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* Visa eilė kruvinų mūšių 
tęsiasi Suvalkų ir Kauno gu
bernijose. Ligišiol vokiečiai 
buvo užplūdę tik Suvalkiją, 
dabar, sulyg pranešimo iš 
Petrogrado, jie įsiveržė jau

josna. Šiaurinė divizija vo
kiečių armijos perėjo rube- 
žių ties Palanga. Vokiečiai 
jau veik užėmę visą distrik- 
tą apie Raseinius, Kauno gu-| 
bernijoj.

Daugiau žinių apie vokie

Tai kokią kruviną rugia
pjūtę suruošė žmogžudžiai 
carai, kaizeriai ir kapitalis
tai mūsų gimtinei šalei, tos 
karės nenorėjusiai.

Iš Petrogrado pranešama, 
jog mūšiuose Suvalkų gu
bernijoj rusai užmušę 30,- 
000 vokiečių ir 20,000 jų pa
ėmę nelaisvėn.

bėgti.

! Rusai atsigauna Suvalkijoj.
Telegramos iš Petrogrado 

Į skelbia, jog rusai vėl jau už
temę Mariampolę ir Kalvari
ją, o taip-pat ir Raigrodą 
Suvalkų gub. po baisiausių 
mūšių. *

Sunku ir įsivaizdinti tą 
i visuotino sunaikinimo pa
dvelksią. kuriame randasi da
bar Suvalkija. Ten eina mū
šiai po mūšių.

Vokiečiai dar drūtai laiko-

joj nėra.
Iš Suvalkų gubernijos yra 

keli skirtingi pranešimai. 
Pranešimai iš Petrogrado l 
skelbia, jog vokiečiai atmu- 
sami atgal. Jų mėginimas 
pereiti Nemuną ties Druski-' 
įlinkais nepavyko ir atnešė; 
vokiečiams daug nuostolių.1 
Dabar vokiečiai nori būtinai ; 
pereiti Nemuną ties Grei-j 
ėiais ir toj vietoj eina smar- Vilniaus gub. pusėn, prigėrė 

\ . r I visas pulkas vokiečių karei-

V- *•**1'^ "/įtvirtinama, kad pasitrau- 
ir Mariani poles, dai JiePasi" kiant vokiečiams nuo Nemu

no, vos-vos nesuėmė nelais
vėn ir patį vokiečių kaizerį.

kus mūšy 
.Mūš^,

baigė. Nei ta, nei kita puse 
nelaimėjo dar. Rusams pa
vyko išmušti vokiečius iš jų 
pozicijų ties Krosna į vaka
rus nuo Simno, Kalvarijos 
paviete. Rusai atliko tą pa
sekmingą ataką nakties lai-

gandas, atėjęs iš Viennos, 
jog Austrijos imperatorius 
Franciškus Juozapas jaučia
si pavojuje, būdamas Vien- 
noje. Jisai, išsigandęs rusų, 
nori bėgti Pragon, į Čechiją. 
Nurodoma dar ir antra vie
ta—Zalcburgas, kur impera
torius turi savo puikią pylį. 
Sykiu su juom keltųsi ir vi
sa Austrijos valdžia.

Antras Visuotinas 
Amerikos Lietu

vių Seimas.
(Tąsa nuo 2-ro puslapio.)

Trečios seimo dienos pra
džioje po vardąšaukiui dele
gatų ir smulki^.pątaisų pro- 

‘ tokole,;sj^iton{a-ciVi rezoliu-

ra agįę ’ dabartinį momentą 
Lietuvoj Trįatsinešiiną ame-

kų pav.).
Nemune, norint persikelti; ci jo s-r-$® a pt*ię4š karę, ant

veik jokių ginčų. Rimka į-; Toj valandoj, kada pradė- 
neša, kad pasakymas darbi-, ta svarstyti apie fondą ir ko- 
ninkų klesa būtų pakeistą1 mitetą—santikiai tarpe de- 
žodžiais “darbo žmonės”.! legatų pradėjo smarkiai aš- 
Komisija sutinka su tuomi.
Airerikiečiai rems savo šalį.

Antroji rezoliucija, kuri 
veik vienbalsiai priimama y- 
i a šiaip skambanti:

“Visuotinas Amerikos lie
tuvių Seimas pripažįsta,

a) kad kiekviena tauta 
turi teisę spręsti apie savo li-

; kimą;
b) kad atskiros tautos tu

ri būti sujungtos su viena ki
ta lygiomis teisėmis, o ne pa
vergimo ryšiais;

c) kad tikrai broliški san
tikiai tarpe tautų įvyks tik
tai tuomet, kuomet laisvės, 
lygybės ir broliškump idea
lai užviešpataus kiekvienos 
tautos viduje. £ 'V

2)«<Lietuvai, kaipo įtįiverg- 
taiįš&ai, męs gei(lžia'jti.e>ąd 
ji hifšikrątytų svetimį^ų^cfeJ 
spdti|Vįūngą ir kad ji įsit|i-j 
svtu fvarką, kurio ie visi gin

treti. Vis daugiau ir daugiau 
kalbama apie partyviškumą, 
nors, rodosi, lygtelimuose 
seimo nutarimuose nebuvo 
jokio party viškumo. Deši
nioji dalis vis labiau pradeda 
karščiuoties.

J. Šliupas, ; kuris jautėsi 
kuomi tai užgautas, stačiai 
pasako, jog komiteto kasie
rius turįs būti Tamošius 
Paukštys iš Pittstono ir ga- 
na, kUaip jisai ir jo šalinin- 
Jįa^į^iri čia, seime,ko veik
ti J: .jJšl i urnas užmeta soči j a- 
listą.ms, ką>3JfeTTori vado- 

fei, buvo nu- 
n eis tik šel- 

p^ųj;iiųj^t^ųsių nuo ka-* 
^Sį'O'he.‘revoliucijai ar 
liškj.i P<>v:ii už autonomiją!.' 

V Priimta j penima s.p. Tarėis 
Tos. kad pinigai būtų sii 111- • 
Tįąmi nęr . Oebivių - Mokslo

•.dėl

Pa.) kalba taikinančiai, pa
peikdami norinčius ardyti 
seimą. Daugelis delegatų 
verkia. Šliūpienė, Strimai
tis kalba netaikinančiai, 
mesdami kaltę ant socijalis- 
tų. Šliūpienė sako: “Šidlau
ske, jeigu esi lietuvys, atsi
imk kandidatūra”. Strimai
tis pripasakoja nebūtų daly- Mass.; J. 
kų apie P. Grigaitį, kuris Broadway, 
būk buvęs priešingas gelbė- Mass.: J. Gerdauskas, 
jimo fondui ir tik Prūseika; Britain, Conn, 
jį būk tai kritikavęs. L. Prū-j --------------

yamensing Ave., Philadel
phia, Pa.

Iždininkas 1) K. Šidlaus
kas, 226 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Iždininkas 2) T.Paukštys, 
13 Mill St., Pittston, Pa.

Kasos Globėjai: M. čėsna, 
56 Market St., Brighton, 

Gegužis, 28 W.
So. Boston,

New
! Britain, Conn.

ninkui, kur liūdyja, kad nie
ko panašaus, ką Strimaitis 
sakė, nebuvo. *
Č”K<Gugis primena apie tė- 

yjrn^ Lietuvą ir peikia tuos, 
^rįemori viską ardyt.

T'^Šliupo partija nenutįla, 
’nenori bėgt per du- 

jB&gočius ir K. Gugis 
būtų du kasieriu.

Jj ųf) ą pa r t i j a nesutinka, 
lAptūstuo j a.į;įP

tsisąko nuo -ųm

sAW.4

? H

Generolas Hindenburg vyk
sta Krakovan.

Vokiečių generolas Hin
denburg, kuris pasižymėjo 
rusų išvyjimu iš Prūsų Lie
tuvos, sako, apleidžia rytų 
Prūsus ir vyksta Krakovan, 
k*’d apimti vadovavimą su- 

(lide-'v’’en-vtomis Austrijos ir Vo- 
1 kmtijos kariaunomis.

- I Lenkuose. Kelcų ir Petra- 
įkavo gubernijose,renkasi vis 
! daugiau ir daugiau vokiečių 
į ir austrijiečių spėkų.
i kiečiai atgabeno labai 
l kareivių iš Francijos.

\o ir pertai vokiečiai yrai przemvslas atakuoja 
gaspadoriais distrikto tarpe 
rubežiaus ir Suvalkų bei Au
gustavo.

Rusų general iškas štabas 
patvirtina, jog mūšiai ties 
Suvalkais ir Mariampolę dar 
nepasibaigė. Vokiečiai bom
bardavę Augustava, bet be

Vokiečiai taip-pat buvo 
priversti pasitraukti nuo 
Leipumi linkui Suvalkų. Su- 
lyg pranešimo pulkininko 
Golijovskio, vokiečiai t__
Siame sumišime bėgo i 
Seinų linkui Suvalkų. Rusų 
artilerija smarkiai veikė.! 
Dabar tęsiasi vėl smarkus 
mūšys ties Suvalkais.
Vokiečiams ateina vis dau

giau pagelbos iš Margraba-

Vo- 
daug

am a.
Austrijos drūtvietė Prze- 

myslas atakuojamas rusais 
iš visų pusių. Du iš fortų 
jau paimta, daugelis tvirto
vės batarėjų priversta nutil
ti.

pasekmių.
Mūšiai eina ir Lomžos gu

bernijoj. Rusai apveikę vo
kiečius ties Grajevu.

Vokiečiai bombardavo 
tvirtovę Ossoviec, bet, kaip

neturėję pasekmių.
Į pietus nuo Augustavo 

rusai su vokiečiais susikibo

Rezoliucija prieš karę.
Dabartinė Europos karė 

užtraukė didžiausią nelaimę 
ant Lietuvos. Mūsų šalis, 
nors nieko nekalta,bet būda
ma tarpe dviejų kariaujan
čių valstybių, nukentėjo jau 
’abai daug:, laukai išmin
džioti, kaimai išdeginti, o 
gyventojai—vieni išvaryti 
karėm kiti gi išbėgioję klai
džioja be duonos ir pastogės. 
Ši kare yra baisi katastrofa 
netik Lietuvai, bet ir visai 
žmonijai.

Męs negalime šaltai žiūrė
ti. kaip diena iš dienos žūva 
tūkstančiai gyvasčių ir kaip 
kardas ir ugnis naikina vis
ką. kas per kelis šimtmečius 
civilizacijos buvo sutverta.

Mes protestuojame prieš 
tai visa savo energija. Męs 
turime daryti kas tiktai ga
lima, kad tas beprotiškas 
kraujo liejimas ir ta padri
kusioji barbariškumo or
gija pasibaigtų kuogreičiau- 
sia.

Męs pasmerkiame visas 
i valdžias, kurios surengė to-

3) m ęŠk^K^name $ šio TO 
jiegomis re^®1 ohtlLŠkaįi^ 
materijališkaį,i- kicKvidną 
Lietuvos judėjimą, kuris'jze- 
da ją prie laiaįyps, gerovės ir 
šviesos. ;'č Jį

/s ir 
ja dar

fl^negtsU

l^sieriaus rinkimai.
n n n rpri i fi L

Eina ant Varšavos.
Trečioji Vokietijos armija, j 

po vadovyste generolo Nei- VSaTmoniu“ skėrdynę 
y J t v z-x i << i.iy r 4*1 i IJ iii i rN i i <"1.5 * _ *■ - -denburgo, iš rytų Prūsijos 
nori prasimušti linkui Var- ir kartu labai apgailestau- 

jam, kad darbo žmonės tebė
ra dar taip nesusipratę, kad

Lietuvos šelpinjjų fondo rei
kalų svarstymas. J

S. Michelsonas įneša, J<ad' 
būtų išrinkta Lietuvos Šelpi
mo Fondo Komitetas iš - .2 y- 
patų ir jog rinkimai atsibū
tų čia pat. įf '%:

P. MikolainiV daro įneši
mą, kad panašų komitetą 
rinktu mūsų didžiosios orga
nizacijos S.L.A., T.M.D., L.S. 
S. ir L.R.K.S.A. Seimas tu
rėtu išrinkti kasicriu.

Čia kįla gana didelės dis
kusijos. Tautiškosios srio
vės veikėjai nurodo, kad pa
rankiausia rinkti komitetą 
iš didžiųjų organizacijų, 
tuomet bus didesnė gvaran- 
tija ir didesnis žmonių už
jautimas. Seime galinti pa
imti viršų viena kuri parti
ja, kas būtų negeistina.

Vienok didelė dauguma 
delegatų visai kitaip kalba.

Šitame seime atstovauja
ma visos sriovės. Čia yra 
vadai tautininkų ir socijalis-

geimas turėjo rinkti fon- 
<ašierių. Čia reikėjo at- 
r$įt toksai bepartyviškas 

žiw)gus, kuris visiems tiktu.
.•W. Michelsonas ir L. Prū

sę t
gi|jfci yra K.Šidlauskas iš So. 
B

i sako, jok tokiuo žmo-

Vo k i eč i a m s trūks! a 
rių.

aficie Męs kartu pasmerkiame ir 
dabartinę visuomenės siste- 

Anglijos kariumenės vy- mą, prie kurios šitokios
krūtis į krūtį. Ypač smarkus Gausias komanduoto j as, ge- skerdynės yra galimos ir net
mūšiai buvo netoli Augusta-!nerolas.French,.savo rąpor- 
vo kanalo.

Iš Vokietijos šaltinių žinių 
beveik nėra. Jie tik sako., 
kad rusų mėginimas išvyti 
juos iš Suvalkų gub. nepavy
ko.

Taigi, mūsų šalis, Lietuva, 
jos gražiausios vietos—visa 
Panemunė, širdis Suvalkijos 
—apie Mariampolę, Simną— 
išteriota,. į griuvėsius paver
sta. Apie Suvalkijos paru- 
bežį nėra ką nei šnekėti. Ten 
žemė permirko krauju ir a- 
šarom. Baisi karės dalis 
tenka ir Kauno gubernijai. 
Jau ir senosios Žemaitijos

te skelbia, jog visos vokiečių 
atakos Francijoj tapo at
muštos,; vienur-kitur nuo 
vokiečių atimtos pozicijos. 
Vokiečiams, esą, labai trūk
sta aficierių. Matomai, jog 
jų spėkos pradeda išsekti. ‘

Budavojama 50 naujų po
vandeninių laivų.

Kopenhagen. — Vokietija 
kosmarkiausia rūpinasi įgy
ti daugiau povandeninių lai
vų, kurie pasirodė labai nau
dingi. Uostų dokuose sta
toma 50 naujų povandeninių 
laivų.

neišvengiamos. Todėl męs 
esame pasiryžę visomis jie- 
gomis remti tą judėjimą, ku
ris veda prie panaikinimo 
despotizmo ir prie įsteigimo 
tokios tvarkos, kurioj vieš
patautų tautų brolybė ir su
tikimas.

Suvažiavimas tiki, ’ kad 
karės išnyks tiktai tuomet, 
kuomet išnyks sąlygos, ku
riose jos įvyksta. O tos są
lygos yra dabartinė ant vi
suomenės klesų ir tautų pa
vergimo paremta tvarka.

(Rezoliucija priimta vien
balsiai.).

Dėl rezoliucijos nekįla

Nutarimai.
1) Abelna atskaita tilps 

visuose laikraščiuose sykį į 
mėnesį.

2) Pinigus siunčiant če
kiais arba M. O., reikia išra
šyti vardu Lithuanian, Na
tional Relief Fund.

3) Visus pinigus reikia 
siųsti vardu kasieriaus per 
Finansų Raštininką T. M. 
Dundulį, 101 Main Št.. Dan
ville, III., kuris bus po kauci
ja $l?00Q.

zinio:

. ono, žmogus nei socija- 
ffis, nei tautininkas, gerai 

žinomas biznieris ir kasie
rius bepartyviškos So.Bosto
no Lietuvių Labdarvstės 
Draugijos. Bepartyviškes- 
nio žmogaus tame susirinki
me ir negalima jau buvo ir 
rasti, f kasierius perstatyta 
ir p. T. Paukštys, Sus. Liet. 
Am. kasierius.

Nei prieš vieną, nei prieš 
kitą kandidatą jokių užmeti
mų nepadaryta. Tik tūli de
legatai patėmyjo, jog T. 
Paukštys vis tik yra tautiš
kos partijos žmogus ir tam 
tikros sriovės šalininkas.

Pradeda balsuot.
Rezultatai: K. Šidlauskas 

gauna 155 balsus, T. Paukš
tys.—102.

Tuomet, kaip pagal duoto 
signalo, pakįla Šliupas, Že- 
mantauskas, Kundrotą, Gin-; 

; kus ir dar 20 žmonių, ir pra-; 
i .i.. ..... rėkti. |

svetai-

sias organizacijas,—tai R.K. 
Susivienyjimas vistiek nesu
tiks, nes ta organizacija eina ; deda šaukti, pradeda 
kitu keliu, o tuomet, neren-į Jie grūmoja apleisę 
kant delegatų ant vietos, lik-. nę. Kiti net liepia didžiumai
tų be atstovybės komitete 
čia esanti katalikai. Visuo
menė įgaliojo savo'delegatus 
sutverti fondą ir viską pri
ruošti.

Po ilgų diskusijų priimta 
nutarimas rinkti komitetas 
ant vietos iš 12 ypatų.

V. Račkausko įnešimas, 
kad prie išrinktojo komiteto 
pridėti dar atstovus nuo S.L.

Bagočius praneša, kad;,. . .. . . ,
vardan švenčiausios rainy-1A 
bes,tegul nebus kasierium nė . . iktas korpusas \ o- 
K. Šidlauskas ir nei T. Pauk-, Uetųos al,'miJ0S Ū 
štys, bet Skritulskas iš New I kurl«° Ya.į?va“.J.“ U-onprin- 

J. ’ . v. . . | pne h vi H m Iri c wilholniac tq_B ritamo, žinomas tautimn-| 
kas, kuris per ilgus metus 
buvo Sus. Liet/ Am. kasie
rium. Rodosi, jau ant Skri- 
tulskio ir Šliupo partija tu
re sutikti, kadangi tai savas 
žmogus, bet ta partija taip 
užsivarė, kad ir jo nenori.

Tada K. Gugis, pirminin
kas, sako: “dabar jau aš ma
tau, kad jūs ardot viską”.

Katalikas Čėsna smarkiai 
išmetinėja J. Šliupo partijai 
ir sako, ji nenori santaikos. 
Jo kalba visiems patinka.
- Bet ardyt jie pasibijojo ir 
pagaliaus sutikta, kad ka-i 
sieriais būtų abudu: K. Šid-’ 
lauskas ir T. Paukštys.* Pre-; 
zidentu fondo komiteto ap-į 
rinkta K. Gugis. Kiti komi-; 
teto nariai, po ilgų perturba- 
cijų, galutinai liko šie: V.K.ibV 
Račkauskas, M.Čėsna (kata-|nn?Kd 

.T Clpo'iižis .T STnsin-1 ^5 KO.

cas Fridrikis Wilhelmas, ta
po atstumtas francūzais.

Dėl vieno žmogaus žada su
naikint Brusselį.

Belgai suėmė nelaisvėn žy
mų Vokietijos didžiūną Me
cklenburg-Schwerin. Vokie
čių kaizeris parašė ypatišką 
laišką Belgijos karaliui ir 
prigrasino, jog jeigu nors 
vienas plaukas nuo jo galvos 
nukris, tuomet jisai, kaize
ris, sunaikinsiąs visa Brus-

7 A-k

sėlio miestą. i.

Rusai sakosi laimėję baisų
■ mūšį ties Augustavu, ku- 
; ris tęsėsi net 5 dienas. Vo- 
1 kiečiai bėga į rytų Prūsus.

Vokiečiai vėl buvo padarę 
i antrą smarkią ataką ant ru- 
|sų kariumenės ties Druski- 
I ninkais, bet jiem tas nepa

ikas), J. Gegužis, J. Stasiu-;
levičius, J. Neviackas, M. Is Vengrijos rusai jau is- 
Račiūtė-Herman, ’______
kas ir Mankus.

i Sekančiame “L.” N-ry apie 
seimą bus daugiau.

apleist svetainę.
“Jeigu ne pagal mūsų no

ro aprinkot, tai yra ne T. 
Paukštį, tai mums nereikia 
šio seimo!”—

J. Šliupas, baisiai supykęs, 
ima žodį. Jisai kaltina di
džiumą partyviškume ir sa
ko, jog dabar santaikos ne
gali būti. Jisai sakos gailisi 
atvažiavęs seiman.

Triukšmas kįla. Šliupui 
atsako P. Grigaitis, bet laike 
jo kalbos nesiliauja triukš
mas.

Jau išsirodo, kad po sei
mui. Račkauskas, A. Rim-

A.—atpuolė, užtat sekančioj 
sesijoj priimta veik a- 
nalogiškas Michelsono įne
šimas, kad S.L.A. ir L.S.S. 
turi teisę pasiųsti po vieną 
savo atstovą tan komitetam )ka, Gegužis (iš Shenandoah,

LIETUVOS ŠELPIMO 
FONDO KOMITETAS.
Prezidentas K. Gugis, 

Chicago,- Ill.
Vice-Prezidentas 1) V.K. 

Račkauskas, 307 W. 30th St., 
New York, N. Y.

Vice-Prezidentas 2) S. 
Mankus, Cor. 12th & Vine 
Sts., Philadelphia, Pa.

Susinešimų Sekretorius 1) 
M. M. Rice-Herman, 140 E. 
19th St., New York, N. Y.

Susinešimų Sekretorius 2) 
J. Neviackas, 183 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y.

Finansų.Sekretorius 1) T. 
L. Dundulis, 101 E. Main St., 
Danville, Ill.

Finansų Sekretorius 2) J. 
Stasiulevičius, 1815 E. Mo-

Gerdaus-i varyti. Jų kariumenė be- 
jtvarkėje bėgo linkui Galici- 
l jos.
i Austrijos kariumenė pri- 
'siruošus baisiam mūšiui ties 
. K rakovu.

4 d. spalių visoj Amerikoj 
prezidento Wilsono įsakymu 
atsibuvo vadinamoji “mal
dų” diena. Melstasi, kad ka
rė pasibaigtų. Iš visų Ame
rikos miestų pranešama, kad 
“maldų” diena pavyko.

Speciales dovanas gaus 
tas vokiečių aviatorius, ku
ris mes pirmą bombą ant 
Londono.

Rusai giriasi, kad apie 20- 
000 vokiečių paskandinę Ne- 

. mune. Ypač daug paskandi
nę ties Sredninkais.

Caras vyksta Varšavon, 
kad pasimatyt su didžiuoju 
kunigaikščiu Nikolajum Ni- 
kolajevičiu. *

(Tąsa anf 8-to pusi.)



Sekretorium aprinkta A. 
Lalis, jo pagelbininku p. J.
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LIETUVIŲ SEIMAS.
Diena, kurios mūsų pro- 

gre'syvė visuomenė taip lau
kė, prie kurios.rengėsi su to
kiu uolumu — įvyko. Arti 
trįs šimtai delegatų buvo 
Y. M. C. A. svetainėje ant 
Marcy Ave., Brooklyne, kuo
met p. V. Račkauskas atvėrė ties, 
antąjį visuotinąjį Amerikos 
lietuvių seimą 9:30 vai. prieš

Pasakysime tiesą. Męs, 
brooklyniečiai, nesitikėjome 
tokios daugybės delegatų, 
užtat juo smagiau buvo ma
tyti tą margą svietą, sunlū- 
dusį iš Illinois, Massachu
setts, Connecticut, Pennsyl
vania, Maryland, New York, 
Maine, Rhode Island ir tt. Ir 
čia būta ne vienos kurios 
bent partijos žmonių, šalę 
laisvamanių tėvo J. šliupo, 
męs matom socijalistą S. 
Michelsoną, sale p. Šliūpie
nės — Jurgeiionienę ir Her- 
man-Purvienę, šalę P. Gri
gaičio ir K. Gugio — Chica
gos tautininkų šulą p. d-rą 
Draugelį ,šale F. Bagočiaus 
— jo priešus iš “Vienybės”, 
sale d-ro Matulaičio — kun. 
Mickevičių, šalę raudoniau- 
sių socijalistų — atstovus iš 
šventųjų draugijų. Delega
tų susiuntė netik politiškos 
ir pašelpinės draugijos, bet 
ir unijos, muzikes ir dainų 
draugijos, l izrieriai, spau
dos susidraugavimai ir tt. 
Visus suvadino šian seiman 
bendras rūpestis, kaip pa
gelbėti Lietuvai. Tiesa, ne
buvo šiame Gabrio ir Chica
gos klioštorninkų. Bet... bo
ba iš ratų, ratams lengviaus.

Kol surokavo mandatus, 
— o čia būta daug sun
kaus darbo, — ištisa eilė kal
bėtojų išdėstė savo credo, 
pritaikintą momentui.

Pirmas kalba “laisvama
nių tėvas”,

J. šliupas, užėjęs ant es
trados, kalba ramiai ir rim
tai. «Ųsžd:dare trumpą eks
kursiją įyhūšų praeitj,1 kuo
met Lietuvos vardo jau* kaip 
ir nebuvo. “Kada 1887 me
tais aš užsiminiau apie lais
vą Lietuvą Tilžėje — tuomet 
iš manęs juokėsi vokiečiai ir 
lenkai, net daugelis lietuvių. 
Man sakė, jog aš užgimiau 
100 metų vėliau. Bet gyve
nimas- savo padarė. Ir kaip 
man linksma buvo būti pir
mųjų aušrininkų tarpe ,taip 
man malonu būti šiame sei
me, kpr susirinkta kalbėti 
vardan Laisvos Lietuvos 
idėjos. Partijos yra reikalin
gos, męs negalime būti be 
partijų, nes.parti jos yra gy
vybės ženklas, bet, idėja lai
svos Lietuvos mus visus jun
gia ir tame darbe męs turi
me eiti išvien. Ant nelai
mės, Rymo partija skiriasi, 
nes ten vadovauja kuziigai, 
bet tarpe katalikų yra gerų 
žmonių, kurie myli tautą ir 
velyja jai gero. Atlikime 
darbą širdingai, gražiai — 
pagelbėkime Lietuvai. Lie
tuvoj dabar baisus vargas, 
dejavimai. Dirbkime darbą 
tol, kol atsieksime savo idea
lo”:

Dr. J. Šliupui smarkiai

Išeina kalbėti F. živat- 
k anūkas.

Ponui F. Živatkauskui ro
dosi, kad mūsų visuotinas 
seimas dar ir tuomi yra 
svarbus, jog į jį atkreips 
atydą plačioji anglų visuo
menė ir apie lietuvius suži
nos visas platus pasaulis 
Męs juk svarstysime reika
lus, kurie apeina visam pla
čiam pasauliui. Lietuva — 
yra pasaulio dalis.

P. Živatkauskas užsimena 
ir apie 1905 metų revoliuci
ją. Tuomet nebuvo vieny
bės ir pertai kova tapo pra
laimėta. Jeigu męs visi bū
tume laikęsi vienybės — tuo
met caro valdžios jau nebū
tų.

P. F. živatkauskas duoda 
pipirų lietuvių laikraščiams, 
kurie tarpe savęs pešasi. 
Kuomet lietuvių inteligenti
ja susipešė 19Q6 metais, iš to

buvo didžiausias vargas mū
sų liaudžiai. Seimas turėtų 
ir tuos dalykus sutvarkyti.

P. F. Živatkauskas nuro
do, kad seime neturėtų būti 
partijų. J<ada iškovosim 
laisvę — tada galėsim dalin-

P. Grigaitis, išėjęs kalbė
ti, sakosi atstovaująs aiškiai iston, Pa. 
partyvišką sriovę ir jisai tu
rįs teisę, net priedermę, pa
sisakyti kokiais tikslais šio
sios sriovės žmonės ėjo į sei
mą. Męs, socijalistai, šiame 
svarbiame momente turime 
daug skeptizmo ir nenori
me viską matyti šviesiose 
spalvose. Didžių permainų, 
didžių katastrofų netiek 
męs, socijalistai, šiuo žygiu 
laukiame, kiek buržuazinės? 
sriovės žmones. Męs per- 
matom, nors negalime ir tik
rinti ,kad ši. karė gali pasi
baigti uždaviniu didžiausio 
smūgio kariaujančioms tau
toms. Gali išaušti ne laisves
nė gadynė, bet karė gali pa
sibaigti baisiausiu vargu, 
kada viskas pavirs į griuvė
sius. Bet dėlei to męs netu
rime nuliūsti, o drąsiai žiū
rėt gyvenimui į akis. Soci
jalistai taip papratę elgties 
visuomet.

Vienok yra viltis, jog po 
karei Lietuvos būvis page
rės. Tačiaus, patapus Lie
tuvai autonomiškai, dar 
anaiptol neišsiriša socijalis 
klausimas . Darbininkų kle- 
sa dar bus skriaudžiama ir 
kova turi tęstis.. Todėl dar
bininkų klesa turi organi
zuotis, gindama savo reika
lus, kitaip ji bus pavergta.

P. Grigaičiui karštai plo
ja.

S. Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius, išrodinėja, jog 
męs, lietuviai, tuo tarpu, ne
galime reikalauti nepriklau
somybės. .Mūsų kultūra, 
kaip medžiagiška, taip ir in
telektuale perįįk)Xyąv kąd iš- 
Sti nepHKlausofnvbės

į/kuri yra didelė. f To^ 
dėl reikia pasitėnkinti auto
nomija.

S. Michelsonas nurodo, 
kad Europoj nebūtų kilusi 
karė, jeigu visos Europos 
valstybės būsų susijungu
sios tokiu būdu, kaip ir Ame
rikos valstijos yra susijun
gusios.

S. Michelsono prakalba la
bai patinka publikai.

P. Liutkauskas, Brookly
no lietuvis, kviečia visus su
švelninti savo partyviškus 
jausmus. Męs turime liau
dės besipęšę.

A. Rimka, Lietuvos demo
kratų partijos atstovas, 
džiaugiasi, kad visi ,čia susi
rinkusieji, yra ištikimi vie
nai idėjai. Kalbėtojas sutin
ka su drg. S.Michelsono nuo
mone, jog šiuomi laiku nėra 
ko svajot apie laisvą, nepri
klausomą Lietuvą. Visvie- 
na, iš ekonomiško atžvilgio 
ji nebus laisva, todėl, kad 
prigulės nuo kitų didžiųjų

Paskiausia kalba d-ras 
Draugelis iš Chicagos. Jisai 
kalba netiek apie seimo dar
bus ir jų pakraipą, kiek apie 
Lietuvos ekonomišką kilimą 
ir nurodo, jog tapus Lietu
vai laisva, musų tautos eko
nominis ir dvasinis kilimas 
bus labai spartus.

Visuomenė su didžiausia 
atyda klausosi to viso, ką 
kalba delegatai - vadovai. Ir 
visiems jiems pakanka man
dagumo. kad kalbėti princi- 
piališkai.
PIRMININKO IR SEKRE

TORIŲ RINKIMAS.
Gana ilgai tęsiasi pirmi

ninko, pagelbininko ir sekre
torių rinkimai. Pirminin
kas, pagelbininkas ir sekre
toriai nutarta rinkti ant vi
sų trijų dienų. Propozicija 
rinkti kasdieną seimo vedė
jus — atpuola. Kandidatais 
pastatoma K. Gugis iš Chi
cagos ir Gegužis iš Shenan
doah, Pa. K. Gugis gauna 
161 balsą, Gegužis — 102 
balsiu ir tokiu būdu pirmi

ninku aprenkama K. Gugis. 
Reikia pasakyti, kad abudu 
kandidatai buvo atsakanti ir 
J. šliupas turėjo teisybę pa
sakęs, jog abudu yra gabus 
seimų vedime. P. Gegužis 
tapo pirmininko pagelbinin
ku. Antruoju pagelbininku 
išrinkta K. Karsokas iš Pitt-

Į komisijas išrinkti šie 
delegatai:

Presus komisijon: J. Sta
siulevičius, Dr. K. Draugelis 
ir f). Jankauskas.

Rezoliucijų komisijon: P. 
Grigaitis, S. Michelsonas, 
Gerdauskas, J.R.Ramanaus-

|nešimų tvarkymo komisi
jom J. Smelstorius, V. šlia- 
kys ir M. Jurgelionienė. •

D-ro J. Šliupo įnešimu 
Seimas vadinsis Antruoju 
Amerikos Lietuvių Visuoti
nuoju Seimu. Antruoju va
dinsis todėl, kad pirmasai 
seimas įvyko 1906 metais

vimo klausimu ir 
tos rezolijucijos dėsniai gali 
būti vėliaus priimti, kuomet 
anas klapsimas bus paimtas 
atydon. Dalis gi J. Šliupo 
rezoliucijos gali būti suvar
tota rezoliucijoj, kuria pa
smerkiama karės.

Diskusijojse dėlei J. Šliu
po rezoliucijos dalyvauja 
daug delegatų ir tūli jų pa
sakoja apie meilę, taiką, lais
vę, nors nieks tam nėra prie
šingas ir išrodo, kad jie lau
žiasi pro atviras duris. Na- 
yviškiausią prakalbą pasako 
Dr. K. Draugelis apie moks
lą ir ligas. “Bus mokslas ir 
meilė, tai brolybė žydės”.Ne
sinori tikėti, kad tai kalba 
žmogus mediciniškos profe
sijos, kuris kasdien turi pro
gą pamatyti, kaip baisiai 
prisideda prie ligų išsiplėto- 
jimo baisus ekonomiškas 
skurdas. Nepaisant to, mi
nėtas dentistas net neužsi
mena apie ekonomiško iš
naudojimo faktorių, kuris 
lošia taip svarbią rolę mūsų 
draugijoj.

Pirmutiniai nutarimai.

KARE
(Istoriškai- politiškai - suci- 

jologiška studija).

sisarvavę, viduramžių karei*- kariškas šokis., Po tam pa- 
viai, arba vyčiai (ricieriai),,. daroma visokios ceremoni- 
nieko nepaisydami apie prie* jos, iš kurių svarbiausia iš- 
šo šaunamas kulkas iš kilpL tikimybės prisiega. Indijo-

ANTROJI SEIMO DIENA.
Pirmininkauja K. Gugis, 

pasimainydamas su p. Gegu
žiu iš Shenandoah, Pa. Ei
na delegatų vardašaukis ir 
skaitymas protokolo. S. Mi- 
chelsonas pastebi, kad pro
tokole perdaug jau tankiai 
minimas J* Šliupo vardas, 
kaipo darytojo įvairių įne
šimų,. tuotarpu kitų įnešėjų 
vardai net nepaminėti. Esą, 
reikia daugiau lygybės.

Rezoliucijų sutvarkymo 
komisija pagarsina rezoliu
ciją, kuria pasmerkiama šio
ji karė. Galutinam rezoliu
cijos apdirbimui susirinki
mas sugrąžina ją komisijai, 
nors su dvasia rezoliucijos 
visi nesutinka.

Įdomus buvo pradžioj su
sirinkimo*, pagarsintas pro
testas nuo penkių katalikiš
kų delegatų, kurie, rodosi, 
buvo iš Massachusetts vals
tijos. Jie protestavo prieš J. 
Šliupo ir kun. J. Mickevi
čiaus prakalbas, pasakytas 1 
d. spalių tam tikrai pareng
tame prakalbų vakare. Pir
mininkas nurodo, jog seimas 
atsako tik už prakalbas pa
sakytas seimo metu, bet ne 
už žodžius, kurie pasakomi 
šiaip bile prie progos.

Seimas gauna gana daug 
pasveikinimų ir laiškų su 
pinigais. Daugely laiškų re
komenduojama nedaryti ce
remonijų su kunigais, o eiti 
išvien visoms progresyviš- 
koms sriovėms. Viename 
laiške rodosi, B. Kondrata
vičiaus iš Wilmerdingo, net 
rekomenduojama J. Gabrį, 
jeigu jisai bus, išvyti iš sei
mo laukan.Tas labai nepatin
ka Brooklyno graboriui 
Liutkauskui, kuris labai my
li kalbėt apie vienybę.

Nemalonų įspūdį daro,kad 
daugelis delegatų nuolat 
kelia rankas, prašydami bal
so įvairioms pastaboms, 
“spyčiukams” pasakyti, o 
gavę balso, mažai ką gero 
pasako. Gražiausia būna ta
da, kada “senis” Astramskas 
paprašo balso. Visi tuomet 
turi gražių juokų.

Perėjus prie klausymo,kas 
daryti, idant išnyktų karės, 
delegatai išeina su svarsty
mais į laukus. J. Šliupas kal
ba apie laisvas tautas, tautų 
federaciją ir 1.1., nors tie da
lykai rišasi su sekančiu die
notvarkės klausimu apie iš
kovojimą Lietuvai laisvės. 
Kalbėdamas ant temos apie 
tai, kas daryti, ka‘d karės iš
nyktų, J. Šliupas sumini ir 
taikos tarybas ir respubli
kas, bet vieno, ir tai pamati
nio dalyko, nepasako, jog 
kares gamina ta kapitalis
tiškos konkurencijos siste
ma, kuri yra pamate mūsų 
draugijos, mūsų valstybių 
surėdymo. Tą viską nurodo 
P. Grigaitis, šliupo rezoliu
cija atmetama, ne todėl, kad 
ji būtų bloga, bet todėl, kad

roma jau keli svarbus nuta
rimai. Išsykio paimta svar
styti klausimas apie įgyjimą 
Lietuvai laisvės, apie auto
nomiją. Paaiškėjo dvi nuo
mom ir,dalyko geresniam iš- 
gvildenimui, perduota komi
sijom

Iš eilės eina klausimas 
apie įsteigimą Lietuvos šel
pimo fonclo. Toksai fondas 
įkuriamas vienu balsu. Kį- 
la diskusijos: kokie bus už
daviniai to fondo? Ar jisai 
šelps tik nukentėjusius nuo 
karės lietuvius, ar taip-pat 
pinigai iš jo iždo bus duoda
mi ir kovai už Lietuvos au
tonomiją bei šiaip jau įvai
rioms kultūriškoms draugi
joms?'

Čia paaiškėjo dvi nuomo- 
ni: P. Grigaitis, L. Prūseika 
ir A. Rimka sako, jog Lietu
vos šelpimo fondas turi šelp
ti vien nukentėjusius nuo ka
rės, kadangi primaišius prie 
fondo ir politiką, tuojaus 
prasidės peštynės. Vieni 
norės šiokiu, o kiti. kitokiu 
būdu kovoti už autonomiją, 
vieni norės skirti pinigų re
voliucijai, kiti—ne. Tuomet 
kils vaidai ir nuo to nukentės 
pati idėja bepartyviško fon
do. Šita nuomonė paima 
viršų. Už ją balsuoja 183 
delegatai, tuo tarpu, dakta
rų Draugelio ir Bacevičiaus 
nuomonės—surenka tik ke
lias dešimtis balsų.

Pasibaigus tam klausimui, 
seka iš eilės kokiu būdu 
rinkti aukas.

Dr. J. Šliupas įneša, kad 
būtų įtaisytos specijalės 
markutės. D-ro J. Šliupo į- 
nešimui visi mielai pritaria 
Pasirodo, jog tuo būdu gali
ma bus surinkti labai daug 
aukų. Kaina vienos marku
tės, susirinkimo nuomone, 
turi būti 5 centai.

(Tąsa ant 1-mo pusi.)

“GARSINASI”.
Yra mūsiškių tarpe žmo

nių, kūne baisiai mėgsta 
garsinties svetimtaučių laik
raščiuose. Jeigu jau koks 
svetimtaučių laikraštis, nors 
per pusę, lūpų, praneš apie 
lietuvius, tuojaus tą laikraš
tį kaišioja visiems. Nesame 
priešininkais garsinimosi 
apskritai, bet į ką tankiai pa
virsta mūsų tautininkų pasi- 
garsinimai, rodo pavyzdys 
pagarsinimo visuotino lietu
vių seimo dienrašty “The 
Daily Standard Union”.

Tame dienrašty tilpo ma
žiukas straipsnelis apie sei
mą, o betgi kiek ten melo!

Žiūrėkite:
1) Lietuviai atlaikė antrą 

metinį seimą (?) •
2) Tikslas šių metų seimo 

organizuoti žmones (savo),o 
taip-pat organizuoti žmones 
prislėgtų tautų (?)

3) Per centralę organiza
ciją visų tų tautų padaryt jų 
balsą girdžiamu Europoj, 
kai eis taikos tarybos (?).

4) Pirmininkas ragino or
ganizuoti kitų tautų 
nes (?).

Kur, kada kas nors 
kalbama ar tariama?

zmo-

buvo

I. Ginklų, ir karės išsivys
tymas.

1. Ginklai. Žiloje senovė
je, kuomet žmogus pažino 
tiktai akmeninį kirvį, paga
lį ir akmenį, tuomet jo gink
lais buvo tie patįs daiktai, 
kuriuos jis vartojo kaipo 
įrankius maisto įgyjimui. 
Su akmeniniu kirviu, paga
liu ar akmeniu jis tuomet 
užmušdavo medžiojamą gy
vūną ,atsigindavo nuo stip
resnių už save gyvūnų ir pa
vartodavo, kaipo ginklą ka
voje su jam negeistinais 
žmonėmis. Vėliaus iš kirvio 
tapo išrastas durtuvas. Dur
tuvas buvo galima vartoti 
visur pasekmingai. Jis bu
vo ilgesnis už kirvį’ ir su 
juomi buvo galima toliau pa
siekti. Bet medžiojamą au
ką ir priešą buvo galima tik
tai tuomet sužeisti, kuomet 
jį su durtuvu galima pasiek
ti. Idant durtuvui paskirtą 
auką būtų galima iš tolo pa
siekti ,tai žmogus išsilavino 
mesti durtuvą tiesiog į tai
komąją auką. Žmogaus 
pajiegą kasžin kaip toli ne
buvo galima numesti, nors ir 
veiki iausis metėjas mestų. 
Pagel bon žmogus paėmė 
mechanišką spėką. Dėlei to 
tikslo buvo sulenkiama me
dis ir jo galai surišami. Su
lenktasis medis stengiasi at
sitiesti, ii* durtuvas skersai 
perdėtas per tokį sulenktą 
medį ir atremtas bukuoju 
galu į virvę, buvo smarkiai 
metamas, kuomet sulenkta
sis medis buvo smarkiai pa- 
liuosuojama. Kad durtuvą 
numetus toliau, tai patsai 
durtuvas buvo sumažina
mas, idant būtų lengvesniu. 
Su laiku iš tokio durtuvo iš
sivystė yilyčia ir saidokas. 
Durtuvas ,kaipo ginklas, ne
tapo panaikintas ir su laiku 
iš jo išsivystė trumpesni 
durtuvai. Iš plataus kariš
kojo kirvio, su laiku išsivys
tė kardas. Kad būtų galima 
geriausiai pataikinti, tai ta
po išrasta šaudamas lankas- 
kilpinė. Išradus paraką, kul
kos išmetimui iš kilpinės 
vamzdžio, vieton lanko ar 
kokios kitokios sprenžininės 
spėkos buvo vartojama eks- 
plioduojančio parako spėka. 
Pagalios, iš vilyčios išsivystė 
šiandieninė kulka, o iš saido
ko - šautuvas. Kad šautuvą 
būtų galima panaudoti ir 
dūrimui tai gale jo tapo pri
dėta durtuvas - štikas. Ne- 
kuriose šalyse štikas turi 
kardo formą, taip kad su 
juomi galima durti ir kirsti.

2, šarvai. Ant kiek ka
riautojas norėjo nužudyti 
savo priešą ,ant tiek jis pats 
stengėsi save apsaugoti nuo 
priešo smūgių. Pirmutinis 
įrankis savęs apsaugojimui, 
tai buvo paprastas pagalys, 
vartojamas priešo smūgių 
atmušimui. Australiečiai dar 
po šiai dienai trumpesniu, 
negu pusė pėdos, pagaliuku, 
su pastebėtinu veiklumu ,at
muša kiekvieną priešo taiko
mą dūrimą. Laikui bėgant, 
iš to išsivystė skydas. Iš- 
pradžių skydas buvo pada
romas iš kokio nors medžio 
kietos žievės arba, kur kir
vis buvo užtektinai išsivys
tęs ,kad medį buvo galima 
apdirbti iš paties medžio. 
Skydas užslėpdavo kareivio 
galvą ir krūtinę. Apsigink
lavęs skydų užpuolikas, nie
ko nepaisydamas, galėjo ar- 
tintiesi prie priešo. Varto
jant skydą,užpuolikas galėjo 
išvengti sužeidimo pavojin
gose vietose laike jo artini- 
mos prie priešo, o prisiarti
nus, skydas buvo vartoja
mas netik apsaugojimui kū
no nuo priešo smeigimų, bet 
ir atmušimui taikomų smū
gių. Gerinanties ginklams, 
mediniai skydai nebegalėjo, 
išlaikyti sunkaus kardo 
smeigimų^ Vieton medžio 
buvo pradėta vartoti meta
lai. Viduramžiuose buvo pa
gaminami iŠ metalo šarvai, 
kuriais kariautojas galėjo 
uždengti visą kūną. Taip ap-

nių ,eidavo linkui priešo ir 
stodavo į tiesioginę kovą. 
Atsiradus šaudomam para
kai ir šautuvams šarvų reik
šmė nupuolė. Priešais šau
tuvo kulką šarvai neturėjo 
jokios reikšmės. Prieš šau
domojo parako atsiradimą, 
šarvavimos buvo taip išsivy
stęs, kad turtingieji vyčiai 
net savo arklius iš dalies pa- 
šąrvuodavo. Paraku šauda-1 ant rytojaus.

nų ištikimybės ženklu tan
kiausia esti bendras suval
gymas šuns. Necivilizuoto
sios tautelės niekuomet ne
pradeda karės be tam tikrų 
priežasčių. Kuomet randasi 
priežastįs karės pradėjimui, 
tada karės rengikai prisiun
čia priešams durtuvą su ka- 
zuaro plunksna, pranešant 
kur karės apskelbėjai rasis 

Tuomtarpu, 
abidvi pusės rengiasi į karę. 

(Toliaūs bus).
miems ginklams vystanties, 
šarvai turėjo prasišalinti. 
Liekanos praeitos šarvuotos 
kariumenės yra užsilikusios 
tiktai nekuriu šalių kirasie- 
rių pulkuose. Kirasieriai, 
formos dėlei, turi dar meta
linį šarvą apie kūną. Buvu
sio vyčio šarvo liekana tai-Į 
pogi yra ir Vokietijos smai- /KT _ ,lieji armijos kepurė. Toji1 <Nuo musM korespondento), 
kepurė, suprantamas daly- ... n - - c.ka's, negali apsaugoti gal-L.1 akhuvau Papiuse •S^U’ 
vos nuo šautuvo kulkos, bet i bn^pasidahnti savais, tik ką 
yra tiktai gražumo dėlei.; pagautas įspūdžiais. Lietu- 
Pastarajame laike buvo ga- Yos Paprūsės gyventojai da- 
na daug laiko išaikvota ban-1 jar ypat^Są1 niaurias die- 
dymams surasti medega iš1 nas l)er?yvena’ V2S spėjo

nepermušamus šarvus, bet 
visi pasistengimai liko be jo
kių įžymių pasekmių. Gami
nant iš metalo, reikia gamin
ti tiek stora, kad kulka nega
lėtų permušti. Pagaminti 
šarvai tokio storumo yra per 
sunkus, kad būtų galima 
juos dėvėti ant karės lauko. 
Pagalios, jokie šarvai negali 
atstovėti prieš kanuolių kul
kas. Iš atsakančiausių šian- 
dienonių šarvų, galinčių at
stovėti silpnesnių konstruk
cijų šautuvų ir revolverių 
kulkas ,yra tam tikslui pri
rengto šilko austi marški
niai. Jie yra ypatingo audi
mo ir apie pusantro colio 
storumo.

3. Karės pas necivilizuotas 
tautas. Pas mažai išvysty
tas tautas su priešu pasiel
giama taip pat, kaip ir su 
žvėrim. Prie jo prisitaiko
ma slaptai ir apgavingai, už
mušama ir suvalgoma. Tau
tos, kurios yra. atmetę kani
balizmą (žmogvalgystę), 
nors nevalgo- savo priešų, 
vienok užpuola ant jo slaptai 
ir netikėtai . Taip pasielgia 
nekurie Šiaurinės Amerikos 
indijonai. Jie užpuola ant 
svetimų tautelių su tikslu 
apiplėšimo. Prie to jie pri
sirengia slaptai, užpuola 
slaptai ir po surengtų sker
dynių prasišalina kaip greit 
tik galima, idant nuskriaus
tieji nepatirtu iš kur jie bu
vo, ir negalėtų atkeršyti vė
liaus už jų darbelius. Bra
zilijoj butokudai retai kada 
pradeda karę be tam tikros 
priežasties. Priežasčia yra 
tankiausiai medžiojimas per 
vienos tautelės narius kitos 
tautelės teritorijoje. Atsi
tikus tokiam teritorijos per
žengimui, rengiama karė. 
Karėn eina vyrai ir moterįs. 1 
Patikus priešą, tarpe ka
riaujančių, prasideda mūšis. 
Vyrai mušasi su vyrais gul
dami vienas kitą lazdomis, 
moterįs pešasi su moterimis, 
draskydamos priešams vei
dus ir pešdamos plaukus. 
Kuomet kuri nors pusė 
nuilsta ir pasiduoda, tuomet 
mūšys užsibaigia. Bet jeigu 
pailsusioji pusė griebiasi 
prie durtuvo, tuomet prasi
deda tikra karė. Tada ka
reiviai sustatomi į eiles 
viens prieš kitą ir prasideda 
šaudymasis, kada jau visos 
vilyčios esti iššautos,, tuo
met kareiviai metasi su dur
tuvais viens ant kito ir pra
sideda mūšis. Mūšyje nėra 
taupoma nei moteris nei kū
dikiai. Visi, kurie negali at
silaikyti yra nužudomi. Ant 
augštesnio išsivystimo laip
snio stovinčios nekurios 
Šiaurinės Amerikos taute
les, pirm pradėjimo karės, 
sušaukia vyriausiųjų karei
vių tarybą. Po ilgam spren
dimui, jei nutariama eiti į 
karę, tai priešui pasiunčia
ma kokis nors ženklas, kad 
karė prasidės. Tokiuo 
ženklu • tankiausiai būna 
žalčio oda kulkomis pripilta. 
Po karės apskelbimui suren
giama dėl kareivių didelis

'tarp Serbijos ir Austrijos ir 
tuč-tuoj juos pajuto Paprū
sės gyventojai. Mat, rusui 
stojus serbams pagelbon, ga
lima laukti karo tarp rusų ir 
vokiečių. Jau dabar vos an
tra .diena, kaip pradėjo 
grumtis serbai su Austrija, 
o jau Vilniaus, Kauno, Su
valkų gubernijose paskelb
tas karo stovis ir visų tų tri
jų gubernijų valdžia atiduo
ta Kauno tvirtovės galvai. 
Visoj Naumiesčio, Vilkaviš
kio Paprūsės pasienyj dau
gybės kareivių gabenama. 
Didesnieji keliai, plentai, 
gelžkeliai kareivių sergsta- 
mi. Gelžkelio stotyse dau
gybė žandarų, šnipų, kurie 
uostinėja keleivius, krausto 
jų daiktus ir dokumentų rei
kalauja. Šie visi apsireiški
mai smarkiai veikia j valstie
čių psicholiogiją.

Nors ir laikraščių neskai
tąs valstietis nujaučia, kad 
ne baikomis tokis triukšmas 
kįla. —Girdi, jau galas mū
sų valdžiai atėjo, įėi bent su
sipras ir neužpuls ant vokie
čio, tai tik tuomet išliks gy
va, o šiaip “kaput”.^ —Ne
manyk, netoks kvailas caras, 
kad dabar kariautų, sau pei
lį po kaklu kištų...—atkerta 
jam kitas.

Ir taip kalba visi: maži, 
jauni, seni, vyrai, moterįs.

Vieni, kiti jau spėlioja, ku
ri valdžia būtų geresnė, ar 
rusų, ar vokiečių.

—O, vyručiai, vokietys, 
nors ir spaudžia, neglosto, 
ale ir duoda, ypač ūkinin
kams ten gerai!.«

Ir dauguma taip tvirtina. 
Atsiranda ir trokštančių 

karo, ypač iš storpilvių.
—Lai pešasi, kad tik ne 

ties mumis, bent pasipelny
tume. Laike karo arkliai, 
javai juk pabrangs,gaila,me
tai šiemet nekoki: ta kaitra 
daug kenkia javams...

Bet tokių mažai, kurie no
rėtų karo, geriau vėlintų, 
kad vokietys su rusu geruo
ju susitaikintų ir magary
čioms mūsų kraštą rusas vo
kiečiams atiduotų.

—O būtų gerai, kad taip 
juodu susigerintų ir rusas 
vokiečiui atiduotų.

—Neduok, Dieve, kitas 
prieštarauja, vokiečių - val
džiai pakliūti; sako,, ten 
biedniems žmonėms dar paš- 
kudniau, kaip pas mus. Val
džia tenai gudri: jei ką duo
da, tai šimteriopai ir atima. 
Ir pašėlusiai gudriai ten vis
kas surėdyta, o su mūsiške 
visaip gali būti. Juk eina 
gandas,kad vėla maištai bus 
tuomet, gal, ir palengvės!...

Taip protąuja dauginus 
darbo žmonės, iš kurių vie
nas kitas jau ir vokiečio duo
nos ragavo.

Ir ištikrųjų, begalo, nera
mias dienas leidžiame. Čia 
karė vėju dvelkia, čia miestu 
darbininkai nerimauja, čia 
valstietis trokšta vokiečio 
valdžios. Ką rytojus siūlo, 
nežinia, bet laukti 
daug ko galima.

Rugpjūčio 1 d.

daug ir
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myksčius laikus, 
dievo pavyzdžiu sutverto

Princ as B .rhan - Eddin, 
kurį Ti irkija- perša į Alba
nijos ka ralius

IMK'*’

Po daugelio sulyginimų moteries, kuri pa-
mūsų saumylybė pasiganė- 
dina tuomi, jog męs stovime 
pirmoj vietoj, ir visapasau- 
linė brolija suteikia mums 
tokį poetišką džiaugsmą, ku
ris, tikrai, nemažesnis už tą, 
kokį jūs sutveriate sau ko
dylo debesiuose jūsų bažny
čiose^

Jokis vaizdas gamtoje ne
esti taip dailus ir malonus, 
kaip augalų ir gyvulių meilė. 
Su tiek mažai tonų, gamta 
negalėjo parašyt labiau ža- 
vėjančios muzikos. Nei vie
nas gyvenimo apsireiškimų 
nepaneši veisimuisi nei for
mų apstybe, nei būdų daugy- 

_ , . , be, nei begaliniu mechaniz-
kaip tik žmogaus proto klai-Į mų - organų įvairumu. Ga- 
džiojimai. Jie sako, jog są- Įima sakyt, jog ten, kur vei- 
ryšis, kurį pastebi tarp žino- simosi sėklos viena kitą 
gaus ir gyvulio, žemina mus traukia, ten, kur gyvybė su- 
ir, įtraukdamas į kitas pa- sikuopia, idant atsinaujinti, 
klaidas, sugrąžina mus į pir- apsireiškia nauja ir stebėti- 

kuoųnet, na energija ir gamtos pajie- 
dievo pavyzdžiu sutverto, gos apsireiškia mums milži- 
žmogaus paveikslą maišyda-' niškame pavidale, žibančioj 
vo su gyvulio paveikslu. Su-; gražybėj. Visose gi kitose 
ly£ t\i pasipūtusių, protų i veikmėse gamta taupi, jieš- 
galvojimo, mokslinčiai serga j ko tik naudingo ir tankiai 
proto liga, su jais nereikia/pasiganėdina tik būtinai rei- 
ginčytis ,tik žiūrėti ant jų > kalingu, naudojasi papras- 
paniekinanciai ir pašiepiau-iriausiais įrankiais ir atsie- 

gavQ įį^s|us tiesiais, bet 
paprastais keliais; veisimosi 
dalykuose priešingai, gero ir 
teisybės nepakanka, papras-

Meile augalų ir gy
vulių karalystėje.

Arkadiečiai, metafizikai 
ir praeities garbintojai pei
kia šių laikų paprotį lyginti 
žmoniją su žemiau mūsų sto
vinčiais gyvūnais. Jie verčia 
ant mūsų prakeikimus už 
tokį žeminimą žmogaus, ku
ris sulyg dievo paveikslo su- 

.tvėrlas. Sulyginamoji ana
tomija, fizijologija ir psicho- 
liogija jiems ne kas kitas, 
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eiai. O, uolų’s praeities apgy
nėjai! Pasilaikykit savo pa
nieką vertesnėms priežas
tims, grįžkit sau prie savo 
gilių mąstymų; idealo garbi
nimas ne jūsų darbas, jį kas
dien augština tyrinėjančio 
mokslo pasisekimai. Ne, ne
nužeminama žmogaus lygi
nant jį prie tų esybių, nuo 
kurių jisai paeina; jisai ne
paniekina savęs, tyrinėda
mas molį, iš kurio, sulyg jū-

nekrutančių augalų žieduo
se patėmyjama trūkčiojimai, 
ir tuo pat laiku jų taurelė 
sušįla nuo meilės, nors visas 
augalas pasilieka visuomet 
šaltu.

Daugiausiai jie myli tik 
sykį į metą, bet už tai kokia 
daugybė dulkių ir sėklų! Pa- 
purtinkit žydinčio kadugio 
ar pušies šaką ir ore pasklys 
vaisingų dulkių debesys; yra 
čieli miškai, kurie tik vieną 
sykį myli, bet už tai, kuomet 
myli, tai oras per visą mylią 
aplinkui prisipildo jų meilės 
kvėpavimu; vėjas nešioja 
čielus debesis žiedu dulkiu, 
ir lietus, atgaivindamas orą, 
nusidažo tomis meilės dulkė
mis.

Žydinčių medžių ir įsimy
lėjusių kvietkų pauksny, 
kiekviename žolės kupstely, 
kiekviename uolos plyšy, jū
ros augalų tarpe, ant jūrų 
dugno, vandenio laše, kuris 
krinta nuo ledynų ir begali
nėj dangaus erdvoj,tvariniai 
traukia vienas kitą, taip jog 
ant viso žemes kamuolio 
kiekvieną dienos ir nakties 
valandą, kiekvienas saulės 
spindulys šildo milijonus 
bučkių, kiekvienas mėnulio 
spindulys apšviečia naktinių 
mylėtojų besimeilavimus.

ti užpuola ir persekioja vy
rą, tai tupmi jos tik išreiškia 
protestą _ * _
vieno pačių svarbiausių įsta
tymų, kt;
duoti žnogus ir kriaušiai 
(kietuosj kaušeliuose gyve
nanti jū 
te ris ir ;

t :

(Pabaiga).
Namas, kuriame aš jau tiek metų gyve

nau, pasirodė man svetimu ant tos apmiru
sios gatvės, žadinusios.liūdną ir nepaprastą 
aidą mano garsaus kvėpavimo. Paskui ma
ne pagavo ūmus, pašėlęs išsigandimas, kuo
met aš pamislijau, kad pamečiau raktą, kuo
met puoliau. Vos-ne-vos suradau jį, nors 
jisai buvo viršutiniame kišeniuje. Ir kuo
met aš pasukau raktu, aidas taip smarkiai 
atkartojo garsą, tarytum atsivėrė visos du
ris ant šitos gatvės visuose numirėliu na- 
muosė.

jinai apsupa meilės lizdą vi
sais gražybės papuošalais, 
išsemia visus šaltinius, idant 
iškilmingai pagerbti naujai 
prasidedančią gyvastį. Veik 
visuomet aplink žiedeli susi- 
kuopia visi geriausi formų 

—_ ... .£, -----'pavyzdžiai, svaiginančiausi
sų žodžių, jūs patįs atsirado-; kvepalų viliojimai, įvairių- 
te, ta molį, ant kurio jūs sto- įvairiausios spalvos. Kiek 
vite ir kuris duoda medegą estetišku - grožės turtu leli- 
jūsų psichiškiems - protiš- joj ir rožėj. Ir tas visas pa
tterns klaidžiojimams. j puošimas tam, idant viena 

Tokiame suartinime jūs diena, viena valanda atšvęs- 
matote vieną tik žiauriąją ti meilės šventę! Visa šliubi- 
pušę, vieną sutaikinimą au- nio rūbo gražybė skiriama 
gštesnių ir žemesnių formų, tik tam, idant pridengti ne- 
bet ne svarbiausi mokslo kaltą žiedo lyties dalelių su- 
principą. Būdami paviršuti
niais ,geisdami būti giliais, 
jūs matote gamtoje tik vieną rožės pile gyvulių, kokį vai- 
išiaukinę pusę ir kuo labiau i dentuvės turtingumą, kokia 
gilinatėsi į jūsų tamsius la- užsidegimo liepsną,‘ prieš 
binntus, tuo mažiau bepatė-1 pirmą pabučiavimą, męs ma- 
myjame, kaip aplink jumis'tome vyre ir moteryje!
austa šviesa, kaip mokslas- Nueikite pavasario diena į 
eina pirmyn, jūs gi pasihe-’sodną, tarp tūkstančių įsi- 

• mylėjusių žiedų ,papurtinkit 
žiaurias cipro ir pušies ša-

kate tamsoj - nežinėj.
Tikroji metafizika, jeigu 

tas žodis turi dar kokią reik
šmę ,ir yra naujausias mok
slas, kuris gyvūnų pasauly 
įieško pirmutinių spindulių 
augščiausių žmonijos apsi
reiškimų. Męs nusilenkia
me prieš tuos, taip papras
tus ir taip stebėtinus įstaty
mus, kurie valdo tą visą for
mų turtingumą, įvairumą; 
męs tyrinėjame faktus, nesi- 
jausdami pažemintais ,ir lai
mingi, jog 'galėjom atrasti 
harmoniją - sutartingumą 
tame begaliniai didelių ir be
galiniai mažų esybių pašau- 
lyje.

na žievę ir kerpę, kuri den
gia akmenį, visur šiltas žie
dų dulkių lietus . pasakys 
jums, jog žiedų pasauly myli 
tūkstančiais įvairiausių bū
dų, jog vėjo ir pleštekių 
sparnuose, saulės spindu
liuose, visame kame kvėpuo
ja meilė ir saldus užsidegi
mas. Žiedai myli tylumoj, 
lengvai kvėpindami savo 
vainikėlius ,bet daugeliui jų 
ta tyluma nekenkia atsiduot 
maloniems besimeilinimams 
ir drūtiems besiglėbiavi-

tą nuo žmonijos medžio nu
puola lapas ir tampa lavonu, 
tai neabejotina ir tas, jog 
kiekvieną minutą gema nau
jas įpėdinis, o kiek reikalin
ga bučkių ir meilės kiekvie
nam tų įpėdinių ?

logas gyvulių sulyginime 
randa apsčiai medegos tyri
nėjimui augštesnių morfolo
gijos įstatymų, tai psicholo
gas gyvulių meilėj randa žen 
klus visu tu lementu, kurie C 4 C 7
apsireiškia ir žmoguje. Jo
kia kita funkcija - veikmė 
neduoda daugiau paranku- 
mų tėmyjimui vienodumo 
paties apsireiškimo sykiu su 
begaliniu formų įvairumu, 
kaip meilė.

Led-tik apsireiškia lytis, 
kaip patinas jau atsižymi sa
vo užpuolančiu būdu. Veik 
visuomet jisai j ieško ir ap-

Pa žiū i-ė k i t paskutiniu
Darwin o veikai an “Lytiškas 
pritaikinimas’ ir jūs pama
tysite, kaip gamta apginkla
vo patinus, idant jie galėtų 
apgalėti savo drauges. Net 
augmenyse žiedų dulkės lei
džiasi j ieškoti kiaušinėlio, o 
kiaušinėlį laukia, kad dul
kės jį apvaisintų. Tas pats 
ir prasčiausiose gyvūnų for
mose, kur patinas ir patelė 
gyvena ir miršta prikalti toj 
pačioj vietoj, kur užgimė; 
vyriškas elementas lekia 
ten, kur jo sėklos laukia mo
teriškas elementas. Tai pir
mutinis įstatymas, kuris 
tvarko visų pasaulio gyvių 
meilę, ir jeigu visos augštes- 
nėsės rasės jaučia gilią pa-

ši mapa parodo, kokioj pozicijoj randasi austrų -

Kaizeris bučiuoja savo vy- 
rįausįjį sūnų.

eina

. V

Rusai kdektuoja pinigus.
Rus .i caras priėmė delega

ciją nuo Petrogrado bankie- 
rių, kuri įdavė jam vieną mi
lijoną dolerių karėsx reika
lams, o kitą milijoną—ligon- 
buciams.

Vokiečių išduoti rašteliai.
Vokiečiai, įsiveržę Lenki

jon, pradėjo nuo valstiečių 
atiminėti maistą, gyvulius ir 
tam panašiai ir išduoti jiems 
raštelius, sakydami, kad už
tai valdžia apmokės. Rašte
lius rašydavo vokiškai ir 
valstiečiai negalėdavo per
skaityti. Paskui pasirodė, 
kad tie rašteliai parašyti se
kančiai: “Kas paduos šį raš
telį, tas turi būt tuoj aus pa
kartas”. Dabar valstiečiai 
baisiai ant vokiečių įpykę ir 
stengiasi jiems atkeršyti.

nąis man buvo perdaug baisu ir liūdna ir 
prieš akis kas tai pradėjo mirkčioti. Aš su 
didžiausiu atsargumu perėjau viršun. Tam
sumoj ,apgraibomis ,aš uždariau visas duris 
ir, trumpai pagalvojęs, norėjau užstatyti 
jas rakandais, bet garsas perkeliamo me
džio buvo taip baugus mano tuščiuose kam
bariuose, jog aš dar labiau išsigandau.

— Lauksiu mirties. Juk vis tiek pat, — 
nutariau aš.

Prausinyčioje dar buvo vandens, van
dens visai šilto. Aš apgraibomis nusiprau
siau ir nusišluoščiau abrusu veidą. Ten, 
kur veidas buvo sumuštas, labai peršėjo ir 
gnybo ir man norėjosi pasižiūrėti į veidrodį. 
Aš uždegiau degtuką ir prie jo nelygios, 
silpnai beužsidegančios šviesos į mane iš 
taumsumos pažiūrėjo kas tai tokis baisus ir 
šlykštus, jog aš žaibo greitumu mečiau deg
tuką ant grindų. Rodosi, nosis buvo per
skelta.

— Dabar jau vis viena, — pagalvojau 
Niekam tas nereikalinga.
Ir man pasidarė linksma. Vaipydamos 

ir gražindamos, kaip cirko klounas, tary
tum aš būčiau persta tęs savimi vagį, nuėjau 
prie bufeto ir pradėjau jieškoti valgio. Aš 
aiškiai supratau bereikalingama ir kvailu
mą to vaipymosi, vienok jisai man patiko. Ir 
valgiau aš, vis dar neatsisakęs nuo tos kvai
los rolės, prisimetęs, jog esmi.labai 
alkanas. ' *•*'' ’
..... ubTa “i t tamšti m a^giįz d i n o in a n e. 
Aš atvėriau langelį, išeinantį į kiemą, ii* 
pradėjau klausyties. Iš sykio, turbūt, dėlto, 
kad važiavimas pasibaigė, man pasirodė vi
sai ramu. Ir šūvinių nesigirdėjo jau. Bet 
aš greitai tuojau atskyriau tolymą ūžesį 
garsų, riksmą, traškėjimą ko tai puolančio 
ir kvatojimą. Garsai tie, kaip aiškiai nutė- 
myjau ,augo nuolat savo spėkoje. Aš pa
žiūrėjau į dangų. Jisai buvo rausvas ir 
greitai bėgo. Ir kluonas prieš mane ir kie
mas, akmenais išgrįstas, ir šuns 'būda, — 
•viskas buvo nudažyta ta rausvąja spalva. 
Tylutėliai aš pašaukiau šunį:

— Neptūnai!
— Bet būdoj niekas nesujudėjo, o šalę 

būdos aš pamačiau blizgantį retežio galelį. 
O garsai vis artinosi, vis augo ir aš, išsigan
dęs, uždariau langelį.

— Čionais *eina! — pagalvojau aš ir 
pradėjau jieškoti, kur pasislėpti. Aš atvė- 
riau’pečių duns, apčiupinėjau kaminą ,atvė
riau spintas, bet tos vietos netiko man pasi
slėpti. Aš apėjau visus kambarius, išėmus 
kabinetą, kur aš nenorėjau kišti savo nosies. 
Aš žinojau, kad jisai sėdi kėdėj prieš savo 
stalą, apverstą knygomis o dabar tai būtų 
buvę man labai nesmagu.

Man pradėjo jau rodyties, kad ne aš 
vienas vaikščioju: šalę manęs ir aplink ma
nęs vaikštinėjo kokie tai žmones . Jie vos- 
vos nesilytėjo mano drapanų ir keno tai šal
tas alsavimas, kaip ledas, užgavo mano 
sprandą.

— Kas čia? — pašnibždom paklausiau 
aš, bet niekas neatsakė.

Ir kuomet aš vėl pradėjau vaikščiot, tie 
tylus ir baisus siluetai taip-pat sujudo. Aš 
žinojau, kad tai man tik taip rodosi, nes aš 
ligotas ir jau mane pradeda krėsti drugys, 
bet aš negalėjau apveikti baimės jausmo, 
nuo kurio visas kūnas pradėjo drebėt, kaip 
apušės lapas. Aš palypsčiau galvą: ji buvo 
karšta, kaip ugnis.

— Vely eisiu tenais, — pagalvojau aš.— 
Jisai vistik savas žmogus.

Jisai sėdėjo savo kėdėj priešais stalą, Į 
kuris buvo užverstas knygomis ir neprany-; 
ko, kaip anuomet, bet likosi besėdįs. Per nu
leistus gardynus kambarin veržėsi rausvoji 
šviesa, bet ji nešvietė ir tik per vargą gali
ma buvo matyti. Aš atsisėdau šalę jo, antį 
kušetės, ir pradėjau laukti. Kambary buvo 
tylu! tik ten, iŠ tos tolumos skrido atskiri

garsai, banguojantis ūžimas. Ir jie artino 
si. Ir rausvoji šviesa vis didėjo ir aš jau 
mačiau jį: juodas, kaip ir iš špyžo, profilis, 
apjuostas rausvumu.

— Broli! — pratariau aš. '
Bet jisai tylėjo, juodas ir nesijudinan

tis, kaip koks paminklas. Gretymame kam
bary sugirgždėjo grindįs ir viskas taip nu
tilo, kaip būna tiktai ten, kur randasi daug 
negyvėlių. Visi garsai numirė ir pati raus
voji šviesa įgijo nesugaudomą atspindį mir
tinos tylos, užgęso, priblėso. , Aš pama
niau, jog nuo brolio eina toji tyla ir pasa
kiau jam apie tai.

— Ne, tai ne nuo manęs, — pasakė ji
sai. — Pažiūrėk per langą.

Aš atskleidžiau gardynds ir puoliau 
atgal.

— Tai ve kas! — sušukau.
— Pašaukie žmoną: ji to dar nebuvo 

mačiusi—paliepė brolis.
Ji sėdėjo valgomam kambary ir ką tai 

siuvo, bet, pamačius mano veidą, klausiai 
pakilo ,įkišo adatą į siuvinį ir ėjo paskui ma
ne. Aš atskleidžiau gardynus nuo visų lan
gų ir per juos laisvai įsiliejo rausva švie
sa, bet kambary nuo jos nebuvo šviesiau: 
kambarys likosi tamsus, tiktai keturkam
piai langai žibėjo nepaprastu skaidrumu,

Męs priėjom prie lango. Nuo pat namo 
sienos prasidėjo lygus, ugningai raudonas 
dangus, be debesų, be žvaigždžių ,be saulės 
ir dingo už horizonto. O apačioje po juomi 
glūdėjo tokis jau lygus tamsiai raudonas 
laukas ir buvo pilnas lavonų. Visi lavonai 
buvo nuogi ir kojomis atkreipti į mus, taip, 
jog męs matėme tik padus ir trikampes gal
vas. Ir buvo tylu, matomai, visi numirė, ir 
ant berybio lauko nebuvo užmuštų.

Jų vis daugiau, — pasakė brolis.
Jisai taip-pat stovėjo ties langu, ir visi 

čia buvo: motina, sesuo ir visi, kurie šitame• • • name gyveno. Jų veidų nebuvo maty ties ir 
aš pažinojau juos tik iš balso.

— Tai tik rodosi, — pasakė sesuo.
— Ne, tai teisybė. Pažiūrėkie.
Tiesa, lavonų buvo jau kaip ir daugiau. 

Męs atydžiai sekėme priežastį ir pamatėme: 
greta vieno numirėlio, kur buvo laisvos vie
tos, staigiai atsirado lavonas ;turbūt, 
žemė išmesdavo. Visi liuosi tarpai 
prisipildė ir. greitai vi$a ^emė^^uu^vi

iiušė ta balzganai—rau
voji šviesa.

— Žiūrėkite, jiems jau nebėra vietos,— 
pasakė brolis.

Motina atsakė:
— Vienas jau čia.
Męss apsidairėme: iš užpakalio drypso- 

jo balzganai -rausvas lavonas su'atverta 
galva. Ir tuo jautės, greta, pasirodė .ant
ras, trečias. Ir žemė nepaprastu greitumu 
metė iš savo vidurių tuos lavonus ir greitai 
eilės balzganai - rausvų kūnų užpildė visus 
kambarius.

— Jau jie ir vaikų kambarėly, — pasa
kė nešiotė. — Aš mačiau.

— Reikia išeit — pasakė sesuo.
— Bet juk nėra išėjimo, — atsiliepė 

brolis.
Žiūrėkite.
Ir tiesa. Savo nuogom kojom jie jau 

lypstėsi mūsų ir gulėjo visai arti vienas ki
to. Ir staigiai jie sujudėjo, suvirpėjo ir pa
kilo tokiomis jau tiesiomis eilėmis: tai iš že
mės krūtinės vis kilo naujos minios negy
vėliu.

— Jie mus pasmaugs! — pasakiau. Gel- 
bėkimės nors pro langą.

— Ten negalima! — sušuko brolis. — 
Ten negalima. Pažiūrėk, kas ten dedasi!

...Už lango stovėjo patsai Raudonas 
Juokas nesijudinančioje, žydriai rausvoje 
šviesoje.

Ii ■■

DAINOS.

Lyg paukšteliai ten giraitėj 
Vasaros linksmoj dienoj 
Gieda liūstančiai mergaitei, 
Neria jos skausmus dainoj.

Taip, jūs dainos begalinės,
Kad iškilę iš širdies,
Plaukiat aidais jūs auksiniais, 
Teikdamos versmę vilties.

Saulės Brolis.



Steponas Žeromskį

i

“VAGIS
(Vertimas).

LAIS ve,

MMMM

mažas

Evangelijoj yra pasakyta, kad tu ne tik 
negali užmušinėti, bet negali papildyti ir tą, 
kas veda prie užmušystės, neturi pykti ant 
savo artimo, privalai mylėti savo priešus.

Maižio įstatymuose stačiai pasakyta: 
“neužmušk!” Ten nėra jokių paaiškinimų, 
ką galima užmušti, o ką negalima. Tave gi 
mokino, kad tu privalai viską išpildyti, ką 
tik tau viršininkai palieps, išskiriant pasi
kėsinimo ant caro. Tau buvo sakyta, kad 
nors penktasis prisakymas ir sako “neuž
mušk”, bet kas užmuša savo priešą, tas visai 
nenusideda prieš dievą, bet gauna griekų at
leidimą. Kareiviškuose įsakymuose, kurie 
visados kabo ir apie kuriuos tau nuolatos 
pasakoja, aiškiai pasakyta, kad kareivis tu
ri mušti žmones. “Jeigu ant tavęs trįs už
puls, pirmąjį nudurkie, antrąjį nušaukie, o 
trečiam durtuvu duokie... Nuluš durtuvas, 
kulbe duokie; jeigu kulbė sulužo, kūmščia 
muškie; atmuši kumštį, dantimis kabin- 
kies!”

Tau sako, kad tu privalai šaudyti dėl
to, kad prisiekei, o už visus tavo darbus at
sako vyriausybė.

Bet pirm to, negu tu prisiekei, tai yra 
prižadėjai vyriausybei pildyti jų norą, tu 
jau be jokios prisįekos privalai dievo norą 
pildyti, — to pačio norą, kuris tau suteikė 
gyvybę, — dievas gi Jiiepia “neužmušti”.

Taigi, tau jokiu būdu negalima buvo ir i 
prisiekti, kad tu šventai pildysi tą, ką tau 
vyriausybė palieps, tai yra, : 
Evangelijoj aiškiai pasakyta: “Visai nepri- 
siegauk!”... “Sakyti iš dviejų vieną taip, ar 
ne. nes kas bus pasakyta daugiau, tai paeis 
nuo piktos dvasios”. Tas pats yra pasakyta 
ir Jokūbo raštuose V, 12; “Visųpirmiausia, 
broliai, neprisiegaukite nei prieš dangų, nei 
prieš žemę” ir tt. Reiškia, pati prisieka yra 
nuodėmė. Ką jie tau pasakoja, kad už visus 
tavo darbus atsakys vyriausybė, o ne tu pats 
— yra grynas melas. Argi tavo sąžinė ga
li būti pas paaficierį, feldfebelį, rotną arba 
pulkininką, bet ne pas tave? Niekas negali 
tau įsakyti, ką tu gali, o ko negali ir už ką 
tu atsakai, o už ką kiti. Žmogus visados at
sako už savo datbus, kuriuos jis papildo. 
Argi jau mažesnė nuodėmė užmušti žmogų, 
negu paleistuvystė ir ar galima pasakyti, 
kad tu paleistuvaukie, o aš už tai atsakysiu, 
nes aš tavo viršininkas.

Adomas, kaip pasakoja biblija, nusidėjo 
I prieš dievą ir pasakė, kad jam davė Jieva 
obuolį, o Jieva pasakė, kad ją žaltys prigun
dė. Bet dievas neišteisino nei Adomo, nei 
Jievos, bet pasakė Adomui, kad jis bus nu
baustas už paklausimą Jievos, o Jieva bus 
nubausta už paklausimą žalčio. Abudu ta
po nubausti. Argi ne tą patį dievas pasa
kys ir tau, kuomet tu užmuši žmogų ir pasa
kysi, kad tau liepė tą padaryti rotos virši
ninkas? ■

Jau aiškiai pasirodo melagystė ir ap
gavimas tame, kuomet tau sako, kad tu vis- Ar privalo naujagimis kūdi- . .- 

Tu eini ar-i ką turi išpildyti, kas bus tau paliepta, apar- kis miegoti 24 valandas į pa-1 x^n.1.°T1; 
' to, kas bus blėdinga carui.

Jeigu tu turi pirmiau apsvarstyti, ari 
tas paliepimas neužkenkia carui, tai kaip tu j 

miestelė-1 Sa^ pildyti vyriausybes paliepimą neap-i 
senelės, svarstęs, ar tas neužkenkia augščiausiam 

prokuroras su policija pri-Į carui — dievui? O juk nėra’dievui baises- 
‘ juo prasižengimo, kaip užmušėjystė. Tokiu 

būdu negalima klausyti tų, kurie liepia už
mušti žmones. Jeigu tu tą darai, tai tik iš 
baimės, kad tavęs nenubaustų. Taigi, už
mušdamas žmogų, pagal paliepimą viršinin
ko, tu daraisi tokiu pat užmušėju, kaip ir tas 
žmogžudys, kuris užmuša pirklį, kad x atė
mus nuo jo pinigus. Tas žmogžudys užmu
šė pirklį, kad atimti pinigus, -o tu užmušei 
žmogų, kad tave vyriausybė nenubaustų, 
bet apdovanotų. Žmogus visados atsako 
prieš dievą už visus savo darbus.

Jokia jiega negali žmogų priversti, kad 
jis pildytų kito įsakymus, kurie priešingi jo 
sąžinei ir už kuriuos jis pats turi prieš die
vą atsakyti. Kristus pasakė, kad visi žmo- 

■ nes yra dievo sūnus ir jie negali atiduoti sa- 
I vo sąžinės kitiems žmonėms, neatsižvel
giant į tai, kaip jie save nepasivadintų: ca- 

! rais, karaliais ar imperatorias. Tie žmonės, 
i kurie pasivadina carais ir reikalauja, kad tu 
žudytum kitus žmones, jie yra apgavikai ir 
tu tų apgavikų klausai. Labai gėdingas pa
dėjimas paleistuvės, kuri turį atiduoti savo 
kūną tam, kam liepia jos savininkas, bet 
daug gėdingesnis pasielgimas kareivio, ku
ris kas minut? pasiryžęs užmušti tą žmogų, 
kurį tik jam viršininkas nurodys.

Jeigu tu nori tikrai pasielgti pagal die
vo prisakymą, tai tau palieka vienas kelias: 
numesti nuo savęs tą bjaurų ir gėdingą ka
reivio vardą ir sutikti su visomis bausmė
mis, kokias tau uždės viršininkai už tą pra
sikaltimą.

(Pabaiga), 
liekurie dar bandydavo bėgti, bet 
medžiotojas tuojaus pavydavo pabėgėlį:

— Kur tu, prakeiktas, kur?!... — šau
kia jis, griebdamas varniuką už sparno ir 
tuojaus daužo jį į kelmą arba stačiai at
pjauna jam kojas, už kurias vyriausias gi
rininkas moka po tris skatikus.

Varna-motina blaškosi, kaip netekus 
proto, nutupia visai arti jauno medžiotojo, 
laužo smulkias šakutes ir meta ant žemės, 
rėkia užkimusiu, bjauriu balsu. Kuomet 
vaikas išmeta iš lizdo varniuką, tai ir var
na sykiu puola žemyn, plasnoja sparnais, 
nori rėkti, bet jau balso neturi, metasi sta
čiai vaikui po kojų, tartum, norėdama nusi
žudyti. Kada jau jos visi kūdikiai buvo iš
mušti, tuomet jinai pažiūrėjo į savo tuščią 
lizdą, pakilo viršun medžių, pradėjo suka
liotis ir apie ką tai mislyti...

Aš nusisukau į kitą pusę ir vėl pradėjau 
žiūrėti į viršų. Man negalvoj, kad vaikai 
nužudė varniukus ir kad dabar varna liūdi 
netekus savo kūdikių. Aš žinau, kad ten 
toliau verda skausmais širdis, nuo kurių 
męs, civilizuoti žmonės, gydomės saužu- 
dyste...

Aš, begulėdamas, pradėjau užvydėti 
Obalai ir varnai. Jiedu greitai viską už
mirš. Kaip jiedu pergyventų šią naktį tuš
čiuose savo lizduose, kuom jie nuramintų 
neapsakomą liūdnumą, kuofn jie išgydyti] 
tuos širdies skausmus, kuriuos šiandien įgi
jo, jeigu nebūtų augščiausio, galingiausio ir 
išmintingiausio gamtos įstatymo, — “už
miršimo“, kuriuomi jie taip gausiai apdova
noti? Jų gyvenimas — “užmirštis”... Ir 
mielaširdinga gamta daleidžia jiems tuojaus 
užmiršti...

O, kaip aš jiems pavydėjau! Kaip aš 
norėjau, kad gamta daleistų ir man viską 
užmiršti!...

o

Ką kareivis turi žinoti?
Verte V. Čibiras.

Tu kareivis, tave mokino šaudyti,bady
ti. maršuoti, gimnastikos, mokino kareiviš
kų prisakymų, vedžiojo per miestus, ant pa
rodų; gal tu buvai pakliuvęs karėj, mušeisi 
su turkais, chinais, japonais, viską pildei, 
ką tik tau paliepdavo; bet ar tu pamislijai 
nors sykį: kasžin, ar aš gerai darau, taip pa
sielgdamas? O gal ir blogai?

Bet štai paliepė jūsų rotai arba eska
dronui pasiimti patronų ir eiti,
ba joji, bet visai nežinai, kur tave veda.

Tave priveda prie kokio nors kaimelio! 
arba dirbtuvės ir tu ištolo matai, kad ten su 
sispietę žmonės, kaimiečiai arba 
nai, vyrai, moterįs, vaikai, seneliai 
Gubernatorius, ] 
eina prie susirinkusios minios ir apie ką tai 
kalbasi. Minia išsyk tyli, paskui pradeda 
šaukti vis smarkiau ir smarkiau ir viršinin
kai nuo jos atsitraukia. Tik tuomet dasi- 
nroti, kad tai valstiečiai arba dirbtuvių dar
bininkai sukilo ir tave atvedė juos numal
šinti. Viršininkai po kelis sykius prieina 
prie minios ir vėl nuo jos atsitraukia, bet 
šauksmai vis eina smarkyn ir smarkyn. Vir
šininkai pradeda tarp savęs kalbėtis ir tau 
paliepia užsitaisyti šautuvą, kad galėtum 
šaudyti. Tu matai priešais save žmones — 
tuos pačius, iš kurių tu esi paimtas: vyrai 
apsivilkę milinėmis, kailiniais, apsiavę nagi
nėmis; moterįs apsirišę skaromis, apsivilkę 
nažutkomis, taip pat, kaip tavo motina.

• >

ŽINDAMŲ KŪDIKIŲ 
PRIEŽIŪRA.

(Pagal praktišką Inci- 
. klopediją).

MOTERIMS 
NAUJIENOS

i sveikiausia dėl naujagimio tai dauguma vaikų pasilieka savo prakalboj mėtėsi į vi- 
, tai paprasta mokyklose ir neina į dirbtu- sas puses. ‘ ’

ves, kas pirmiau būdavo, o neturi tiek proto kiek vyrai, 
antra, tai dauguma tėvų mo
kina savo vaikus, kad pas
kui išsyk gavus geras vietas 
ir algas. Apart to, visi vai
kai privalo išbūti žinomą lai
ką mokykloj, ką pirmiau ne
būdavo” ir 11.

Bet ar ištikrųjų taip yra? 
Man rodosi, kad tas ponas 
visai klysta. Jeigu jis Su
randa priežastis vaikų, tai 
tos pačios priežastįs gali bū
ti ir mergaitėm, jeigu jau 
remtis tuomi, nes jis nepasa
ko, kad vaikų darbą turi už
imti moterįs. Bet čia męs 
matom visai kitas priežastis. 
Kapitalistai visur stengiasi 
vyrus iš dirbtuvių atleisti, o 
į jų vietą moteris pastatyti, 
nes moterims yra daug pi
giau apmokama, o antra, 
moterįs nėra taip organizuo
tos, kaip vyrai ir per tai jas 
geriau galima išnaudoti, ne
gu vyrus. Męs matom, kad 
kapitalistai stengiasi pasta
tyti moteris net geležies lie- 
jinyčiose, kur darbas baisiai 
sunkus ir pavojingas. Mass, 
valstijoj buvusio gubernato
riaus pono Foss geležies 
dirbtuvėse daugiausia mote
rįs ir dirba.

Suprantama, mūsų ponai 
nenori aiškinti, kad tokios 
priežastįs . moterų skaičių 
dirbtuvėse padidino, o vyrų 
sumažino.

} kūdikio lova,
I pintinė, kuri yra vartojama 
i dėl skalbinių. Ją reikia ge
trai išplauti, išdžiovinti, ap
siūti kokiu nors baltu aude-

Girdi, moterįs

Nereikia kūdikiui apdeng .
veidas nors ir plonu dra-'klu, kad kūdikis rankelių ne- 

Kada kūdikis užgi- nusibraižytų.
y ' Nors tankiai yra perkama

puoja, beit jis pats turi kvė- Riatrasai, bet jie nėra atsa- 
puoti, per tai turi būti užtek- (^anti.^ Už vis geriausia, tai 
tinai jam oro.

Nereikia manyti, ka 
dikio akis bijo šviesos, per; 
tai nereikalinga veidas ap
dengti. Reikia tik saugoti, 
kad aštri šviesa nepultų sta
čiai į akis, kaip tai nuo lem
pos arba saulės. Bet papra
sta šviesa netik nepavojinga, 
bet ir naudinga taip, kaip iš
dygusiai iš žemių žolelei, to
dėl privalumas laikyti kūdi
kį šviesiame kambary.

Kas svarbiausia dėl kūdi- 
'kio, tai: šiluma, liuesas su- 

žmoV??ifdiČnOXyStymaS> teisi"«'as Pagul- žmones palieps. į...

ti
bu žiu.
mė, tai už jį motina nekvė-

Idymas, tyras or is ir neaštri 
šviesa.

Kuomet tik kūdikis suver
kia, tuojaus reikia pataisyti 
jo patalas, permainyti šlapi 
vystyklai, apiplauti šiltu 
vandeniu, jeigu kūdikis ne
švarus; galima duoti šaukš
tuką šilto, virinto vandens 
ir vėl jį palikti ramybėj.

■M

Kūdikio patalus.
Jeigu kūdikis gimhta pil

nai išnešiotas, tai jis šlapi
nasi ir prakaituoja I pirmoj 
gimimo dienoj, per įai rei
kalinga pagaminti jaĮiiatsa- 

ąlstie- 
lusius

kanti patala. Pas | 
čius ir mažai apsišvl? 
žmones, yra tuojadjs 
pinama lopšiai, o'niie 
daugiausia vartojautam 
tikri vežimukai, 
šiuose, taip ir v| 
yra kūdikiai 
priežasties supir 
tuojaus užmiega, 
reiškia todėl, k 
nuo supimo

A) lop- 
feinn įkuose 

ujsupa|mi; iš 
o, kūldikiai 

tai g apsi- 
d kitidikis 

'Įpasigteria”, 
kaip girtuoklis mo alkoho
lio, kas labai km ikiui I atsi
liepia ant jaunučių smelrenu. 
Bet į tai nepaisoma: kūįdikis 
miee’a, tai ko daugia 

! kia?!
Dabar dar kitas klausi

mas: ar sveikas tas miegas?

rei-

. Už vis geriausia, tai 
i pasiūti iš minkšto šieno arba 
! dar geriau iš jūrinės žolės, 
tik, suprantama, ne visur ją 
galima gauti. Matrasas tu
ri tikti pagal didumą pinti
nės. Viršui šito matraso rei
kia padėti kitas minkštesnis, 
iš vatos, bet nestoresnis, 
kaip du coliu. Ant viršaus 
matraso reikia padengti kli- 
jonka, bet ne pigesne, kaip 
70 — 80 centų jardas. To
kios klijonkos minkštos, 
stiprios ir per jas nepraeina 
šlapumas.

Toliaus pagalvinė. Tan
kiausia motinos stengiasi 
sutaisyti pagalvinę labai 
minkštą, pūkinę, bet tokia 
pagalvė irgi nesveika, nes 
kūdikio smegenįs perdaug 
Įkaista, pradeda galva pra
kaituoti, plaukai slinkti, gal
vos kaulai pasidaro minkšti 
ir neduoda taip pat viršgal- 
viui užaugti.

Už vis geriausia pagalvi
nė, tai padaryta iš išvirintų 
plunksnų, nedidelė ir kad jo
je “nenuskęstų” kūdikio gal
va ir neįšiltų; ant pagalvi
nės turi būti ne tik galva, 
bet ir pečiai.

Dabar priseina pagalvoti 
apie kaldrelę ir visas kūdi
kio patalas bus gatavas. 
Kaldrelė turi būti lengva, 
šilta, minkšta ir švari. To
kios kaldrelės turi būt pasiū
tos iš geros, vilnonės vatos. 
Kad neplauti kaldrelę, reikia 
ją apvilkti kokiais trim ap
valkalais, kuriuos paskui ga
lima nuimti ir išplauti. Ap- 
"alkalai turi būt gero aude
klo, nepraleidžiančio taip 
greitai šlapumo. Kaldrelė 
labai tankiai reikia išnešti 
laukan ir palaikyti kokią va-

Dabar patalas gatavas. 
Reikia tik įsupti į augščiau 
minėtų audeklų palukes, tik 
ne suvynioti, kaip Lietuvoj 

Paguldyti Į pinti-
rą?! Ar taip ilgai miegant lr ls v^Trs,a}\s.a^ °Vi 
netrukdo kūdikiui kaip kū- yrel^- - rz zz
niškai, taip ir dvasiškai vys- !'tan.lsy^’ ne^ užtenka 
i.o i is viršaus padengimo.
LVtlSU (Toliaus bus).

drele. Nereikia kaldrelės

Labai galimas (Įniktas, 
kad kiekvienas neteisingas 
su kūdikiu pasielgimas su
trukdo jo vystymosi, bet su
pimas ir ilgas miegas nema
žą rolę lošia. Kūdikis priva•1 
lol tik tiek miegoti, kiek jo 
organizmas 
jeigu jis nubudo — privi , 
žinomą laiką budėti. Kuo-j 
met jis panorės, tai užmigs 
naturališku, sveiku miegu, 
be jokiu ten supimų, liūliavi
mų ir lingavimų.

Už vis paprasčiausia, 
gi ausia, paranki ausia

MOT ERŲ D ARBININ KIŲ 
SKAIČIUS DIRBTUVĖ

SE DIDINASI.
Pagal paskutinį New Yor- 

ko surašą pasirodė, kad m o- 
reikalauja ir turų darbininkių skaičius 

’ ivalo dirbtuvėse pakilo ant 3/<, o 
i vyrų sumažėjo ant 1%.,

Tokį apsireiškimą dakta- 
I ras Falkner štai kaip aiški
na:

“Dvi priežastis, 
jį. moterų skaičių 
ir n0> ° vyrO sumažino.

Lionytė.

NELAIMĖ.
Ansonia, Conn.

20 d. rugsėjo mergina K. 
V. važiavo karu iš Waterbu
ry, Conn. į Ansonia. Atva
žiavus į Ansonia, karas ją 
pravežė kur turėjo išlipti ir 
jinai šoko iš karo. Bešokda
ma taip smarkiai susižeidė, 
kad daktarai abejojo apie 
jos gyvastį. Dabar jinai 
jau geresnė.

K. V. prigulėjo prie Anso- 
nijos Lietuvių šviesos drau- 
gyctės, tai draugystė visu- 
kuom ir rūpinosi.

Pasirodo, kad ir moterim 
būtinai reikalinga prigulėti 
prie draugijų, kad nelaimėj 
gavus pašelpą ir priežiūrą.

Minėta draugystė yra pro- 
gresyviška. Nuo 26 d. rug
sėjo įkūrė savo knygyną, 
kas suteiks nemažą naudą.

10 d. spalio draugystė ren
gia Warcholiko. svetainėj 
puiku baliu su Įvairiais pa
margini mais.

Bijūnėlis.

tai negali ir lygių tiesų su 
vyrais reikalauti. Kad pri- 
rodžius moterų netikimą, 
tai pasakė: “Pastatyk da
bar moterį ant karės lauko, 
tai ką jinai galės padaryti”. 
Paskui aiškino priežastis ki
lusių Europoj karių ir visą 
kaltę surado tame, kad vo
kiečiai esą dideli patrijotai. 
Paskui buvo užsipuolęs ant 
socijalistų ir pasakė: “Soci- 
jalistai niekina tautą, bet 
kiekvienas socijalistas, žiū
rėk, jau ir apsiveda su lietu
vaite, bet ne su negre”. Tai 
matot, kokius faktus tas So. 
Bostono filosofas vartoja, 
kad sukritikavus socijalis- 
tus.

Antras kalbėjo .vietos ja- 
gamastis. Jis tikrai artistiš
kai savo rolę atliko ir veik 
nepasidavė Džian Bambai. 
Nors klausyti nebuvo ko, 
bet užtai gražu buvo žiūrėti, 
kaip kunigėlis pradėjo rody
ti moterų peštynes. Tą dar
bą atliko tikrai artistiškai. 
Taipgi papeikė moterėles, 
kad jos per susirinkimą už
puolusios vieną moterį ir iš
vadinusios tokiais žodžiais, 
kurių jis čia jokiu būdu ne
galįs atkartoti, nes buvę vis 
apie aną “galą”.

Dabar aiškiai pasirodė, 
apie kokius galus kunigėlis 
pasikalba su savo gaspadine, 
nes kaip tik tą patį vakarą 
per susirinkimą buvo iško- 
liota tokiais “galais” jo gas- 
padinė, tai nuėjusi, mato
mai, papasakojo apie tai ku
nigėliui.

Paskui moterėles mokino 
“doros”, nurodė, kaip jos tu
ri elgtis, kaip kūdikius auk
lėti ir tam panašiai, priminė, 
kad nelaikytų tokių burdin- 
gierių, kurie skaito bedieviš
kus raštus. Žodžiu, buvo di
džiausias “dorininkas”, kad 
sunku tokį ir surasti.

Išgyrė chicaginį seimą, 
bet apie brooklyninį nei pu
se burnos neužsiminė.

Tfu.

ŽINIOS

Norwood, Mass.
20 d. rugsėjo Neperstojan

čius Pagelbos pono dievo 
motinos moterų draugystė 
parengė prakalbas. Pir
miausia kalbėjo Vitaitis, 
“Ateities” zeceris. Su kokiu 
tikslu tas žmogus lipa ant

kurios’pagrindų, tai sunku ir su- 
padidi-įprasti! Nėra pas ji nei tė- 
Viena, mos, nei idėjos. 1 rumpoj

Canadictės bedarbės.
Cariadoj iš priežasties ka

lės apsistojo labai daug biz
nių. Daugybė moterų, kurios 
dirbo įvairiuose ofisuose ir 
šiaip jau darbininkės, likosi 
be darbo.

Vancouvero moterįs įtaisė 
didžiulį mitingą ir reikalau
ja iš valstijos suteikimo pa- 
gelbos.

taiką nę^St. Louis ir San Francisco,
■oT. LOUIS AND $AN FRANCĮ SCO RAILROAD WRECK NEAR LEBANON , MQ.

Paveikslėlis parodo susikūlusį traukinį ant gelžkelio 
kur žuvo 27 žmone^. Ta nelaime įvyko trįs savaitės atgal.

šumi. .Minia gi nesiskirsto ir dar smarkiau 
šaukia; ir štai tau paliepia šaudyti ne vir
šumi, bet stačiai į minią.

Tau yra įkalta, kad tu neatsakai, kas 
atsitiks nuo tavo paleisto šūvinio. Bet tu 
gerai žinai, kad tas žmogus, kuriam tu kul
ką suvarai, bus užmuštas ne kuo kitu, kaip 
tik tavim; tu gerai žinai, kad jeigu nebūtum 
iššovęs, tai tas žmogus nebūtų užmuštas.

Kas tau daryti?
Neužtenka to, kad tu dabar nuleisi šau

tuvą ir atsisakysi šaudyti į savo brolius. 
Ant rytojaus gali tas pats atsikartoti ir tau, 
noroms-nenoroms, reikia apie tai pamislyti, 
ką reiškia žodis ^kareivis”, kad tas žodis ta
ve privedė prie to, jog turi šaudyti į savo be
ginklius brolius.

Milžiniška paroda.
Ohio moterįs būtinai nori 

gauti balsavimo teises. 
10,000 moterų, tarpe kurių 
buvo gana daug ir vyrų, į- 
taisė Clevelande, Ohio,milži
nišką parodą, reikalauda
mos balsavimo teisių.

Tai buvo viena iš didžiau
sių parodų, kuomet nors bu
vusiu šiame mieste.c

Areštavo.
Mieste Minot, North Da

kota, suareštavo sufragistę 
Mrs. Funk tik už tai, kad ji 
kalbėjo už moterų teises.

Taikos lekcijos mokyklose.
Ponia E. Young, viršinin

kė liaudies mokyklų, įnešė 
sumanymą, kad visose mo
kyklose būtų išguldinėjama 
vaikams pasaulio taika..

Nežinia ,ar toks įnešimas 
bus priimtas, o gal ir atmes, 
nes kapitalistams 
patinka.
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Boston, Mass
Ęostc no lietuviai parengė

draugystėj 
su pers tat 
d as n amir

Dabar polici- 
Pažiūrėsime

uit scenos

žmonės, tai neką!

Montello, Mass.
20 d. rugsėjo čia atsibuvo

galvas. Taipgi buvo atsira
dę socijalistų vaikų, kurie 
“Naujienas” per stubas ne
šiojo, bet ištikimų parapijo
nų vaikai taip juos pavaiši
no, kad net marškiniai ant

WCHAHCELpO

Vokietijos kancleris Von 
Bethman-Hollweg, kuris ra
gina kaizerį prie taikos.

K. LABANAS 
4th Street, Brooklyn

nes dabar gera proga prasi 
lavinti.

J. Neviarauskas.

l ^žmones 
Prie kuo-

sams I
Beje,dar turiu pasidžiaug

ti, kad ne visi parapijonai 
pavirto bedieviais. 20 d. rug
sėjo atėjo keli socijalistai 
nrie bažnyčios ir pradėjo 
“Naujienas” pardavinėti, 
tai atsirado tokiu, kurie pri
šoko ir nusuko “Naujienom”

up rato (
h? jo. Pas|mi buvo išėjęs mo- 

vyras, kuris visas 
:a, atvažiavęs iš

fondui.
Susi r i n k i nw pi rmi n i n ka* 

P. G. Aleksynas 
Rochester, N. Y.

Newark, N. J.
Tarpe riūsų lietuviškų ka 

tai i ku'matosi koks tai slap 
tas bruzd 
veikte, or 
slaptai. j

Viskas atsibuvo labai pui 
kiai. F. L.

Stoughton, Mass.
L.S.S. 86 kuopa laikyta

me savo susirinkime nutarė 
įkurti vakarinę mokyklą,kad 
pasilavinus lietuviškos ra
šybos ir aritmetikos. Moki
nama bus vieną vakarą j sa
vaitę nuo 7 iki 9 vai. Sve
tainę socijalistų kuopa duo
da veltui. Kas nori, lai atsi
lanko | socijalistų svetainę,

pečių susprogo ir jie issiza- 
dėjo nešioti tą bedievišką 
laikraštį.

Tai vis reikia ištarti mūsų 
kunigėliui širdingą ačiū.

Karštas Katalikas.

priešseiminį susirinkimą 
Faneuil Hali. Žmonių buyo 
pilna svetainė. Kalbėjo vie
nas anglas ir lietuviškai S. 
Michelsonas, Dr. F. Matulai
tis ir F. J. Bagočius. Visi 
kalbėjo apie dabartinį Lietu
vos padėjimą. Aukų surink
ta Lietuvos gelbėjimui $147.- 
54. V. Klemka.

reivių pusėj ir męs nenorim, 
kad toks atžagareivis reda
guotų laisvo žmogaus bio
grafiją, nes nesitikime, kad 
ta biografija teisingai bus 
suredaguota, todėl irnepri- 
sidMam prie jos išleidimo. 
Pinigus, kurie buvo pasiųsti 
“Laisvės”nedakcijai dėl kun. 
Dembskio biografijos, Ski
riame Lietui vos ’gelbėjhiio

L.S.S. 103 kuopa
407 E. Union St., 

Tamaqua, Pa 
Už atsiųstas knygas išank- 

sto ištariu varde kuopos šir-

patį lošteli Įą .rpi neminėsiu, 
“ ii i artistei, bet 

pasakysiu', kai buvo po loši- ..... ;

nates. Kion 
te darbuote, 
ir page! ha |

Laisvės’ 
Kelete i o

Antrzy priešą turime, itai 
kunigą, kuris išsijuosęs (dar
buojasi prieš socrjalistus ir 
purmeiviSkus laikraščiusJBet 
tie priešai jau nieko negali 
nuveikti ar žmonės eina p?;ie 
api vietos ir susipratimo.

Šventa'kupris.

progą vienam iš radikališ 
kesnių anglų dienraščių pa 
kritikuoti tokį jojo pasielgi

Lietuviai darbininkai aiš
kiai gali matyti; ką jie gali 
gauti,jeigu nestoja į eiles su
sipratusių darbininkų. Męs 
dabar aiškiai matom, kad tie 
visi mūsų geradariai sten
giasi mus išnaudoti.

Vienintelis išėjimas iš 
tokio išnaudojančio padėji
mo, tai stoti į eiles susipra
tusių darbininkų - socijalis
tų, prisirašyti prie Lietuvių 
Socijalistų Sąjungos,’ nes ji
nai stengiasi panaikinti 
šiandienines skriaudas, nu
versti išnaudotojus nuo dar
bininkų sprando, atimti ga
lę kelioms ypatoms valdyti 
darbininkų milijonus ir su
grąžinti tas tiesas atgal dar
bininkams, nuo kurių jos li
kos išpieštos, kad tokiu bū
du jie galėtų pagerint savo 
būvį, panaikint tą 
nuo kurio męs taip 
prislėgti aimanuojam.

Tai stokim į eiles susipra 
organizuoti, tusių darbininkų - socijalis

Nepraleiskit progos ir atsiŠaukit po> 
žemiaus padėtu adresu:

Lewiston, Me.
L. S. S. 105 kuopa buvo nu

tarus per “Raudonąją Sa
vaitę” parengti prakalbas ir 
buvo kvietus iš Brooklyno ir 
Bostono kalbėtojus, bet visi 
atsisakė,nes jau buvo užimti. 
Tuomet kuopa išrinko agen
tus, kurie vaikščiojo per stu
bas ir užrašinėjo laikraščius. 
“Kovai” gauta 24 prenume
ratoriai ir išdalinta 350 egz. 
Taipgi gauta prenumerato
rių ir kitiems sočijalistiš- 
kiems laikraščiams.

17 d. rugsėjo L. S. S. 105 
kp. parengė prakalbas. Kal
bėjo M. Montvidas (Antono
vas), medicinos studentas. 
Publikos buvo nemažai.

18 d. rugs. D. L. K. Gedi
mino draugystė parengė 
prakalbas. Kalbėjo tas pats 
A. Montvidas . Naujų narių 
prisirašė apie 20.

K. Vilaniškis.

žioti po 3 cento is.
Tyrinėjimas ratšiburo nuo 

8 iki 12 rugsėjo. 12 rugsėjo 
teisėjas išdavė ‘‘injunction”.

Per tą tyrinėjimo laiką 
teisėjas išreikšdavo nuomo
nes, kuriose aiškiai matėsi, 
kad jis išduos uždraudimą,ir 
už tokia

Generolas Yanko vi tch — 
vyriausias vadas Serbijos 
kariumenės.

ATSIŠAUKIMAS. 
Tamaqua, Pa.

L.S.S. 103 kuopa laikyta
me savo susirinkime pripa- 

reikalingą įkurti 
knygynėlį. Bet, neturėda
ma užtektinai lėšų, atsišau
kia į visus knygynus, drau
gijas ir redakcijas, kad tos, 
pagal savo išgalę, paaukau
tų darbininkiško turinio ir 
moksliškų knygų.

Knygas siųskite sekančiu 
adresu.:

tos d nu g 
pirm e vi ų

vargšai pragėrė visus pini
gus ir paskui neturėjo už ką 
.kiaušinių nusipirkti, tai ir 

padarytą parapi-pasiliko be pasekmių jų tas 
darbas, o L. S. S. kuopa tuiė- 
jt) puikias pasekmes. “Ko
vos” išparduota 200 egz.,pre
numeratorių “Kovai” gauta 
40, literatūros išparduota už 
15 dolerių ir prie kuopos pri
sirašė 3 nauji nariai.

Rožyte.

VOJUS.
Toledo, Ohio

Kas norėjo 
dalyvauti, tai turėjo užsimo
kėti po dolerį. Suprantama, 
buvo išsivežę ir kelias bač
kutes. Kad parodžius savo 
“susipratimą”, pareikalavo 
fotografą ir nusitraukė sy
kiu su bačkutėmis.

Ar tai ne puikus darbas?
. Lietuvos Sūnus.

BANKOMS BANK ROTI JANT.
Labai tankiai girdėti, jog lankos 

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

Vien.as ir geriausias ir atsakomiau-

Ba Įtini ore, Md.
19 d. rugsėjo Teatro Mylė

tojų draugystė statė ant sce- 
nft “.Blindą”. Nors tai* daug 
ką būtų pasakyti apie tą va- 

L.S.S. 79 kuopa atspauzdi-Ikarą, bet dėlei stokos vietos 
no prakalbų plakatus ir pra- i paminėsiu trumpai, 
dėjo juos dalinti prie bažny
čios. Mūsų dvasiškas tėvelis 
išbėgo iš bažnyčios, pribėgo 
prie dalintojo, ištraukė iš jo 
plakatus ir sudraskė. Pas
kui liepė visiem sudraskyti, 
kas buvo jau į rankas paėmę, 
bet dauguma nepaklausė 
dvasiško tėvelio patarimo. 
Ant prakalbų susirinko ga
na daug žmonių. Kalbėjo 

šiandienidrg. J. B. Smelstorius. Pub- 
rodos

tft 3APORTĄ 
Įroil Mirte 
figsp A. 
p ..apbuv.0 
yin.1 veika 
i o liūto“..

lika užsilaikė gana ramiai, 
išskyrus vieno vyro, kuris 
buvo girtas.

Literatūros parduota už 
keturis dolerius, aukų su
rinkta apie keturis dolerius, 

kai rengias, kad palaikyti .bet dar paskui 
tas tiesas, kovon su tokiui sumetė ant stalo 
teisėju. Jeigu tas taip būtų | Pos prisirašė 3 nauji nariai 
praleista, tai ateityje gali
ma tikėtis, kad pareikalavus 
kokiam darbininkų išnaudo
tojui “injunction” prieš dar
bininkus, tuojaus bus išduo
ta. Mat, dabartiniu laiku 
norima sulaužyti spėkas or
ganizuotų darbininkų kurie 
daug ką yra įgiję per savo 
unijas.

Pamatysime toliaus, kas iš 
to išris ir kaip jis pasielgs su 
tuo darbininkų vęįkėju ir 
įuo dienraščiu,

LISTUS”
Dayton, Ohio

jojo nuomones 
Centralinės Unij 
pradėjo ji kritikuoti. Tas, 

p a te p tam- 
jam” teisėjui nepatiko ir jis 
suareštavo vieną iš vadų 
John Qttnlivan ir patraukė 
jį teisman už paniekinimą 
teisėjo.

Teisėjas pasakė, kad jis 
pats tyrinės tą apkaltintą 
darbininku vada, kas davė

Rodos, kad ir lietuvišką 
spauda buvo paminėjus apie 
važinėjimą už dyką gatve- 
kariais Toledo, Ohio.

Atsitiko taip dėlto, kad 
gatvekarių kompanijai pasi
baigė kontraktas arba“fran- 
chise” ir miestas pareikala
vo, kad kompanija vežiotų 
už 3 centus, nes ši miesto 
valdyba likos išrinkta per 
balsuotojus ant 3 centų plat
formos.

Kompanija, žinoma, nesu
tiko ant to ir, norėdama 
gauti kitą kontraktą ant 25 
metų, pradėjo tarybas su 
miesto dėdėmis, o tuos, kurie 
duodavo 3 centus, tai vežda
vo uždyką. Taip tęsėsi net 
5 mėnesius laiko ir, rodos, 
kokie 25 m iii j oi 
dyką.

Tuom tarpu 
darbininkui nesnaudė: sykiu 
su socijalistais jie praplati
no referendumo peticijas 
reikalaujant balsavimo, kad 
miestas paimtų savyvaldon 
gatve k ari u s, pridedant prie 
to gazo ir elektros stotis. 
Tuom pat sykiu ir leidimą 
miestui užtraukti 8 milijonu 
dol. paska ą, kuri yra reika
linga dėl nupirkimo tų daly-

Montello, Mass.
23 d. rugsėjo vietos “Blai

vininkų” kuopa parengė“vy- 
čių” svetainėj prakalbas. 
Pirmas kalbėjo klierikas 
Juškaitis ir nupeikė girtuok
lystę. Antras kalbėjo kun. 
Urbanavičius ir pasakė, kad 
tik “blaivininkų” kuopa pa
didėtu, tai neliktu nei bedie- 
vių, nei socijalistų, nes pas 
juos esą išsiplatinus girtuok
lystė. Labai nuostabu, kad 
visi kunigo parapijonįs ne
priklauso prie “blaivybės”, o 
jis sako, kad bedieviai gir
tuokliauja. O ką daro para- 
pijonįs'? Trečias kalbėjo 
klierikas P. Vermauckas. 
Tas pats prisipažino, kad ka
talikai girtuokliauja. Publi
kos buvo net... 40 ypatų.

P. M.

ir geriausia: 
sias hūdas taupinimo, — įdėti 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 išinokes- 
čių, geroj, apgyvento] vietoj, East 
New Yorke, kur galima už 5 centus iš 
visur privažiuoti, kur prekė neužilgo 
dubeltavai pakils.

Budavojam dviejų familijų namus 
su 50 pėdų pločio ir 100 pėdų ilgio lo
tu, kaštuoja $3,500. Priimame ma
žą sumą ant sykio, o likusius kaip ran
dom is at mokėsit. Taipgi parduodu

visose apgyventose

Westville, Ill.
27 d. rugsėjo buvo sušauk

ta visos vietos draugijos,kad 
išrinkus delegatą į visuoti
nąjį seimą, kuris atsibuvo 
Brooklyne. Šelpimo fondui 
pasižadėjo aukauti: Šv. Pet
ro ir Povylo draugystė ir S. 
L.A. 29 kuopa $35.00, L.S.S. 
26 kuopa—$5.00, S.L.A. 18 
kuopa—$5.00, Nekalto pra
sidėjimo paneles švenčiau
sios 'draugystė—$10.00, Šv. 
Jurgio kareivių draugystė— 
$10.00, šv. Antano draugys
tė—$10.00. Buvo renkama 
ir aukos. Surinkta 7.70.

Westvillietis.

darbi- 
is ir jais rūpi- 
let jūs pradėsi- 
tuomet atsiras

gatavus namu
vietose nuo $3,200 ir augštyn.

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

ATŠAUKIMAS.
Socijalistų Partijos Lietu

vių Jaunimo Ratelis laikyta
me savo susirinkime 25 d. 
rugsėjo nutarė atšaukti pa
aukautus penkis dolerius į 
fondą išleidimui kun. V. 
Dembskio biografijos. Prie-; 
žastįs atsišaukimo sekan
čios: 1) Męs, S.P.L.J.R. na
riai pažinojom kun. Deni b--. 
skį, kaipo drąsų kovotoją ūži 
laisvę ir tikrą 'darbininkų' 
draugą; 2) kadangi kunigas; 
Denibskis nedratrgavo su! 
tamsybės apaštalais, bet ko- 
vojo iki paskutinės valandos,: 
tai męs geidėm matyt pilną 
jo biografiją ir skubinomės 
prisidėti, nusiųsdarrii penkis 
dolerius. Bet matydami, 
kad į redakciją biografijos į- 
ėjo negeistinos ypatus, kaip 
tai ponas J. O. širvyrUas,- ku
ris viešai pasirodė atžaga-

tai: Taušson, Lygon, Mor
gan, Trivaskny rir Bulger.. 
Nors tai mažai žmonių at
rasta nikiuose. bet visgi pa
vyko paikti šviesos spindu
lys. ‘“Kms” išplatinta 50 
egz.., lifeiatūrns parduota 
už $4.2q “Kowi” gauta 3 
premiumįtatoriai. J. G.

negerai, o jis yra 
is, lietuvis. Taigi, 

męs lietuviai nemiegokime, 
nes mūsų yra labai daug. 
Chicagoj.yra pusė milijono, 
Amerikoj yra penki milijo
nai, o Lietuvoj yra 4 milijo
nai. Tai matot, < kiek daug 
mūsų yra. Taigi, nemiego
kime, bet rašykime prozbas, 
kad męs norime lietuviško 
karaliaus. Mums reikia 
vienybės. Taigi nemiegokim, 
bet rašykim prozbas, kad 
nereiktų du sykiu kraują lie
ti, bet užtektų vieno sykio”...

Na, ar negerą raportą iš
davė taš “garbus” delega-

East Vandergrift, Pa.
27 d. rugsėjo D. L. K. Vy

tauto draugystė parengė 
prakalbas su įvairiais pa- 
marginimais, kaip tai: dai
nomis, deklamacijomis, mo- 
noliogais ir tt. Kalbėjo J. 
Baltrušaitis. Pirmoj daly 
kalbėtojas nupiešė dabartinį 
Lietuvos padėjimą, o antroj 
— kad moterims reikalinga 
lygių tiesų su vyrais. Kal
bėtojas publiką labai užga
nėdino.

Labai malonų įspūdį pada- 
darė mergaičių choras, kurį 
išlavino p-lė F. Kemežiutė. 
Aukų surinkta Lietuvos gel
bėjimo fondui $8.36 ir drau
gystė paskyrė iš savo iždo 
$6.57.

26 d. rugs, buvo parengtas 
ir balius tam pačiam tikslui.

Reikia pastebėti, kad laike 
prakalbų dauguma moterė
lių per visą laiką kalbėjosi ir 
trukdė kitiems klausytis. 
Negražu taip pasielgti.

Svečias.

nui, tarp kitų dėkavojo ir lie
tuviškom išleistuvėm: “Lai
svei”, “Keleiviui”, “Lietu
vai”, “Laisvai Minčiai”, “Tė
vynei”, “Naujienoms” ir 
“Draugui”.

Knygynas įrengtas tautiš
ko namo rūme. Patartina 
Montello lietuviam kuo- 
skaitlingiausiai lankyti mi
nėtą apšvietos įstaigą.

Petro Petras.

muk vaKaroj 
kė, kad užimtij 
buvo ant chij 
Tuojaus užsirj 
čiaus saliūninl

kyčiauste 
kalbas m 
krajaus, bet ir tas nekalbėjo, 
o tik pasakė,kad per tris die
nas vienas rėkęs, tai dabar 
jam galvoj’ viskas susi maišę 
ir negalįs kalbėti. Tas vyras 
labai mokytas ir kalba lietu
viškai. rusiškai, lenkiškai ir 
francūztekai, bet nekalbėjo, 
nes jam tuo riksmo galvoj 
pasidari 
mūs'i bi

Nors per “Raudonąją Sa
vaitę” vyčiai stengėsi iš visų 
pajiegų užkenkti socijalistų 
veikimui ir net vienas jų na
rys girdė savo narius, kad 
tie kalbėtojus supuvusiais 
kiaušiniais mėtytų, bet tie

Diduma balsų tas buvo pa
tvirtinta. priimta, bet iki šiai 
dienai mies to “tėvai” nieko 
nebandė daryti, kad žmonių 
norą išpildyti, bet 
tarybas su kompanija, kad 
padarius kita kontraktą.

Taigi, kompanijai atsibu
do už dyką vežioti, nes tos 
tary bos nesibaigė ir ji parei
kalavo federališko teisėjo J. 
M. Kilius, kad išduotų “in
junction" uždraudimą prieš 
miestą, kuris reikalavo ve-

’kuopj.i tuvi užte’ktrnai pax* 

iNepag ėidau j a m as.

jimas: jie kalbasi, 
;anizuojasi ir vis 
.andasi ir “progre- 
atalikų, kurie gi- 
;į į dievą, bet ka

talikais eią vien tik dėl mer
gų. fast ,ruoju laiku

kių katalikų drau
gija, let taipgi slapta. Prie 

jos priklauso pora

Montello, Mass.
Neperseniai buvo “Lais

vėj” i’ašyta, kad Jakavonis 
baisiai sumušė savo žmoną 
ir pats sau išsipjovė vyrišku
mą. Dabar abudu pasveiko 
ir sugrįžo iš ligonbučio. Ja
kavonis, žinoma, be vyrišku- 
kumo. Jis pasakoja, būk tai 
jam pati nupjovė, nes turė
jus mylimąjį, 
ja juos tardo, 
kas iš to išeis.

Montello, Mass.
Rugsėjo 27 d. atsibuvo 

prakalbos, parengtos “Lie
tuvių Liaudies Namo Kny
gyno”., Kalbėjo F. J. Bago- 

Turinys kalbos: “Eu
ropos karė, jos priežastis, 
pasekmės, dabartinis ap
verktinas padėjimas Lietu
vos, apie šaukiamąjį Ameri
kos lietuvių ‘viršpartyvinį” 
seimą ir paraginimas kuo- 
daugiausia šviestis - mokin
tis”. Šalę prakalbos buvo ir 
kitokių gabalėlių:—muzikė, 
kurią atliko H. Stankaus 
vaikai, deklamacijos — ge
riausia deklamavo eiles 
“Jau varnai krankia mūs tė
vynėj” M. Daržjnskiutė. Ra
portas knygyno valdybos:— 
Knygynas turi turto už 
$264.81, knygynas pasižada 
globot raštus: kaip tikybi
nius, taip laisvamaniškus ir 
visus kitokius. Prie raporto 
išreikšta padėka visiems ką 
nors aukavusiems knygy-

Nphlestown, Pa.
Šiom i ' dienomis aš 

laikiau i šį miestelį ir 
kalbant su -draugais 
beganė?,s reikalus,pat 
kad gaVma būtų sutverti L: 
S.S. kurna iš 10 nariu, tik, 
sup ramuma j reikia paui da r- 
buoti. IJekiiTie vietom drau
gai nusiikūadė, kad neturį 
kalbėtojo Tr nesutvenų kuo
pos. Man rodosi, kad labai 
-klystoi tie draugai taiip saky
dami. Pirmiausia reikia 
kuopa sulwiTi, o tuomet jau 
kalbėtojai gali ją sust iprinti, 
bet nelauki, kada kalbėtojai 
atvažiuos Kuopos tverti. To
dėl aš kvitėiu vietos draugus 
ir d:rauge$ pasidarbuoti ir 
sutverti kuopelę. Pasi rody
kite, kad iu p r an t ate 
ninku reilteh

Dorrisville, III.
13 d. rugsėjo L.S.S. I87 

kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėtojom buvo T. J. Ku
činskas. Jis kalbėjo apie Eu
ropoj kilusias kares, jų prie
žastis ir kaip jas galima 
prašalinti, žmonių buvo ne
mažai ir kalbėtojas juos už
ganėdino.

Per “Raudonąją Savaitę”’ 
kuopa gavo 3 naujus narius, 
užrašė “Kovai” 16 pienume- 
raturių, taipgi užrašyta ir 
kitiems laikraščiams-

Reikia pastebėti, kad po 
Kučinsko prakalbų 
fanatikas, J. Dziarvus, pra
dėjo Įkibti prie kiekvieno so- 
cijalisto ir visokiais žodžiais 
plūsti Matomai, jis džiau
giasi karėmis, o čia, per soci

jalistų -prakalbais, kares pa- 
ksmerkė..

Šiame miestely randasi $ 
lietin ių šeimynos ir 11 pa
vienių. Laikraščiai pareina 
sekanti: “Kovos” 2 egz, 

, -“Naujienų” 2, 
2, “Šakė/’ 1, 

“Dziennik Zwiuzkowy” 1.
Kas svarbiausia, kad 

Sil miestely nėra saliūnų, tai 
žmones užsilaiko i’amiai.

Amsierdaim, N. Y
6 '-’J. rugsėjo T.M.D. 144 

kuopt:parengė dabai puikų 
vakarą, kur buwo prakalbų, 
de;klamačij uų urn>ndtogų, dai
nų, muzikos ir -t. t. Kalbėjo 
K. Zėkus temoj: '“Dvasios 
vergai”. Kalbėtoms 'labai

težikiofį atliko, 
visa 1 čh ii y vrav us i e j i 

. .. i. ^programų puMiką pilnai už- 
uit stei- įgatoedinu,
Saleskyj Nors vietos- ’kunigai vis/up 

Jis tuojaus pasakė: “Al ne-jT.M.D. kuopą plnuta, betrie 
galiu jums viską išpasakoti,įplūdimai nieku negelbsti ir 
nes męs ten bu\ om tris die
nas, sėdėjom ir kalbėjom 
apie tėvynę. Žmonių buvo 
Mb ai dau;j(, delegatų buvo'95, 
o kurie negalėjo delegatų at
siųsti, tai laiškus atsiuntė. 
Laiškų bivo 150 (ar tai ir 
laiškai bivo skaitomi dele
gatais? led.) ir daugiausia, 
nuo kunijų. Norėjo vienas 
1 alv is k a bet i, bet 1 a t viškai

L.S.S. .$8 kuopa per visą 
“Raudonįą Savaitę” darba
vosi kiek galėdama. Apart 
savo midelio, nutarė pereit 
per stibis su literatūra ir 

mesteltuose, kaip

Visųpirmiausia, tai sce.ne- 
rija dėl veikalo netikusi: nei 
kambarių, nei girios. Pa
vyzdžiui, kalbama apie pušį, 
ant kurios prižadama pasi
karti, o čia matosi krūmelis 
iki kelių. Pačių artistų lo
šimas irgi visai silpnas; nei 
nudavimų, nei rimtumo, nei 
narsumo, kokis ten reikalin
gas. Laike Blindos šliūbo, 
kunigas pradeda taip smar
kiai juoktis, kad nei nuo pu
blikos užsisuka ir ilgą laiką, 
stovėdamas juokiasi. Visi 
artistai, išskyrus P. Stapo- 
nauskiutes, kuri lošė Uršės 
rolę, sukaliojosi 
ii* kalbėjo, bet nelošė. Ant 
pat pabaigos, kuomet įnešė 
sužeistą Blindą, jie visai ne
atkreipė atydos, kad jų va
das mirštu, nesusijudino, bet 
pasiliko tokie patįs, kaip ,h‘ 
pirmiau buvo.

T.M.D. jau nuo seniai“sta- 
to” ant scenos teatrališkus 
veikalus, bet nei vieno veika
lo nepastatė nesudarkę. O 
vis giriasi, būk tai dailą “ke
lią”. Jeigu ir ateity bus taip 
lošiama, tai patartina geriau 
visai neužsiimti ir nedarkyti 
veikalų. , 4

K. G, Ęre]kž<JžJito»s.

.••darbuojasi. Neužtenka to, 
|tad kasnedėldienis keikia 
1 socijalčstus, bet ir ;
Ihcas vaikščiodamas duoda 
teėjo savo parapijonams, ku- 
•riė užlaiko socijalistus ant 

1 bū rd o. Jis pasigyrė, kad 
■Tkovoriąs patol pakol nelik- 
iteią nei vieno sncijalisto šia- 
bme miestely. Lietuvių čia 
i .randasi apie 400, bet -veiki- 
rm as r. ar p.' j ų u žamgęs. Ti e - 
itea, randasi tris 'draugystės: 
IIS.L.A. 105 kuopą, kuri 'turi 
!.20 narių. Sūroų draugystė 
i|turi<3 (? R..) narius i r šv. 
: 'Petri ■ draugystė—-90 narių. 
j’Taipgi randasi kdiatas lie- 
lįtuvtekų smuklių, ’kurias ku- 
’riigėlis liepia palaikyti, ’ kai- 
: ipo -tautiškas įstaigas.

'T., R. 'Trokštantis.

oesi- 
apie 
riau,

Kewanee, III
Mūsą dvasiškas tevel 

ra labai apklubęs ant 
kojos. Tai dauguma parapi- 
jonų sako, ioūk jį dievas nu
baudęs nž | 
jos knygose klaidą tik ant 
astuonių šimtu dolerių, kiti 
ssako, būk už Lietuvoj pada
rytą prasižengimą, o treti 
tvirtina, kad 
mūšių laikymą ir t.t.

Ir ištiesų, parapi’jonal vir
sta į bedievius. 20 d. rugsė
jo atsibuvo parapijos mitin
gas, tai kunigėlis atsinešė 
glėbį “Kataliko” egzemplio
rių ir išdalino savo parapijo- 
nams. Paskui jis pas para
pijomis prašė, kad tie nu
pirktų jam namą, nes dabar 
turįs tik penkis kambarius, 
tai porankšta esą su gaspa- 
dine gyventi. Bet parapijo- 
nai pradėjo šaukti, kad pas 
juos daugiau šeimynos nesą 
ir užtenką penkių kambarių. 
Užtai kunigėlis labai jpvko 
ir per pamokslą pasakė, kad 
visi socijalistai, kurie išvedė 
jo parapijomis iš teisingo 
kelio, nematysią dangaus 
karalystės.

Ir gerai tokiems niek-

Už tokią laikraščio nuo
monę, vienas iŠ redaktorių 
likos patrauktas teisman už 
tą patį, kaip ir tas darbinin
kų veikėjas.

Tuom dar teisėjas neužsi
ganėdino,bet vėliaus pat rau
kė teisman net visą to dien
raščio kompaniją už panie
kinimą to teisėjo.

Negalima nei žodžiu, nei 
raštu jį kritikuoti, ką paro
do dar tas, kad, rodos, dar 
r nki likos suareštuoti už 
f lątinimą kokiu ten eilių,ku- 

*> iose jis yra būk tai pasnier- 
Autorius tu eilių ir 

spaustuvė dar 
tebejieškoma, 
vargiai jam p

e dejas paša 
vietą tas, kas f Taipgi 
iginio stimo L‘

, *■ k* G '• • . •
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Antrojo Visuotino 
jo Amerikos Lie
tuvių Seimo De

legatai.

tai:
J. Sirvydas, F. živatkaus- 

kas, d r. J. Šliupas, V. Rač
kauskas, A. B. Strimaitis, J. 
Naudžius, A. Herman, Bar
bora Švagžiutė, K. Vilkevi- 
čia, P. Ju/geliutė, M. Šarka, 
K. Gugis, L. Bučinskas, Ja
kubonis, P. Draugelis, V. 
Daunoras, M. Bučinskas, A. 
Steponaitis, J. Ginkus, F. 
Stanevičia, J. šliakys, S. Ge-

Tačionis, T. Paukštis, Olga 
Bobienė, J. Paserbskis, F. 
Vokietaitis, A. Stanevičius, 
J. Tareila, J. Janiūnas, E. 
Stubedis, M. Račiutė-Her- 
man, M. Jukelis, K. Sinkevi
čiūtė, J. Lobickis, J. Valeika, 
F. Laureckis, A. Sleseriunas, 
B. Skritulskas ir B. Banio
nis, Balčiūnas, F. Kasakevi- 
čienė, J. Kučinskas, P. La
zauskas, K. Baltrušaitis, J. 
Brazauskas, A. Dapkevičius, 
B. Ajauskas, M. Čėsna, J. 
Matukas, V. Malinauskas, J. 
Gabalis, J. Treinavičius, J. 
Motuzas, V. Rimkus, VI. 
Karbauskas, A. Gudzinskas, 
Grublinskiutė, V. Anesta, F. 
Bertulienė, B. Simanavičius, 
S. Garelis, V. Leščinskas, J. 
Lokis, A. Vaisiauskas, A.

ubavičius, J. Mak-
i rnavicius

Jonaitis, 
viackas, 
Vezdžiunas, 
A. Kundi
Šliūpienė, J
Gegužis, K. Gilbaitienė, di 
K. Draugelis, P. Norkus, A

Nasaulis, J. Čeponis, J

Labanas,

Liudvika yj

kas, S. Mankus, J. Dryžiutė 
V. Varževičia, P. Dėdynas 

Stankus, J. Vitkauskas 
StFikulis, P. Kulis,

J. Parčevskis, K. Va rašius, j.
B. Uščinas, O. Jokšienė, S 
Jankus, M. J. Iškauskas, A 
Grinauskas, P. Buškevičius

Jočis, A. Bushas, S, Senkus, 
K. Jakimavičius, D. Bražins-

Ribinskas, J. Pruselaitis, M. 
Kichas, A. Jurevičienė, J. 
Rice, B. Ragažinskas, M.

•-Merkis, A. Sederevičius, 
•’Demikis, P.
•: Masiulevičius,
• i Raudeliunas, J. Kliučinskas,1 
’iV. Daučiunas, M. Kerbelis,* 
’ į Leo. Vaišnora, dr. F. Matu- 
jlaitis, F. J. Bagočius, J.Kat-; 
ikauskas, J. Jukelis, J. Tūku-;
i nas, J. A. Šunskas, K, Maka- 
i revičius, S. Rinkevičius, P.
Bieliauskas, Fel. Laurinai
tis, St. Čiapas, A. Rimka, L. 
Dubinąs, J.Viznis, J.Giraitis, 

, t, r .L. Pruseika, V. Ambrazevi-)ba, P. Grigaitis, J.l
J. Skritulskas. j viskontas. 

Mikalauskas. J. Smaku- ’ p Mačiuli 
kas, J. Skučas, A. Žolynas 
J. Dobinis, M. A. Stanelienė 
A. Mikulienč, A. Stanislo-

Rugienienė, A. Plečkaitis, J

Kalpokas, Ono Kuzmienė, 
K. Laikauskas, N. Januška, 
St. Michelsonas, M. Akelai
tis, K. Žiurinskas, J.B.Smel- 
storius, V. Struogis, K. Liut
kus, T. Matas, Ona Karbau- 
skienė, EI. Kažemėkienė, J. 
J. Žemantauskas, A. Povi- 
laika, A. Levickas, M. Nor
kus, J. Bertulis, A. Bartkevi
čių

Masiokas, R 
manauskas, 
P. Jurkūnas

caiti

k on

Naikelis,

LAISVE

Maršalka V. Rultnskis, 261 N. Chi- 
J.

i Kasiulis, 65.3 Garden St.
Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301 

-t. ir B. Kiga, 168 Main

Jy ■ cago St. l’agelbininkas maršalko

Petrauskas, F
J. Vilkelis, <’alidonian

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

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

Nuo savo {Steigimo, S1A1E BANK Or 
CHICAGO daug patarnavo žmonėms jų biz 
nio reikaluose, ir šiandien, kaip visados, 
mielai kiekvienam patarnauja. Kam rūpi 
saugiai pasidėti pinigus, čia turės geriausi:) 
apsergėjimą. Kalba ir lietuviškai.

ŠITO BANKO K ABITAI.AS YRA DAUGIAU KAIP

KE1UR1 MILIJONAI DOL
MOKA 3 PROCENTĄ METAMS

STATE BAftK OF
Kampas LaSalle ir Washington Sts..

SSMoilII

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 Čius kun. St. Mickevičius, J. (and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa.

Kuopų sekretorių adresai: 
kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 Mar- 
kuopos. J. Parčevskis. P. O. Box 
Si., N. S. Pittsburgh, Pa.
McKees Rocks, Pa. 
kuopos, P. Liepus, 231 Magazine 
Carnegie. Pa.
kuopos, Ig. Rasinskas, 1330 Pentį 
.. Pittsburgh, Pa.

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

Krakauskas,'
Žolynas, J. i 

įauna. !
L, Pirmoj sesijoj buvo 270j

į > . i j I III V U .Ramanauskas,'------------------------------------— I.

Ka Draugi jos, i 
r ti

1

Cau sa vo organu:
i' \ro'rhvln LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ SELl’IM. j 

'• 1 v. Ų ' DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:
JankaUSKaS, , Pirmininkas S. Yankus, 360 Newark ;

K. Jankaitis,'st., Hoboken, N. J.
l’agelbininkas J. Krulikauskas, 91 |

Warwick St., Newark, N. J.
Sekretorius A. Žolynas, 2 Merchant

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

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

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

P. Bukavičius, F.
P. Glaveckas. .T

Ramanauskas. F. Vaitkus, i
P. Mingilas, F. Klastov, A. I
\ alinČillS. S. Liutkus, R. Ba- ' Warwick St., Newark, N. J.

.iyu, c A j) | ,, *• ’ r | Su visokiais Draugijos reikalais
LlllSMS.! . . D.IdSlUnaS, j.: kre’pkilės prie Sekretoriaus. Money

Ambraziejus or‘lcr siųskit ant Iždininko vardo Se- 
’ į kretoriui.Jankevičius,1 Kripaitis

J. Skibirdis,
ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU

VOS BALSO” DRAUGIJOS 
KENOSHA, WIS.

i Feliksas Dapkus, 914 Jenn« 
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St.,

St.,Kiškiunas, J. Vaičiūnas, J. 
Večkvs, J. Čėsna, J. Bučins
kas, J. Trakimas, J. Sveetra, vic,VpJez’J,entaA-rr T
J. Krahkauskas, B. Mikulis, L raštininkas.

m • *• . 1 ^az- Arlauskas, 818 Jenne St., fi-. Žemaitis, 1. Kaskiaucius, nansų raštininkas.
K. Šidlauskas, J. Mockaitis,1 k,iJ; šereikis> 616 Market St., iždinin- 

J. LaskeviČia, J. Jankaus-' Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607 
kas, Rugis, P. žemaitis, L.

F. Bartkus, 1055 Jenne St., protoko-

f
, I

i

t

Klausyk mano zklžiol

Ateik pirkti vyriškiuaprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, harškinių, 
kalnierių ir t. t. Pasįmane ta- 
voras geras ir preke*’ jigios.

K. LIUTKUS
131 Oran

BROOKLYN
I A rt i Berr

[. N.
y S.)

r
'i n t

“AIDO” ( DORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

Choro vedėjas L. Erem’nas, 324 
Barreman Si., Brooklyn. N. Y.

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

IK

28::

Front

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠĖ 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberis, 

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

St.. Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Klasčius, 555 D 

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.

i,

suki Arsi.d'Z Jeigos

A. SHRJPSKI

’ ’ to1" 'i " iSV' Hrir

“LAISVĖS KNYGOS:
SOCLJ ALIZMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP .11 |KŪNYT? 
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

remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
le pertikrins, kati socijaliz- 
mas— tai ne svajone ir kad 
lik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laime.. Gei-

kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ....................

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TIS Ii,’ ŠLISSELBURGO 
BASTILIJA. Paraše V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no t ii baisenybių, kurios de
dasi Rusijos kalėjimuose, je.i 
dar kas negirdėjo kiek lais
vės kovotojų žuvo ant caro 
kart uviu—tad perskaitykit

.ui kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant mirtie 
Kaina ........................................

GELDOJ 
TUOSE.

PADĖJIMAS
IR APAŠTALŲ RAš

t erų 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 

j GRI ( VĖSIUOSE. Parašė K. Ma
si (įkaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protaut i,t u ri žlug
ti gyvenimo purvyne, 
myli skaityti grdžias

knygelę. Kaina tik .
LIAUDIES DAINOS, 'f.

rinkinęlis 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 poettį. Kaina tik ..........

GYVAS GRABE. 1 ’arašė 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.

I i

SCHNEIDER BROLIAI

■
iį V 
k w

J uo- 
ausų. 
sma-

KRIAUCIAI
BRANGŲS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

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

c

Kas nori valanda laiko

Kaina .............................................
ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS. I ’arašė 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

EKCLIOS APIE

pamokinimų.

A TSK IRIMO
A. Montvi- 

parankiausias 
išsimokinimui tei-

Pas mane gule Įgauti ska
niausio alaus, ĮiiikioA degtines 
lr skanaus vyni. Patarnavi
mas kuogeriausiiH. Atsilanky- 
kit. o porsitikrinjt.

61 So. 2nd St., Ifooklyn, N. Y.
■kl

Brooklyn, N. Y109 Grand St
JUOZ. MARTINAITIS

PIRMUTINIS LIET WISKas:M \M\ OI ki

UŽEIGOS NAMAS arba HOTEUS I

10c
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:

tDaug lietuvių moka 
bet labai mažai y r 
k.iric moka t ei 
atskirimo ženklus sa 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą » 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina jgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ........................

MOKSLAS R A N K ž IN1 STĖS
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 

Kas tuomi mokslu 
lai perskaito 

Kaina ................

tokių, 
ngai vartoti

10c

i 
t♦
♦ 
į

♦

GEO. J. BARTASZIUS ir .1. P. WASILIAUCKAS
498* Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring Street SOUTH BOSTON MASSNEW YORK CHY, N. Y. svuin isumun, MASS
820 Bank Street," Waterbury, Conn.

Perskaityk ir pasakyk 
savo draugams.

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

DI I )ŽI A USIOJ E LI ET -J VI.šK (> J E
E O LIO NIJ O J E WIS CO I SIN’ E.

Žemė gera—juodžemis su noliu, neto
li nuo miestelių, geležinkelp, mokyk
lų ir bažnyčių, kurią dabar parduodam 
visai pigiai ir ant lengvų išlygų. Per
kantiems žemę duodam dalbą, kurie 
reikalauja. Perkantiems kertinės kaš
tus apmokani. Norinti pbtesn ii ži
nių, kreipkitės šiuo antrašui

ruožus.
interesuojasi, 
šią knygelę.

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 . .. .

15c

25 c
10c

75c

20c

Telcfonas 662 Newtown:

R. KRUČAS
F0T0GRAF1STAS
Padarau -paveikslus pagal nau
jausią madą ir pigiausią kainą.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

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

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

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

21-1

25c
75c
20c
50c
10c

CHA S. ZEKAS & t ).
1S6 N. LaSalle St., loom

CHICAGO, ILL. ii

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas 

P. draugeli.
Skanus alus, 
gardi arielka, 
•liūs, visokiu 
vynas, kvėpin
ti cigarai, Ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 

W«iitingų Nepa
mirškit šio* 
asakančiausįos 
vietos, o busit 
užganėdinti.

73 Grand 8t^ Brooklyn, N. Y. 
Paid Wythe Ave.

DIDELE SPAUSTUVE

AUSTRIAN PRISON CPS at
Austrijos belaisviai

I
Visokius spaudos < darbus padarau 

labai gražiai. Kurie pavesite man 
spaudos darbus, busite pi’nai užganė
dinti. Spaudinu Konstitucija^, Kny
gas, Plakatus ir tt Taipgi pas mape 
galite užsirašyti visus darbini] 
laikraščius: “Laisvę”, “Kovą”, 
jienas” ir kitus.

J. M. JASULBVIČIUS, 
748 W. Lexington St, BaMimor

Laisvės

Morris HILLQUITH
30 Church St. 

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

vakaro.

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

kampas Clermont St.

Ar skaitai

ikišktis
“Nau-

e, Md.

“Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaua išsirašyk. 

Rankpelniu” yra darbininkų laikraš
tis, 'leidžiamas Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

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

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

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

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

rį dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR,
BELSHILL, SCOTLAND.

Geriausia Lietuviška

PIRTIS

1 f.

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dieną.

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

A. B. BRONSTEIN
26 StSgel St., Brooklyn, N. V.

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę0 

Tik $2.00 metama.



Lietuva prieš 
pat karę.

Tik ką gavome “Liet. Ž.” 
- 3 numerius už 31 d. liepos ir 

1 ir 2 d.,rugpj., bet apie ka
rę dar nerašoma. Tik šiek 
tiek nušviečiama žmonių 
ūpas.

SEVERAS

Gothard
Oil

(Sovoros Gothardiškas Aliejus)

Yra rekomenduojamus, 
kaipo veiklus tepalas be- nH

sigydymui nuo Lfl

reumatizmo, 
strėndieglių,

• “sciatikos,” ne
uralgijos, mėš
lungiškų trau
kinių, tinimo,

kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- 
šiu c’Jt

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, 

KUOPOMS ir KLIUBAMS!
Išdirbu visokias

KOKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS IR 
ŽENKLELIUS.

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

spaudas draugystėms,
A lt zedn) pareikalavimo prisiunčiu 

seni polius.
A. STRUPAS 

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

Karo atbalsiai pasiekė ir 
Vilnių. Ketvirtadienio vaka
re buvo gana didelių mani
festacijų. 8 vai. vakaro mi
nia pradėjo vaikščioti mies
to gatvėmis giedodama rusų 
tautos imną ir nešdama caro 
paveikslą bei kėlės tautos vė
liavas. Manifestantai pradė
jo eiti Jurgio prospektu, pa
skui pasuku į Vilniaus gatvę

RJų ir skaudėjimų, kur tepalas pap- 
rtojamas arba patariamas.

. ) ir ->0 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekojeSEVERĄ 5 TAB-LAX
Cukrinis vldn’i'i suliuosuoto- 
jas vaikams ir su lUgusiems.

Kailiu.j.i 19 ^r 2.*» centus.

a's Led catod Skin Soap 
(Severos Gydantis Odinis Muilą:-.) 

Vaikams suaugusiems. 
Kaštuoja 25 centus.

C n- . \ r: i

Galimi fili kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite Severos 
■ratus, o Jeigu aptiekorius neišpildytų jūsų 
reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

kui
Jono gatvės lin

• buvo manifestantų 
>00 žpionių. Jų tarpe 
>i daug valdininku, bet 
buvo ir vaikų 
ou žiopliu, kurie is zin- 

mani-
festantų.

Nuolat girdėjosi ura

mų “šalin Austrija”. Suti
kus aficierius manifestantai 
šaukė: “Tegyvuoja rusu ar
mija !”

Pačte buvo matyti didelė 
žmonių eilė-,kuri skubėjo im
ti iš taupomosios kasos ska
tikus. Penktadienio rytą 
Vilnius turi nepaprastą iš
vaizdą. Mieste išlipdyti pa
skelbimai apie mobilizaciją. 
Reikalaujama suvesti karui 
tinkamų arklių. Liepos 19 
d. šaukiami atvykti į “Vo- 
inskoje Prisutsvije” visi Vil
niaus miesto atsarginiai ir 
“ratniki opolčenija” 1893, 4, 
5, 6 metų, taip-pat 1909, 10, 
11. 12 ir 13 m. Žmonės bū
reliais sustoję nervingai 
skaito skelbimus. Gatvėse 
pastebimas nepaprastas ju
dėjimas. Nuolatos girdi kal
bant apie karą. Į valstybės 
banką grūdžiasi daugybės 
žmonių atsimti savo pinigus. 
Minia yra užėmusi toje vie
toje mažne visą Jurgio pro
spektą. Į banką žmonės lei
džiama palengva, todėl susi
rinkusioji minia labai neri
mauja.

Nepaprastą išvaizdą turi 
gelžkelio stotis. Kadangi 
Kaune paskelbta karo sto
vis, tai Vilniaus stotin priva
žiavo daug kauniečių. Ma
tyti daug verkiančių, nes ne
turi kur su daiktais pasidėti.

duoti komendanto rankosna 
visus valdinius turtus. To
dėl bankai turėjo atiduoti ir 
savus pinigus. Įbauginti 
žmones, kurie turi sudėję pi
nigus, šoko išiimti. Bet val
džios bankai dabartiniu lai
ku neišduoda. Išduoda tik
tai privatinieji.. Kauno lie
tuvių banke irgi nemažai į 
dėjusių skaičius norėjo gau
ti. Bet kadangi lietuvių 
bankas pas save laiko suly
ginant nedidelę pinigų su
mą, o kiti padėti valdžios 
banke “bėgančiu skaičiumi”, 
tai reikėjo sukti galvos, kaip 
čia patenkinus norinčius 
gauti indėlius.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

Jeigu tu nori žinoti, kur ran’dasi pe
kla, kaip kankina “velniai dūšias” ir 
ką kalba tos dūšios, kurios papuola į 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų m irt in 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“,
18S Roeblinjr St„ Brooklyn, N. Y.

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

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

PAJIEŠKOJIMAI
I’ajieškau brolio Petro Matažincko, 

Suvalkų gubernijos, Metelių parapijos 
ir Metelių dvaro. 12 metų kaip iš 
Lietuvos. 7 metai, kaip iš Pittsburgh 
išvažiavo ir nežinau, ar gyvas ar mi
ręs. Meldžiu atsišaukti arba kas ži
no pranešti šiuo adresu:

Antanina M a t a ž i n s k i ū t ė
1 l()ti Lake St., N. S. Pittsburgh, Pa. 

(76—80)

TIK CHICAGIEČTAMS.
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, 111. 

(spauskit varpelį ant 3 lubų).

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Wirtalla’s šokių Mokykla atsidarys 

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

KAMBARYS IŠSIRANDAVOJA.
Geras, šviesus kambarys dėl 2 vai

kinų ar mergini) išsirandavoja l^bai 
pigiai.

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

(75—85)

MUZIKAIJŠK
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INSTRUMHNTU IR AUKSORISKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

5AAA IZ ■ i Tk 1 * Reikalaudami katalogo pri-• UUv l.lykal* siųskite dvicentinę štampą ir
katalogą tuojaus gausit - ,11’iiriin>> lietuviškų rekordų su visokioms dainoms.
J. GIRDHS, KG (irauI Street, BROOKLYN, N. Y.

Lžsirašykite

Nuo kojų prakaitavimo 
(lydanti mostis................

ir gauname
.................$1.00
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1.00

K istorija <!< l vaikų.... (Oe. ir
Proškos <b I dantv ..................

įknį- ir t. t , kokiosT .iippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos pydanti 
tik yia žinomos ii žmonių vaitoja

Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais'"to® 
Kreipianticmsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaiiiti imn^ brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, ra^y ianii arba 
atsilankydami į J.ietui’i.iką

VINCAS J, DAUNORA, Aptiekorius,
229 Bedford Avenue Kampas North t tos gatvės 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 šias visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik 45'centai.

Reikalaukite “Laisvės“ ir kitose redakcijose.

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 generališka agentą:

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

Lbuvių Dienraštį
I IIEKJACD

Kuktos spaustuvė.
Dėl mobilizacijos Kuktos 

spaustuvėje darbas veik ap
sistojo, nes p. Kukta taip- 
pat pašauktas stoti į kariu- 
menę. šiandie dirba tiktai 
“L. Žinių” raidžių statytojai, 
bet vis dėlto nesame tikri, 
kad toliau nebus jokių keb
lumų su spaustuve. Ištikus 
kokiems keblumams “L. Ži
nioms” reikėtų ir pasivėlin
ti, o kokią dieną gal ir visai 
neišeiti.

PILNAS FORNIČIUS Į 
RUMUS.

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

G. E. KEITH FURNITURE CO.
Main St., So. Manchester, Conn.

‘NAUJIENOJ T’prša naujausias ir teisingiau
sias žiuilas *į iž čs lauko ir abclnai iš viso 
pasaulio/— . kien.

“NAUJIENCbS’ ,' yHarbininkų laikraštis ir jos 
vedaino/s d arb.nkų dvasioje.

"NAUJIENCpS’ffl’ tahta darbininkams naudingus 
straipsniu:®, ir nias.

“NAUJIENOS# leiiainos daugybės darbininkų, 
žmoniųap^iviei ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir i^ary.ui pašalinio biznio.

P renmeratos kaina:
Chicagoįe- —pe išnešiotojus 12 c. savaitėje. 

Pačiu siunčiau t, C ieagoje metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Ki.tur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; Iviem men. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje m et. $ .00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blantą ir pristųsk kartu su pinigais.

495 Broadway 
South Boston, Mass.

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

pietų.

Išvažiuoja.
Dėl kai-kurių priežasčių 

daug kas iš Palangos šiomis 
dienomis išvažiavo ir vis va
žiuoja, skubinasi. Labiau 
nervingus nerimas buvo ap
ėmęs, buvo girdėti moterų 
verksmų, nors pačiame pas
kutiniame momente visi tru
putį kaip ir aprimo, atėjo 
ramesnių žinių.

ANT BALIUKŲ
ANT VESTUVIŲ

ANT KRIKSTYNŲ
ir šiaip jau prie kiekvienos pro

gos, jeigu jūs trokštat, kad dar
bininku idėja laimėtų, — paragin
ki! svečius paaukauti broliams, 
kurie kenčia ir kovoja.
Remkime kalinius ir sibiriečius! 
Remkime Lietuvos Socialdemo
kratų partijų!
Remkime darbininkiškų laikra
štį “Vilnį”!

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

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

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

KONCERTINIS
TOURNEE

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

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

" M A U J I E N 0 S " I84I S. Halsted SI., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčiu $------------- už "NAUJIENAS"------------

metus ir meldžiu jus siųsti šiuo adresu:

L. 10

' I
1
**

į “LAISVES” ;
4 ' ,

SPAUSTUVE.«•»
?! ■ . ...... ’ ' '

j
“Laisves” Spaustuvė yra didžiausia iš visų 
lietuviškų spaustuvių Amerikoje. Ji įreng
ta pagal naujausius technikos reikalavimus, 
todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS 
atlieka greitai, gražiai ir pigiai. Tai gi,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.

Vilniuj kratos ir areštai.
Ketvirtadienio naktį • pa

daryta daug kratų amatnin- 
kų ir prekybos - pramonės 
tarnautojų tarpe. Keletą 
žmonių areštuota. Girdėti, 
kad areštai ir kratos daryta 
dėlto, kad buvo pasklydęs 
gandas, jog ir čia kilsiąs 
streikas dėl Peterburgo ir 
Bakų atsitikimų.

LIETUVIŠKA •

APTIEKA

Kaunas.
Komendanto įsakyme, iš

lipytame mieste iš nakties 
sekmadienio į pirmadienį 
tarpu kitko pranešama, kad 
visos valdinės įstaigos ir 
ypatos, turinčios valdinius 
nigus, šoko išsiimti. Bet val- 
stiprovės rajone, privalo ati-

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.............................$1.00
Kraujo Valytojas....... .....................$1.00
Vidurių Reguliatorius......................... 50c
Trojanka.........................25c, 50c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

O C A A A Katalogų Dykai fSj
V V V Užlaikau grarna- MS 

fonus su lietuviškoms dainoms. 
Kožnas rekordas kaštuoja tik 75c g* 
Jeigu nori mano katalogo, tai prisiuak už 
3c pačtinę štampą, o apturėsi dideli ir 
puiku katalogą, kuriame rasi visokiu ge 5% 
riausiu Armonikų, Skripku. Triubu ir 
daugybe kitokiu Muzikališku Instrumen- {SS 
tu. Istorišku ir’maldu knygų, kokiu tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalaukite 
visokio tavoro pas tikrą lietuvi, o gausite 
teisingus tavorua. Rašykit toki adresą:

XV. S. VVAIDELIS g
112 GRAND ST. SS

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

ŠEIMYNOS ISTORIJA
"Laisve” tik ką išleido naują, labai nau- 

• dingą knygelę "šeimynos Istorija”. Pagal 
Rubakino parašė A. R. Kaina tik 10 c. 
Knygelė tinka kiekvienam pasiskaityt, o 

x pač moterims.
Agentai galėtų paimt dešimtimis egzem

pliorių ir lengvai išplatintų.
“LAISVE”

1X3 Roebling Street. Brooklyn, N. Y.

Platinki! “LAISVĘ”
1 ... z '

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

“LAISVĖ”
183 Roebling §t., Brooklyn, N. Y.

Nusipirk knygą
LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN

KAINA 20c. \
Roebling Street, Brooklyn, N. y<Laisvė”,



(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Franci jos prezidentas

Poincare ir ministeris Vivia- 
ni vyksta į kariumenę, kad 
varde tautos padekavoti jai 
už puikų Francijos gynimą.

Londone vėl gauta žinių, 
jog vokiečių generolo von 
Klucko armija papuolė ne
laisvėn ir patsai Kluck taip- 
pat, bet panašių žinių labai 
jau daug ateina i§ Londono 
ir joms tikėt negalima.

Mūšiai Francijoj ligišiol 
vis dar nedavė pergalės nei 
vienai, nei kitai pusei.

Austrijoj kariumenėj vy
riausią vadovystę apėmė 
erzhercogas Fridrikis, įpėdi
nis Austrijos trono. Jisai 
padarė apžvalgą tai kariu- 
menei ir likosi labai užganė
dintas kariumenės dvasia. 
Ji esanti prisirengus prie 
mūšio.

Rusų gubernatorius Lvo
ve, grafas Bobrinskis priė
mė deputaciją nuo rabinų, 
kunigų ir popų. Tie visi iš
reiškė jam ištikimybę. Ku
nigai, mat ,tuoj moka per
mainyt savo kailį. Šiandien 
jie garbina carą, o vakar dar 
garbino Franciškų Juozapą.

VIETINESŽIN1OS.
3 d. spalio buvo teatras L. 

Kelionės Paš. Dr-stės. Lošė 
“Gadynes Žaizdos”. Pats lo
šimas išėjo nelabai kaip. Ty
ro otejus ir Antanas lošė pu
sėtinai. Mykolui reikėjo 
-daug daugiau gyvumo, kai
po žmogui, ku’ is kėsinąs ant 
kito gyv as ties.

Tarpuose buvo deklamaci
jų ir monologas. Deklama-' 
vo M. Polis ir Zakariūtė.Pa-■ 
sake monologą Vaičekaus
kas.

“Aido” choras padainavo 
tris dainas po vadovyste p. 
Eremino. Sudainavo pui
kiai.

Žmonių buvo apie 500. 
Draugystei liks gražaus pel
no.

V. A. Zaperiackas.

kai - pirmeiviška partija. Į 
Naujoji partija pripažino 

visuotino seimo nutarimus, 
nors J. Šliupas buvo tam 
priešingas.

Daug kalbėta ir apie auto
nomiją ir padaryta keli nu
tarimai, tarpe jų susižinot 
su kitomis mažomis tauto
mis (turbūt, jų vadovais). 
Pranešimai naujos partijos 
bus talpinami “Vien. Liet.” 
ir “Tėvynėje”.

Tikimės, nieko išmintin
gesnio, kaip bull-mooseriai, 
neišmislys...

Laike seimo Brooklyne 
buvo visa eilė prakalbų. Se- 
redoj tautiškame name pra
kalbas parengė L. S. S. 19 
kuopa. Kalbėjo J. B. Smels- 
torius, M. Jurgelionienė ir T. 
Dundulis.

Ketverge, Y. M. C. A. sve
tainėje, kalbėjo P. Grigaitis, 
J. Šliupas, ponia Šliūpienė ir 
kun. Mickevičius iš Scranto- 
no. Pažymėtina, kad ponia 
Šliūpienė daug gražiau ir 
nuosekliau pakalbėjo, negu 
p. J. Šliupas, kuris, matomai, 
be temos kalbėjo.

Buvo kviesti kalbėti ir ke
li politikieriai. Bet demo
kratiškas politikierius Kun
drotą nesužvejojo turbūt, 
nei vieno. Buvo pagarsinta, 
kad kalbės F. J. Bagočius. 
Net seimo delegatams viešai 
apie tai pranešta. Bet p. Sir
vydas nepakvietė p. F. J. Ba- 
gočių ant estrados.

Smulkus, kvailas kerštas 
žmogelio, kuris net pirmi
ninko rolėje nemoka būt 
dželtelmonu, bet liekasi ko
jos pakišimo karžygiu...

Vienas iš klausytojų.

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

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

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

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
T- -.- ■’ su ąjjujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių

Su jų yra permatomas visas žmogaus kūnas, užtai ir lengva 
" nos, su paprastomis akimis nieko negalima sužinoti, 

ilgina gydymą.
IRIAS UŽSISENĖJUS1AS IR NERVIŠKAS

kstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No- 
gas ir nusisvėrimus gydome 
eracijos.
ZMA, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdaug vietos 
e m is.
a liga jūs sergate, bet tuojaus ją permatau, kaip veid- 
ir stebuklingos mašinos.
ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 

“ . Tuo* li-

atsižymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. F 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi los ina" 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir pj

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VI/*

Ligas Pi!vo, Plaučių, oirdies, 1
sies ir Gerkles, Moterų 1

be 4
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMAli 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pašei* 

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, 
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktiL

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bZ;
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau ( lugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų.
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti i ligonbutį, kur galimą tikėtis pagelbos.

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

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

50 W. 36=th St.,
OFFISO VALANDOS: 

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

arti 6jJth Avė New York, N. Y
NEDALIOMIS:

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

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

Perleidom seimo dienas, , 
Padarėm nutarimus. Išlei-1 
dom svečius. Dabar ateina 
didžio darbo dienos. Brook- 
lynui išpuolė garbė būti vie
ta visuotino seimo.

Dabar brooklyniečiams 
reikia parodyt, kad jie mo
kės ir norės tėvynę šelpti. 
Draugijos ir kuopos turi 
rengt milžiniškas prakalbas. 
Reikia Įtaisyti, kad aukos 
plaukti! kogausiausiai.

Po visuotinam seimui tą 
vakarą socijalistai turėjo 
pasišnekėjimą tautiškame 
name. Delegatai ir šiaip jau 
kuopiečiai nutarė uoliai im
ties aukų rinkimo darbo. 
Seimo rezoliucijos neturi 
likties be pasekmių.

Atsisveikinant po kelis žo
džius pratarė P. Kaitis, S. 
Michelsonas, P. Grikaitis ir 
L. Pruseika.

Visų ūpas buvo labai paki
lęs.

Atydai Scenos Mylėtojų 
choro narių.

Pranešame joge i susi
rinkimas įvyks utarninke 6 
d. spalio, 1914 m., Palace 
Hali svetainėje, Brooklyn N. 
Y. Seki’. J. Dainius.

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

Pasibaigus seimui,Teuto
nia Assembly Roooms, New 
Yorke, atsibuvo išleistuvių 
vakarienė. Svečius priėmė 
pp. Labanas, Zinis ir Šiba- 
nauskas. Įžanga buvo $1.25. 
Vakarienėje dalyvavo daug 
seimo delegatui ir delegačių, 
o taip-pat ir atstovai “Lais
vės”, “Tėvynės” ir “Vien. 
Liet.”.

Nors ūpas nebuvo pakilęs, 
bet svečiai ir pesimizme ma
tė prošvaistę aušros. Ponui 
V. K. Račkauskui pakvietus 
trumpas prakalbėles pasakė 
K. Gugis, Gegužis, J. Sirvy
das, J. Šliupas, P. Grigaitis, 
K. Draugelis, L. Pruseika, 
A. Rimka ,P. Vinikaitis, (Ir. 
F. Matulaitis ir K. Šidlaus
kas.

Nors ir vengta, bet pra- 
kalbosna įsiskverbė diskusi
jos. Žmonių galėjo būti apie 
šimtą.

Girdėjome, kad p. A. Rim
ka, neseniai atvykęs iš Lie
tuvos Demokratų Partijos 
atstovas, vyksta į Chicagą ir 
bus ten “Jaunosios Lietu
vos” redaktorium.

New Yorke tūlam laikui 
apsigyveno d-ras F. Matu
laitis.

SJ7^TU£ OF COLUMBUS AT COLGii, PABAM A

Kalumbo statuja mieste Colon, Panamoj.

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

APTIEKA
Sutaisau receptus su didžiausia 
at yda. 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 Savininkas

266 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

Apskelbimas.
Tiktai ką išėjo puiki kny

gele “šeimynos Istorija”. — 
Kaina 10 centų.

Visiems — kaip vyrams 
:aip ir moterims reikia ją 
m tinai įgyti. Agentams nu- 
eidžiama didelis nuošimtis.

Buržuaziniai dienraščiai 
skelbia, jog New Yorke būk 
tai jau labai gerai ' pavyko 
vadinamasis maldų nedėl- 
dienis, kuris pripuolė ant 4 
d. spalių. Netoli milijonas 
žmonių aplankė įvairių tiky
bų bažnyčias.

MOKYKIMĖS ANGLIŠKOS KALBOS

Pirmomis dienomis kiek
vieno mėnesio municipališki 
teismai Didžiojo New Yor- 
ko yra labai užimti. Mat, 
tuomet, teisėjų nuospren
džiu, varomi iš būtų tie žmo
nės, kurie nepajiegia užsi- 
mokėt randos.

Šiemis dienomis 700 varg
dienių išvyta iš būtų.

Kur jie dings?

Nauja partija.
Brooklynas tapo lopšiu 

naujos partijos. Tuoj po vi
suotinam seimui, 3 d. spalio, 
vakare, p. P. Draugelio sve
tainėje atsibuvo susirinki
mas ,kuriame dalyvavo p. J. 
Šliupo šalininkai.

Čia tapo sutverta nauja 
partija, kuri vadinsis tautiš

Telephone 4879 Bushwick.
DR. M. MENDALIS.

Spccijalistas Moterų Ligų 
106 Howard Ave., Kampas

Halsey St.
BROOKLYN, N. Y.

JURG. KAIRAITIS
JURGIS KAIRAITIS 

Parduoda savo namą už la
bai žemą kainą. Namas yra 
iš septynių ruimų ir geram 
stovyj. Norinti pirkti atra
šykite man pirmiau laišką, 
tai aš jums visas žinias su
teiksiu. Adresuokite:

J. KAIRAITIS
709 E.95th St.,Brooklyn,N.Y

Tarpe Kanazijos ir Brons- 
villes.

Męs užlaikome geriausius mokintojus su tobuliausia metodą, ir nė
ra abejonės, kad neišmoksite.

Męs taipgi mokiname Knygvedystės, Civil Service ir prirengiame 
bile kokią kolegiją.

Męs išverčiame visas angliškos kalbos lekcijas lietuvių kalbon.

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA
(Tris kartus i savaitę), taipgi kiekvieną dieną.

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 Prirengiamąją Mokyklą.

510 SPRUCE STREET, PHILADELPHIA, PA.
CHAS. A JAFFE, Principalas, M. E. LAPOYOWKER, Sekretorius

j

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

KOVA” Leidžia mas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus 
straipsnius.

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, 
kaip prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijaliz- 
mo idėja.

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos
rSjimui DYKAI. Dabar “Kova” išeina

“Kova

SPECIJAL1SKAS IŠPARDAVIMAS
’ TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

su 21 pjrio Kleviniu, 8 basais 
Vertės $18.00, tik už $7.SO

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basų 

Vertės $25.00, tik už $14.25

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

^aXGRAFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00, 
Atiduodame tik už ....................$1 9.50

Tą grafafoną gvarantuojame ant 10 metų.

mutuum hjj i vii
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pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas 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 išdčs- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

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

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

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo W ii 
ryto iki 4 po pietų. Ncdėlioj iki 3, o uUrai* 
ke ir pfctnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

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
mirškite atsilankyti nas se
ną pažįstamą.. Dabar lai
kas užsisakyti rudeninius 
siutus, nes padarom už pigią 
kainą. Siutus darome už 
$15.00 cistų vilnų.

236 Grand Street, netoli 
Drigss Ave., Brooklyn, N. Y.

ieną “Kovos” numerį pažiū-
tokia kaip “Keleivis”, §

Moyaįmensing Avė. &
tDELPHIA, PA. |
............... Ml —t

|| Akušerkat
at Pabaigusi kursą Womans Medical m
2) College, Baltimore, Md. £

1815 E. i
PHILADELPHIA

Pasekmingai atlieka savo darbu prie 2 
Į gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 

pagclbą invairioso moterų ligos®. W

F. Stropiene,I 

SO. BOSTON, MASS. *
CO

Labai Puikus 
Ve nski

Armonikai

Męs užlaikome specijališkal rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikaiiškus Instrumentus ir Fonografus.

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

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

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE. Aš gydau.VARICOCELĘ be jokio skausmo, T 

operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su- I 
tinimas ir sukepirnas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su- l 
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy- S 
vu.-nas tikro vyriškumo greitai atgaunama. |
PRO^TATITK Aš k'.vdau tą ligą be jokio pjaustymo arba 1 r IvvJm 1 />. 1 1 I • tampymo. Mano gydymas prašalina visus t 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso- 3 
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- | 
silpnėjuaiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū- 1 
no daliai, kuri buvo apimta ligos. 1
ęYFII Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- D 1 I liUliJ. rjo Spaivos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, X 
plaukų slinkimas aibe kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar S 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy- 1 
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- ij § 
tus nuouytis visokiais vaistais, kad t į 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo- ; g 
kių bledingų vaistų?Tuojaus klaus- ' S 
kite mano patarimo, J j „

Nusilpnėję VYRAI. į 4A
Mano gydymas nustojusiems vyriš- g 
kūmo prašalina visas blogas Įtek- S 
mes pirmesnio hualiniino ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina « I sj- 
ir padaugina kraują, o labiausiai i 
už viską sugrąžina išeikvotą jiegą YH 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- į ĮĮ v 
nių gyduolių. Stengkitės išsigy- ’ V,
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- ™ "■ ,""rr 111T 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QI A PTOQ I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip□LirVr 1 VzO tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini-, .
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, auti- 1 p 
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje. ;
G Y' 1)1 F* T'Į JO A įlydau pas tuo*, kuriuos daktarai jau buvo atelaakę išgydyti. Gy- ( 1 
kJ 1 I\iv ■ dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy- ą 
mo -°ūdas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atneša geras. | 
pasekmes. Gydau Ausu, Galvos. Širdies’ Gerkles. Plaučiu. Krutinės, Pečiu, Kepenų. Pilvo. J 
Žarnų. Inkstu, Šlapinimosi organu. Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 1 
Aš netikiu į gydymą laiškais, todėl neKlausk)le manės patarimu, Kurie gyvenate tolimus t 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikrą teisybe pasakysiu, ar'galiu išgydyt.
DR RVRNF 208 W’ 42nd St ’ arti Broadway] 
DIY. DIIVllE, NEW YORK CITY, N. Y. J

v
1Q ’

Nuo mėšlun- ! 
gio pilve var- j 
tok seną ir' 
gelbstinčią na
minę gyduolę

ANCHOR, 
PAIN 

EXPELLER
sulyg nurody
mų, kurie ran
dasi prie bon- 
kutės. Kaina 
25 ir 56 centų 
už bonkutę vi
sose aptiekose.

F. A D.
RICHTER

& CO.
74—80 

Washington
St.,

New York. N. Y.

Richter’

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

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai suberšti atneš Jum tuoj 
palengvinimu ir prašalins priežastį 
SkaUSmų. ap tekiKie ut i'įf ft

'' F. Ad. Richter & Co.
/ S16 FCARL ST., HtW YOlU.

3 4 Temikit ant Ankero
ženklo apsaugoj mat

Ar žinai, kaip dvasiškija 
buvo “kankinama“?

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

“Iš dvasiškų 
tėvelių gyvenimo“.

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

kainuoja, 25c.; turi 80 puslapių.
‘ Pinigus galite siusti ir stampomis.

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




