjosi su daugeliu socijalis
tų vadų.

“Vorwaerts” uždarytas 
todėl, kad nurodė, jog vokie
čiai nelaimi, bet pasitraukia 
Francijoj.

Bochume (Vokietijoj) iš
eina socijalistų dienraštis 

dabs aetuvos, ;i]a^1zĮam“ i to laikraščių pasodintas ka- 
Ppb'h’ ^a^ail.į()S 11 }pj;nian 0 laikraštis uždary- 
viskm pavlėtai tuies pavns- kritikavimą valdžios
ti } pelenus ir griuvėsius. tj.. inijitarizmo. ‘ 

vokiečiams dar vis ateina 
daugiau pagelbos. Visi ge- 
ležkeliai Prūsų Lietuvoj už-j 
imti kareivių gabenimu.

Telegramos iš Kopenha- 
geno (Danija) taip-pat pa
tvirtina žinias apie baisius •' 
mūšius Suvalkų gubernijoj, 
kur žuvo begalės vokiečiu! 
ir rusų.

"Iš 2,0Č0 vokiečiu, kuriuos 
belgai paėmė nelaisvėn, visi 
nusiųsti Anglijon, išėmus 
200 aficierių. Tie palikti 
Antverpene, nes juos turės 
teisti karės teismas, kadangi 
visi jie kaltinami žvėriškuo
se pasielgimuose su ramiais 
gyventojais.

>VvV.

M
lor

belaisvių, iš kurių 30,000 yra 
rusų.

Francūzai skelbia, jog vo
kiečių, štabas išdavęs paliepi-

* imti belaisvių kąrės 
(Lsteįng^ies visu

Ulsteriečiai kovos.
11,000 Ulsterio laisvano- 

rių, kurie neturėjo progos 
kariauti su Airijos autono- 
mistais, dabar pasidavė An
glijos kariumenėn ir tuoj 
bus pasiųsti prieš vokiečius.

Kiek geležinių kryžių iš
dalinta?

Sako, kaizeris apsirgo, 
kvietė lojališkus airius padė-1 l>aSavo šaltį, bet labai smar- 
ti bendram dalykui.

Sykiu su Asquithu kalbėjo 
ir airių nacijonalistų vado
vas, J. Redmond, kuris sakė, 
kadwisi kivirčiai tarpe Ang- 
lįj.ė«?3r Airijos turi būt už- 
mifšti7i£ '^uodvi šalįs turi n J 
-Mos eiti išvien ’̂

Austrija nepergyvens kares. 
^iSpėeiialiSkas karės korės-

neturi tiek s 
reikėtų turėt. Italija- Aust
rijai ne tik ką nepadės, bet 
pati stengsis pasinaudoti jos 
silpnumu.

Krakovas.
Austrai ir vokiečiai

! re ant žūt ar būt užlaikyti 
Krakovą. Rusai randasi 
jau visai netoli Krakovo. 
Jeigu jiems pavyktu užimti , 2
Krakovą, tuomet nuo top)as;- V ienas namas tapojs- 

| punkto jau eina tiesus susi- i ardytas, o žmones toje mies- 
I nešimas gelžkeliu su Vienna

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. '
Šią savaitę “Laisvei” pri

siųsta daugybė laiškų, ku
riuos mūsų skaitytojai gavo 
iš Lietuvos. Paimsime ir iš 
tų laiškų kelias žinias.

Kazys Pietaris gavo laiš
ką iš Veiverių. Pranešama: 
“Jau karė pas mus. Veive
riai (Suvalkų gub.) liko tuš-l ' ...................
U lui-tingieji išvažiavo i|ta į.; ir
kitus Rusijos miestus, o męs; neĮ<į|()
likome, nes neturime už ką 
išvažiuot. Žmonėms reikia 
pasitraukti nuo plento per 
25 viorstus, kad kareiviai ga
lėtų eiti. Visi ‘zapasnieji’ 
turi stot Marijampolėn.Žmo
nes varyte varo į fortus 
dirbti. Traukiniuose žmonės 
nesutelpa, bagažų nepriima. 
Žmonės nieko nedirba, tik 
laukia kraujo tekėjimo... 
Kariumenėn ima ir tuos, ku
riems šįmet reikėjo stot. 
Kaunas beveik tuščias”.

Iš Kalvarijos pavieto gau
tame laiške sakoma: “gyvu
lius papjovė kareiviams. Vi
sus tuos namus, kurie stovi 
vaiskui ant kelio, sudegino”.

Antrame laiške nuo Pane
munės pranešama, jog rusų 
orlaiviai perdėm skrajoja 
ties Kaunu.

gėlos universiteto knygynas 
ir visi senovės dalykų rinki- 

iniai perkelti iš Krakovo 
' Viennon.

Naujų didelių mūšių tuo- 
’ rusų 

Rusai vis tvirtina, 
jog Austrijos kariumenė bė
ga.

pasaulio.
Rusai užėmę fortifikaci

jas Cyczki ir Faulstyn, ku
rios randasi 8 mylias nuo 
Przemyslo.

Sako, jog Przemyslo tvir
tovė turinti maisto bent 
dviems metams ir ilgiausia 
galės laikyties.

Kanadiečiai karen.
St.John, N. B.—Darbo mi- 

nisteris Canadoj pranešė, 
jog prieš kelias dienas iš Ga- 
nados išvažiavo Anglijon a- 
pie 32,000 laisvanorių karei
viu. €

tinę Hercogovinos, 
pridera Austrijai.

Austrijos kariumenei 
siseka Bosnijoj ir Hercego
vinoj, nes tųdviejų provinci
jų gyventojai savo daugu
moje serbai, labai priešingi 
austrijiečiams.

Carnegie giria Villių.
Toks tokį pažino ir ant a- 

laus pavadino. Kapitalistiš
kos ramybės mylėtojas, p; 
Carnegie, tik-ką sugrįžo. iš 
Europos. Jam labai nepatin-

ka, kad Amerikos laikraščiai 
negiria kaizerio V i Ui aus.

Carnegie nori apmuilinti 
akis ir tvirtina, kad Villius 
esąs didžiausias apaštalas 
ramybes irkarės priešas,tik
tai jo patarėjai buvę negeri.

Anglai su japonais.
Kadangi patįs vieni japo

nai nevalioja paimt vokiečių 
drūtvietės Kiau-Chau Chini- 
joj, tai anglai siunčia japo
nams pagelbą iš 1,200 vyrų. 
Dabar išvien atakuos tą tvir
tovę.

Austrija dar tikisi laimėli.
Austrijos ambasada pa

skelbė telegramą, kurią ga
vo nuo grafo Berchtoldo.Toj 
telegramoj tvirtinama, jog 
Austrija laimės. Generolo 
Dankl armija nesumušta. 
Austrijos kariumenė dabar 
esanti tvirtose pozicijose ir 
laukia rusų atakų, bet tie 
nieko neveikia. Austrijoj 
bado nesą ir žmonių dvasia 
nesanti nupuolusi.

Rotšildai kariauja.
Garsiausių pasauly Rot

šildų familijos bankieriai 
kariauja net trijose armijo
se. Trįs Rotšildai kariauja 
Anglijos kariumenėj, du— 
Vokietijos ir du—Austrijos.

Vėl bombarduoja katedrą.
Iš Bordo praneša, jog vo

kiečiai, bombarduodami 
Rheimsą, vėl taiko į garsią 
ir sena to miesto katedra.

Rusų dailės draugija pro
testuoja prieš vokiečius, nai
kinančius dailės paveikslus 
ir senovės liekanas Belgijoj 
ir Francijoj.

Didžiosios valstybės padarė 
tą šalį neva neprigulminga 
ir davė jai karalių. Dabar 
tas karalius jau pabėgo, bet 
riaušės nepasibaigia. Kata
likai nori savo karaliaus—iš 
Bonapartų familijos, musul- 
manai—nori musulmano ka
raliaus, o kiti visai nenori 
karaliaus. Albanijon įsiver
žė graikai ir tie žmones plė
šia. Sukilėliai plėšia taip- 
pat. Žmonės šaukiasi prie 
didžiųjų valstybių, kad tos 
gelbėtii, bet juk ir tos plėši
kės.

, v. . ... . . įmainyti kitais. Generolas
Ir čia, Amerikoj, smarkauja. I VOn-Štein prašalintas iš savo

Suvienytų Valstijų laivy-į vietos, nes buvo didelis me
no sekretorius sakė prakal-1 lagius ir darydavo melagin- 
bą Albany, N. Y. ir smar
kiausią agitavo, kad ši šalis 
skubėtų budavoti povandeni
ni laivyną.

Vadinasi, Europos karė 
nieko nepamokina mūsų po
nus.

Amerikos darbininkų 
bankas.

Peoria, Illinois.—Čia atsi
buvo . suvažiavimas “Inter
national Association of 
Bridge and Structure Iron 
Workers”. Delegatai nutarė 
į kurt Indianapoly unijų ban
ka. Tame mieste yra 27 uni-

Dvylikta diena, kaip tęsiasi 
mūšys.

Jau dvylikta diena, kaip 
tęsiasi mūšys Aisne pakraš
čiais ir vis dar nėra galutino 
laimėjimo nei toj, nei kitoj 
pusėj.

Už subatos dieną vokie
čiai pranešė, jog nieko svar
baus neįvyko. Vokiečiai ga
vo pagelbos iš Belgijos.

Vokiečiai pastūmėjo fran- 
cūzus - anglus atgal ir už
ėmė didesnį dalį St. Quentin.

Francūzų amabasadorius 
Suvienytose Valstijose taip- 
pat praneša, kad laimėjimo 
vis dar nėra.

Francūzai laikosi gerai. 
Jiems daug pagelbsti juodoji 
kariumenė, atgabenta iš Af
rikos.

Kaip jau žinoma, to mūšio 
Galicijoj lenkai sudėjo mi- linija tęsiasi 120 mylių.

Užgina rusų laimėjimą.
Tš Berlyno praneša, jog 

Rusija nesumušusi Vokieti
jos ant jūros. “B a j an”, ru
sų kreiseris, nepaskandinęs 
vokiečiu karės laivu.

V C-

Lenkų karės dienraštis.
Kada, karės pradžioje, 

lenkų “strielčiai” buvo veik 
užėmę Kielcų gubernija, ru
su Lenkijoj, tai jie užėmė 
Kielcuos gurbenatoriaus na
mą ir ten įtaisė vyriausią sa
vo štabą. Kielcuose pradėjo 
leisti savo karišką dienraštį.

DIDYSIS VISUOTINAS 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

SEIMAS
Atsibus 1, 2 ir 3 Spalio, 191U 
m., Svetainėje “Y.M.C.A.”, 
kampas Marcy Ave. ir So. 
9th St., Brooklyn, N. Y.

Seimas prasidės ketverge, 
1 d. spalio, 9 vai. ryte ir 
trauksis iki subatos vakaro.

Laike seimo yra rengiami 
trįs vakarėliai:

Ketvergo vakare, 1 d. 
spalio, atsibus prakalbos. 
Kalbės seimo delegatai ir 
šiaip veikėjai, tarp kurių, 
manoma, kalbės ir New 
Yorko gubernatorius M. H. 
Glenn. Dainuos “Aido” cho
ras ir bus deklamacijos. 
Įžanga 10 c.

Pėtnyčios vakare, 2 spalio, 
atsibus didelis ir įvairus 
KONCERTAS. Dalyvaus 
vietos “Scenos Mylėtojų” 
choras, bus duetas, kvarte
tai ir 1.1. A. T. Račiūnas 
rodys krutančius paveikslus 
iš karės atsitikimu ir kito 
kius.

Įžanga 50c ir 25c y patai.
Subatos vakare, 3 spalio, 

bus svečiams vakarienė Teu
tonia Assembly Rooms, 152 
—160 Third Ave., kampas E, 
16th St., New York, N. Y.

Meldžiame visus atsilan
kyti.
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Dar dvi dieni ir mūsų vi

suomenės delegatai susi
rinks Brooklyne į visuotiną 
seimą. Tiesa, męs visi per
daug skubėjome su seimo 
sušaukimu, bet kas padary
ta, tai padaryta.

Seime bus reprezentuota 
socijalistų, pirmeivių, lais
vamanių ir bepartyviu kata
likų sriovės. Aklieji Rymo 
mylėtojai jau bus atlikę savo 
apeigas Chicago j. Tesižino 
jie sau — kaip pasakė “Nau
jienos”. Mums linksma, kad 
Chicagos socijalistai ir pir
meiviai nesidavė užsižavėti 
juodųjų sirenų muzikai. 
Veikiausia, p. Gabrys nelau
kė tokio finalo, tokios “no
sies”.

Juo geriau dėl lietuvių 
progresyviško judėjimo. Vi
suotinam seimui New Yorke 
linkime kodidžiausios klo
ties darbuose. Lai nebus ten 
žmonių, kurie norės mono
polizuoti tėvynės meilę. Ji 
lygiai visiems gali būti bran
gi. Męs todėl nenorėtume, 
kad p. J. Šliupas atkartotų 
seime tą, ką jisai pasakojo 
paskutiniame N-ry “Laisv. 
Minties”. Męs abejojam, 
kad panašiu mėtymu ki
birkščių į paraką galima at
siekti bešališkumo.

II. Antra vertus, šios die
nos Rusija jau nėra anoji 
barbarizmo šalis, kaip buvo 
seniau. Tai yra dar ir re
voliucijos šalis.

Su “Hamburger Ech o”, šū
kaujančiu patrijotizmu, ne
galima sutikti, nes tas laik
raštis užmiršta ir apie Fran
ci ją ir apie Belgiją ir visiš
kai nustojo kritiškos nuovo
kos apie Prūsų junkerizmą.

Vardan to viso būtų dide
lė rizika tvirtint, kad ka
riaujančioji Vokietija eina 
už civilizaciją, ir kultūrą. 
Nei tai spėkai, nei Rusijos 
carizmui, nei Anglijos kapi
talistiškiems sukčiams nerū
pi kultūra, nors jie ir dar 
taip dangstytus! ja.

Kas tai pasakė, kad Prūsų 
Hohenzollernai neturi jo
kios teisės kalbėti, jog jie ko
voja su Rusijos barbarais.

Ogi kas daugiausia rėmė 
kruviną Mikalojų, jeigu ne 
Villius II? Kas sodino kalė- 
jiman Vokietijos socijalistus 
už įžeidimą caro?!

“Aš raginu jus, lowos py- 
liečius, balsuoti taip, kaip 
jūs ištikrųjų galvoj ate, bet 
ne balsuoti už vardus, jeigu 
reikėtų užmiršti principus”.

Gallensburge (Ilinoise) 
kalbėdamas, Rooseveltas vėl 
priminė nevergauti gar
siems vardams. “Mūsų prie
šai liepia jums būti ištiki
mais Abrahamo Lincolno 
partijai, o aš kviečiu būti iš
tikimais principams Abra
hamo Lincolno”.

Tikriausi dyvai! Roose
veltas kalba apie principų 
grynumą, kuomet, padėki
me, New Yorke progresistai 
bent 24 renkamuose distrik- 
tuose “runyja” ant bendro 
tikieto su republikonais, va
dinasi paskandino savo prin
cipus senosios partijos dum
ble.

Progresistų partija tik
rais žingsniais eina miriop, 
besiartindama prie senųjų 
partijų. Kas ją palaiko — 
tai kaip tik Roosevelto var
das, o ne principai.

“Kova” d ži augi asi, 
Raudonosios Savaitės 
sėkmės yra labai džiuginan
čios dėl Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos. “Kovos” admini
stracija nori išduoti linksmą 
pranešimą.

Malonu girdėti, kad visur 
patiriama, jog Sąjungos 
progresavimas tvyro agita
cijoj ir organizacijoj, bet ne 
šnekėjime apie “nedorybes” 
privatiškų laikraščių.

pa-

INTERNACIONALAS 
DAR GYVAS!

Mūsų buržuazija mitri ka
sti duobes, jeigu jose mano
ma palaidoti soči jai demo
kratus. Anądien vėl buvo 
pranešta iš Europos apie tai, 
jog socijalistiškas Interna
cionalas bus išardytas, kaipo 
karės pasekmė. Neabejoja
me, kad tai yra viena iš tų 
laikraštinių “ančių” (mela
gysčių), kurių mūsų dienose 
devynios galybės.

Kiek žinoma, tarptautiš- 
kon darbininkų Sandoron — 
Internacionalan priklauso 
27 šalių sočijalistiškos orga
nizacijos.

Kuomet gi tos organizaci
jos būtų pasakiusios, kad In
ternacionalas turi būt palei
stas?

Šiame sunkiame laikę pui
kiausia užsilaiko neutrali^ 
šalių socijalistai — ypač 0- 
landijos. Italijos ir Ameri
kos. Olandijos socijalistų 
vadas drg. Troelstra varde 
savo partijos atsišaukė į vi
so pasaulio socijalistus už
laikyti tarp tautiškumo ry
šius.

MEXIKOJ NAUJA RE
VOLIUCIJA.

“Globe” rašo:
“Ko daugelis bijojosi ir ką 

daugelis pranašavo, Mexikoj 
jau vėl įvyko. Tie, kurie lai
mėjo ir kuriems pavyko iš
vyti iš Mexikos uzurpatorių 
(Huertą) ir panaujinti kon- 
stitucijinę tvarką, patįs sa
voje negali susitvarkyti... ir 
įtraukia šalį į naują pylietiš-

SUTARTIS SU RUSIJA.
Ar tamstoms neatėjo gal

von,. kodėl daugelis stam
biausių Amerikos dienraščių 
taip vergiškai prielankus ca
rui Mikalojui ir jo valdžiai? 
Gi, rodosi, dar visai ne taip 
seniai Amerika buvo diplio- 
matiškai - bizniškoje karėje 
su Rusija, kuomet caro val
džia atsisakė pripažint Ame
rikos pylietystės tiesas žy
dams.

Dabar gi, tie, kurie šaukė 
ant caro barbarizmo, prade
da labai švelniai kalbėt. 
Tarpe tokių laikraščių yra 
stambus kapitalo organas 
“New York Times”.

“Rusija parodė savo drau
giškumą Suvienytoms Vals
tijoms, kuomet pranešė, jog 
ji pasirengusi pasirašyti po 
taikos komisijos sumanymu 
fkąspašalintų kliūtis dėl 
ž y aiTpa sportų). Toji sutar
tis dūotų pamato taryboms 
dėl naujos sutarties preky
bos ir navigacijos reikaluose 
tarpe abiejų šalių”.

Kaip matote, čia Ameri
kos kapitalistams pakvipo 
skania pečianka ir jų laikra
ščių burnos plačiai prasivė
rė “slaunosios” caro kariu- 
menės garbininmui.

Naujas kovos 
būdas.

tis gi augšt^a, neužilgo pa* 
matytumėm, kad niekas ne
norėtų pri^atiškai turėti ka
syklas, geležinkelius ir fab
rikus, nes jiems neneštų tokį 
pelną, kaip kad dabar.

Šiandien kapitalistai, arba 
darbdavių klesa, savininkais 
yra didelių mašinų — fabri
kų. Kapitalistų savastim 
yra dideli plotai žemės (mai
nos, kasyklos, gelžkeliai ir 
tt.) ir jie nori to visko savi
ninkais būti, ne dėlto, kad 
suteikus žmonėms darbo, ne 
dėlto jie liepia auginti gyvu
lius, kad turėtų žmonės mai
stą, ne dėlto jie liepia būda
vot! stubas, kad žmonės tu
rėtų kame gyventi, ne dėlto, 
jie liepia siųti rūbus, kad 
turėtų žmonės kuomi dėvėti. 
Tą viską kapitalistai daro 
dėlto, kad darbo klesą galė
tų apvogti-išnaudoti.

Kuomet darbininkai išrei
kalaus tokią užmokestį, ko
kia jiems ištikro priguli, 
tuomet kapitalistų klesa ne
turės pelno ir nenorės būti 
tų visų išdirbysčių privatiš- 
ka savininke. .Kuomet batų 
darbininkai gaus $3,000 al
gos, tavoro padarę irgi tik
tai už $3,000, kuomet plieno 
išdirbystės darbininkai gaus 
savo pilną užmokestį už dar
bą, tuomet nereikės plieno 
trustui siųsti nuošimčius 
ponui Carnegie’jui net į 
Scottlandą. Kada męs susi
pras! m, tuomet męs pamaty
sim savo buvusius darbda
vius dirbančius kartu su 
mumis.

Šiandien męs tankiai ne
galime pareikalauti iš darb
davio žmoniško atlyginimo 
už mūsų darbą vien dėlto, 
kad užpakalyj mūs yra mi
nios bedarbių.

Išeina taip, — kad darbi
ninkai turi bijoti savo drau
gų bedarbių. Jeigu kapitali
stų gerovė remiasi (netik! 
Red.) bedarbiais, tai darbi
ninku gerovė irgi turėtų 
remties bedarbiais.

Pažiūrėkime, kaip męs. 
dirbantieji, ^atsinešam link 
savo draugų bedarbių. Dau
guma iš m;^ų, pamatę nu
skurusi lOarbį, sako: “iis 
yra valkata, tinginys ir tik
tai laukia progos, kada galės 
skebauti”. Tokios kalbos 
nas mus ne naujiena. Bet 
įsivaizdinkime, kad viena 
gražų rytą visi bedarbiai 
ima ir stoja prie darbo i mū
sų vietas, kas tuomet būtų? 
Aišku, už poros savaičių mes 
visi būtumę tais pačiais “val
katomis”, “tinginiais” ir jie- 
škotume progos, kad gauti 
kur nors skebauti. tai yra 
dirbti net už menkiausia mo- 4.

už darbą. Bent kartą męs 
rimtai pagalvokime ir eiki
me išvien męs, dirbantieji, 
su bedarbiais, organizuoki- 
mės ir neduokime vieni ki
tiems badauti, arba užimti 
dirbančių vietas už mažesnę 
mokestį.

Jeigu viena iš dirbtuvių 
lieka uždaryta, tai kitos dir
bančios dirbtuvės draugai 
lai vienyjasi ir dalinasi su 
savo draugais bedarbiais, 
vietoje jiems atsukti pečius; 
darykime sutartį, kad nei 
vienas iš uždarytos dirbtu
vės draugų neužimtų šioje 
dirbančioje dirbtuvėje kito 
darbą už mažesnę mokestį.

Ar nebus geriau šimtui 
dirbančių darbininkų aprū
pinti dešimtį savo draugų 
bedarbių, ne kad tie bedar
biai, priversti alkio, užimtų 
darbą dirbančiojo darbinin
ko už mažesnę mokestį?!

Jeigu dirbantieji darbi
ninkai Mr darbininkės su
prastų, tai ir savo draugus 
bedarbius aprūpintų bent 
nėr vieną mėnesį. (Ir reika
lautų aprūpinimo iš val
džios. Red.). Tuomet dir
bantieji greitai sustiprėtų ir 
galėtu pareikalauti nuo 
darbdavio trumpesnio darbo 
laiko. Išreikalavus trum
pesnį darbo laiką, jau męs 
galėtume suteikti progą ke
liems bedarbiams gauti dar
bą toje dirbtuvėje ir tai ne
numažinant mokestį. Kuo
met pas mus nebus bedarbių, 
tuomet męs irgi mokėsime 
apkainuoti savo raumenis ir 
nesiduosime taip lengvai 
mus išnaudoti.

Dirbantieji darbininkai, 
vienykimės, — organizuoki- 
mės su bedarbiais! Kada tai 
padarysime — pasaulis bus 
mūsų. J. M. J.

Civilizuoti žmones 
ir beždžiones. 
(Liuosas vertimas).

mūsų civilizuoto svieto..
Šimpanze jokiu būdu ne^ 

galėtų suprasti, kodėl name, 
kuris vertas yra pusės mili
jono dolerių ir tur savyj ko
kius trisdešimts ruimų, gy
vena tik vienas milijonierius 
su savo pačia ir dešimčia 
tarnų, tuo tarpu, kada dar
bininkiškame name, kaštuo
jančiame, daugiausiai dešim
tį tūkstančių dolerių ir tu
rinčiam savyj ne daugiaus 
kaip dvidešimtį kambarių, 
gyvena mažiausiai keturias
dešimtis ypatų ir netur jo
kių tarnų.

Dar didžiau nusistebėtų 
šimpanze, pamatęs visą dalį 
miesto užverstą įvairiau
siais tavorais, kuomet arti
mose gatvėse šimtai tūks
tančių žmonių neturi ko val
gyti nei atsakančiai apsirė
dyti.

Šimpanze, be abejonės, ne
apsakomai pasipiktintų, jei
gu jam ponas profesorius iš
aiškintų, kad gatvekarių ir 
gelžkelių sistema su relėmis, 
ištiestomis per šimtus tūks
tančių mylių, su tūkstan
čiais vagonų ir darbininkų, 
kur kas mets važinėja mili
jonai pasažierių, — viskas 
tas yra savasčia mažo skait- 
liaus ypatų, kurios per visą 
savo gyvenimą nei vieno va
gono nepadirbo, nei vienos 
vinies į relę neįkalė.

Ir jeigu profesorius išaiš
kintų šimpanzei, kad ant 
šimto ypatų mažiausiai de- 
vyniosdešimtis ne tiktai vis
ką tą kantriai pakelia, bet 
su didžiausiu piktumu atsi
šaukia apie tą, kurs trokštą 
geresnį surėdymą įgyven
dinti, tada jau šimpanze tik
rai išsigąstų ir tartų profe
soriui:

— Na jau, tokios tvarkos 
aš nenoriu!

J. Minkštutis.

‘Paršelis’
(Monologas).

paimt. Ką-gi čia padarius T 
Ilgiaus su šikšnosparniais 
kovot nebnoriu, nes aš myliu 
ramumą ir man reikia ra
mumo. Ir taip, vieną gražią 
dieną nusprendžiau atva
žiuot pas jus, į Ameriką,tau
tiškų centų pasiubagaut. 
Tiesa, būčiau neturėjęs už 
ką atvažiuot, bet štai, vienas 
Kristaus tarnas važiuoja, 
pinigų turi, o vienas tai ne
drįsta, tai bijo, ir pakviečia 
mane, kaipo į sąkęleivį. Už
tai jam buvau dėkingas ir 
męs tuc-tuoj ir ant kito že
mės kontinento esame. Bet 
dabar nelaimė, kad negaliu 
nei žmogui apsakyt. Išva
žiuodamas, visą savo biurą 
sudėjau į valyzą ir papra
šiau namo užveizdos, kad 
kartais, neišmestų laukan, ir 
rodosi dalykai biuro aprū
pinti. Bet štai, vokiečiai 
pradėjo su francūzais peš
tis, ir ateina į Paryžių. O 
dievuliau, kur mano biu
ras?!... Vokiečiai sunaikins. 
Bet pasakykit, ar yra ant 
svieto kiek teisybės? Arti
nantis vokiečiams link Pary
žiaus, tuojaus visas valdžios 
kabinetas apleido Paryžių 
ir nusibaladojo į kitą kraštą 
viešpatystės, o mano biurą 
ir paliko! Kad vokiečiai su
naikins—tai nėra nei kalbos, 
o tada kas man reikės dary
ti? Ar tai dievas nekaltas? 
Ar tai yra teisybė? Ne, ne 
ir dar kartą ne.

Dabar galiu teisybę pasa
kyt apie biuro reikalingumą 
ir naudingumą. Biuras iš 
vardo berods skamba nieko 
sau, bet naudos iš jo nėra. 
Dar gerai, kad kunigėliai 
prisiuntė aukų, o aukos, tai 
geras daiktas. Pinigų gau
ni, kaip už dyką ir gyvenk. 
Dabar jau "biuru neužsim- 
siu. Kuomi užsiimsiu, pra
nešiu taip, kaip apie biurą 
pranešiau. Iki kitam pasi
matymui. (Linktelėjęs išei
na) . Pavė-Sėlis.
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Tiesa,

NENORĖTUME SUTIKT.
“Kova” teisybę sako, jog 

lietuviai socijalistai neturi 
jokios simpatijos dėl cariz
mo. Perdaug mūsiškis pa
kraipos žmonės pažįsta ca
rizmo nagus, kad tikėti jo 
žodžiams, kurie yra ne kas 
daugiau, kaip sapne radi
niai. Ne tik socijalistai ne
nori matyti caro laimėjime 
naujai patekančios saulės 
Lietuvai, bet ir visa demo
kratiška Lietuva perdaug 
gerai pažįsta tą valdžią, ku
ri mums nieko gero nesutei
kė. Todėl: “bijomės dana- 
jiečių, nors jie mums ir do
vanas žadėtų” — kaip sako 
rymiečių patarlė. Tuo tar
pu, tūli lietuviai tautininkai 
stengiasi nušviesti carizmą 
prielankioje šviesoje ir “Ko
va” juos už tai teisingai ba
ra.

Bet męs negalime sutikti 
su “Kovos” tvirtinimu, būk 
lietuviai socijalistai pritaria 
vokiečiu pusei, kurią užklu
po Azijos despotas. Męs to 
pritarimo nematėm lietuvių 
socijalistų spaudoj.
“Laisvė” ir kiti liet. soc. lai
kraščiai informavo savo 
skaitytojus apie priežastis, 
kurių dėlei dauguma vokie
čiu socijalistų parlamente 
balsavo už karės kreditus. 
Mes pranešėm, kuomi jie rė
mėsi, taip nutardami, ir mel
dėm lietuvių socijalistų ne
skubėti su nuteisimu, bet pa
laukti, ligi viskas paaiškės. 
Taip, rodosi, pasielgė ir 
“Naujienos”. Bet informa
vimas ir supažindinimas su 
jų nuomonėmis ir meldimas 
nesiskubint su nuteisimu 
dar anaiptol nėra pateisini
mas tos taktikos. Pačioj vo
kiečių socijaldemokratijoj 
yra didelė opozicija prieš di
džiumos reichstago socijalis
tų pasielgimą. Draugas 
Liebknechtas,o su juo dar 37 
atstovai buvo griežtai prie
šingi asignavimui pinigų ka
rės vedimui. “Vorwaerts” 
ir “Leipziger Volkszeitung” 
nurodė, kad prieš 43 metus 
Augustas Bebelis ir W. 
Liebknechtas nebalsavo už 
karės kreditus, nors tuomet 
Franci jos Napoleono III de- 
snotizmas buvo, rasit, pavo
jingesnis, negu Mikalojaus

“Kas iš jų teisingas—Car
ranza ar Villa — niekas šio
je šalvie tikrai nežino”.

Padėkime, ne visai taip. 
Vilk yra žinomas, kaipo 
liaudininkas, gilių reformų 
šalininkas ypač žemės klau
sime, tuo tarpu Carranza 
daug kuomi panašus i politi
kierių, besidairantį j visas 
nusės ir primenantį nabaš- 
ninką Madero.

Jeigu Carranzos ir Vilios 
susikirtimas pavirstų nauja 
revoliucija, o neužsibaigtų 
kokiuo nors kompromisu, 
tuomet Mexikai gręs dvejo
pas pavojus: Amerikos naci
onalistai vėl pradas reika
lauti, kad prezidento Wilso- 
no valdžia įsikištų į Mexikos 
reikalus, o Mexikos atžaga
reiviai (cientificos) vėl ga
lės pakelti galvą.

ROOSEVELTO MARŠ
RUTAS.

Rooseveltas išvažiavo į 
vakarus pasižmonėti, “pa- 
spyčyti”. Jam rūpi paagi
tuoti už savo partiją. Jisai 
kalbėjo Kansase, Nebraskoj, 
Illinoise, lowoj ir tuoj kalbės 
Indianoj daugiausia naudai 
senatorių, kuriuos stato pro
gresistų partija.*

Kalbėdamas Des Moines, 
Rooseveltas pasakė:

Kas tuomet atsitiktų, jei
gu męs rytoj ryte atrastume 
dešimtą nuošimtį daugiau 
darbo, negu kad yra vyrų ir 
moterų darbininkų? Tikpa- 
mislykit! Tuomet męs ne
vaikščiotume vieta iš vietos, 
jieškodami darbo ir dar'už 
tokią mokestį, kokią mums 
pasiūlo.

Męs pamatytume, kad 
darbdaviai vienas po kitam 
darytųsi nuolankesni darbi
ninkams, suteiktų didesnę 
mokestį ir trumpesnes darbo 
valandas. Žinoma, jie tai 
darytų ne iš meilės darbinin
kams, bet dėl to, kad norėtų 
varyti darbą savo fabrikuo
se.

Dirbančiųjų darbininkų 
priderystė yra organizuoti 
bedarbius ir veikti su jais iš
vien, jeigu norima turėti 
kiek šviesesnė ateitis..

Darbdaviai yra įsitikinę, 
pakol vaikščios pulkai be
darbiu, jie nei mažiausios 
baimės neturi, nes jie gerai 
žino, kad tie bedarbiai ant 
kiekvieno pareikalavimo su
tiks užimti kitų darbininkų 
vietas ir dar už mažesnę mo
kestį. Matome, jog dalis 
blogumų paeina nuo to, kad 
pas mus yra daug bedarbių. 
Ir jeigu tik nebūtų vyrų ir 
moterų, norinčių užimti mū
sų darbus, tuojaus męs iš
reikalautume trumpesnį 
darbo laiką ir geresnę užmo
kestį; tuos savo reikalavi
mus galėtume tankiai paan
trinti ir taip mūsų darbo lai
kas eitų trumpyn, užmokės-

Nuvažiuok, brolau, į Afri
kos šalis ar į kur-nors kitur, 
tarp beždžionių,. £ 
žink daugiau sutfjų g_ 
mu ir pažvalgomis —___
daugiau proto įgausi.

Ar beždžionės moka už že
mę mokesčius ainiams pir
mosios beždžionės, kuri at
rado vietą, kur jos dabar gy
vena?

Ar ima Jos arendon me
džius nuo šimpanze, kurs jų
jų girias atrado?

Ar perka jos kokosinius 
riešutus nuo ainių gorilos, 
kuri išrado būdą, kaip tuos 
riešutus lengviausiai galima 
yra suskaidyt?

Ar pavelyja dviem bei 
! trim beždžionėm sudaryti

Sww-
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Taip, męs vadiname to
kius skebais, kuomet tio, 
išalkęs, užima mūsų darbą ir i korporaciją, turinčią kont- 
dagi už mažesnę mokesti.|rolę ant visų kelių, išsišako-
Bet ar męs turime kokį nors 
pamatą vadinti skebu tokį, 
kurio moteris ir vaikučiai, 
gal būt, jau kelios dienos ne
turi ką valgyti ? (Yra kelias 
kreipties prie darbininkiški; 
organizacijų ar reikalauti 
valdžios pagelbos. Red.) 
Šitokiam padėjime mūsų 
draugų darbininkų—bedar
biu yra šimtai tūkstančių.

Kaip atsineša į draugus 
bedarbius nekurios unijos 
(unijų vardų neminėsiu) ? 
Nekurios iš jų dar priima 
naujus narius į savo tarpą, 
kitos, kad ir priima, tai rei
kalauja net $75 įstojimo. 
Norėčiau paklausti, ar gali 
bent vienas bedarbis užsimo
kėti į uniją $75. Ne, gal būt 
daugumas iš tokiu aplikantų 
neturėjo laimės niekados sa
vo gyvenime turėti $75. Ki
tos profesijonalinės unijos 
visai nepriima naujų narių j 
savo tarpą, remdamosi tuo- 
mi, kad jau tos rųšies darbi
ninkų ir taip yra perdaug.

Ar turime męs šiandien 
tokią uniją, kuri bendrai 
veiktų su bedarbiais, jieš- 
kančiais darbo? - Jeigu to
kia yra, tai bent aš apie ją 
nieko neesu girdėjęs. Pakol 
męs nesueisime į artymesnę 
pažintį su draugais - bedar
biais, pakol męs į juos žiūrė
sime, kaipo į negeistinus su
tvėrimus, patol mums veltui 
bus laukti pagerinimo darbo 
sąlygų ir didesnės mokesties

jusiu po visas girias?
Ar pavelyja ant to, kad 

keletas beždžionių advokatų 
taip sukraipytų tiesas, kad 
tik keletas beždžionių galėtų 
viską į savo rankas užgrieb
ti?

Ar paskiria jos keletą bež
džionių ant to, kad tos vai- 
dytų visas kitas beždžiones 
ir jas baisiausiu būdu apiplė- 
šinėtų?

Ar stato jos beždžioniškus 
namus ir atiduoda žemes, 
takus, kelius, medžius ir vi
sokius vaisius koletai bež
džionių, kurios nieko, o nie
ko neveikdamos, galėtų sau 
ramiai sėdėti ir tiktai pri- 
žiūrinėtų darbus kitų bež
džionių?

Ne, mielas brolau, bež
džionės turi geresnį rėdy
mo si būdą.

Garsus raštininkas R. 
Kippling vadina beždžiones 
“žmonėmis be įstatymų”, 
bet jos turi atsakančius įsta
tymus, kurie nepavelyja 
perkeisti visuomeniškos sa
vasties ant privatiškos sava
sties.

Jeigu profesorius Gar- 
mer, kurs tvirtina, būk iki 
tūlo laipsnio suprastus bež
džionių kalbą, išeitų su ko
kiu nors šimpanze pasivaik
ščioti po mūsų miestą, be 
abejonės, gerbiamas profe
sorius negalėtų atsakančiai 
išaiškinti savo bendrui ne- 
kuriuos papročius ir būdus

(“Paršelis”, apsirengęs 
francūziškos mados drapa- 
•nopiį^bęįlabai nusidėvėjęs, 
smarkiaija^kambarį vaikš
čioja, tragiSKUs gestus dary
damas). Tik sakau, kad tas 
dievas, ką augštai sėdi, visai 
neatkreipia atydos ant ma
nęs. Visas pasaulis žino 
mano vardą neblogiau, kaip 
ir to paties dievo, o tasai 
dievas nieko nepaiso apie 
mane. Kad būčiau žinojęs, 
jog dievas nei už ką mane 
nelaiko, tai būčiau nei su jo
kiu kunigu neužsiėmęs. Da
bar, draugauju su kunigu, 
ir iš klebonijos klebonijon 
lankausi, reiškia svečiuojuo
si ir centus nuo kunigų ave
lių vilioju. Pakaks to. Aš 
dar turiu šį bei tą pasakyt 
apie tą dievą, kuris mane ig
noruoja. Kaip jums žinoma 
yra, turėjau informacijos 
biurą Paryžiuje, bet ant 
augšto. gyvenant, palėpėse 
perdaug šikšnosparnių pri
viso, ir vakare, kai pradėsiu 
ką nors dėl informacijų 
veikt, lempą užsidegęs, tai 
štai purpt šiksnosparnis ir; 
užgesina lempą ir negaliu 
atsakančiai pasidarbuot.

Vot, kad būtų elektriškos 
lempos, tai nei tie atkaklus 
sutvėrimai nieko nepadary
tu. Su jais taip esu apsipra
tęs, kaip kirmėlius su kirmė
lėmis. Rytą pabudęs, randu 
tai į barzdą įsivėlusį, tai taip 
kur į plaukus, bet tas vis nie
kis. Dabar išmokau su jais 
kovot, kad į plaukus neįsi
veltų: miegu su kepure; 
barzdą nusiskutai, reiškia 
plaukuotos kūno dalies ant 
lauko nėra. Bet lempą—kaip 
gesina, taip gesina.

Na, ar jūs žinot, ką aš nu
sprendžiau padaryt? Tikiu, 
kad niekas nežinot!

Mat, kaip visi prasigyve
na, bile kokį biznį turėdami, 
taip ir aš prasigyvenau ir 
nusprendžiau tuos velnio 
paukščius apleist, t. y. išsi- 
kraustyt kitur. Labai links
mai jausdavausi,kaip pamis- 
lydavau apie naują biurą. 
Vieną kartą einu apsijieškot 
tinkamą kambarį. Atrandu 
gana gerų, bet randa už juos 
baisiai augŠta, ir aš neįgaliu

Mokyklų klausime
Praslinko vasaros vakaci- 

jų laikas ir prisiartino ru
duo. Mūsų vaikai pradeda 
lankyti mokyklas. Mokyklų 
klausimas nors mums rūpi 
nemažai, bet nei kartą ne
prašnekame viešai apie tai 
tam tikrame laike, būtent 
prieš laiką mokinimosi, — 
kur geriau leisti mums vai
kus mokytis? Kogi laukia
me ? Ar ne laikas pagalvoti 
daugiau, pasitarti su kitais 
per mūsų laikraščius ir, ga
ilaus, prisirengti pilnai su
prasti tą ir žinoti, kur būtų 
geriau leisti mokytis, kad 
turėjus geresnę naudą ir 
kad mūsų vaikai būtų moki
nami be prietarų ir demora
lizacijų?

Męs, Amerikoj gyvenanti 
lietuviai, turime mokyklų 
bent kelių rūšių, į kurias 
lankosi mūsų vaikai, t. y. 
viešąsias (Public School) pa
rapijines ir kur ne kur ran
dasi jau ir lietuvių parapiji
niu mokyklų.

Dabar klausimas, ar yra iš 
tų suminėtų mokyklų gerų? 
Kad atsakyti j tai, reikia pa
žvelgti i ju mokytojus. Ži
noma, tos bus geresnės, ku
rios turės geresnius, atsa- 
kantesnius mokytojus ir ku
riose mokina pagal naujus 
nedagogijos metodus. Kaip 
žinome, visose parapijinėse 
mokslainėse nėra taip moki
nama ir jų mokytojai nėra 
pasiekę tam tikro mokslo, 
kurį reikia turėti mokyto
jams ir prie tam da, turėda
mi priešingą mokinimui tik
slą, neišmokina taip gerai 
vaikų.

Nebūtų taip daug peikti
na, jeigu kunigai nevestų 
taip šlykščią savo politiką 
prieš viešąsias mokyklas ir 
neniekintų jų per pamokslus 
prieš mažai žinančius žmo- 
nelius.

Taigi, pakol męs neturim 
geresnių mokyklų,aš manau, 
reikia laikytis prie viešųjų, 
kur mūsų vaikai liks geriau 
pramokinti, negu kitur kur.

Kunst Albers, ,
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SEIMUI BESIARTINANT
Raudonas Juokas

! .

J. Šukys.

Paveikslėlis parodo griuvėsius gražiausio Belgijos miesto Louvaino, kurį taip ne- 
mielaširdingai vokiečiai sunaikino.

divizijos ir korpusai—p ra- garbe tėvynei, kuomet jos 
dėjo užmuštuosius myliomis sūnus pasilieka be rankų ir
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(Tąsa).
Fondo klausime pradeda 

kristalizuotis keletas skirtin
gų minčių. Pirma origina
le mintis buvo sutverti vie
ną fondą Lietuvoje nuo ka
rės nukentėjusiųjų šelpi
mui, į kurį visų sriovių ame
rikiečiai rinktų pinigus. Pui
kiai skambantis dalykas! 
Vienų nuomone, galima bū
tų $50,000 surinkti, kitų nuo
mone — $100,000, o nekuriu 
optimistų nuomone — net ir 
apie milijoną svajojama. Ne
įsigilinant į tą dalyką,išrodo, 
{og tai milžiniški pinigai, 

>et, sulyginus su skaitlium 
nukentėjusiųjų, pasirodo ne
kas.

Paimkime Mažąją Lietu
vą ir visą parubežį Kauno ir 
Suvalkų gubernijų, kur ka
rės mūšiai jau įvyko. Ten 
skaitlius nukentėjusiųjų sie
kia jau apie milijoną. Jeigu 
milijoną surinktume, išeitų 
po vieną dolerį. Bet ar daug 
tokių randasi, kurie tiki, jog 
surinksime milijoną. O jei
gu surinksime šimtą tūks
tančių, išpuls tik po dešimtį 
centų. Bet greičiausiai bus 
taip, jog dėlei bedarbės ne
su rinksime nei $50,000, nes 
kiekvienas ateivis Lietuvo
je turi tėvus, brolius, sese
ris, gimines. Atsiradus ga
limumui pasiųsti pinigų, 
pats kuogreičiausiai skubin- 
sis pasiųsti. Tie nebe daug 
ką duos į fondą. Kita gi da
lis lietuvių, kurie jau po po
rą ar tris mėnesius nedirba 
ir perspektyvoje jokio užti
krinimo neturi, kada pradės 
dirbti, kad ir norėtų, neturės 
ką pasiųsti ar j fondą duoti, 
nes pats ant skolų gyvena. 
Gal ketvirtdalis besiras, ku
rie norės ir galės aukauti, 
bet, kaipo mažuma, neišsiga-

laikytųsi savo globoje tuos 
fondus, o situacijai išsiblai- 
vius, reikalui esant, gal ga
lėtų sujungti ir per bendrą 
kokį komitetą pasiųsti ten, 
kur bus reikalinga!

Dar liekasi prisiminti ir 
apie politiškiems reikalams 
fondą. Politiškųjų reikalų 
aprūpinimui fondas reika
lingas ypač tuomet, jeigu 
seimas nutartų įsteigti tik 
vieną centrai} nuo karės nu- 
kentėjusiems gelbėjimui 
fondą. Iš jo niekas neturė
tų tiesos panaudoti niekam 
daugiau tų pinigų. O kas gi 
autonomijos išgavimo rei
kalus aprūpins? Reikalinga 
ir čia piniginė parama. Sei
mo delegatams reikėtų ir a- 
pie tai nepamiršti,

Tiek šiuom tarpu apie fon
do klausimą. Be abejo 
(! Red.),iškils klausimai,kad 
amerikiečiams lietuviams 
vieną bendrą viešojo veiki
mo platforma išdirbt. Ge
rai, pažiūrėsim. Męs, soci- 
jalistai, turime savo plat
formą, tautininkai tik netu
rėjo. Klerikalai taipgi savo 
platformą turi. Jie nesiblaš- 
ko nuo vienų prie kitų, kaip 
vidurinė sriovė, kada soči j a- 
listams norima smūgį už
duoti, tada jie glaudžiasi 
prie kunigų, ir uoliau jų dir
voje darbuojasi, negu patįs 
klerikalai. Bet, kada kleri
kalai, prisipratinę juos, na
si žaboja, tada jie, ištrūkę, 
glaudžiasi vėl prie socijalis- 
tų. Tokiam nelemtam pa
dėjime esant, suprantama,

tais kunigai ir turtingieji 
dvarininkai, kuriuos į kariu- 
menę neima, arba turėjo už 
ką gilumon Rusijos prasiša
linti. Po karei jie vėl su- 
grįžš. Na, ar galima būtų 
pavesti jų globai nelaimin
guosius šelpti? Nežinau, ar 
būtų praktiška! Ypač abejo
nė kįla skaitant šian bei ten 
žinias, kad Vienoje alkanoji 
liaudis sukėlė riaušes prieš 
valdžią. Ant Kaukazo žy
mus simptomai revoliucijos 
pastebima. Lenkija atvirai 
prieš Rusiją sukilo. Štai jų 
atsišaukimas:

“Lenkai! VarŠavoje su
sitvėrė tautos valdžia. Vi
są lenkų pareiga nuolankiai 
atsiduoti jos globai. Koman- 
duotojum Lenkijos kariškų
jų spėkų yra paskirtas py- 
lietis Juozas Pilsudskis, ku
rio prisakymų visi turi klau
syti! Varšava, September 
3 d., 1914 m.”.

Buvo pranešimas, kad ir 
Rusijos Juodųjų jūrių jūri
ninkai sukilo. Ypač karei 
pasibaigus, galima laukti, 
jog visur alkanųjų riaušės ir 
tikroji revoliucija užvirs. 
Šiaip ar taip, ir mūsų Lietu
va gali būti į tas riaušes į- 
traukta. Kunigai, nukentė
jusiųjų šelpimui komisijoje 
būdami, pripažins tas riau
šes revoliucija ir, kaipo re- 
voliucijonierius, nebešelps, 
bet taip, kaip ir 1905 metais, 
anot kunigo Laukaičio paša-’ kad reikia platformos. Bet 
kos Dūmoje,. stengsis vai-i jeigu jiems reikia,—tai iš to 
džiai pagelbėti. Juk ir šį, dar negalima išvest, kad vi- 
metą amerikiečiai lietuviai: siems reikia.
kunigai per savo organą 
“Draugą” stačiai pasakė: 
“Męs, katalikai, katalikiš
ku žvilgsniu negalime revo
liucijos šelpti”. Ar ne gana 
pasakyta?

Todėl, akyvaizdoje tokių 
lės taip daug suaukauti, kad apystovybių, visi busimojo 
visus reikalaujančius su
šelpti. Šį kartą — biznieriai, 
karčiamninkai ir kunigai 
neduos taip gausiai, kaip ant 
“Saulės” mokyklų ar ant 
tautos namų davė, nes ten, 
mat, aukso raidėmis ant 
sienų jų pavardės buvo keti
nama parašyti. Tą viską, 
perkračius, pasirodo neper- 
didžiausia viltis daug pini
gų surinkti, o nukentėjusių 
bus labai daug, ypač dabar, 
kada apystovos susidėjo to
kios, jog diena iš dienos lau
kiama karo teatro persikėli
mo į Didžiąją Lietuvą. Jei
gu taip įvyktų, nuteriotų vi
są Lietuvą.

Dar vienas ir svarbus 
klausimas, kaip ta pašelpa 
bus padalinta tiems nuken- 
tėjusiems. Kas ją padalins? 
Žinoma yra, kad karės laike 
visos draugystės, visi kultū
riškieji centrai pairs. Rau
donojo Kryžiaus męs netu
rim. Plotas nėra taip ma
žas Lietuvoje, kad užtektų 
penkis ar dešimtį žmonių 
ten pasiuntus. Jie nieko ne
paspės padaryti. Vietiniai

gal ir geru būtų dalyku, e- 
sant kitokiai aiškesniai situ
acijai Lietuvoje, bet šiuom 
laiku taip miglotai esant si
tuacijai, nežinia, ar męs be- 
paspėsime kiek pinigų į tą 
fondą surinkti, kaip gali iš
kilti Europoje sumišimas, 
kurį mums prisieis šelpti pa
lei esančias mūsų visuome
nėje srioves—partijas. Ta
da, kad į Europą pasiuntus 
pinigų, prisieitų mums čia 
ant vietos tą fondą pasida
lint pagal esančias partijas, 
kas greičiausiai, privestų 
mus prie susipykimo ir 
smarkių peštynių, kaip ir 
1906 metais. Kas gi iš to iš
eitų? Vieton gelbėjus Lie
tuvoje kovojantiems už Lie
tuvos autonomiją, męs čion 
ant vietos ginčytumės už ke- 

gvventojai bus išmušti ar iš- lis dolerius! Ar negeriau
blaškyti. Pasiliks nepalies- būtų, kad kiekviena partija

Žinios delei kares 
ir apie karę.

seimo delegatai išanksto tu
ri apsvarstyti, prie ko jų ta
rimai gali privesti ir kas iš 
to gali išplaukti. Reikalin
ga visų tarimų išpildymo 
planus aiškiai supratime tu
rėti, kad nereikėtų paskiaus 
pirštus sau kri^fet^^><^w’‘r«Qilgaivtęsčsi. Prasidėjo di-

Vienas centrais fondas'deli susirėmimai, pradėjo 
ant karės laukų šimtais kris
ti, tuomet jau pradėjo rašyt, 
kad ten ir ten sumušta rota, 
ten ir ten sumuštas batalio
nas, ten ir ten sumuštas pul
kas, brigada, korpusas ir t.t. 
Mat, jau nebegalima suskai
tyti, pagalinus, kam skaityti, 
kam bereikalingai laiką eik
voti ? Pasibaigs karė ir tuo
met tėvai žinos, jog jų sūnus 
nesugrįžo iš karės lauko,mo
teris su mažais kūdikiais ži
nos, kad jos vyras nesugrįžo, 
sesuo žinos,kad jos brolis ne
sugrįžo, mergina žinos, kad 
jos mylimasis nesugrįžo — 
visi žinos, visi lies ašaras, vi
si dejuos, visi vaitos. Tai 
kam dabar skaityti užmuš
tuosius?

Pagaliaus, perdaug darbo 
pranešti,kad sumušti pulkai-

Kiek žūsta ant kares lauko?
Prasidėjus Europoj ka

rėms, išsyk buvo nedideli su
sirėmimai ir tuomet dar ma- 
tydavom skaitlines užmuš
tųjų ir sužeistųjų. Bet tas

skaitliuoti. Mit, greitesnis 
darbas—pasak* kad tiek ir 
tiek desėtkų mylių nuklota 
lavonais ir atliktas kriukis.

Skaitytojai irgi prie tokių 
pranešimų priprato. Su
prantama; kuomet nėra 
skaitlinių užmuštųjų ir su
žeistųjų, kuomet yra, sako
ma, kad eina mūšys ant dvie
jų šimtų mylių ir daugiau, 
tai mažai į tai atkreipi atydą 
ir visai nepamisliji, kiek ten 
yra užmušama ir kiek sužei
džiama. Bet jeigu pasiro
dytų tikros skaitlinės užmu
štųjų ir sužeistųjų, tuomet 
reiktų užsimerkti nuo tų 
skaitlinių ir trenkti iš ran
kų laikraštį.

Štai męs randame oficija- 
lišką pranešimą, kad laike 
aštuonių dienų mūšio fran- 
cūzų ir anglų su vokiečiais, 
pirmųjų 130 aficierių už
mušta, 388 sužeista ir 279 be 
žinios dingo.

Čia paduodama tik aficie
rių skaitlines, o apie papras
tų kareivių žuvimą visai ne
kalbama.

Dabar męs pabandysime 
padaryti išvedimą, kiek ga
lėjo per tas aštuonias dienas 
žūti kareivių.

Karės laike, vidutiniškai, 
ant 180 kareivių yra vienas 
aficieris. Kiekvienas aficie- 
ris turi būti sykiu su savo 
kareiviais. Reiškia, ant 
kiekvieno užmušto aficierio, 
išeina proporcijonališkas 
skaičius užmuštų kareivių, 
būtent 180. Viso užmušta 
130 aficierių, tai kareivių 
skaičius lyginsis 23,400! Su
žeistų aficierių yra 388, tai 
paprastų kareivių turi būti 
69,840! Jeigu be žinios din
go 279 aficieriai, tai karei
viu turėjo be žinios dingti 
50,220! Ir tokias proporci
jonališkas skaitlines męs 
randam tik aštuonių dienų 
mūšy iš francūzų ir anglu 
pusės. O kur vokiečių pusė? 
O kur rusų su austrais? Kur 
serbų su austrais? Kur ru
sų su vokiečiais? Juk pasta
ruoju laiku visur buvo karš
ti mūšiai. Prie to viso reikia 
pridėti jūrių mūšiai. Ir jei
gu tas viskas galima būtų 
skaitlinėm prirodyti, tai bai
su ir pamislyti, kiek žūsta 
žmonių ant karės lauko.

Ir kam tos aukos reikalin
gos? Kas jų troško? Kas 
iš to naudą turės? Niekas ki
tas, kaip tik kapitalistai.Ka
pitalistai troško karės dėlto, 
kad padidinus savo kapitalą, 
o patrijotai, apsvaigę patri- 
jotizmu, mato iš tos karės 
garbę tėvynei.

Garbė tėvynei, kuomet tos 
tėvynės laukai nukloti lavo- 
naisV garbė tėvynei, kuomet 
visur spirga žmogiena; gar
bė tėvynei, kuomet upeliuose 
vanduo raudonas nuo krau
jo; garbė tėvynei, kuomet 
našlaičių liejasi ašaros; gar
bė tėvynei, kuomet visur gir
disi kaukimai sužeistųjų;

Leonidas Andrejev.

Turinys. Pasišnekėjimas su mergina, 
sesere pamišusio aficierio. Malonus įspūdis 
to pasišnekėjimo. Mergina ryžtasi eiti ka- 
rėn, kaipo sesuo mielaširdystes.

Laiškas žuvusiojo aficįerio. Tame laiš
ke rašoma apie vadinamų kares poeziją, 
“kraujo” poeziją. Ir žmogus, rašantis tą 
laišką, taip-pat jau nėra normalis žmogus.

musys vis dar tęsiasi ir vėl mane apėmė nyki 
baimė, nujautimas kokio tai pavojaus, ir ant 
smagenų, rodosi, vėl kas tai būtų užgulęs. 
Tas baisumas ateina, jisai jau ant slenksčio 
tų tuščių, tų šviesių kambarių. Atsimink, 
atsimink apie mane, mano mieloji mergaite: 
aš einu iš proto. Trisdešimts tūkstančių už
muštų. Trisdešimts tūkstančių užmuštų...

XVII.
...Mieste prasidėjo kokios tai muštynės.

Eina slapti ir keisti gandai...

kojų! Patrijotai tuomi di
džiuojasi ir ploja delnais!

Švenčioniškis.

Generolas Russky, po ku
rio vadovyste rusų armijai 
puikiai sekasi Galicijoj.

(Tąsa).
ko kapų tyla: tai jie atbėgo ir prasidėjo 
durtuvų kova. Ir tos tylumos jau neapvei
kė jo protas.

Dabar jisai ramus, koleik aplink ji šne
ka, šaukia; jisai tuomet, įtempęs girdą, 
klausosi. Bet kaip tik užviešpatauja tyla — 
jisai stveriasi už galvos, mušasi sienon, jį 
apima svaigulys.

Jisai turi daug giminių. Jie per visą 
dieną, pamainomis, linksmina jį ir jam ra
miau, bet liekasi naktįs, tos ilgosios naktįs, 
tos tyliosios naktįs, — ir čia ėmėsi darbo jo 
tėvas, jau visai pražilęs senelis ir, rodosi, 
šiek tiek pamišęs. Jisai prikabino ant 
sienų jo kambario daugybę laikrodžių, ku
rie savo garsiais “tik-tik”, ramino nelaimin
gą sūnų. Dabar jisai rengia kokį tai ratą, 
panašų į nenuilstantį barškutį. Visi jie ne
nustoja vilties, kad jam pavyks išsigydyt, 
kadangi turi vos tik 27 metus. Gana tan
kiai pas juos būna labai linksma. Jį apvel
ka puikiais drabužiais — tik ne kareiviškais 
— rūpinasi jo išžiūra ir tasai baltaplaukis, 
jaunu veidu, susimąstęs žmogus, savo ty
liuose judėjimuose taip atydus, jog jį gali
ma pavadinti gražiu žmogumi.

Kuomet man viską apie jį papasakojo, 
aš priėjau, pabučiavau jo ranką, baltą, su
tingusią ranką, kuri daugiau jau niekuo
met nepakels ginklo prieš kitą žmogų, — ir 
niekas iš to nenusistebėjo. Tiktai jaunutė 
jo sesuo maloniai man nusišypsojo ir taip 
gražiai išreiškė man užuojautą ,tarytum aš 
būčiau buvęs jos jaunikiu ir jinai mane būtų 
mylėjusi daugiau, kaip ką nors kitą pasau
ly. Ji taip buvo maloni dėl manęs, jog aš 
vos-vos susilaikiau nepapasakojęs jai apie 
mano tamsius, tuščius kambarius, kuriuose 
man blogiau, kaip vienam — niekinga šir
dis, niekuomet nenustojanti vilties... Ir pa
darė taip, jog mudu likomės vienudu.

— Koks tamsta baltas, o paakiai taip 
įdubę, — maloniai pasakė jinai. — Ar ser
gate? Jums gaila jūsų brolio?

— Man gaila visų. Ir aš patsai ne
sveikas.

— Aš žinau, kodėl tamsta pabučiavai jo 
ranką. Jie to nesuprato. Už tai, kad jisai 
pamišo, taip?

— Taip, todėl, kad jisai pamišėlis.
Jinai susimąstė, giliai susimąstė ir tapo 

panaši į brolį ( - tiktai labai dar jaunutė.
— O man, — jinai stabtelėjo ir parau

donavo, bet nenuleido akių, — o man pave
lysite pabučiuoti jūsų ranką?

Aš atsistojau prieš ją ant kelių ir pra
tariau :

— Palaiminkite mane.
Ji truputį pabalo, pasitraukė ir vienom 

tik lūpom prašnabždėjo:
— Aš netikiu.
— Ir aš taip-pat.
Vieną sekundą jos ranka lypstelėjo ma

no galvą ir ta sekunda praėjo.
— Tu žinai, — pasakė ji, — aš važiuoju 

tenais.
— Važiuokle, bet tu neišlaikysi.
— Nežinau. Bet jiems reikia pagelbėti, 

kaip tau, kaip broliui. Jie nekalti. Ar atsi
minsi mane?

— Aš atsiminsiu. Likie sveikas!
— Likie sveika ant visados!
Ir aš tapau ramus ir man lengvu pasi

darė — lyg būčiau pergyvenęs patį didžiau- 
sį gyvenimo kartumą, kuris tūno mirtyje ir 
pamišime. Ir pirmą kartą aš įėjau vakar į 
savo namą ramus, atidariau brolio kabineto 
duris ir ilgai sėdėjau už jo stalo. Ir kuomet 
naktį, staigiai nubudęs, kaip nuo smagaus 
sudavimo kumščia, aš išgirdau braškėjimą, 
sausos plunksnos, visai neišsigandau ir pa
galvojau net su dideliu smagumu:

— Dirbkie, brolau, dirbkie! Tavo 
plunksna nesausa — tu padažei ją į žmonių 
kraują. Lai tie lapai ir liekasi balti, bet jų 
tuštumas daugiau pasakoja žmonėms apie 
karę ir išmintį, negu visa tai, ką parašė pro
tingiausi pasaulio žmonės. Dirbkie, brolau, 
dirbkie 1

...O šiandien iš ryto aš perskaičiau, kad

XVIII.
Šiandien iš ryto, sekdamas laikraštyje 

begalinį surašą užmuštųjų, aš užėjau man 
gerai pažįstamą pavardę: užmuštas sužie- 
dotinis mano sesers, aficieris, pašauktas 
kariumenėn išvien su mano nabašninku bro
liu. O už valandos laiškanešis atnešė laišką, 
adresuotą mano broliui; ant konverto aš 
pažinau ranką užmuštojo: numirėlis rašė 
numirėliui. Bet tai visgi yra geriau, negu 
kad numirėlis gyvam rašytų; man parodė 
motiną, kuri dar visą mėnesį gaudavo laiš
kus nuo sūnaus, apie kurio mirtį buvo jau 
skaičiusi laikraščiuose. Tai buvo brangus 
sūnelis ir jo laiškai buvo kupini suramini
mų, malonių žodelių ir kokios tai nepapras
tos vilties į ateities laimę. Jisai buvo jau 
numiręs, tuo tarpu, kiekvieną dieną nepa
prastu akuratiškumu rašė apie gyvenimą 
ir motina liovėsi tikėjusi į jo mirtį, — o 
kuomet laiškai liovėsi ėję ir prasidėjo bega
linis mirties tylėjimas, ji paėmė abiem ran
kom didelį sūnaus revolverį ir iššovė sau į 
krūtinę. Girdėjau, ji likosi gyva, gerai ne
žinau.

Aš ilgai čiupinėjau rankose konvertą ir 
galvojau: jisai laikė jį rankose, jisai kur ten 
jį pirko, davė pinigų, jisai užklijavo jį. Pas
kui pradėjo judėti ratas to painaus mecha
nizmo, kurį vadiname pačta ir laiškas plau
kė pro girias, laukus, miestus, pereidamas iš 
rankų į rankas, bet tiesioginiai eidamas 
prie savo tikslo. Jisai čebatus tą paskutinį 
rytą avėsi, o jis plaukė; jisai buvo užmuš
tas, o laiškas plaukė; jisai buvo įmestas 
duobėn sykiu su kitais užmuštaisiais, — 
laiškas plaukė pro girias, laukus ir miestus 
— gyva šmėkla pilkame konverte. Ir dabar 
aš laikau jį rankose.

Štai laiško turinys. Jisai parašytas ant 
kampelių popieros aluvėliu, bet nedabaig- 
tas... Turbūt, kas nors sukliudė.

...“Tik dabar aš suprantu didžią kares 
linksmybę, tą seną-seną, pirmykštę links
mybę užmušinėti žmones — gudrius, viliu- 
gingus, daug daugiau interesingus, negu 
žvėrys. Nuolat atiminėti gyvastį taip jau 
gražu ir smagu, kaip žaisti laun-tenis 
žvaigždėmis ir planetomis. Bėdinasis ma
no drauge, kaip gaila, kad tu ne su mumis 
ir turi liūdėti kvailame kasdieniškume. 
Mirties atmosferoj būtum radęs tą, prie ko 
amžinai veržiasi savo prakilnia, jieškoji- 
mų pilna siela. Kruvina puota — nors tai ir 
navatnai skamba, bet tame slepiasi pati tei
sybė. Męs maudomės kraujuose iki kelių ir 
galva svaigsta nuo to raudonojo vyno, kaip 
vadina jį, bejuokaudami, mano kareiviai. 
Gerti kraują priešo — visai jau nėra toks 
kvailas paprotys, kaip męs galvojam: męs 
žinojom, ką darėm”...

...“Varnai rėkia. Ar girdi, kaip varnai 
rėkia. Iš kur jų taip daug? Dangus pajuo
davo nuo jų. Jie krankia čia jau, šalę mūsų, 
nustoję baimės jausmo, jie lydi mus visur,— 
ir visuomet męs apačioje jų, kaip po juodu 
dangčiu, kaip po judančiu medžiu su juodais 
lapais. Vienas tų juodvarnių priėjo prie 
manęs ir norėjo gnybtelt veidan. Turbūt, 
manė, kad aš nebegyvas jau. Juodvarniai 
krankia ir tasai mane baugina. Iš kur 
jų taip daug?”

...“Vakar męs paskerdėme daug sumi
gusių. Męs žengėme tylutėliai, vos-vos ko*- 
jomis žemę lypstydami ir taip atsargiai, kad 
nepajudinome jokio lavono, nenubaidė- 
me jokio varno. Kaip šešėliai, ėjome męs, o 
nakties tamsumas mus dengė. Aš pats pa
smaugiau sargybinį, net nespėjo surikti. 
Supranti — mažiausias riksmas ir viskas 
būtų žuvę. Jisai, matomai, nespėjo net su
vokti, kad jį smaugia”.

Jie visi buvo sumigę ties užgęsusiom 
ugnimis, kaip namie ant savo lovų. Męs 
skerdėme juos ilgiau, kaip valandą ir tik ne- 
kurie spėjo pabusti ir patirti, kas darosi ap
linkui. Jie spiegė ir maldavo susimylėjimo. 
Kandžiojosi. Vienas nukando man pirštą 
dešiniosios rankos, kuria aš laikiau jį už 
galvos. Jisai nukando man pirštą, o aš nu
sukau jam galvą, kaip kokį kūlį. Kaip tau 
rodosi, ar mudu ant lygių išėjom? Paskui 
męs išrengėm juos ir pasidalinome jų skar- 

(Toliaus bus).
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Steponas Žeromskį.

MOTERIMS
NAUJIENOS
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užsimauti ant galvos visai 
nežiūrint i veidrodi.

< 4

savininkai varo iš kambarių 
ir neduoda vandens.
i įs buvo baisiai įniršusios.

Už tango 30 dienų 
kalėjimo.

New Yorke tūlas sportas 
priėjo prie 18 metų mergai-

VAGIS
(Vertimas).

moterįs išsiskirstytų, nes 
mitingai laikyti uždrausta.
Puomet moterįs patraukė 
gilu man kaimo; jų susirinko 
apie 300. Kuomet policija

pareikalavo išsiskirstyti, Į |
moterįs dar labiau pradėjo H Z į Į%| 11 IV { 
spiestis, ėmė akmenimis'! jLflJLAi JI vZ kze t

i ja ir šaukti,; L....... ............

paprastų žmonių vargti, ne- terįs atsake, kad vyrai jų moterįs.
ir aprašyti. Šiomis areštuoti už streiką, kompa- gyvenimas gana sunkus, jei-

1 1 1 • V v • . V LX . . L 1       t 1 t VA ZA 4- ZN ZA v ▼ zA. 1 rja neišmoka pinigų, namų gu jos nesigaili net savo kū- 
dikių mesti po kazokų ark-' 

Mote- lių kojomis.

Męs perspėjom girininką Lelėvičių, kad 
ant rytojaus, auštant, ateisime pas jį ir jis 
turės mus nuvesti į tą vietą, kur randasi 
daug ančių.

Jis jau laukė; reikėjo atsikelti antroj 
valandoj naktį, užsimauti ilgais aulais ba
tus ir eiti. Štai, męs einame su ponu Al
bertu, rūkydami ir labai tingiai kalbamės.. 
Einam labai siauru takeliu, iš abiejų pusių 
Apgulę javai siekia mūsų veidus; ant kiek
vienos varpos daug rasos. Męs pervedame 
Ttt'ka per varpas ir paskui pabraukiame 
per savo veidą. Kvepia rugiais...

Pučia švelnus vėjalis, nors ir nevisai 
šiltas. Jis nelanksto javų, bet, rodosi, glos
to juos, glamonėja ir bučiuoja. Varpos irgi 
tingiai, apmirę supasi, viena kitą palies
damos. Rasa nuo varpų išlengvo slenka že
myn ir dingsta. Toli, alksnyne, gieda lakš
tingalos Pievose girdisi balsas: putpala 
putpala, putpala! Tas obalsis nueina per 
laukus ir juose dingsta. Ir vėl viskas nu
tilsią. Paskui vėl pasigirsta kokio tai ryti
nio paukštelio balsas, sukeliantis žmogaus 
sieloj jausmus, meilę ir tuomet pradedi jau
sti grožybę gamtos. Medeliai irgi klausosi 
paukštelių čiulbėjimo. Męs gi neturime lai
ko klausytis tų visų linksmybių.

Męs jau išeiname į plačias pievas. Dar 
tamsu, bet ta tamsa jau darosi aiškesnė. 
Kur tai matosi piemenų sūkurys, bebai
giantis degti. Męs dar nieko negalime ma
tyti apart mūsų šuns, nuolatos bėgiojančio 
aplink mus. Męs artinamės prie girios ir 
pradedame nardyti, užpuldami ant rasotų 
krūmų. Vėl pradeda paukščiai dainuoti. 
Mums linksma eiti taktan paukščių mu
zikos.

Papučia vėjalis, pakvipsta žemuogėm, 
įvairiais žiedeliais — labai sveikas kvapsnys 
ir męs kvėpuojame pilna krūtine.

Pagaliaus. pasirodo tarp medžių mels
vas dangus. Rodosi, kad jis pripildo girią 
įvairiomis malonybėmis. Storos pušys, nu
leidę savo šakas žemyn, ilsisi; jos nejuda, 
tartum dar neatbudę iš gilaus miego. Jau 
galima matyti balti rytiniai rūkai begulanti 
ant pievų. Priešais mūsų akis prasideda ko- 
smarkiausia tamsos su šviesa kova; tamsa 
pradeda nykti, o šviesa augti. Šviesa daro 
užpuolimus, o tamsa vis traukiasi ir trau
kiasi toliau... Kiekviena iš jų laikosi žino
mą laiką, stiprinasi, kovoja ir paskui mirš
ta. Ta kovą baisi tuom, kad nei triukšmo, 
rei šauksmo, nei vaitojimo — nieko nesi
girdi. Pagaliaus, tamsa visai prasitraukia. 
Prieš pat saulės užtekėjimui, tamsa prade
da lysti į krūmus, atgula didelėn žolėn, pra
deda šliaužti girion ir ten galutinai pasisle
pia. Dabai' paukščiai pradeda linksmiau 
giedoti, pasigirsta vyturėlių balsai, pradeda 
pempės šaukti: “Gy-y-vi, gy-y-vi!” Oras 
prisipildo paukščių rytiniu himnu.

Musu takas, kunuCnTJ einame, labai vin
giuotas: tai į girią įūlTia, tai vėl išeina į pie- 
•ą, užaugusią karklų krūmais. Tie krūmai 
mums pasirodo arkliais; męs atsargiai prie 
jų einame ir, priėję artyn, drožiame lazda. 
Bet vietoj arklio, pasirodo karklų krūmas ir 
mus aplieja rasa.

Pagaliaus, pradeda švisti. Balti, pa
dangėmis išblaškyti debesįs tampa apšviesti 
saulės spinduliais. Tartum kas su rankomis 
pakelia tamsos uždangą, kuri visai pražūna.

Pasirodo kaimai, apaugę augštais topo
liais, kurie, nuo saulės spindulių, išrodo mė
lyni; girios, pievos, laukai, kaimai, rodosi, 
juokiasi ir džiaugiasi ryto grožybėmis.

Męs kaip tik prisiartiname prie Lelevi- 
čiaus girnamio, kuris rodosi tarp augštų 
eglių.

Lelevičius jau sėdėjo ant slenksčio. Ka
da męs priėjome, jis pašoko, pradėjo gniau
žyti kepurę su žaliu aplanku, atiduoda
mas mums pagarbą, kukšėdamas kulnimis, 
kaip tas kareivis.

. — Lelevič, ančių bus? — Paklausė po
nas Albertas.

— Galybės, ponas, galybės!...
— Na tai eisime, vesk mus!
Męs užsirūkom, permainėm savo šautu

vus nuo kairiųjų pečių ant dešiniųjų ir lei
domės kelionėn. Lelevičius ėjo pirma, o aš 
paskui.

Balti nikai juda, sukasi ir kįla augštyn, 
kaip tie dūmai. Tankiai jie taip užgula, 
kad visai nesimato kaimų, bet paskui vėl iš
nyksta. Ant pievų balta rasa ir kur męs 
praeiname, pasilieka juodas kelias.

— Puiki bus diena! — iššovė Lelevičius, 
norėdamas ką nors pasakyti.

— Hm... — suniurnėjo ponas Albertas.

Tuojaus Lelevičius apsistojo ir net pri
tūpė.

— E-e-e, brolyti! — žiūrėdamas į žemę 
jis šnabždėjo. Ant rasotos pievos aiškiai 
matėsi, kad nuvažiuota su vežimu į girią. — 
Lentas vagia, ponas, lentas, — pradėjo Le
levičius kalbėti. Jis taip nudžiugo, kad net 
balsas persimainė.

— Eikime išlengvo, — pratarėme męs 
visi trįs ir leidomės pėdsakais į girią.

Priėjom prie iškirtimo; męs nusiuntėm 
Lelevičių surasti vagį, o patįs atsisėdom po 
medžiu. Jis, kaipo lapė prie vištų, pradėjo 
šliaužti per iškirtimą; jo veidas buvo links
mas, pilnas džiaugsmo, rodėsi kokia tai ne
paprasta šypsą ir niekas negalėjo užginčyti, 
kad jis neapsilaižys, kaip katinas, žiūrėęla- 

kmas Į dešras. Nėpoilgam jis paviliojo mus 
pirštu.

Męs priėjom: šalę iškirtimo, tankumy- 
nėly, stovėjo užkinkyta į ratus kumulaitė, 
pririšta tokia stora virve, kad galėtų savo 
svarumu atsverti visą kumelaitę. Ratai su- 
kiurę, suraišioti virvagaliais. Pavalkai kieti, 
be jokio pamušalo ir jau nugraužę visą ku
melaitės kartį. Kadangi jinai stovėjo nulei
dus galvą, tai pavalkai nusmuko ant ausų. 
Medinės jienos ištrynė jai šonuose duobes, o 
senas apinasris išgraužė lūpas. Vuodai, mu
sės ir gyliai gėrė iš jos kraują, o jinai nei 
nemanė juos nusivaikyti, o tik išlengvo, pa
gal seną įprotį, mosavo uodega.

— Velniškas pakinkymas! — tarė giri
ninkas. — Kad nors vienas kur nors būtu 
diržiukas, visur virvė ant virvės! — liūdnai 
jis užbaigė savo kalbą.

Męs atsisėdom po puše ir pradėjom 
laukti. Lelevičius iškišo iš už krūmų galvą, 
pradėjo mirkčioti ir juoktis: jis jau pamatė 
“jį” — tai valstietis Obala.

Obala eina slapstydamasis tarpe krūmų 
ir nešasi ant peties keturias lentas. Jis ap
sidairo, pasiklauso, prisilenkia prie žemes ir 
vėl išlengvo eina linkui vežimo.

— Keturcoles!... — šnabždėjo girinin
kas ponui Albertui ant ausies, tartum išpa
žintį atlikdamas.

Obala priėjo prie vežimo, jau norėjo pa
sidėti lentas, bet štai, tartum iš žemių išlin
do priešais jį Lelevičius. Jis mandagiai 
sveikinasi su valstiečiu ir ironiškai sako:

— Ponas Obala!
Valstietis numetė ant žemės lentas, nu

sispjovė ir pradėjo į Lelevičių žiūrėti. Tarp 
valstiečio ir jo kumelaitės buvo mažas skir
tumas: liesas, apdriskęs, išblyškęs, augštas, 
susikūprinęs jis išrodė į kokį tai įrankį, ku- 
riuomi kilnoja sunkius daiktus.

Iš po didelės, panašios į padušką kepu
rės, matosi ilgi, susivėlę plaukai,.pilni šiaud
galių ir kitokių šiukšlių. Apsivilkęs jis bu
vo dviem audeklo šmotais: ilgi, iki kelių 
marškiniai, po kaklu parišti raudonu kaspi
nu, per vidurį sujuosti diržiuku ir kelinės 
iki pintinu, bet tokios purvinos, tokios su
driskę, kad bežiūrint į jas, norėjosi sušukti: 
“Obala, greičiausiai vežkite savo kelines į 
Paryžiaus parodą! Lai civilizuotas pasau
lis pamato, kad ir jūs, pagal savo išgalę, stu- 
miate kultūrą pirmyn!...” Obalos keliai buvo- 
sulenkti, kaip to žiogelio, o ant jų kelinės 
praplyšę, ir ne tai, kad netikėtai būtų per
plėštos, bet jau sunešiotos. Aš pažiurėjau 
į jo kojas: pirštai iškrypę, užsirietę, kaip 
vanago nagai, pintinai atsimušę ir išsikišę į 
užpakalį. Man pasirodė, kad jam civilizaci
ja dar negalėjo suteikti nei vienų batų, ku
riuos jis būtų sunešiojęs.

Negalima sakyti, kad jo veidas būtų bu
vęs bjaurus; tai buvo paprastas veidas, ko
kius dauguma valstiečių turi. i

Męs atsikėlėm nuo žemės ir tik tuomet 
mus pamatė Obala. Jis nusiėmė nuo galvos 
kepurę, atkėlė nuo kaktos plaukus, kurie 
buvo užkritę ant akių ir, lenkdamasis prieš 
mus, numetė ant žemės kepurę.

— Tegul bus pagarbintas Jėzus Kris
tus! — pratarė jis.

— Ant amžių amžinųjų, balandyti, ant 
amžių amžinųjų! — atsakė ponas Albertas, 
— bet tu gerai moki Kristų garbinti...

Ponas Albertas atsisėdo ant kelmo ir

— Klausyk, Obala... man rodosi, kad tu 
vadiniesi Obala, taip? — Na, matai, Obala— 
ar tai gerai tu darai, kad važiuoji į svetimą 
girią, imi svetimas lentas ir, be jokio sąži
nės graužimo, vežiosi jąs namo? Pasakyk, 
man, ar tai gerai taip darai? Tu jau dievo 
nebijai ar abelm i... Na, sakyk, ar aš galiu 
tave skaityti kaimynu, piliečiu, taip sakant, 
broliu?

— Jūsų malonybė...
— Paliauk, prašau tavęs, paliauk tą sa

vo kalbą! Tu man už šitas lentas atsisėsi 
kalėjiman, nes kitaip su jumis pasielgus, 
tai ir be kelinių pasiliksi... Supranti?

(Toliaus bus).

LAISVI

vus policija pareikalavo, kad kė. Viso suareštuota 41. nugabeno kalėjiman. Šiomis 
Trįs iš jų buvo su žindamais dienomis atsibuvo teismas ir 
kūdikiais, tai tapo paliuo- tas sportas gavo 30 dienų 
suotos, o kitos pasodintos kalėjimo, 
kalėjiman už kėlimą triukš-' 
m o.

Tai]) kovoja išalkę Rusijos 
. Pasirodo, kad jų

“PASIVIEŠĖJO”.
Daugelis iš Amerikos iš

važiavo j Europą pasivie
šėti ir mane tuojaus sugrįžti 
atgal. Suprantama, kapita
listai turėjo daug vargo, bet . ~ -
tas jų vargas, sulyginus su užklausė, ko jos nęri, tai mo-

galima i
dienomis atplaukė iš Liver- 
poolio laivas ir ant jo atva
žiavo tūla moteris G. Gibs.

Trįs menesiai atgal jinai 
išvažiavo į Rusiją pas savo 
gimines pasisvečiuoti ir išsi
vežė tris kūdikius.

Nespėjo jinai apsidairyti,
kaip jau buvo apšaukta ka-į metyti į policiją ir ------- ,,
rė. Štai ką jinai pasakojo: (kad jos nesiskirstis; dauge-

“Aš tuojaus norėjau grįž-iiis iš moterų pradėjo dėti sa- 
ti atgal, bet laukiau nuo vy-! vo kūdikius po kazokų arklių 
ro laiško. 'kojomis. Nors kazokams už-

enka žvėriškumo, vienok jie
ro laiško.

“Kada aš su savo kūdi
kiais atguliau, tai nakčia iš
girdau šaudymą iš kanuolių. 
Išbėgau ant gatvės ir neap
sakomai persigandau.

“Vyrai bėgiojo gatve ir ne

ir pasakojo, kad Vokietija 
nori išnaikinti Rusiją.

“Per visą naktį kaimiečiai 
meldėsi. Šaudymąsis vis 
ėjo smarkyn ir smarkyn. 
Ant rytojaus, kaip tik pra
dėjo švisti, aš pasiėmiau sa
vo kūdikius ir išvažiavau i 
Virbalį, nes ten turėjau gi
minių.

“Naktį, kuomet aš norė
jau apleisti Virbalį, mane ir 
ir kūdikius pagriebė karei
viai ir pasodino į savo duo
bes. iš kurių jie šaudė.

“Besėdžiant ten, mano 
vieną kūdikį nušovė, o ant
ras taip susirgo, kad tuojaus 
mirė.

. “Dabar aš sugrįžau tik su 
viena mergaite ir važiuoju 
pas savo vyra. Nežinau, ar 
ilgai aš galėsiu gyventi; nes 
tas viskas neapsakomai atsi
liepė ant mano sveikatos”.

Moteriškė pradėjo grau
džiai verkti.

Tokis tai buvo pasiviešėji- 
mas tos nelaimingos moters.

dangi galėjo kūdikiai nuken
tėti. Nekurios įsiveržė i 
vienų kasyklų mašininį sky
rių, kad sulaikius d arba, o 
kitos pradėjo veržtis į gene- 
rališką kasyklų kontorą. Da
lis moterų išlauže vartus, įsi
veržę į mašininį skyrių, su
mušė mašinistą ir privertė 
sustabdyti visą darbą. Ki
tos moterįs pradėjo langus 
daužyti. Su dideliu vargu

šinti. Astuonios moterįs ta- 
i po suareštuotos. Kuomet 
suareštuotas gabeno polici
jos nuovadan,tai vėl moterų 
būrys užpuolė ant policijos, 
))radėjo mėtyti akmenimis ir! 
stengėsi savo drauges atim- i 
ti, bet nepavyko.

Tuojaus pribuvo policijos 
viršininkas su 20 kazokų ir 
pradėjo geruoju moteris 
prašyti, kad jos išsiskirstv-

“Nuskriaustos44 francūzės.
Dar niekados nebuvo taip 

skaudžiai “nuskriaustos” 
francūzės, o ypatingai pary
žietės, kai]) šiais metais. Vi
si gerai žino, kad Paryžius, 
tai madų šaltinis. Ten kas 
tris mėnesiai mainoma ma
dos ir tuomi turi rūpintis 
motelis. Bet dabar, iškilus 
karei, nėra laiko ir net nega
lima rūpintis madomis. To
kiu būdu ant šių metų mote
rų rudeniniai drabužiai pa
siliko maždaug tie patįs, 
kaip ir pirmiau buvo, tik 
truputį perkeisti. Spalva 
visai neaprinkta. Tas dėl 
Prancūzių skaitosi didžiau
siu “smūgiu”, nes madose Vi- 
sa jų siela, visas jų gyveni
mas ir visa viltis.

Nors francūzės drabužiu 
inados nepaskyrė šiais me
tais, bet už tai žiemines 
skrybėles sugalvojo atsa
kančias. Jos pradėjo nešio
ti panašias į gaidžio skiau- 
turę, kas atsako'kariškų afi-

Elizabeth, N. J.
Ne visuomet galima pra

nešti ir linksmų naujienų. 
Kuomet męs patįs veikiami 
ir matome kitus veikiant, 
tuomet linksma darosi ir no
risi apie tą darbą pranešti' 
visuomenei. Bet jeigu ma
tai, kad pradėtas darbas ęi- 
na silpnyn, tuomet vėl reika
linga paraginti, kad tą dar
bą pastūmėjus pirmyn, kad 
pažadinus apsnudusius vei
kėjus. <

Pereitą vasarą susitvėrė 
Lietuvių Moterų Progresy- 
viŠko Susivienyjimo 4 kuo
pa, prie kurios priklauso 10 
narių. Išpradžios pasirodė, 
kad bus didelis tarp moterų 
judėjimas, bet... apsivilta. 
Juo tolyn, juo kuopa pradė
jo eiti silpnyn; pagaliaus, 
jau ir ant mitingų negalima 
sukviesti. Pastaruoju laiku 
net trįs mitingai pasiliko be 
pasekmių.

Aš patarčiau 4 kuopos 
draugėms, kad jos nepaisytų 
į tas, kurios nenori prigulėti, 
bet laikytųsi iš visų pajiegų. 
o jų darbas atneš vaisių. Męs 
gerai žinom, kad pradžia vi
sados būna sunki ir daug 
reikalauja pasišventimo. 
Bet pasišventimas ir energi
ja viską pergali.

Kunst Albers.

dyti. Tuomet viršininkas 
liepė kazokams nulipti nuo 
arklių ir visas moterįs vary
ti policijos stotim Tuom 
tarpu vėl dalis moterų už
puolė ant policijos, kad atė
mus suareštuotas drauges, 
bet vėl nepavyko: iš užpuoli-

MOTERŲ SUKILIMAS. . , , .T, . . . .. moliciios nuovadam o kitosBalachanų kasyklose su-|:t .. , a?-r -istreikavo darbininkai. Daij|išvaikytos Vėliaus wl su- 
streikierių suareštavo ir pa- jsn’inko moterų keli šimtai 
sodino kalėjiman. Tuomet!prie policijos nuovado ir 
streikierių moterįs, pasiėmę; pradėjo reikalauti, kad pa- 
kūdikius, pradėjo rinktis hiuosuotų suareštuotas. Po- 
prie Nobelio kontoros.Pribu- ]icija antru sykiu jas išvai-

kili policija suareštavo 33. ; į^s ir norėjo ją pabučiuoti, 
Jos visos buvo nugabentos į mergaitė liepė jam pra

sišalinti. Tuomet tas spor
tas paprašė ją pašokti su 
juomi tango. Tas viskas bu
vo ant gatvės. Mergaitė, 
nieko nesakius, pradėjo 
sportui lūpas “lyginti”. 
Tuom tarpu pribuvo polic- 
manas, suareštavo sportą ir

1) Kaip išrodo Belgijos miestas Termonde po vokiečių bombardavimui.
2) Sudinamituotas tiltas Wetterene, Belgijoj.

n

Tamaqua, Pa.
Reikia stebėtis, kad mūsų 

dvasiški ja be moterų nie
kur negali apsieiti ir moterįs 
jiems visuomet paduoda pir
mą pašelpą, kaip tai prade
dant nuo kunigo gaspadinės 
ir baigiant Chicagos seserų 
vienuolių. Rodosi, jie turė
tu visur moteris užleisti, vi- 
sur joms suteikti vietas, vi
sur jų balso išklausyti, bet 
praktikoj išeina atbulai.

Kada atsibuvo mitingas 
rinkimo delegatų į klerika- 
lišką Chicaginį seimą, tai 
laike diskusijų paprašė vie
ną mergina balso. Vienas iš 
kunigų klapčiukų štai ką at
sakė:

“Pirmiaus apsimaukie 
kelnaitėmis, o tuomet ant 
mitingų balso reikalaukie”.

Na, ar negaras kunigo 
klapčiuko atsakymas? Ar 
reikia didesnės pašaipos mo
terims, kurios taip uoliai 
šelpia dvasiški ją ir jų dar
bus ? Man rodosi, kad kiek
viena moteris turėtų apie tai 
pagalvoti, kaip klerikališkos 
partijos prie jų atsineša ir 
kaip jąs pagerbia ten, kur 
jos nori gauti balsą besvars
tant visuomeniškus dalykus..

Am of oras.

Newark. N. J.
20 d. rugsėjo Lietuvos- 

Dukterų draugystė parengė 
prakalbas su tikslu pri
traukti prie draugystės dau
giau narių ir paskleisti ap- 
švietą. Kalbėtojais buvo J. 
Kaškevičius ir L. Prūseika. 
Abudu kalbėtoju kalbėjo 
apie moterų reikalus, nuro
dinėjo jų praeitį ir dabartini 
padėjimą ir ragino organi
zuotis. Tarpais buvo ir dek
lamacijų. Deklamavo: M., 
Dobiniutė, O. Gekeniutė ir 
O. Žolyniutė. Kaip prakal
bos, taip ir deklamacijos iš
ėjo gana puikiai.

Žmonių buvo susirinkę 
apie keturis šimtus ir visi 
ramiai užsilaikė.

Pasibaigus prakalbom, 
prie draugystės prisirašė 51 
moteris ir daugelis žadėjo- 
ateiti į susirinkimą ir ten 
prisirašyti. Dabar draugy
stė turi 130 narių.

Kaip matot, draugystė kį- 
la, kaip ant mielių.’ Tokia 
draugystė ir turi kilti ,nes ji- . 
nai pastatyta ant progresy- 
višku pamatu.

Lietuvos Dukterų Onute.
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KORESPONDENCIJOS
vas K. P. Šimkonis. Taipgi 
buvo tarta, kad aukauti pa-

KUNIGAS TVARKOS AR
DYTOJAS.

Jersey City, N. J.
Nekartą teko patėmyti 

lietuviškuose laikraščiuose 
žinutes su aprašymu kunigų 
nešvarios agitacijos kursty
me vienų prieš kitus, kėlime 
susirinkimuose betvarkės ir 
t p. Rodos, lyg ir nesinorė
davo tam tikėti, kad tai ku
nigas, dvasiška ypata, atliki
nėtų tokius nešvarius dar
bus. Pagaliaus persitikri
nau, kad tikrai tokiais jie y- 
ra.

Štai, 13 d. 'rugsėjo, kuomet 
D.I.K. Algi rdo draugija lai
kė savo mėnesinį susirinki
mą, ir kuomet susirinkime 
viešpatavo kogeriausia tvar
ka, kaip štai, staiga ir nieko 
nesiklausęs, įsiveržė vietinis 
klebonas kun. Raštutis ir pa
reikalavo,kad jam duotų bal
są, nes turįs draugijai pra
nešti svarbų dalyką. Kuo
met tapo jam suteiktas bal
sas, tai vieton pasakyti ką 
naudingo, tuoj pradėjo kur
styti katalikus prieš “cici- 
likus”, kaip jis juos vadina. 
Girdi, D.L.K. Algirdo drau
gijoj priguli daugiau katali
kų, negu pirmeivių, užtat 
katalikai neturi pasiduoti, 
jie privalo Algirdo draugiją 
padaryti grynai katalikiška 
draugija, bedieviai prieš ka
talikus privalo galvas lenkti, 
bet ne katalikai prieš juos. 
Jie privalo mums dėkavoti, 
kad męs esame katalikais. 
Kuomet jam buvo patėmyta. 
kad nustotų kurstęs vienus 
prieš kitus, tuomet pradėjo 
visa gerkle šaukti: “balso 
man neduoda”, ir, pagaliaus, 
taip įsikarščiavo, kad net jo

nesirūpino.' L.S.S. vietos 
kuopa irgi nieko neparengė, 
nors tai buvo “Raudonoji 
Savaitė”.

14 d. rugsėjo buvo sušauk
ta viešas lietuvių susirinki
mas, kad apkalbėjus apie be- 
partyviškąjį seimą. Žmonių 
susirinko pilna svetainė. 
Prasidėjo “prakalbos”, Kal
bėjo: P. Lazauskas, J. čėsna, 
J. Vasiliauskas ir V. Nagor- 
nauskas. Visi kalbėjo “be- 
partyviškai”, bet socijalistų 
neiškolioję neiškentė, o ypa
tingai Vokietijos socijalis
tams kliuvo. Bekalbėdami 
visi prisidengė darbininkiš
ka skraiste. Jie pasakė: 
“Męs, darbininkai, į Vokieti
jos socijalistus žiūrėjome, 
kaipo į karės pergalėtojus, 
bet jie balsavo už karę ir pa
tįs ėjo į karės lauką, kad žu
dyti žmones”.

Tą pačią dieną, apie 4 vai. 
po pietų, buvo sušauktas vi
suotinas lietuvių susirinki
mas ir išaiškinta jiems, su 
kokiu tikslu šaukiamas be- 
partyvis seimas. Kalbėtojai 
ragino lietuvius prisidėti 
prie to darbo. Žmonių buvo 
susirinkę gana daug ir visi 
ramiai užsilaikė.

K. P. šimkonis.

tai pasielgė, tai dar niekas 
teisingai nežino, bet mūsų 
nudėvėti tautininkai pra
deda kelti triukšmą ir 
pasmerkia Vokietijos socija- 
iistus. Mat, kitus greitai 
pamato, bet savo darbelių 
nemato. Dabar V. Nagor- 
nauskas mokina kitus vie
nybės ir pasmerkia žiauru
mą, bet visai užmiršo apie 
savo žiaurumą, kuomet buvo 
Schloss B ros. į dirbtuvėj 
“formanu”, tai ’ darbininkai 
turėjo apie mėnesį streikuo
ti, reikalaudami prašalinti 
noną V. N. už žiaurų elgimą
si. Kompanija darbininkų

Scranton, Pa.
7 d. rugsėjo Dievo apveiz- 

dos neprigulminga parapi
ja parengė pikniką, žmonių 
prisirinko labai daug. Pasi
rodo, kad dauguma simpati
zuoja neprigulmingai para
pijai. Viskas išėjo labai dai
liai. Gryno pelno liko $450, 
kurie paskirti statymui nau
josios bažnyčios.• * *

* *
Jonas Stanevičius užsidė

jo aptieką ant Providence ir 
1836 N. Main St.. Tai pirma 
Scrantone lietuviška aptie- 
ka. Linkėtina gero pasiseki-
mo.

B ačiū Juozas. c

rus. k dirbtuvėj 
tai ’ darbininkai

tant Vitebsko i 
bernijąs. Antri 
tai rinkimas au 
pimo sužeistųjų. Aukos turi 
būti siunčiamos ant vysku
pų vardų, o jie sušelpsią nu
kentėjusius. Buvo ir kitokių 
nutarimų, bet jau nei nemi
nėsiu. Kalbėtojai kvietė vi
sus dalyvauti tame seime, 
nežiūrint nei partijų, nei pa
kraipų, vienok neužmiršo ir 
socijalistams išperti kailį už 
tai, kad jie dirbą kanuoles ir 
mand atimti iš žmonių nuo
savybę.
' Pasirodo, kad tie žmone- 

liai visai neturi supratimo 
apie socijalizmą.

*

Mūsų miestely smuklių ne
trūksta ir iš to žvilgsnio lie
tuviai nenukenčia. Su- 
batvakariais ir nedėldieniais 
nieko daugiau neišgirsi, 
kaip tik girtų dainas, muzi
ką, šokius ir peštynes, o pas
kui teismus. Policijai dar
bo užtenka. Vyčiai irgi sa
vo tautą garsina neblogai ir 
su rudžiu kovoja betuštin- 
dami bačkutes.

Diegas.

Gardino gu- 
b įnešimas— 
jų del susek

.; .—............... 1 .

suteikia žmonijai didžiausių 
nelaimę.

J. Spelenauckas.

nigų eisianti ant statymo 
mokykloms namų, kita pusė 
ant politiškų reikalų, apie 
kuriuos Gabrys paaiškin
siąs. Bet Gabrys visai ne
paaiškino; ką jis darys su pi
nigais. Gabriui pradėjus 
kalbėti, Gustaitis, su vienu 
parapijonų, leidosi L 
aukų. Kurie davė dolerį, tų ! 
vardus Gustaitis užrašė j 
knygas ir davė po kokią tai į-en randasi rudžio.

Freehold, N. J.
20 d. rugs, čia atsibuvo lie

tuviškos vestuvės. Kad ge- 
. riau sutraukus lietuvius, tai 

PPY1! ant to namo, kuriame buvo 
j vestuvės, plevėsuoja “vėlia
va”, duodama suprasti, kad

ris, eidama gatve, pagriebė 
iš pardavėjo “Kovos” nume
rius ir sudraskė. Literatū
ros parduota nemažai.

Kunst Albers.

knygutę, kurie mažiau — 
nieko negavo. Gabrys savo
kalboje rusus išvadino di- žemai stovi. Kitokių
dziausiais barbarais, bet pa-'darbų nėra, kaip tik antfar- 
sake: Jeigu dievas padės mil Jaunas Tautietis.

Lietuvių randasi apie po
rą desėtkų, bet apšvieta la- 
’ i žemai stovi. Kitokių

žys.
Užbaigus susirinkimą, at

sibuvo paskutinės prakalbos 
/‘Raudonosios Savaitės”, kur 
kalbėjo draugai: A. Žolynas1 
ir C. Herman. Pirmininkui, 
atidarius prakalbų susirin
kimą ir pradėjus aiškint, ką 
reiškia “Raudonoji Savaitė”, 
staiga išlindo iš kampo vėl 
minėtas kunigužis ir pradė
jo daryti betvarkę. Pirmi
ninkas, matydamas, kad ta
sai žmogus lošia tokią rolę, 
priverstas buvo prašalint jį 
iš susirinkimo. Vos tiktai iš
ėjo iš svetainės, kaip štai už 
duni susidūrė su drg. C. 
Hermanu, išvadino jį nieko 
nesuprantančiu ir,pagaliaus, 
pridūrė: “Aš kad ir mažai 
mokytas, bet daugiau su
prantu už mokyčiausį socija- 
listą”. Bet galų-gale pasiro
dė, kad iš to jo daug žinoji
mo, net nežino, ką reiškia 
žodis “etiketą”.

Tai tokį męs turime dūšių 
ganytoją! Jis mato, kad 
žmonės pradeda daugiau ir 
daugiau atšalt nuo Bažny
čios, jis mato,kad žmonės vis 
labiau ir labiau linksta prie 
socijalistų, tad iš kailio ne
riasi, kad kaip nors tam už
kenkus. Jis nesidriovi net 
lysti į grynai pirmeiviškų 
draugijų susirinkimus ir te
nai skleisti savo nešvarią a- 
gitaciją, kūrstyt vienus 
prieš kitus ir ardyti brolišką 
santaiką net tokiose draugi
jose, kaip D.L.K. Algirdo, 
kur veik pusė narių yra pir
meiviškų pažvalgų.

Iš savo pusės patarčiau ne
tiktai D.L.K. Algirdo, bet ir 
kitu pirmeivišku draugijų 
nariams, kad jei kuomet ta
sai ponas atsibaladotų i)- 
pradėt kurstyti vienus prieš 
kitus, tai išvaryti iš susirin
kimo. Lai nekiša snapą į' 
tas draugijas, kurioms jis 
nei už pusę cento nepadarė 
gero.

M. J. Iškauskas.

Baltimore, Md.
Nuo 6 d. iki 13 d. rugsėjo 

buvo miestas surengęs dide
lę parodą paminėjimui 1814 
metų buvusios karės Suv. 
Valstijų su Did. Britanija ir 
pergalę Suv. Valst. po Balti- 
lAore. Nors per tą laiką 
mažai kas dirbo, vienok apie 
visuomeniškų veikimų irgi

Dar keli žodžiai apie “ge
raširdžius”. J. Česnas, be
kalbėdamas, pasakoja apie 
darbininkų vargus, apie jų 
skurdą ir tam panašiai. Bet 
niekur taip mažai darbinin
kams nėra apmokama, kaip 
čėsnos dirbtuvėj, kuris taip 
“apgailestauja” darbininkų 
padėjimą. Niekur nėra taip 
darbininkams laisvė suvar
žyta, kaip Čėsnos dirbtuvėj. 
Visose dirbtuvėse yra uni
jos, o Čėsnos dirbtuvėj se
niai išnyko, nes apie tai pa
sidarbavo.

Kaslink kitų kalbėtojų, tai 
šį sykį praleisiu, nes Vasi
liauskas atstovavo klerika
lus ir po prakalbai perskaitė 
Chicagos “inteligentų” atsi
šaukimą, bet čia tautininkai 
susikirto ir pradėjo peštis. 
Buvo manyta rinkti delega
tai, bet paskui nutarta šauk
ti ekstra mitingą ir tuomet 
išrinkti. Buvo paduota sei
mui sekanti klausimai:

1) Lietuvių savy valda su 
seimu ir universitetu Vil
niuje.

2) Kad Suvalkų gub. pri
gulėtų Lietuvai, išskyrus 
Augustavo ir Suvalkų pavie
tus.

3) Reikalauti Lietuvai sa
vy valdos pas rusų ambasa
dorių; jeigu tas atsakytų, 
tuomet kreiptis pas Anglijos 
ambasadorių, o jeigu ir tas 
atsakytų, tai pas Franci jos 
ambasadorių.

4) Pasibaigus karei ir su
važiavus taikos konferenci
jai, mūsų komisija turi nu
važiuoti ir įteikti Rusijos 
komisijai reikalavimą Lie
tuvai savyvaldos; jei ta at
sakytų,tai kreipties prie An
glijos, o jeigu ir Anglijos at
sakytų,tai tuomet prie Fran- 
cijos.

5) Tai komisijai padary
tas lėšas apmokėti iš surink
tą! aukų.

K. G. Kregdžiūnas.
Nuo red.—Chicagoj jokio 

bepartyviško seimo nebuvo. 
Ten buvo paprastas parapi
jonų susirinkimas po . vado
vyste klerikališko “Draugo” 
redakcijos.

Tikimės, kad vėliaus ar 
anksčiaus bus proga ir Bal- 
timorės visuomenei sužinoti 
apie Vokietijos socijalistų 
taktika, v

Scranton, Pa.
Šiomis dienomis anglių 

kasyklose tapo užmušta du 
lietuviu: Antanas Juodis ir 
Ignas Krutulis. Beskaldant 
dinamitu anglį, abudu paga
vo šūviniai ir užmušė. Anta
nas Juodis paėjo iš Suvalkų 
gub., Senapilės pav. ir para
pijos, Purviniškių kaimo. 48 
metų amžiaus, nevedęs, 20 
metų, kaip Amerikoj; buvo 
pusiau katalikas, pusiau lai
svamanis. Tapo palaidotas 
ant lietuviškų kapinių.

Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Ūdrijos gminų,

PARAPIJONŲ VARGAI. 
Binghamton, N. Y.

Rugsėjo 18 d. lietuvių pa
vapi jonai turėjo susirinki
mą, į kurį suėjo skaitlingas 
būrys žmonių. Buvo skel
biama, kad bus lietuviškas 
kunigas, bet nebuvo. Atėjo 
tik vietinis anglų kunigas su 
advokatu, kurie atliko biznį 
inkorporavimo lietuviškos 
parapijos. Nors publikos 
suėjo skaitlingai, bet tikrų 
parapijonų buvo visai ma
žai. Parapijos pirmsėdis 
pranešė, kad praeituose me
tuose parapija turėjo suvirs 
40 narių, o dabar nei tų neli-

rusam užimti Prūsų Lietu
vą, tada ir iš Amerikos par
važiavę galėtumėte gauti 
užsiėmimą Prūsų Lietuvos 
miestuose. C 
žįsta, jog lietuviai, gyvenda-1 ,, „ . ■ , _
mi po Vokietija, turėjo ge- j kalbų, štaipasekmes tųpra- 
resnę progą pakilti kulturo-; kalbų ir “Raudonosios Sa
le, negu po Rusija. Bet Ga- ’vaitės’ :
brys prašo dievo pagelbos; L. S. S. 29 kuopa per tą 
rusams, kad jie užimtu ir. savaitę gavo 20 naujų narių, 
taip-pat prispaustų Prūsų ,aP^e tiek gauta Kovai pre- 
lietuvius. Ant pabaigos pa-; numeratonų ir uz $10 par- 
sakė: “Tauta negali gyvuoti, duota literatūros.
be bažnyčios ir mokyklos”, i Plymouth, Pa., tamsiau- 
Toliau sako: “Bažnyčia—'šiam kampely, atgaivinta 24 
yra pamatas tautos”. Publi- į 1S n&rlU-
kos buvo prisirinkę gana' Barre, I a., per
daug. Pinigu surinko $43.70. A )1( V1.kuopas, gauta 12 nau-

S. J. N. i jų narių. Kitose vietose ma- 
ižiau.

Taigi mūsų rajonas pakilo 
visu trečdaliu augščiau.

Gabrys pripa-j Kalbėtc 
iivini o’vvpnrlu-! cliclsonas

Po maršruto L. S. S. VII 
rajono,

Kalbėtojum buvo St. Mi- 
_____j ir pasakė 13 pra-

DARBA.
Turners Falls, Mass. — 

Čia randasi 3 popierinės 
dirbtuvės, 1 peilių ir 1 šilkų 
dirbtuvė. Visose dirbtuvė
se dirbama po keturias die
nas į savaitę. Taipgi yra 
kasamas kanalas, kur dirba 
apie 300 darbininkų ir ren
giama vieta dėl statymo 
naujų dirbtuvių.

Berželis.

ie, negu po Rusija, 
brys prašo dievo pagelbės • 
rusams.

Pittsburgh, Pa.
Bejieškodamas darbo išsi- , “Kovos” išplatinta 500 egz
_ <• ... ... •____c____ i____  ____ ____________

Teriville, Conn, 
randasi liejykla ir spynų 
dirbtuvė. Lietuviai daugiau
sia dirba liejiklose.

Keleivis.

Toledo, Ohio. — Darbai ei
na labai silpnai. Bedarbių 
skaitlius vis eina didyn ir 
nežinia, kuom tas viskas už
sibaigs. Lašakė.

Holyoke, Mass. — Pasta
ruoju laiku darbai pradėjo 
eiti geriau, bet bedarbių yra 
užtektinai ir darbas negali
ma gauti.

K. P. Šimkonis.

Holyoke, Mass.
20 d. rugsėjo Lietuvių Kei

stučio Knygyno atsibuvo mi
tingas, kuriame tapo išrink
tas į bepartyvį seimų atsto-

. ... _ Butri- ko. Tad kvietė per kelis sy-
miškių kaimo; 45 metų am- kius rašytis prie parapijos, 
žiaus, paliko pačią su 8 m a- bet prisirašė vos 4 ypatos ir 
žais kūdikiais. Buvo doras tai seninus buvusieji pavapi- 

jonai. Taipgi pranešė, jog 
•apija turi apsipirkus pie

čių, už kurį įmokėta 800 dol., 
o dar 700 dol. reikia mokėti, 
o kadangi parapijonų teliko 
visai mažas būrelis ir naujų 
niekas nesirašo, tad pirmsė
dis labai nudėjavo, kad tik 
neprisieitų atsisakyti ir nuo 
tų įmokėtų 800 dol., nes nėra 
iš kur gauti dauginus pinigų 
užbaigimui mokėti už tą ple
čiu.

Anglų kunigas gi pasakė, 
jog dabai', po inkorporavi
mui tos parapijos , jis, kuni
gas, pasilieka lietuvių “dū
šių” ganytojų ir gaspado- 
rium ant parapijos turto. 
Girdi, parapijos pinigai tu
rės būti padėti ant mano 
vardo ir dviejų trustisų ir be 
mano žinios nebus paimama, 
nei vienas centas, 
gaspadoriaus, 
viai pasistatys 
tada vyskupas 
viską kunigą.

Taigi galima spręsti, kad 
mūsų parapi jonai ne
greitai dar įgys savo bažny
čią, kurios jie taip trokšta, 
nes tokių trokštančių visai 
mažas skaitlius, taip, kad ir 
pats pirmsėdys pasakė, jog 
norint surengti balių para
pijos naudai, nėra nei kas 
tame baliuje dirbtų — pri- 
seina samdyti.

Vargšai tie mūsų parapi- 
jonai. Bulio Sūnus.

žais kūdikiais. 1
ir darbštus žmogus.

Lai būna jiems lengva šios i par
lino 'y r i v r a / i 1 r \ f ' _ *

gauta nemažai “Kovai” pre
numeratorių ir daug išpar
duota literatūros.

Suprantama, buvo daug ir 
kliūčių. Štai Plymouth 
kun. iš sakyklos pradėjo 
šaukti: “Kas neturi pinigų 
ir išduoda socijalistams sve
tainę, lai ateina pas mane, o 
aš duosiu $10”. Plakatų pla
tinimą irgi bandė sustabdy
ti. Vienok, pasekmės išėjo 
k opu i klausios.

Dar viena linksma naujie
na. 20 rugsėjo atsibuvo L. 
S. S. VII rajono surengtas 
teismas^ kad išrišus tuos vai-

šalies žemelė!
J. Petrikys.

Minersville, Pa.
16 d. rugsėjo atsitiko ne

laimė: anglių kasyklojlaime: anglių kasykloj nu
laužė koją Adomui Lukšiui. 
Žmogelis išdirbo kasyklose 
apie 20 metų ir dabar, ant se
natvės, tapo sunkiai sužeis
tas. Jeigu ir pavyks išgydy
ti, tai jau nėra vilties, kad 
bus darbininkas. Apart to, 
jis leido savo sūnų į mokyk
la, kuris mokinos New Yor- 
ko universitete. Dabar jau 
nebegalės ir sūnus užbaigti 
mokslą.

Tai matot, koks darbinin
kų padėjimas ir koks jų liki
mas.

J. Ramanauskas.

li laidos atitaisymas.
“Laisves” 70 num., kores

pondencijoje iš Racine, Wis., 
pasidarė klaida. Ten pasa
kyta, kad prakalbose surink
ta $7.46 išlaidoms padengti, 
o turėjo būti—politiškųjų 
kankinių fondui.

Racino Perkūnas.

Girardville, Pa.
“Laisvės” N67, tilpusioj iš 

Girardville korespondenci
joj, įvyko klaida. Ten pasa
kyta, kad jokių draugijų nė
ra. Turėjo būti: nors ir ke
lios draugijos yra, bet jos 
nieko neveikia.

Korespondentas.

“Laisvės” N67 , tilpusioj 
korespondencijoj iš Bridge
water, Mass., buvo pasaky
ta, kad čia gyvuoja L.S.S. 
126 kuopa, o turėjo būti: 129

Taip jis 
pakol lietu- 
bažnyčią ir 
atsiųs lietu -

E. St. Louis, Ill.
Rugsėjo 2, atlankė mūsų 

miestelį kun. Gustaitis ir 
Gabrys. Kun. Gustaitis, kal
bėdamas apie reikalingumą 
■\pšvi etos ir moterims, priro- 
dė “didžiausius” moterų 
nuopelnus, sakydamas: “Ka
da vokiečiai krikštydavo lie
tuvius upėse, tai lietuviai 
nunešdavo atgal krikštus ir 
sumesdavo į upę. Bet kada 
kunigaikščiutė Jadviga ap-

Kaip visur, taip ir pas mus 
lietuviai nesnaudžia. Šiomis .......„—w-----  .------
dienomis atsibuvo visuoti- sivedė su mūsų kunigaikščių 
nas lietuvių mitingas po va- Jagiela, tai jinai išgelbėjo vi- 
dovyste kun. Miluko. Per są Lietuvą, — apkrikštyda- 

■ tą mitingą nutarta įnešimai *ma pirmiau savo vyrą, o pas- 
lietuvių-klerikalų seimui,ku- 'kiau ir visus lietuvius”. Bet 
ris atsibus Chicagoj. Iš svar- tas “išgelbėjimas” . gal dau- 
besnių nutarimų, tai veika- gurnui atrodo visai atbulai? 
lavimas Lietuvai-Latvijai Toliaus prirodė ir daugiau 
savyvaldos. Lietuva-Latvi- panašių “nuopelnų”. Ant 
ja turi užimti plotą nuo Ry- galo ragino visus aukauti 
gos iki Karaliaučiui, priskai- pinigų. Pusė suaukautų pi-

Ant

trankiau po visas Suvieny
tas Valstijas ir atsidūriau 
Pittsburge. Vienok ir čia 
darbas negalima gauti: vie
nos dirbtuvės visai uždary
tos, o kitos dirba po 3 dienas 
į savaitę. Jeigu kur dirba ir 
pilną laiką, tai prie dirbtu
vės vartų tūkstančiai bedar
bių stovi. Kaip miesto iš
vaizda^ taip visas darbinin
kų gyvenimas labai liūdną 
įspūdį daro: miestas išrodo 
nuo Kristaus gimimo laikų, 
gatvės supainiotos, sumai
šytos, žmonės suvargę, apsi
leidę, skurdas didžiausias.,-------- ,..... ...... . ..... — • —
Nuvažiavau į N*. S. miesto į dus. kurie buvo iškilę tarp 92 
dali, kur lietuviais apgyven- ir 9 kuopų ir jų narių K. Dė
ta. ‘ Čia susipažinau su soči-;mikio ir J. V. Kasparavi- 
jalistais. Reikia pasakyti, čiaus.
kad ir socijalistai apsileidę, jai: nariai susitaikė, 
atsilikę ir negalima sulygini1 
ti su socijalistų veiklumu 
New Yorko, Mass, Ill. vals
tijų. Užklausus man, kodėl 
jie nieko neveikia, tai nu
siskundė, kad nėra veikėju. 
Ot čia ir yra didžiausia klai
da, kad laukti kokių ten vei
kėjų, o patiems tik žiūrėti, 
kaip tie veiks. Męs turim 
patįs veikti, o tuomet pama
tysime, kad darbas eis pir
myn ii’ ką męs neįjiegsiine, 
tai atsiras iš šalies, kurie 
mums padės. Man rodos,

Viskas išėjo labai ge- 
" ', viena 

kuopa persikėlė j kitą dali 
miesto ir, pasidavę vieni ki
tiems rankas, prižadėjo 
veikti dėl labo Sąjungos. 
Kada Įvyko santaika, tai pa
sipylė gausus delnų ploji
mas. Mat, visiems Įkyrėjo 
tie vaidai, kurie tęsėsi jau 
per tris metus ir daugiau 
nieko nebuvo, kaip tik ypa- 
tiškumai. Manau, kad drau
gai savo prižadą išpildys.

L. S. S. VII rajono sek r.
K. Arminas.

Westville, Ill. — Darbai 
eina labai silpnai. Daug be
darbių; kurie ir turi darbų, 
tai dirba 2 — 3 dienas į sa
vaitę. Darbininkų padėji
mas gana sunkus.

Westvillietis.

Fitchburg, Mass. — Dar
bai eina labai silpnai, bedar
bių yra daug. Darbas sun
ku gauti, o iš svetur atvažia
vus, tai visai negalima gau
ti.

V. Pšalgauskas.

Minersyille, Pa. — 14 d. 
rugsėjo sustreikavo darbi
ninkai Oak Heli angliakasy- 
klos už numažinimą mokes- 
ties. Išsyk streikavo apie 
100, bet dabar jau streikuo
ja 700 ir apie susitaikymą 
nesigirdi.

J. Ramanauskas.

rengti prakalbas, diskusijas, 
sutverti teatrališką kuopelę, 
chorą, suorganizuoti vakari
nę mokyklą ar anglų ar lie
tuvių kalba, užsiimti sau 
svetainę, rengti visokius pa
silinksminimus kas pri
traukia jaunimą ir tam pa
našiai. Besidarbuojant taip, 
męs patįs prasilavinsime ir 
publiką pritrauksime prie 
savęs. Štai pavyzdys: 12 d. 
rugsėjo atsibuvo prakalbos, 
kalbėjo vienas iš draugų. 
Nors prakalba buvo silpno
ka, bet jeigu tas draugas 
daugiau prasilavintų, tai 
būtų puikus kalbėtojas. Su
prantama, jeigu laukti,pakol 
kiti pradės veikti, o męs tik 
žiūrėsime, tai nieko nebus ir 
męs neturėsime jokio pasi
sekimo. J. Gyvūnėlis.

Lawrence, Mass.
11 d. rugs. L. S. S. 64 kp. 

parengė prakalbas. Kalbėjo 
F. J. Bagočius. Buvo ir de- 
kliamacijų . Publikos buvo 
nemažai ir visus kalbėtojus 
užganėdino. Gauta “Kovai” 
4 prenumeratoriai ir išpar
duota 100 egz. pavienių nu
merių. Lietuvos šelpimo 
fondui aukų surinkta $8, ku
rie pasilieka kuopoj 
pakol susitvers tam 
komitetas.

13 d. rugs, ta pati 
parengė diskusijas.

NESUSIPRATIMAS.
Pittston, Pa.

20 d. rugs, vietos klebonas 
suareštavo S. L. A. 7 kuopos 
plakatų dalintojus. Kuomet 
vaikai pradėjo prie bažny
čios plakatus dalinti, kuni
gas pakvietė policmanus ir 
liepė suareštuoti. Supranta
ma, policmanai pradėjo j ieš
koti kaltininko, kas tuos pla
katus vaikams įdavė ir liepė 
dalinti . Vaikai tu o jaus nu
rodė bažnytinį kolektorių. 
Policmanai, nieko nelaukda
mi, įėjo į bažnyčią, kolekto- 
torių už sprando ir nugabe-* 
no nuovadan. Nuovado vir
šininkas ypatiškai pažinojo 
kolektorių ir liepė tuojaus 
paliuosuoti. Kolektorius,at
bėgęs iš nuovado, užsipuolė 
ant kunigo, kam jis jį sua
reštavęs. Kunigas pradėjo 
aiškinti, kad tai klaida įvy
kusi.

Mat, kolektorius buvo iš
rinktas į komisiją plakatų 
išplatinime, o kunigas visai 
nežinojo.

Tai matot, kokie pas mus 
išeina nesusipratimai.

Širšinas.

Haverhill, Mass. — Pasta- 
iuoju laiku darbai vigai su
mažėjo. Kas metai šiuom 
laiku visos dirbtuvės (bat
siuvės) pilnai dirbdavo, bet 
dabar vos juda. Randasi 
užtektinai ir bedarbių. Visi 
batsiuviai dirba nuo štukių, 
tai kitam užtenka ir puses 
dolerio į dieną, bet visgi 
skaitosi, kad jis dirba. Su
prantama, jeigu dirbtų nuo 
dienų, tai daugiau kaip pusę 
darbininkų bosai atleistų, 
bet dabar jiems nerūpi, kad 
darbininkas dirbtuvėj sėdi 
be darbo. Yra kelios dirbtu
vės. kuriose pilnai dirbama.

Vox.

Schenectady, N. Y.—Dar
bai labai sumažėjo ir nesi
mato, kada pradės geriau 
eiti. Dauguma dirba tik po 
vieną dieną j savaitę.

A. V. Vasnelis.

P. VAITIEKŪNAS
“Laisvės” agentas lankysis 
po Waukegan, III, Kenosha, 
Wis. ir Racine, Wis.

Pas jį galima užsirašyti 
laikraštį ir pinigus užsimo
kėti. “Laisvės” Adm.

patol, 
tikras

kuopa 
Buvo 

diskusiiota: “Ar reikalinga 
karė” ir “Kokią naudą at
neša svaiginanti gėrimai”: 
Nubalsuota, kad kaip karės, 
tiap ir svaiginanti gėrimai

Elizabeth, N. J.
Socijalistų kuopa išrinko 

delegatus, kad sušaukus visų 
vietos pašelpinių draugysčių 
delegatus dėl apkalbėjimo 
būsiančio bepartyvio seimo.

Mūsų kuopa įsitaisė savo 
vėliavą su užrašu: “Visų ša
lių darbininkai, vienykitės!” 

“Raudonoji Savaitė” nusi
sekė labai puikiai. Reikia 
pažymėti, kad viena mote

B A NK OMS B A NK R OTIJANT.
Labai tankiai girdėti, jog bankos 

subankrūtija ir nuneša žmonių sutau
pytus centus, kuriuos žmonės per ran
kų vargą ir triūsą sučėdijo.

Vienas ir geriausias ir atsakomiiai- 
sias būdas taupinimo, — jdėti į 
tikrą nuosavybę (Real Estate), o ten 
nei vagis nepavogs, nei nesubankrū- 
tys, o vertė tikros nuosavybės vis au
ga augštyn. Męs parduodam lotus 
nuo $250*iki $500, ant lengvų išmokes- 
čių, geroj, apgyventoj vietoj, East 
New Yorke, kur galima už 5 centus iš 
visur privažiuoti, kur prekė neužilgo 
dubeltavai pakils.

Budavojam dviejų familijų namus 
su 50 pėdu pločio ir 100 pėdų ilgio lo
tu, kaštuoja $3.500. Priimame ma
žą sumą ant sykio, o likusius kaip ran- 
domis atmokėsit. Taipgi parduodu 
gatavus namus visose apgyventose 
vietose nuo $3,200 ir augŠtyn.

Taigi, susipraskit ir perstokit mo
kėti randas kitiems, o. pradėkite mo
kėti už savo stubas toj vietoj, o po ke
lių metų turėsit savo nuosavus na
mus.

Nepraleiskit progos ir atsišaukit po 
žemiaus padėtu adresu:

K. LABANAS
239 S. 4th Street, Brooklyn, N. Y.
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JUOKŲ KĄSNELIAI

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Ar yra kas-nors ypatin
go, iš ko galima būtų pažinti 
tamstos vyrą?” paklausė 
viršininkas.

Moteris mislijo, mislijo ir 
nieko negalėjo priminti. Ant 
galo atsiminė ką tokio svar
baus.

“Taip, taip, ponai!” sušu
ko ji; “jis yra kurčias”.

Kališius, Lenkija. Mela
gių biuras prisiuntė Maha- 
noyjaus “Taradaikai” se
kančią telegramą: —

“Pagal šventą raštą pasa
kyta, jogei prieš pabaigą 
svieto bus ženklai ant dan
gaus ir baisios karės. Tas 
šiandien jau išsipildo. Ka
rės prasidėjo ir ženklai pra
deda rodytis. Štai daneša iš 
Kališo, jog prieš prasidėji
mą Europinės karės, apie 7 
valandą vakare pasirodė ry
tų šalyje puikus regėjimas: 
didelis kryžius liepsnoje. 
Tas nepaprastas pasirody
mas buvo matytas per dau
gelį žmonių ir daugely vie
tų”.

Taigi, broliai katalikai, 
greičiau tuštinkit bačkutes, 
neškite pinigus ant mišių ir 
užsirašykit “Taradaiką”, 
nes už devynios dešimts de
vynių dienu bus “sūdąs die
vo”.

Svarbus apsakymas.
Liudininkui buvo leista sa

votiškai apsakyti nelaimę, 
kuri atsitiko jo draugui ant 
gelžkelio. Jis taip pasakojo:

“Na, Alkus ir aš ėjome ge
ležinkeliu ir aš išgirdau švil
piant, tada nuėjau nuo gele
žinkelio ir traukinys pras- 
taugė pro šoną; kada aš su
grįžau ant geležinkelio, jau 
Alkaus nebuvo; todėl aš ėjau 
toliaus ir pamačiau vieną 
Alkaus koją, paskui pama
čiau vieną Alkaus ranką, 
paskui kitą ranką ir pasku 
pamačiau Alkaus galvą, ta
da aš sakau: “Dieve bran
gus ! Kas nors su Alkum tu
rėjo atsitikti!”

Paterson, N. J.—“Radika- 
liškasis” klebonėlis nutarė 
suorganizuot didelį korpusą 
“kantarkų”. Kad pasekmin- 
giau įvykdint tą sumanymą 
—parsikvietė į pagelbą su- 
pratlyviausį ir laisvamaniš- 
kiausį žmogų iš Passaic’o— 
poną N. Orkų. Dabar tas di
džiulis laisvamanis atvažiuo
ja kas vakaras ir dūlinėja 
po stubas, kalbindamas mer
ginas prie minėto korpuso. 
Pirmiausia ponas N. Orkus 
prirašė savo “bobą”. Pats 
gi tikisi ne tik minėto “kor
puso” organizatorium tapti, 
bet ir zakristijonu pasilikti.

Ura, laisvamaniai! 
ligavyžis.

Chicago, Ill. Mūsų mieste 
atsibuvo visuotinas susispie- 
timas lietuviškų kunigų ir jų 
zakristijonų. Jie atstovavo 
tris šimtus kunigų gaspadi- 
nių ir pusę tuzino davatkų. 
Po ilgų diskusijų ir karštų 
maldų nutarta reikalauti 
Lietuvai neprigulmybės. Į 
Lietuvos karalius nominuo
tas mister Gabrys .

Petrogradas. Rusijos ca
ras praneša pasauliui, kad 
rusų laivynas nuskandino 
tris vokiečių laivus. Tas at
likta su dideliu gudrumu. 
Buvo išlieta į jūres vienas ir 
pusė tūkstančių viedrų deg
tinės. Vokiečių laivai prisi
gėrė degtinės ir per neatsar
gumą apvirto.

Teisingai atsakė.
Tūlas kunigas, kalėdoda

mas po kaimą, uždavė vie
nam neturtingam ūkininkui 
šitokį klausimą:

— Be ko žmogaus dūšia 
negali būti išganyta?

— Be Maušos, — truputį 
pamislijęs atsakė ūkininkas.

— Kaip tai be Maušos?!— 
sušuko nusistebėjęs kunigas.

— Nugi taip. Kada mano 
tėvas numirė, tai aš prašiau 
jūs, kad palaidotumet jo kū
ną su mišiom. Bet jūs parei- 
kalavot dvidešimts rublių, o 
aš tiek pinigų neturėjau. 
Tada jūs mane išbarėt ir pa
sakėt, kad mano tėvo dūšia 
be mišių nebus išganyta. 
Tada aš nuėjau pas Maušą, 
paskolinau nuo jo 20 rublių 
ir užmokėjau jum. Jūs at- 
laikėt mišias ir jo dūšia liko 
išganyta. ’ širšuks.

Tikras ženklas.
Moteris, atėjusi į policijos 

stotį, paprašė, kad policija 
išgraibytų upę. Sako: “Ma
no vyras nekurį laiką gązdi-

Kytroji Elze.
Vienas ūkininkas turėjo 

mergą, vardu Elzė. Ji viską, 
būdavo labai puikiai dirbda
vo ir atsižymėdavo nepapra
stu gudrumu; todėl ją pra
minė “Kytrąją Elze”. Kar
tą, beriekiant kepalą duo
nos, vyrai duonoje rado šliu
rę. Tuoj aus visi užsipuolė 
ant Elzės, kad ji tyčia šliurę 
į kepalą įminkė, nes kaipgi 
merga, minkydama duoną, 
negalėjo matyti, jog šliurė 
yra tešloje. Bet Elzė kaip 
spjaus į akis:

“Kokius jūs čia bernus, po 
velniais, laikote, kad vėtyda
mi rugius nematė, kad šliurė 
buvo grūduose!”

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, 88 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.

Lietuviškas bajoras.
“Kartą man teko atsilan

kyti pas lietuvišką bajorą, 
labai nepaprasto būdo žmo
gų, bet labai besididžiuojan
tį savo lenkiška kilme ir len
kiška kalba”, pasakojo Ram- 
kevičia. “Įeinu kambarin,- 
žiūriu, ant stalo stovi tušti 
bliūdai, o jis kad skėtrioja 
po visą kambarį, kad net kė
dės vartosi. Sakau: “Ugi, 
dėl dievo meilės, ką tamsta 
dabar čia dirbi?”

“Čiko, čiko, potim pasaky
siu”, jis atsakė, prakaitą nuo 
kaktos braukdamas ir šok
damas į viršų su nauja ener
gija.

Nusistebėjęs, stoviu ties 
durimis ir žiūriu, kas čia do 
šposas ir 
suprasti. Ant galo pama
čiau, kad kambaryje buvo 
musė ir ponas bajoras sten
gėsi ją sučiupti. O kad laks
to, o kad vaiko! Pagalios 
sugriebė: paėmęs ją už spar
nų, priėjo prie stalo, prave
žė cukrinyčios antvožą ir, 
įleidęs ją vidun, ūmai užvo
žė; paskui, su užganėdinta 
šypsą, atsisėdo ir juoda ske
petuke šlu^tėsi nuo kaktos 
prakaitą.

“Na, ir kam tas viskas?” 
aš užklausiau, dar labiaus 
negalėdamas atsistebėti.

“Tuoj pasakysiu”, jis atsi
liepė išdidžiai alsuodamas; 
“aš noriu išbandyti, ar mano 
tarnai nevagia cukraus”.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

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

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

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

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdaly, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta- 
voras gerasir prekės pigios.

K. LIUTKUS
~ 131 Grand St., 

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

Telefonas f 885^Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
skanaus vyno. Patarnavi

mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsit.

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

nieko negaliu

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, 12 
and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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

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

Tuščias maišas.
Kartą prūsas grįžo iš kal

vės su maišu ant peties; be
eidamas susibarė su bernu, 
kirto jam maišu į galvą ir 
užmušė ant vietos. Pašauk
tas teisman jis teisinosi, kad 
berno neužmušęs.

“Na, gal kas buvo mai
še?” paklausė teisėjas.

“Na, nieką, anieka nebu
vo”.

“Pasakyk teisybę!”
“Na, nieką, pons sudžia, 

tuščias maišas”.
“Kaip tai? Juk tu buvai 

kalvėje”.
“Kaip aš gyvas, pons su

džia, nieką nebuvo”.
“Tai sakai, kad buvo tuš

čias maišas?”
“Visai tuščias; nieką a

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas V. Januška, 281 — 28rd 
St., Brooklyn, N. Y.

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

Kasierius S. Garšviutč, 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.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR.

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberis, 283 

Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius J. Petravičia, 264 Front 

St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas’J. Klaščius, 555 Driggs 

Ave., Brooklyn, N. Y.
Kuopų Sekretorių Adresai:

1. Kuopos Brooklyne—V. Žilinskas, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

2. Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia 
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

3. Kuopos White Plains, N. Y.—V. 
Žukas, Off C. Deutermann, Lake St., 
White Plains, N. Y.

no nusiskandinsiąs ir dabar nieką nebuvo, tik du noragai 
jau kelinta diena kaip pra- ir kirvis”, 
žuvo”.

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 
lapkričio, pasirengė duoti ePę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegul 
susižino su

M. PETRAUSKU
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Perskaityk ir pasakyk 
savo draugams.

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

DIDŽIAUSIOJE LIETUVIŠKOJE 
KOLIONIJOJE WISCONSIN'S.

Žeme 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 apmokan). Norinti platesn’ų ži
nių, kreipkitės šiuo antrašu:

CHAS. ZEKAS & CO.
186 N. LaSalle St., Room 214

CHICAGO, ILL.

“LAISVĖS” KNYGOS
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP JĮ ĮKŪNYT? 
Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kati socijaliz- 
mas—tai ne svajone ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galęs atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik........

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO

[ BASTILIJA. Parašė V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži-

i no tų baisenybių, kurios de-
| dasi Rusijos kalėjimuose, jei
l dar kas negirdėjo kiek lais

vės kovotoji} žuvo ant caro
Į kartuvių—tad perskaitykit

šią knygelę. Čia jūs atrasit, 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant mirties. 
Kaina ......................................

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAš-

I TUOSE. Parašė Z. Aleksa. Ši* 
knygele išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. ' Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaites. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ......

LIAUDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios ei'ės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ..

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina ..............................

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS. Parašė Bara- 

bošius.Kiekvienas vaikinas bei 
mergina, kurie mano tverti 
šeimynišką gyvenimą, turi 
būtinai perskaityti šią knyge
lę. Taipgi kiekvienas žmogus, 
kuris nori vesti tikslingą gy
venimą, šioje knygelėje gali 
rasti daug pamokinimų. 
Kaina tik ......... .............

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ..............

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
interesuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ......

IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO, kaina .................

ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .. 
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už......
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina ......
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina..
PASAULIŲ RATAS, 

kaina ............................
DARBAS, kaina............................
MEILĖS KARŠTLIGĖ, kaina ... 
AUDĖJAI, kaina .........................
KERŠTINGA MEILĖ, kaina ....

SCHNEIDER BROLIAI

20c

20c

15c

KRIAUCIAI
BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Preke teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

15c

10c

10c

10c

15c

25c
10c

75c

10c

20c

25c
75c
20c
50c
10c

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeipu taip, tai visuomet 
eik j J. MARTINAIČIO V"
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

109 Grand St Brooklyn, N. Y

PIRMUTINIS UElUVISKASZNEWlYOkKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

Kreipkitės pas:

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

Corner Spring Street SOUTH BOSTON MASSNEW YORK CH Y, N. Y. wu,n dUMViy Mass

820 Bank Street,’Waterbury, Conn.

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

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

Brooklyn, N. Y.

Laisvės” advokatas

73

New York City.
Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 

vakaro.

Grand St
Palei Wythe Ave.

DIDELE SPAUSTUVE

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.

Ar skaitai

“Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 

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

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

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

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

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

ri dykai.
“RANKPELNIS",

76 MAIN STR.,
BELSHILL, SCOTLAND.

Geriausia Lietuviška

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dieną.

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

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

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

D-ro Leon. Landes
Jis jums be pinigų duos rod^ 

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

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

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

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

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite labai žingeidžią kn 
gėlę dovanai I

Skaitykite ir platinkite z 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metams.

*■
■■
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forničiaus.
E. KEITH FURNITURE CO.
St., So. Manchester, Conn.

Hall, Manchester, 
mados šokiai 

Įžanga vyrams 25c., 
Privatiškos lekcijos 

1-mam Octoberio

Taippat

g@“ Reikalaukite prisiuntlmo katalogo su musų gyduolių aprašymais 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuoiaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į Lietuvišką .‘If’lieką.

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

Puikiausia Talpgl geras
maudymuisi ir uCVCld o 1 AvulVdLtU skutimuisi ir
toiletinis galvos
muilas yra OiiiH 3vuį/ ploviniui.

(Severos Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

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

ir "sciatlcos” greitai prašalinami, jeigu

SEVERA’S
GOTHARD OIL

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

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

PERSKAITYK!
Kas užsirašys “Laisvę” ant metų 

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

F. JOČIONIS
Box 412, Westville, Ill.

(72—75)

QO’JOnC T ° Il 1 ^7 Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams 
uu'/uiub * dljLCA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Aptiekojo reikalaukite vien Severos sutaisytų gyduolių ir 
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorius negalėtų 
išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuoV7. F. SEVERĄ CO., Ceįl>r Rai>ids-lovja-

ifl

I
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Tūli patemyjimai 
choristams.

Žinodamas, kad didelė di
džiuma lietuvių nėra apsipa- 
žinus su etiškomis taisyklė
mis dainose, o chorų vedėjai, 
ar tai laiko stokos dėlei, ar 
iš nenorėjimo,nesupažindina 
dainininkų su reikalingiau
siomis dainavimo taisyklė
mis, — tad aš, vaduodamasis 
tuomi, drįstu nurodyt reika
lingiausius taškus, kurie di
džiumai nėra žinomi.

Visų pirma, kada ant es
trados choras, pasirengęs 
jau dainuoti ir derigentas 
padavinėja balsus, tai vi
suomet reikia balsą priimt 
su užčiaupta burna. Už
čiaupta burna neišduoda to
kį balsą, kad publika išgirs
tų. Priimant balsą su atda
ra burna, visai ne apsisaugo- 
jama nuo publikos, ir dalis 
publikos supranta, ką choras 
dainuos. Dirigentas paduo
da balsą paprastai su atdara 
burna, bet tykiai. Priegtam 
jis apsisaugo] a nuo publikos 
u žsi grįžimu.

Per praktikas, arba ir ant 
estrados esant, kada balsai 
yra paduodami ir po padavi
mui, kiekvienas bei kiekvie
na privalo prisilaikyt bent 
šių taisyklių: žvalgymasis į 
šalis turi būt apleistas; kal
bėjimas su kaimynu ar kai- 
mynka turi būt vengiamas; 
nuo nereikalingo judėjimo 
turi būt susilaikoma; kosėji
mas, kad tyrą balsą gerklė 
išduotų,turi būt atlikta pirm 
užlipinu) ant estrados. Ta
me momente giesmininkai 
turi ūžsilaikyt taip ramiai, 
kaip galima. Kada dirigen
tas, rankas atkišęs ir iškėlęs 
laiko, kaip kunigas prie alto
riaus kalbėdamas “Orate 
Fratres”, tada reikia links
mai laukt ženklo, kada duos, 
kad jau pradėt dainuot.

Dabar nurodysiu, kaip 
daugumas elgiasi, neprisilai
kydami choro disciplinos. 
Choras sustoja dainuot. Di
rigentas, balsus padavęs, jau 
tuoj duoda ženklą giedot. 
Giedoriai, vienas “chew 
gum” kramto, kitas kosti, 
trečias nosj šnypščia, ketvir
tas iš publikos moja draugą 
ir tam panašiai. Dirigentas, 
žinoma, negali sulaukt tvar
kos ir nežinodamas, ar greit 

'užbaigs tas f ones, pradeda 
•dainuot. Tada vienas “chew 
'gum” išsiima, nes dainuo
jant gali praryt, kitas nosį 
'pabaigęs šluostyt, pradeda 
-giedot, bet ne nuo ten, kur 
jau yra nudainuota, o iš pra
džių. Koki efektą gali iš
duot tokis sudainavimas? 
Tik persistatykit sau.

Laike dainų labai blogą 
įspūdį padaro ant publikos, 
kad dainuojant choristai ne- 
tėmyja į dirigento laiko 
mieravimą (dirigavimą), 
bet, pasikreipę pro dirigen
tą, žiūri i publiką, ar daug 
kas ją ar jį mato. Vienos 
ypatos tokis ne etiškas pa
sielgimas sugadina ir ge
riausio choro išvaizdą ir 
skonį dainos ant klausytojų. 
Čia turi būt taip elgiamasi, 
kad atrodytų kaip kad būtų 
vieno tėvo vaikai, arba ka
reiviai laike muštro, ne atsi- 

• žvelgiant, kaip didelis cho
ras nebūtų.

Kada choras atsakančiai 
elgiasi, publika liekasi per 
chorą užhipnotizuota ir 
smulkesni dainavime nepa
sisekimai nepatemyjami iš 
publikos. Nemandagus ant 
estrados choristų pasielgi
mas, kurių mieriu yra, kad 
savo “čvieryjimais” viršytų 
kitus, ir tikėjimas, kad jo ar
ba jos pažįstamieji atiduos 
didesnį kreditą už jo ar jos 
“chrabrastį” — yra tuščias 
ir kvailas.

Mes žinome, kad kad aty- 
dus darbas, su pasišventimu, 
su rūpestingumu atliktas, 
daug išnašešnis. Poterius 
gerai mokame, bet bažnyčioj 
rąžančių kalbant, ir mergina 
į vaikinus, arba vaikinas į 
merginas užsižiūrėję, pa
miršta, ką kalba. Na, o dai
nos nėra taip priprastos, ir 
kad dainuojant užsižiūrėsi
me kur, tai be abejo kad dai
na, kaip vėžys, atbula išeis.

Pradėjus dainuot, giesmi
ninkas neturi tiesos kitur 
akių nuleist nuo knygos iš 
kurios gieda ir nuo dirigen
to, o labjausia, dainą prade
dant, pauzose (apsistoji
muose) ir dainą baigiant.

Tūli choristai nusiskun
džia ant savo dirigento, 
kad esąs piktas, grubi jonas 
ir tam panašiai. Prisilaiky- 
kit choro disciplinos, o ma
tysit, kad dirigentas nedrįs 
parodyt savo, nemandagu
mo. Su neKlaužomis ki
taip ir negalima pasielgt, 
kurie nežino, kas tas manda
gumas yra. Duokime sau, 
lekcijų laike, kad reikalingas 
tykūmas, o čia lyg tyčia 
šnekasi, ūžia, it bitės avily
je ir net mokytojas negirdi, 
ar gerai gieda tas balsas, 
kurį mokina. Mandagus 
maldavimas nusibosta ir tu
ri žiauriai pasielgt, už ką 
gauna nemandagaus vardą. 
Nejaugi lietuviai reikalauja, 
kad despotizmo negaika ka
botų virš jų galvos? ! Kam, 
kam, bet giesmininkams tas 
nepritinka.

Pavė-Sėlis.

meldžiu pranešti šiuo adresu: 
V. Radžiukynas

235 Oat Alley, Shenandoah,

I’ajieškau dėdės Andriaus Beleučko, 
Suvalkų gub., Garlevos parapijos, 
Kampiškių kaimo. Girdėjau, kad gy
vena Brooklyne. Apie 15 metų Ame
rikoje. Meldžiu jo paties, ar kas apie 
jį žino pranešti ant antrašo, nes turiu 
labai svarbų reikalą.

Ona Karsokiūtė,
29 Bissell St., S. Manchester, Conn.

Pajieškau Antosės Vitukiniutės, An- 
tosės Kanciūtės ir Onos Cetatorienės. 
Visos Suvalkų gub., Seinų pav., Seiri
jų gmino. Labai turiu svarbų reikalą. 
Jos pačios ar kas kitas meldžiu pra
nešti ant šio antrašo:

Sim. Stokūnas
396 Lisbon St., . Lewiston, Me.

Žema, stora, matomai vo
kietė, moteris, priėjus prie 
laikraščius pardavinėjančio 
vaiko, pasakė: “Duokite 
man tą laikraštį, kur vokie
čių armija laimi karę?” — 
Vaikas, nesupratęs gerai 
klausimo, išskėtė pusę tuzi
no laikraščių, aiškindamas, 
kuris apie ką rašo: — “Čiaj 
apie didelius vokiečių nuos
tolius Belgijoj! Šis, kaip vo
ki učiai atmušti nuo Liege”. 
“Nein, nein” — nekantriai 
suniurnėjo vokiete “Give me 
the paper about the German 
army vining the war!”

Tuom laiku visi iš to labai 
gardžiai juokėsi. Bet nepra
ėjo ir mėnesis laiko nuo pra
sidėjimo karės, kaip du ryti
niai dienraščiai taip persi- 
skirė į dvi pusi, kad jeigu no
ri skaityti, kaip Rusijos ar
mijai sekasi, turi tik pasi
pirkti “Rochester Herald” ir 
niekados savęs neapsigausi. 
Priešingai, norėdamas ką 
nors apie vokiečių armijos 
pasisekimus žinoti, turi 
pirkti “Democratic Chro
nicle”. Bet jame, jeigu rasi 
ką nors apie rusus, tai tik 
kad jie pralaimėjo.

Užrašiau vienam vaikinui 
“Laisvę”. Susitikęs, užu po
ros savaičių klausiu:—Kaip 
patinka “Laisvė?” — Nela
bai. — Dėlko?

— Dėlto, kad “Laisvėje” 
rašo visados, kad rusai vis 
pralaimi. (? Red.). Aš 
skaičiau kelis syk “Tėvynę”, 
ten visados rašo apie rusų 
laimėjimus.

J. Stančikas.

Pajieškau pusbrolio Viktoro Grigo, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Balnin
kų valse., Dubarškių sodžiaus. Jis 
pats ar kas jį žino, meldžiu man pra
nešti ant antrašo, nes turiu labai svar
bų reikalą.

V. Valanga
Box 385, l’ainesdale, Mich'.

Pajieškau pusbrolio Flioreno ir Juo
zo Tvaranavičių. Kauno gub., Šiau
lių pav., Baisiogalos parapijos, Biliū
nų sodžiaus. Turiu labai svarbų rei
kalą, todėl meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žino pranešti ant šio adre
so:

Antanas Tvaranavičia
319 Antelope St., St. Louis, Mo.

Pajieškau T. K. Chiuberkio, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Gruzdžių valsčiaus, 
Rudiškių fili jos, Kančiunų kaimo. Jis 
pats arba kas apie jį žino malonės 
pranešti ant šio adreso:

Marė Shniukienė,
929 W. 32nd St., Chicago, Ill.

Pajieškau darbo barzdaskutykloje. 
Du mėnesiai kaip užbaigiau mokslą. 
Jei būtų tokis darbininkas reikalin
gas, meldžiu atsišaukti ant šio adreso: 

Joseph Kentrus
1112 So. 2nd St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo Stanislovo Rut- 
kaus, Kauno gub., Raseinų pav., 
makščių par., Taučialių kaimo, 4 
tai Amerikoje, meldžiu atsišaukti 
adresu:

Jonas Yanuskas 
830 Hubbard Ave., Detroit, Mich.

Pajieškau savo pusbrolio Raulo Ra- 
džiukyno, Suvalkų gub. JC ai varijos pa
vieto, Alitaus parapijos, kaimo Kumė- 
nų, 30 metų Amerikoje. Kas jį žino,

Telefonas Spring 411.
Darbą atlieku geriausiai/ir už pri
einamiausią kainą. Pąrandavoju 
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 
TUVIŠKOS BAŽNYČIOS.

Svelkitos Šiltinta

A GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS
f 249 HUDSON STREET, NEW YORK CITY.

TIK CHICAGIEČIAMS.
Išrandavoju šviesų malonų dėl vie

no ar dviejų vyrų kambarį. Apšildo
mas su steam heat, maudyne su šiltu 
vandeniu ir elektros šviesa. Tinkama 
vieta dėl laisvų pažvalgų vaikinams.

Atsišaukite vakarais ir nedėldie- 
niais iki pietų po antrašu:

A. Yakštas
1681 Milwaukee Ave., Chicago, Ill. 

(spauskit varpelį ant 3 lubų).

ŠOKIU MOKYKLA.
Wirtalla’s Šokių Mokykla atsidarys 

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

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. G AYSON
272 Main St., New Britain, Conn.

K A M BA R Y S 1ŠSIR A N DA VO J A.
Geras, šviesus kambarys dėl 2 vai

kinų ar merginų išsirandavoja labai 
pigiai.

M. MISSEWICZ
301 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

PILNAS FORNIČIUS Į 
RUMUS.

Męs lietuviams patarnausime nu
sipirkime forničiaus, nes užlaikome 
lietuvį pardavėją, kuris mielai patar
naus ant kiekvieno pareikalavimo pir
kime

G.
Main

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

atsiųs $2.00 už metus, tas gaus dova
nų knygomis už 75c. Knygų surašą 
pasiųsiu kiekvienam pareikalavus. 
Pinigus galima siųsti “Money Orde
riu’’ arba registruotam laiške. Ypa
tingai atkreipiu atydą chicagiečiams, 
kurie gali ir į namus ateiti vakarais 
apie 7 vai.

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

(71—75)

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, 

KUOPOMS ir KLIUBAMS!
Išdirbu visokias 

KU&ARDAS, “BADGES”, (iUZIKUS IR 
ŽENKLELIUS.

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

spaudas draugystėms,
Ant žėdn > pareik davimo prisiunčia 

sempelius.
A. STRUPAS

N O V EI uT Y MANU FA CT U RE R
123 Ferry St. Dep. L. Newark, N.J.

MUZIKALIŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

BRANGIAUS[S iM0GAUS TUgTASl

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

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, kilų aptiekos san
delyje sukrautus 
Kraujo Valytojas.., 
Gyvasties Ba I-amas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas., 
Nuo kosulio. ....... 
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės pro.škos.......... 10c. ir
Pijrulkos del kepenų.................
Blakių naikintojas.....................
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas ploviniui.................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis............................
Antiseptiškas 
Gumbo lašai

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trcjanka Arba Trejos Devynieros 
iš Lietuvos pargabentos v 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

ir gaunamos
..............Si. oo 

.75 
1.00 
1.00

• 3Q 
.50 
.50

1.00 
.25 
JO 

3.00

?25 
.50
.25

50c. ir 1.00

sekančios gyduolės:
Nuo galvos ‘kaudėh'rfO • !r 
t uo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo....................
b uo peršalimo. ..........................
Plaukų stipi inlojas . . . .25c. ir 
I i.iimentas aiba Expelleris. •. 
Nuo niaukų žilimo. 
b uo Peu natizmo... 
? uo lytiškų ligų . • ; 
Nuo dusulio.............
N uo kirmėlių...... 
Autiscpti’ka mostis 
t uo viduriavimo..
Kastorija del vaikų .... 10c. ir 
ProJkos del dantų.....................
Karpų naikintojas.....................

.25

.25

.10

.25

.50

.25

.50
1.00
1.00

.50

.25

.25

.25

.25

.25

.10

25c.
sokios lietuviško*; gydančios žolės, saknjs ir t. t., kokios

X

5AAA 17” i 1 TA 1 * Reikalaudami katalogo pri-• VVV iv3.UyRai. siųskite dvicentinę štampą ir 
katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainoms. 
.1. OIROES, >0.1 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

"NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

"NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

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

Išpildyk šitą blanką ir prislųsk kartu su pinigais.

“ M A U J I E N 0 S ” 1041 S. Halstcd St., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčia $------------ už "NAUJIENAS"---------- -

metus ir meldžiu jas siųsti Aiuo adresu:

L. 10

O T A Aft Katalogų Dykai 
mv»VUv Užlaikau grama- 
fonus su lietuviškoms dainoms. 
Kožnas rekordas kaštuoja tik 75c 
JeiRU nori mano katalogo, tai prisiuak už 
8c pačtine štampu, o apturėsi dideli ir 
puiku katalogą, kuriame rasi visokiu ge 
riaušių Armonikų, Skrijiku. Triubu ir 
daugybė kitokiu Muzikališku Instrumen
tu. Istoriškų irjnaldu knygų, kokiu tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalaukite 
visokio tavoro pas tikru lietuvi, o Rausite 
tcisinRus tavorus. Rašykit toki adresą:

W. S. WAIDELIS
112 GRAND ST.

BROOKLYN, IN

Tel. So. Boston 845 M

Dr. F. Matulaitis
495 Broadway

South Boston, Mass.

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

pietų.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

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

Waitches Bros., 
1741W. 47th st,(Chicago, Bl.

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.

“LAISVfi”
183 Roebling St„ Brooklyn. N. Y.

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, dialogų,_ komediją 

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

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

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

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

“LAISVES”

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

Platinkit “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

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

taip, 
grin-

M n

183 Roebling St Brooklyn,



(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Laimindamas karėn dar 

jaunučius kadetus, užtikrino 
jiems, kad vokiečių būsiąs 
galutinas laimėjimas. “Aug- 
štyn galvas ir tikėkite die
vui !”

Telegramoje kunigaikš
čiui Cumberland kaizeris 
vėl sako, jog dievas daug jau 
suteikė, bet dar daugiaus 
suteiks.

Pajieško dingusiųjų.
Paryžiaus dienraštis “Pe

tit Parisien” pilnas pajieš
kojimų. Vienoj vietoj moti
na pajieško savo vaikučių, 
kitoj vietoj senelis tėvas pa
jieško savo anūkų, trečioj 
našlė savo giminių ir t.t.

Ypač daug vaikučių žuvo, 
kuomet sodiečiai bėgo iš ly
tinės Franci jos Paryžiun.

VIETINES ŽINIOS
Visuotino Lietuviu Seimo 

apgarsinimams pasirodžius, 
daugelis vietinių lietuvių nu
stebo. Minėtą seimą rengia 
Didžiojo New Yorko ir apie- 
linkės draugijos, o ant ap
garsinimų drįso pasivadint 
seimo rengėjais tas komite
tas, kurį viršminėtų draugi
jų konferencija išrinko tik 
darbo atlikimui prie seimo 
surengimo. Berods, gali 
turėt išvedimą, kad yra iš
rinkti darbo atlikimui sei
mo surengime, tai ir turi tie
są pasivadini seimo rengė
jais. Aš na darysiu šiokį iš-

sėdėjo ir ginčijosi tarp sa
vęs, moterjs verkė. Paga
lbaus, prasidėjo prakalbos. 
Kalbėtojai pirmiausia pa
smerkė tuos laikraščius, ku
rie nekovojo su panašiais 
bankais ir nenurodė žmo
nėm, kur jie gali padėti savo 
sutaupintus centus. Buvo 
nurodyta, kad atsakančiau- 
sia taupinimo pinigų vieta, 
tai valdiški bankai, kurie 
dabar randasi krasose.

Vienas advokatas - kalbė
tojas puikiai nupiešė, kaip 
tokie ponai varė už žmonių 
sudėtus centus biznį, kaip jie 
puikiai gyveno ir tt. Ant pa
baigos jis pasakė, kad neuž
tenka to, kad daugiau nedė
ti į tokius bankus pinigų, bet 
reikia stengtis, kad tie ponai 
kalėjiman atsisėstų.

Paskui buvo išnešta se
kanti reikalavimai:

1) Protestuoti prieš tą 
spaudą, kuri nesirūpina ko
voti su tokiais bankais.

2) Susirašyti visiems dėji
kams, sutverti kooperacija, 
išimti čarterį ir paimti su- 
bankrutijusių bankų visą 
turtą į savo rankas.

3) Kreiptis pas prezidentą 
Wilsona, kad tas atsiųstų 
tam tikrą komisiją ištyri
mui tokio staigaus bankrūto 
ir kad savininkus patrauktų 
atsakomybėn.

Mitingas užsibaigė 1 vai. 
nakties.

(Ipfrl F io*OfliMiTiQ J ?SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
VjLVr'M CX * M VJ Vi 1 VZ < < M VC < M M 4^ A i TOKIO IŠPARDAVIMO new YORKC OAR NIRKAD NEBUVO

YRA SUTEIKIAMA PER

DR. J. C. BROWN
Visiems gerai žinoma daktarų-specijalistų, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 

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

D R. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymčjimų moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulitj 
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 UŽSISENfiJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, dirdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No
sies ir Gerklės, Moterų Ligas ir nusisverimus gydome 

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

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

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite 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 sake, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti i ligonbuti, kur galima tikėtis pagclbos.

ATMINKITE, JOG'Aš IŠGYDAU SUNKIA US1ASTIGAS 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 Ncdėliomis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

DR. J. C. BROWN
h Ave., New York, N. Y.

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

50 W. 36-th St.,
01‘TISO VALANDOS:

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

Labai Puikus
Venski

Armonikai

su 21 perlo kleviniu, 8 basais 
Vertės $18.00, tik už $7.150

Toks pat Armonikas
21 plieniniu klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už $14.20

“V^GIUFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertes $45.00, 
Atiduodame tik už ....................$1 9.50

Tą grafafoną gvarantuojame ant 10 metq.

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

Męs užlaikome specijališkal rusų meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

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

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

tų seimo rengėju intelektu- 
ališkumo. Šv. Jono Dr-stė 
rengia balių ir išrenka Joną, 
Juozą ir Jurgį to baliaus su
rengimui, bet jie nepasirašo, 
kad jie rengia, bet kad Šv. 
Jono Dr-stė rengia. Manau, 
kad supras tie mūsų visuoti
no seimo rengėjai ir tuščios 
garbės treškėjai, ar jie le
gal iškai pasielgė.

Aiškiai matosi vienybinin- 
kų politika ir kokios etikos 
prisilaiko. Gėda tokiems

15 d. rugp. Lietuvių Kelio
nei Pašelpos draugijos lai
kyto] konferencijoj Central 
Brooklyn, N. Y. buvo nutar
ta paimti “Laisvę” už orga
ną. Rugsėjo mėnesį I refe
rendumu tas nutarimas tapo 
užtvirtintas.

Tokiu būdu “Laisvė” lie
kasi Lietuvių Kelionei Pa
šelpos Draugystės organu.

Centro Valdyba:
Pirm. M. A. Liberis, 
Sekret. J. Petravičius, 
Ižd. J. Klaščius.

r-

per visuomenę suteiktą už
eiti kė j imą.

23 d. rugs, atsibuvo pi 
mos prakalbos Long Island 
City. Kalbėjo J. Neviackas. 
Žmonių prisirinko pilnutėlė 
svetainė. Prakalba publikai

P. Sinkus.

Plakatai, kurie praneša 
apie seimą ir kurie spauzdin- 
ti “Vien. Liet.”, yra netiku
siai atlikti. Aš užtikau ten 
daugiau, kaip tuziną klaidų.

Mokantis rašyt.

Linksma, kad ir mūsų pa
dangėje, kur jaunimas yra 
apsileidęs, pradedama 
prasti šviesos naudą.

Su laiku manoma čia

su

su-

J. Šiaučiūnas.

Kviečiame dalyvauti pasi
linksminimo vakarėly, kuris 
yra surengtas ant Subatos

valanda vakare. Vakarienė 
bus ant 10 valan. Teutonia 
Assembly Rooms, 152—160 
Third Ave., arti E. 16th St.,

29 d. nigs., utarninko va
kare, 7:30 vai. vakare, Pre- 
serių unijos 58 sk. U. G. W. 
of A. atsibus ekstra mitin
gas. Bus svarstoma apie 
rinkimą delegatų į bepartyvį 
politišką-seimą. Taipgi bus 
ir kitokių reikalų.

Užkviečia preserių 58 sky
riaus Komitetas.

$1.25 ypatai, porai $2.50. ■
Apie vietą malonėkit pasi- ■ 
rūpinti ne vėliau 1 dienos 
spalio (Oct.), 1914 m., pas! . r;
K. Labanas, 239 So. 4th T

“Aido” chorui.
Šiuomi p rimename “Aido” 

, kad būtinai 
Brooklyn,"n.T °"' ""l Yisi atsilankytų ant repetici-

Tikietus galima gauti pas i J08’ U'rl a^us seredoj, 30 
rengimo komitetą arba re-'!H?sej0’ vd ' dakcijose: “Vienybės Lie I tiskame name, 
tuvninkų, 120 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.: “Laisvės”,i 
183 Roebling St., Brooklyn,! 
N. Y.: “Tėvynės”, L__ 
30th St., New York, N.

Su pagarba 
Rengimo Komitetas:

V. Sibunauskas, Pirm., 
K. Labanas, Sek r.

B. Zinis, Kasierius 
420 Lorimer St., 

Brooklyn, N.

Komitetas.

3 d. spalio (Oct.) atsibus 
L. Kelionės Pašelpos Drau
gystės teatras ir balius. Bus 
dar ir šiaip puikių pamargi- 
nimų, kaip lakiojanti krasa, 
monologai ir kiti pasilinks
minimai. Dainuos “Aido” 
choras. Vėliau šokiai iki pat 
rytui. Muzika puiki.

Užkviečia Komitetas.

305 W. susirinkimas atsibus sept. 
. 29, utarninke, nuo 8 vai. va- 
ikare, Tautiškame name, 101- 
103 Grand St.

Visi kuopos nariai priva
lo atsilankyt, nes bus svar
bus dalykai aptariami, kaipo 
tai: delegatų į visuotiną lie- 

. tuvių seimą rinkimas bei pa
darymas įnešimų. Taipgi IV 
rajono dalies administraci
jos nominavimas.

22 d. rugsėjo buvo susirin
kę vieno “brenčiaus” Max 
Koobre subankrutijusio 
banko dėjikų. Išviso jų bu
vo virš dviejų šimtų 
kurių — 35 moterjs.

, tarp 
Vyrai

Lietuvių Kelionės Pašel
pos draugystės atsibus extra 
susirinkimas 29 rugsėjo 7:30 
vai. vakare svetainėje 101- 
103 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Malonėkite, draugai ir 
draugės pribūti kodaugiau- 
sia, nes turėsime rinkti dele
gatus į visuotiną lietuvių 
seimą.

Taipgi atsibus kvartalinis 
susirinkimas lapkričio 6 d. 
7:30 vai. vakare, kur turė
sime daug svarbių reikalų.

Su pagarba, pirmininkas 
Steponas Karvelis.

Lietuviška vakarine 
mokykla.

Lietuvių Jaunimo Lavini
mosi Ratelis įsteigė vakari
nę moklyklą, kurį atsidarys
2 d. spalių.' Mokykla randa
si Palace° Hali, 93 Grand st. 
Mokinama bus dovanai kas 
utarninkas ir petnyčia, nuo
3 iki 10 vai. vakare.

šioje mokykloje bus moki- į mirškite atsilankyti nas se- 
nama lietuviškai skaityti, j ną pažįstamą.
rašyti ir skaitliuoti (rokun-|kas užsisakyti 
dos). Mokiniai bus priima-1 siutus, nes padarom už pigią 
mi, kurie visiškai nemoka: kainą. Siutus darome už

$15.00 cistų vilnų.
236 Grand Street, netoli 

Drigss Ave., Brooklyn, N. Y.

JOSEPH
SCHNEIDER
Seniems draugams ir pažį
stamiems pranešu, kad Jo
seph Schneider, atidariau 
kostumierišką kriaučių sto
rą po num. 236 Grand St., 
netoli Driggs Ave. Neuž-

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS be! 
naujausio mokslo Ir kų rei
kia daryti ajjslrgus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly- . 
gini ta knygu

Išgydau Vyrus Greitai
VARicdČŪE

Dabar lai-
rudeninius

“DAKTARAS" 
parodo, kaip 
nuo Ilgų apsi
saugoti.

skaityti, rašyti ir skaitliuo
ti, ir tie kurie moka, bet ma
žai.

Ratelis yra pasiryžęs dėti 
paskutines spėkas idant ne
būtų Brooklyne lietuvio nei 
lietuvaitės, nemokančių

Tą patį atsidarymo vaka
rą atsibus ir ratelio susirin
kimas. Nariai malonėkit 
atsilankyti. Nauji nariai 
v ra kviečiami prisirašyti.

B R O O K L Y N1E č IV A T Y D A L 
Lietuviškas šiaučius. *

Pataisau batus, čcverykus už pigių 
kainų. Darbų atlieku gražiai ir gerai. 
Atsilankykite, o persitikrinsite.

S. -MILEVIČIUS
3">i> Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

(71—75)

Teisingiausia*ir geriausia 
lietuviška.

APTIEKA
Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptieka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit reika
laut per laiškus, o aš prisiųsiu per 
expresą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkai

266 Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21()14 ir 21013

MOKYKIMĖS ANGLIŠKOS KALBOS
Męs užlaikome goriausius mokintojus su tobuliausia metodą, ir nė

ra abejones, kad neišmoksite.
Męs taipgi mokiname Knygvedystes, Civil Service ir prirengiame į 

bile kokių kolegijų.
Męs išverčiame visas angliškos kalbos lekcijas lietuvių kalbon.

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA 
(Tris kartus i savaitę), taipgi kiekvienų dienų. 

MOKESTIS: $5.00 už 10 savaičių, $12.00 už 6 mėnesius, $20.00 už metą. 
$25.00 už užbaigimą angliškos kalbos kurso.

Neatidėliok! Ateik tuojaus į Philadelphijos Prirengiamųjų Mokyklą. 

510 SPRUCE STREET, PHILADELPHIA, PA. 
C11AS. A. J AITE, Principalas, M. E. LAPOYOWKER, Sekretorius

Kas dar neturite

‘Kovo
Dabar “KOVOS” prenumerata tik

Greitai siųskite vieną dolerį, o gausite “Kovą” per vie
nus metus

Nuo 1-mos dienos Octoberio “KOVA” vėl 
kaštuos $2.00. Naudokitės proga kas gyvas! 
“Kova” išeina kas savaitę, talpina naujausias žinias iš 
karės lauko. “Kova” gina darbininkų reikalus, užsto
ja streikierius ir kovoja su tais kirminais, kurie skriau
džia darbininkus. Adresuok’

“Kova”
1815 Moyamensing Avė.,

Philadelphia, Pa

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS" netik 
pamokina kaip Ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tčvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ “KAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdSs- 
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 uors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Glinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

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

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo...............................$1.00
Kraujo Valytojas...............................$1.00
Vidurių Reguliatorius........................... 50c
Tro j ank a.......................... 25c, 50c i r $ 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.

i Aktišerka*
m PabalguHl kur*ą Womans Medical
2) College, Baltimore, Md. £
įj Pasekmingai atUeka savo darbą prie 2 
R gimdymo* taipgi suteikia visokias rodąs ir J? 
jį pagalbą invairiose moterų ligose. S

| F. Stropiene,‘t^"w*u. | 
g 80. BOSTON, MASS. ■

Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 
operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškum i greita atgaunama.
PPGVrATITK A i gydau tų ligų be jokio pjaustymo arba 
1 IVvziJ 111 Am • tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina u-žkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnejusiems organams ir sugrąžina sveikatų ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.

Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
M* 1 IIulO* rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo- įj 
kių blėdingų vaistų’Tuojaus klaus- j 
kite mano patarimo. >

Nusilpnėję VYRAI. |
Mano gydymas nustojusiems vyriš- j 
kuino prašalina visas blogas įtek- | 
mes pirmesnio nualinimo irbesotu- j 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina J 
ir padaugina kraują, o labiausiai j 
už viską sugrąžina išeikvotą iiegą I 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- g 
nių gyduolių. Stengkitės išsigy- g 
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
CI A PTOQ T Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip

1 vu ĮSIUVO* tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini- < 
mosi, Skausmas ir Deginimą?, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, auti- * 
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
STI?ICTI JI?A įlydau pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo »UI»akę Ugydyti. Gy-

1 •X1**' 1 lXrJ dau b« jokiu operacijų, skausmu Ir neatitraukiame nuo bianio. ( 
Tuojaus duodame Palengvinimą. AŠ neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -“ūdas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atneša geras, 
i>aBekmes. Gydau Ausu, Galvos, Širdies" Gerklės. Plaučiu. Krutinės, Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Znrnu, Inkstu. Šlapinimosi organu. Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu į gydymą laiškais, todėl noKlauskltc manęs patarimu. Kurie gyvenate toliau* 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar‘galiu Išgydyt. .

208 W. 421ld St., arti Broadway 
LFA. D llVilE, NEW YORK CITY, N. Y.

Nuo mėšlun-' 
gio pilve var
tok seną • ir 
gelbstinčią na- i 
minę gyduolę i

ANCHOR,

EXPELLER , 

sulyg nurody- i 
mų, kurie ran- ' 
dasi prie bon- : 
kūtes. Kaina I 
25 ir 50 centų 
už bonkutę vi
sose aptiekose.

F. Al).
RICHTER

& CO.
74—80

Washington 
st., I

New York. N. Y

I\R. Richter’Q 
/'“PAIN-0 
I EXPEUER” 
d Drūti muskulai neatneša naudos, 
5 jei Jus Romaiizmas kankina. Su 
3 PAIN CXPELERIU
7 jei drūčiai subers! i ai neš Jum tuoj 
• palengvinimą ir prašalins priežastį

(- F. Ad. Hichter & Co.
Ū am ST . KCW YORK.

B A Tėinikil ant Ankero .
ženklo apsaugoimoT JŲ

Ar žinai, kaip dvasiškija 
buvo “kankinama“?

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 dvasiškų 
teveliu gyvenimo“.

Joje atrasi dvasiškijos visus “smutkus” ir “link
smybes”. Ta knyga jau išėjo iš spaudos ir

kainuoja 25c.; turi 80 puslapių.
Pinigus galite siųsti ir stampomis.

“LAISVE
183 Roebling Street,




