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Žinios iš Lietuvos.
Iš Vilniaus išgabenta rusų

Rusai sakosi mūšiuose Su
valkų gubernijoj užmušę ir 

Nemune 70,000
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Cholera siaučia Vengrijoj
Iš Vengrijos praneša,

• mušdamas telegramą Angli-
Iš Vengrijos praneša, jpg į Jos karaliui, girte-giria jo 

visoj Vengrijoj nepaprastu kąjiumenę, kuri.atsižymi di- 
greitumu platinasi cholera. džiausiu karžygiškumu.

uždaryta net visos mokyk-1

! Canadiečiai vyksta karėn. I
id ! 32.000 ca^nadiečių jau nu- 

vokiečiii pasitraukimas iš;vyko karėn. Dabar vyksta 
Suvalkijos eina per. visą lini- • vėl 22,000.
ją. \ okiečiai jau įėjo į Prū-I Išviso Canada mano mi
sų Lietuvos rubežius ir ten1 siųsti karės laukan 70,000. 
daro sau apgynimo punktus, kareivių. 
Vokiečiai turėję apleisti sa-1 ------
vo gerai sudrūtintas pczici-! čenstachavos

Kiek jau žuvo?
Kare tęsiasi jau 68 dienas. 

Tuomi laiku tapo jau užmuš
ta, sužeista ir prapuolė b 
žinios arti 800,000 kareivių.

Virbalio ir Lycko

bos iš Karaliaučiaus garni
zono. Ypatingai smarkus

buvo Bakai a rže vo, a* 
pygardose.

Rusų kariumenės linija 
šiuomi laiku yra išsiskėtusi 
nuo Klaipėdos iki Karpatų

kai vadovauti kariumene.
Vokiečiams besitraukiant iš

klioštoriaus; Rumunij) 
vienuoliai skundžiasi.

Čenstachavos klioštoriaus, 
vienuoliai atsiuntė skundą 
vjsos Rusijos katalikų met-

sinio žemių, kad papirkt Ru
muniją.

Rusiją siūlo Rumuilijai .(M 
Austrijos provincijas: lio^. 

, niją iręHercogoviną, ka(M3$
’i-iitų prieš Aitet'4 
jnijos ininisteMai;

^•karalius
;apie%ą pasiulyjifftią.
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IV Metas

laiku tęsiasi La Bassce apy
gardose, departmente Nord.

Vokiečiai vėl su visu smar
kumu pradėjo atakuoti Rhe- 
imsą.

Iš Berlyno pranešama,kad 
generolui Kluckui smarkiai 
prigelbėjo generolas Boem. 
Vokiečių ėjimas pirmyn vis 
didinasi.

pasakė, jog Turkija ir ant 
toliams liksis neutrališka.

Susirinko Prūsijos seimas.

cijališku karaliaus paliepi
mu sušaukta Prūsijos sei
mas, kuris buvo jau paleis
tas nuo 15 d. birželio.

žiauraus vokiečių karelų 

c h a v o s p o n a i s.,.Spare i k a 1 a v o 
iš klioštoriaus' valdybos di
delės pinigų sumos. Pinigų 
jiems neduota. Tuomet jie 
paėmė “stebūkling^F Pane
lės švenčiausios paveikslą ir 
išvilko jį iš auksinių 
mentų, kuriuos buvo pado
vanojęs popiežius.

orna-

11 •• • _ _ VCU1U UO 171 VZjI Llk>.

Suvalkijos, rusai paėmė ga- Vokiečiai pavelyjo lenku
na daug armotų. i

Dėl vokiečių nepasiseki
mų Suvalkų gub. daugiausia 
kaltinama kaizeris Villius, 
kuris užmanė įsiveržt į Di
džiąją Lietuvą.

J
Čenstachavoje

ir
u-

“Sakalams 
susiorganizuoti į pulkus 
nešioti lenkiškų kareivių 
ni forma.

| svars
R 

lasC 
M»lt, 
Vd^įo.į'Uvš&nirikąs.. *'

i Wra>; didžiausias^
-- - j

ta Amerikon.
New York.—Rugsėjo mė

nesį atvyko Amerikon nepa
prastai mažas ateivių skai
čius—išviso tik 22,000. Pe
reitais gi metais tuom pačiu 
mėnesiu atvyko 108,000.

Amerikiečiu, kurie laiki- 
nai viešėjo Europoj, pribuvo 
35,000.

;-L-
!i' ■.

>fą‘<artoją pįi

Sako, rusus atmušė nuo 
Lycko.

Iš Berlyno pranešama, jog 
rusai daugely vietų norėjo 
pereit Prūsų rubežių. Jie 
taip-pat buvo padarę smar
kią ataką ant Lyckp. j 
nok,- vokiečiai juąfi-^t

Churchill yra Antwerpene.
Pranešama, jog pirmasai 

lordas Anglijos admiraltijos, 
Winston Spencer Churchill, 
pribuvo į Antwerpena su tik
slu pasitarti su Belgijos ka
ralium ir ministeriais.

Laikraščiuose dabar labai1 Ruslli "epaima Przemyslo. 
daug- rašoma apie tai, kaip, Pasirodo, jog rusams ne 
vokiečiai norėję persikelti, taip tai lengva paimti Aust- 
per Nemuną. ' Vokiečiams''d08 tvirtovę Przemysl, ku-| 
prisiartinant prie l._.......1 * I T7 |

rusu būriai persikėlė anapus!KraK()V0- _ i
upės. Vokiečiai manė, kad Austrijos kariumene veja] 
Panemunėje jau nėra drūtu rlis.lis atgal, iš Karpatų kai- 
rusų spėkų. Vokiečių sape- 
riai pradėjo ties Druskiniu--

Kanuolių dibtuves “busy”.
Kanuolių dirbtuvėse Itali

joj dirbama dieną ir naktį. 
Mat, valdžia davė užsakymą 
padaryti naujos konstrukci
jos kanuolių.

..... -'rijos tvirtovę Przemysl, ku-j
Nemuno,} yra i’aktu prie paėmimo;Ispanija gelbsti sužeistiems. 

. _ . Ispanijos valdžia sutiko
Austi įjos kat iumene \efai priimti 30,000 sužeistųjų iš 

- . . _ , ’ karės lauko. Pačiame viena-
nų ir rusai bėga betvarkėje. !me Madride bus slauginama 

.............. , Dvi juodkalniecių brigą-;000 sužeistuju.
kais tiesti pantoninius tiltus,l(los. kurios buvo jsiverzusios, 
kad kelties per Nemuną. Ir^ ^osnįjęn>. tapo _sunaikintos 
tas jiems pavyko. Bet kaip 
tik vokiečių armija pradėjo 
eiti tiltais, rusai iš anos pu

j Valias tęsiasi. u y.-A- ..
VoWciai jau užėmė tijs 

Antwerpeno fortus, bet tai 
neturi (Odelės svarbos.

Kariškas Antwerpeno gu
bernatorius pranešė burgo-: 
mistrui, kad bombardavimas! 
Antwerpeno yra neišvengia
mas ir todėl gyventojai turi 
kraustyties lauk.

Daugelis miestiečių aplei
džia savo buveines ir keliasi 
kitur. Dauguma bėga Ang
lį jon ir Olandijon.

Oficijališkas pranešimas 
patvirtina, kad belgai smar
kiai laikosi. Visi mėginimai 
paimti šturmu Antwerpeno 
fortus nepavyko.

Franci ja siunčia Antwer- 
penan pagelbą.

Triesto provinciją
ovlh

provincija.

pa-

^DHirAI TROUOR-lDGE ĮI? a>. <v: oi ~

Austrų 
pirmyn ėji- 

Rusijos Lenkijoj la- 
rusus, 1___

kjas tik yra

iu gija su- 
is mieste

austrijiečiais. Šiaurės Bos
nijoj suimta visas serbų ba-

Anglijos laivynas nori prasi
muši į Baltijos jūrą.

Grafas Reventlov, vokie- 
■ čių laivyno autoritetas, tvir
tina, kad Anglijos laivynas

negi

h fi t-

t r iestięčiai^nel dži a
C Jie nori, 
ų karėn ir 
są Triesto ; Prezidentas Germanijos tai-

Pacifistai norėjo susirinkti.
Rotterdam, Olandija. —

kos draugijos pribuvo Olan- 
dijon. Jo tikslu buvo pada
ryti suvažiavimą žymiausių 
pasaulio pacifistų, su tuo 
tikslu, kad priėjus prie karės 
užbaigos.

Jo tikslas nebuvo atsiek
tas.

Toli šaukia iki Krakovo 
ėmimo.

Generolas Hoefer, vyriau
sias vadas Austrijos genera- 
lio štabo, praneša: 
ir vokiečiu 
mas 
bai nustebino 
visiškai to nelaukė. Rusai 
nuvyti anapus Vyslos, kuo- litariškuose rateliuose labai 
met jie norėjo persikelti per užinteresubti, jog maršalas 
upę ties Opatovu.

Galicijoj męs

kurie Maršalas Moltke atstatytas.
Londonas, 7 d.spalio.—Mi-

Vokiečiai skendo Nemune 
šimtais, net tūkstančiais. 
Upė prisipildė lavonais ir 
mūsų senasis Nemunėlis ta
po raudonas nuo žmonių 
kraujo.

Suvienytos Austrijos ir 
Germanijos spėkos privertė 
pasitraukti rusus nuo Opa- 
tovo linkui Vyslos upės.

“Męs laimėsim”—tikrina 
kaizeris.

Vokiečiu kaizeris muse se- 
Dalis rusų jau vėl Prūsuose. 1 kančią . telegramą Saksoni

jos karaliui: “Dvasia mūsų 
kareivių puiki ii- su tokia ka-Dalis rusų kariumenės jau 

vėl įsigriovė į rytų Prūsus.
Rusai koncentruojasi aplink fEjuiene nięs galime^ laimyti 

apsidrūtinusią Al- pabaigai. a.puikiai 
lensteino tvirtovę.

Vokiečiu generališkas šta-; 
bas praneša, jog vokiečių ka-! 
riumenė sumušusi rusus tiesi 
Augustavu.

Bedarbiai kelia riaušes.
Per Daniją atėjo žinių iš 

Vokietijos, jog ten dides
niuose miestuose jau prasi
dėjo riaušės. Ypač smar
kios riaušės buvo Berlyne. 
Sukilo tūkstančiai bedarbių.

Socijalistų dienraštis“ Vor- 
waerts” sako, kad tai dar tik 
pradžia milžiniškos katas
trofos, kuri turės įvykti.

Augščiausias 
Viešpats bus su mumis”.

Caras ir žydai.
Paryžiaus dienraštis “Le 

j Temps” praneša, kad caras 
netik prileido žydus prie afi- 
cierystės rusų laivyne ir ar
mijoj, bet jau greitu laiku 
žada suteikti jiems lygias 
teises visoj Rusijoj.

Paryžius sostainė?
“London Daily Express” 

tvirtina, kad šiomis dieno
mis Franci jos valdžia vėl 
persikels iš Bordo į Paryžių.

Franci jos 1 prezidentas,

Amerikos Raudonas 
žius Rusijoj.

Stockholm.—Čionais atvy- - ruošiasi prasimuši į Baltijos 
ko partija Amerikos Raudo-j jūrą ir pertai galima laukti 
iiojo Kryžiaus, susidedanti: didžio susikirtimo ant jūros, 
iš 24 seserų mielaširdystės ir į 
6 daktarų. Partija šiomis, 
dienomis per Finliandiją iš
važiuoja į Petrogradą.

Švedų laikraštija išsijuo-
Raudo-

Zeppelinas ruošiasi darban.
W i 111 ei m s h a v e n e r (m k as i

siąs giria Amerikos riškų orlaiviu, "fenais pribu

Azijoj.
Turkl

žemes drebėjimas
Konstantinopolis, 

ja.—Miestai įšerta ir Bur- 
dur visiškai nušluoti nuo že
mės paviršiaus smarkiausiu 
žemės drebėjimu. Žuvo 2,- 
500 žmonių.

Portugalija pabaigė savo 
armijos mobilizaciją ir pasi
rengus pasiųsti ją Franci j ai 
pagelbon.

Afrikoj portugalai turi 
savo stiprių kolionijų. Afri
koj portugalai padeda Brita
nijai prieš vokiečius.

Portugalijos ministerių 
taryba nutarė aktyviškai pa- 
remt Angliją.

paimti vyriausią kamandą 
ant orlaivyno.

Wilhelmshaven yra punk-

taka ant Anglijos laivyno. 
Tūlas vokiečių dienraštis 
talpina pasikalbėjimą su 
grafu Zeppelinu, kuriame 
tasai giriasi parodysiąs An
glijai, ką galįs padaryti.

vyriausiu komanduotojum 
orlaivyno. Zeppelinas sako
si priimsiąs tą titulą, kuo
met sugrįžšiąs iš Anglijos.

Orlaivių stacijose Wilhel- 
mshavene dirbama die
ną ir naktį ir- vis daugiau 
naujų karės orlaivių būda
vo jama.

Anglijos admirolas Trou- 
bridge išklauso raportą nu- 
skandinimo vokiečiais dvie
jų kariškų laivų.

prie

Moltke pasitraukė nuo vir- 
žengiame šininkystės Vokietijos gene- 

pirmyn sulyg išanksto iš- rališkame štabe, o jo vietą 
dirbto pieno.

Rusų mėginimas prisiar- gišiol general-majoras Vo- 
tinti prie Krakovo tapo at-1 ighth-Rhetz. 
muštas. Austrai atmušė

užėmė koks tąi nežinomas li-

Vokietijos armijoje įvyko
nuo rusų Nove Sande, neto- ir daugiau permainų. Gene
li Donajec upės. j

Rusai buvo padarę, daug generolą Hindenburgą rytų
rolas von Mogen pamainys

Popiežius kreipsis
ca ro.

Rymo popiežius per rusų 
ambasadorių Izvolskį žada 
kreipties prie caro, melsda- rancijos 
mas jo susitaikinti.

Buvo atėjęs gandas apie 
mūšį ties Varšuva, vienok li- 
gišiol tasai gandas nepasi-

atakų su tikslu užimti Tar- 
novą,bet tas jiems nepavyko.

Prūsuose. Generolas Eber
hardt paskirtas militarišku 
gubernatorium Strassburgo.

tvirtino.

Generolui von Kluck’ui 
sekasi.

Mūšys Franci j o j, upės Ai- 
sne pakraščiais,jau 26 dienas 
kaip tęsiasi. Vienu tarpu 
rodėsi, kad generolo von 
Klucko armija taps galuti
nai sumušta. Daug sykių 
kilo gandai, kad jisai ir jo 
armija jau tapo paimta ne
laisvėn, vienok nieko pana
šaus nebuvo. V on Kluck ga
vo sustiprinimą iš šalies ir 
pradeda atstumt francūzus 
ir anglus. Klucko pasiseki
mas pripažintas pavojingu 
kaip Paryžiuj, taip ir Lon
done.

Slaptos tarybos su Italija.
Julijus Gambon, buvęs 

ambasadorius

užsieninių dalykų ministe- 
riu San Giuliano.

Karalius Viktoras Ema
nuelis pasirašė ] 
kuriuo skiriama 
dėl apsigynimo pozicijų drū-

Četvergo rytas, 8 d. spalių 
men. — Vokiečių generalis 
štabas sakosi padaręs pasek
mingą ataką ant Suvalkų 
miesto. Tame distrikte vo
kiečiai dar smarkiai laikosi.

Rusų generalis štabas 
po* Tiekrėtu, praneša, jog mūšys parube- 

$3,000,000 žy.įc tęsiasi.. A’ienas mūšio 
ties Naumiesčiu,

tinimo Somalilande, Afriko- antras - ties Račkais. Ru- 
je Įsai gerai susistiprmę cerno-

gančos upės pakraščiuose.
Belgijos karalius ir jo mi

nisterial pabėgo iš Antwer
peno į Ostende po protekcija 
angliškos valdžios.

Vokiečių armijąs pasiun
tinys atvyko Antverpenan 
su balta vėliava nešinas ir 
pranešė, jog bombardavimas, 
prasidės devintoj valandoj 
iš ryto.

Vokiečiai praneša, kad 
dar du Antwerpeno fortai 
papuolė į vokiečių rankas.

Iš Viennos pasitvirtina ži
nia apie nuskandinimą 3 Au
strijos torpedinių laivelių 
Prancūzų garlaiviais.

Visoj Austro-Vengrijoj 
smarkiai platinasi cholera, 
kuri persimetė iš Rusijos.

Smarkiausi mūšiai šiuomi ambasa

Turkija liksis neutrališka.
Petrogradan pribuvo ži

nomas turkų dipliomatas 
Fahreddin Bey, kuris čia tu
rėjo pasitarimą su Graiki
jos, Bulgarijos ir Rumunijos 
ambasadoriais.. Fahreddin (Tąsa ant 8-to pusi.)



Laikraščių
Galbūt, niekados Ameri m o bacillais. Kokį vairą jie

Iš Amerikos 
politikos.

KARE
(Istoriškai - politiškai 

jologiška studija)
SOČI

?es pra----------- ---- X J------ d ------ ~
didžio- reikalo parodyt savo simanys ir kaip pataikys jie 
duosnumą, kaip šiuomi lai- savo partyviškame laively 
ku. Nuteriota, pelenais pa- plaukti gyvenimo jūroje — 
versta tėvynė kiekyienu su- pagyvensime - pamatysime,

Tai ko pykt, ko šaukt?

vo atdūsiu šaukiasi pagel- 
bos. Krauju sukepę laukai 
mūsų gimtinės šalies, žmo
nių krauju pasriuvę upes 
mūsų tėvynės, vaitojimai ir 
ašaros mūsų šalies gyvento
jų, mūsų tėvelių, seserų ir 
brolių—lai nei valandėlei ne
duoda mums užsimiršti A- 
merikos verpete,

Draugijos ir pavieniai, jū
sų priedermė stverties aukų 
rinkimo darbo. Per visą pla
čią Ameriką, kur tik mūsų 
žmonių būrelis yra, tebūna 
suorganizuota aukų rinki
mas.

Aukų, aukų, aukų!

me, bet viena jau dabar męs 
žinome: mūsų gyvenime bus 
daugiau aiškumo ir pertai 
daugiau principialės kovos. 
Organizuota spėka užims 
vietą palaidų bepartyviškų 
barščių.

Iš to bus nauda.

Daugelis klausia mūsų, ar 
' iš teisybės byla su Hoosick 

Falls fanatikais tapo pralai
mėta, kaip apie tai pranešė 
tūli socijalistams neprielan
kus laikraščiai.

Šiuomi pranešame, jog 
paskalas apie pralaimėjimą 
neturi jokio pamato. Byla 
vedama atsakančiai.

Tik ką sužinojome, jog 
Austrijoje suareštuotas drg.! 
A. Baranauskas.

Gauta žinia nuo drg. V. 
Kapsuko, kad jisai sveikas ir 
gyvas.

NAUJAS LAIKRAŠTIS.
“Lietuva” rašo:
“Mūsų korespondentas iš 

Michigan valstijos praneša, 
kad žadąs užgimti, Grand 
Rapids, Mich., naujas laik
raštis vardu “Žaibas”. Nau- 
jasai laikraštis, sulyg prane
šimo, turėjęs pasirodyti spa
lio 1 d. Leidėju esąs C. Ken- 
traitis. Laikraščio didumas 
busiąs 4 pusi., kaip “Darbi
ninkų Viltis”. Kokiam tiks7 
lui i/kokios pakraipos bus 
leidžiamas naujasai laikraš
tis — pranešime nepasako
ma”.

> Turbūt, kas nors vėl užsi
manė patuštint kišenių...

redak-

BEPARTYVIŠKI KA
TALIKAI.

Visuotiname Amerikos 
lietuvių seime dalyvavo apie 
dešimtis katalikiškų draugi
jų atstovų. Dauguma jų bu
vo iš Mass, valstijos. Jie ne- 
pabijojo savo vadų iš juodo
sios partijos ir pačiu savo 
dalyvavimu visuotiname sei
me parodė didelę pylietiš- 
ką drąsybę ir savo neprigul- 
mingumą.

Tokie žmonės verti didelės 
paguodonės. Jeigu jie neat
sisako nuo bendro darbo 
vardan savo religiškų pažiū
rų, tai ir jų religiškos pažiū
ros neturi būti užgaudinėja- 
mos, kuomet tasai bendras 
darbas dirbama.

“Laisvės” skaitytojams iš 
atskaitos, kuri tilpo pereita
me “L.” N-ry apie seimą, jau 
žinoma, kad katalikiški dele-

Į gatai smarkiai protestavo 
j prieš J. Šliupą, kuris savo 
prakalboje įžeidė jų jaus
mus. Ir išties, kas girdėjo p. 
J. Šliupo prakalbą 1 d. spa
lių vakare, tas aiškiai galėjo 
patėmyti, kad ir taip svar
bioje valandoje p. Šliupas 
nemokėjo pakilti virš viso 
to, ką jisai nuolat rašo savo 
“Laisvojoj Minty”. Jo pra
kalba, kaip paprastai buvo 

I mišinys trejų - devynerių. 
Škaplieriai, rąžančiai, lietu
viškai - latviška respublika, 
■socijfdisbas, wrakęikęs~4sąvo

- frygiš- 
kos studijos et cetera et ce
tera—visi tie motyvai skam
bėjo didžiausių dissonansų, 
taip svarbiai valandai. Ta 
prakalbą nejungė žmonių, 
bet skaldė juos, gamindama 
suprantamą protestą.

Kad kaip, tai bepartyviš- 
ki katalikai galėjo ir patį 
seimą apleisti, bet mūsų lai
mei dauguma delegatų nebu
vo tokie betakčiai, kaip kad 
p. Šliupas.

Dauguma delegatų pada
vė savo brolišką ranką kata-

, su- 
, teikiant jiems vietą Lietu- 
jvos Šelpimo Fondo Komite- 
l.te.

Męs esame tikri, kad kata
likiškose miniose yra daug 
_ ll.J protaujančių žmo- 

’ nių. Tie žmonės neturi būt 
pajuokiami. Jiems reikia 
parodyt didžią užuojautą. 
Jiems prie kiekvienos pro-

GELTONDRYŽIŲ IR DE- 
VYNDRYŽIŲ PAR

TIJOS.
Politiškoji diferenciacija 

mūsų visuomenei šuoliais 
eina pirmyn. Męs einame ne 
linkui bepartyviškumo, bet 
linkui partyviškumo, nors to 
ir dar taip nenorėtų tūli sap- (j 
nų karalystės gyventojai ir|g 
amžini gražių miražų jieš- " 
kotojai.

Klerikalų partijX pm^ 
. vus Amerikon p. Kem^sSny 

Vabalninku giesmininkui, 
nutarė užsiburti savybėje, 
aprubežiuoti nuo išlaukinių 
įtekmių ir išdirbti savo aiš
kų klerikališką credo. “Kas 
ne su mumis — tas prieš 
mus” — sako naujieji kleri
kalų apaštalai ir liaujasi bu- 
davoję dipliomatijos tiltus į 
tautininkų abazą. Klerika
lai augina savo Sus. L. R. K., 
savo vyčių organizaciją, sa
vo moterų draugijas, savo 
federaciją, savojo Gabrio 
1 • —■ r* i • v* i •. VU OCIVU Ml VJLJLOXXCI J

biurą. Jie kviečia kitus pas ukiškiems delegatams, 
save, bet patjs nesiartina1 -- - 
prie kitų, kad nesuteršus sa
vo principų grynumo.

Šita spėka, nors ji ir sle-1 
piasi po bepartyviška skrai
ste, vienok savo partyvišku- sveFkai 
mo paslėpti negali. 1

Mums, socijalistams, iš
puola atydžiai daboti kiek
vieną tos partijos pasikruti
nimą. Geltondryžė Rymo

“PRIVATIŠKŲ LAIKRAŠ
ČIŲ DĖLEI.

“Kova” rašo:
Buvusio “Kovos 

toriaus K. Vidiko palikta
daug rankraščių, prieš ir už 
“privatiškus laikraščius” 
polemizuojančių. Ypač L. S. 
S. 17 kp. “žodelis”, apimantis 
25 didelius popieros lakštus, 
reikalaujama talpinti.

Draugai! Tas pilstinėji- 
mas iš tuščio į tuščią ištikro 
įkyrėjo ir verta jį padėti į 
šalį, kuomet prieš’ mumis 
-stovi daug svarbesni ir nau
dingesni darbai. Raudono
sios Savaitės sulaukę visi, 
kaip “Kovos” leidėjai, taip ir 
“privatiškųjų” laikraščių 
leidėjai ir redaktoriai, puo
lėmės bendrai į darbą ir tas 
darbas atnešė Sąjungai di
delę naudą. Jau rodosi tas 
faktas turėtų pertikrinti 
mus, kad mums reikalas 
koncentruotis, o ne skaldyti 
savo spėkas. Tie privatiški 
laikraščiai neužkenkia 
mums, jeigu tik pasiėmėme 
vis už darbo. Tie privatiški 
ląįkrš^čiai neužkenkė gaut 
mūhis Raudonosios Savaitės 
laiku tūkstančio naujų skai
tytojų, sutverti naujų kuopų 
ir padauginti nariais seną
sias kuopas, bet kaip tik at
bulai — žymiai pagelbėjo. 
Dėlei tos sandoros ir solida
rumo mūs agitacijoj, ir pro
pagandoje aš atsisakau ta
me klausime talpinti ginčus 
ir visą šį dalyką palieku bu
siančiam Sąjungos suvažia
vimui apsvarstyti, ir jo nu
tarimus pildysiu, jeigu prie
dermės redaktoriaus bus pa
liktos ant mano sprando. Gi 
dabar organizacijos labo dė
lei tų bereikalingų vaidų ne
leisiu”.

Na, tai dabar mylėtojams 
pilstinėjimo iš tuščio į nepiL 
ną reikia ruošties į seimą, 
kad dar kartą demonstruoti, 
kaip menkai jie supranta lie
tuvių socijalistų reikalus ir 
užduotis šioje šalyje.

W. Virginia sausa.
West Virginia tapo blaivi

ninkų valstija, W. Virginia 
tapo sausa. Taip nubalsavo 
tos valstijos piliečiai 35,000 
balsų dauguma. Panašią re
formą priima, tokiu būdu, 
jau dešimta iš eilės valstija. 
Iš tos priežasties net visose 
W. Virginijos bažnyčiose į- 
taisyta specijališka dievinai - 
dystė, “thanksgiving”.

Tik kasžin, kaip išeis su 
ta blaivybe. “New York 
Tribune” nurodo, kad sulyg 
naujo įstatymo tos valstijos 
rubežiuose betgi galima ga
minti kaip vynas, taip alus, 
bet tiktai dėl eksporto, tai 
yra dėl išvežimo kitur. Pa
stebima, kad tokių miestų, 
kaip Petersburg, Newport, 
Portsmouth gyventojų dau
guma balsavo už “sausumą”.

Daugelis kapitalistiškų 
dienraščių, kaip “Richmond 
News-Leader” ii* kiti išsykio 
buvo priešingi“prohibicijai”. 
“The Times Dispatch” net 
vadina ta sumanymą prie
šingu savy valdos princi
pams net ir dabar.
Blaivininkų laikraštis “The 

National Advocate” sako, 
kad saliūninkai ir bravori- 
ninkai stengėsi patraukti 
savo pusėn tabako auginto
jus. Sako: “dabar mums 
smūgis, o sekantis—jums!”

Dabar jau sekančios vals
tijos blaivos: Maine, Kansas, 
Georgia, Mississippi, North 
Carolina, North Dakota, Ok
lahoma, Tennessee, Virginia 
ir W. Virginia. Iš 91 milijo
no gyventoju Suv. Valstijose 
—jau 16,550,000 “blaivų”.

i.. . ., . Igos reikia nurodyt veidmai-pytijn Amerikos gyvenimo taktika ju *ad T 
S ~ -1VO r -bT Gabrys su Kemešiu eina 
hausia prieše darbininku is-i .;ii,' sal'. ° gerl- padorus katali-biliuosavimo.

Bet ne ji viena.
Brooklyne, tuoj po visuo

tinam seimui, susiorganiza-į 
vo nauja partija — tautiškai 
pirmeiviška, arba, teisin
giau, partija paskutinio J. 
Šliupo paliepimo. Jeigu kle-| 
rikalų partija savo principų 
žvilgsniu daug maž vienoda, 
tai apie naują partiją to ne
galima pasakyt. Naujoji 
partija — tikriausioji de- 
vyndryžių partija. Čia ir re- 
publikonų ir demokratų ir 
progresistų ir platoniškų so-1 
cijalistų ir tokių diplomatų, Į 
kurių viena koja jau seniai 
stovi klerikalų abaze ;bet už
vis daugiausia toje partijoje, 
spėjaihe, bus indeferentiškų 
žmonių, paprastų cigarų rū
kytojų ir tautiškų dolerių 
mylėtojų*

Na — tai ką! Taip, paga- 
liaus, išėjo, kaip socijalistai 
nuolat sakė. Tautininkai 
nuolat tvirtino, kad party- 
viŠkumas yra kenksmin
giausias bacillas mūsų tau
tiškame organizme,- o dabar 
ir jie patįs tąpo partyvišku-

kai, atskirianti politiką nuo 
! tikybos, eina išvien su pla- 
! čia j a visuomene.

IŠLINDO PILYPAS Iš 
KANAPIŲ.

Priešseiminiu laiku mus 
smarkiai stebino “Lietuvos” 
užsilaikymas. Tas laikraštis 
pasirodė tylutėlis, manda
gus.

Tuomet męs ir išreiškėme 
mintį, jog veikiausia tai tyla 
prieš audrą.

Taip ir išėjo.
“Lietuvos” lapely tilpo jau 

vienas skandališko turinio 
straipsnelis apie rinkimus 
visuotinan seimam Ponui 
Balučiui baisiai nepatiko, 
kad Chicagos draugijos ne 
jį, bet daugumą socijalistų 
išrinko seiman.

Bet, pone Baluti, vox po
puli — vox dei! Žmonių bal
sas—dievo balsas! Žmonės 
išrinko tuos, kurie . buvo 
jiems geistini. Jeigu jūs nu
pjovė t žmonių Tieužsitikė
jimą, tai juk jūs ir pasėjot 
tą neužsitikėjimą. Už savo

TEISINGA PAŽVALGA.
Vokiečių marksininkų 

dienraštis “Leipziger Volks- 
zeitung” savo Nry nuo rugp. 
25 d. rašo:

“Ne vien tik šiame mo
mente, bet ir apskritai viso
se sąlygose socijaldemokra- 
tija pasmerkia įsimanymą 
nuversti atsakomybę už ko
kius nors dalykus ant pavie
nių ypatų. Męs žinome, jog 
pasaulio istorija nedaroma 
pavieniais žmonėmis, bet 
plaukia savo keliu pagal ge
ležinius įstatymus priežas
čių ir pasekmių.

Jau daug metų yra, kaip 
socijaldemokratai pranaša
vo, kad tolydinis augimas 
apsiginklavimų vėliau ar 
anksčiau prives prie karės. 
Dėlto tai ir yra menka nau
da, jeigu kas nors mėgina 
nuversti bėdą ant tos ar ki
tos ypatos”.

Karės niekas. negeidė. 
Prieš kelis mėnesius apie ją 
niekas nemanė. \

“Ji įvyko prieš mūsų norą, 
taip kaip įvyksta prieš mūsų 
norą daug baisių dalykų, ku
rių męs negalime išvengti, 
kurie išauga iš sąlygų, ku
riose gyvename”.

Rockefcllerio fondas.
Rockefelleris sumanė 

tirti tikrą teisybę 
žastis vis kįlančio darbinin
kų neužsiganėdini mo. Mat, 
toji senoji žiurkė nujaučia, 
kad kapitalistiškos mašinos 
ratai jau nesisuka taip gerai, 
kaip kad sukosi prieš kelis 
metus. Jisai jaučia, kad kas 
tai tame rate pagedo ii' rei
kia taisyti. Jisai girdi vis 
kįlantį murmėjimą prieš sa
ve patį ir prieš kitus kapita
listus.

Kas gi daryti?
Ir štai Rockefelleris įstei

gia fondą, kuri n paaukauja 
šimtą milijonų dolerių. Iš to 
fondo bus mokama įvairiems 
mokslininkams, kurie tyri
nės, kodėl tai visose šalyse 
vis auga klesų kova, kodėl 
tai darbininkai vis labiau 
pradeda nerimauti?

Kas gero bus iš tų tyrinė
jimų? Dėl darbininkų klescs 
nieko, bet dėl buržuazijos 
bus šis-tas gero. Bus prira
šyta tomai “moksliškų” raš
tu, bus būbnyjama kapitalis
tiškuose laikraščiuose apie 
kapitalistų dorybes ir socija
listų vyliugystę.

Vienok, Rockefellerio fon
do įsteigimas^yrą siinptoma- 
tiškas faktas. Vadinasi, jau 
ir Roekefellerių šeimynoj 
nujaučia, kad kapitalizmui 
artinasi sunkios dienos ir, 
kaip paprastai, šaukiamasi 
farizėjų-mokslininkų.

is-
pie prie-

Kiekvienas kareivis nusima- 
liavoja, ant kiek tik baisiai 
gali. Mūšio dienoje karei
viai susirenka ant kovos lau
ko, sustoja į eilę ir, durtuvus 
iškėlę, metasi vienas ant kito 
koliodamiesi. . Kiekvienas 
turi po vieną priešą. Tokiu 
būdu iš kovotojų pasidaro 
didelė eilė duelių. Kovoja
ma su durtuvais, kurių tai
komieji smūgiai veikliai at
mušami su trumpa lazduke, 
kuopiet vieni arba kiti nuils
ta', arba kokis per savo neap
sižiūrėjimą ar neveiklumą 
yra sužeidžiamas arba nužu
domas, tada pasibaigia mū- 
šys ir vėliaus nebeatkartoja
mas. Ant žemo civilizacijos 
laipsnio stovinčios tautelės, 
idant tiktai nužudžius prie
šą, prie mažiausio sužeidimo 
arba bent suparaližavus jį, 
tai durtuvai ir vilyčios yra 
nudažoma nuodais. Daugiau 
išsivystę, kad ir necivilizuo
tos, tautos jau nebevartoja 
užnuodintų ginklų. KĮlant 
žemdirbystei, vėliaus vertel- 
gystei, atsirado miestai, at
sirado reikalingumas rašto. 
Išradus rašto ženklus ir pra
dėjus juos vartoti, prasidėjo 
civilizacijos laikmetis. Pra
sidedant civilizacijai buvo 
vartojama ir kitokie ginklai 
ir kitokie kovos būdai.

4. Tvirtovės ir kanuolės. 
Prasidedant kaimams ir 
miestams, radosi reikalingu
mas aptverti juos, kad ap
saugojus nuo netikėtų prie
šų užpuolimo. Pas tautas, 
esančias ant žemo civilizaci
jos laipsnio tokie aptvėri
mai susideda iš paprastos 
medžių tvoros. Daugiau iš
vystytos tautos iškasa gilų 
griovį, kurio iškasta žemė 
suvartojama už pamatą, ant 
kurio tvora statoma. Kuo
met žmones išmoko mūryti, 
tada apie didelius miestus 
buvo pradėta statyti augšti, 
ir tvirti mūrai. Su laiku po 
keliatą tokių mūrų buvo pa
statoma. Jeigu vienas buvo 
užimamas, tai dar kitas lik
davo, ir miestas nepapūlda- 
vo į priešo rankas. Tokie 
mūrai netik būdavo kliūčia 
užpuolikams ir neįleisdavo 
juos į miestą, bet dar labai 
paranki pozicija ginikams, 
kurie, ant mūro sienos sto
vėdami, galėjo labai gerai 
apsiginti nuo užpuolikų. Ap- 
ginikai netik šaudavo su vi- 
lyčiomis į užpuolikus, bet 
mesdavo akmenimis ir kito
kiais sunkiais daiktais, pil 
davo karštu vandeniu ir 
mesdavo ant užpuolikų gal
vų degančią sierą, šiaudus ir 
įvairius' kitokius mirtį ne
šančius daiktus. Iš kitos pu
sės užpuolikai išmislino įvai
rius būdus, kaip prieiti prie 
tokiu miestu. Pirmiausia, C V- z
apsiautimas ir nedavimas 
įvežti į miestą gyvenimo 
reikmenų. Negaunant nau
jų maisto daiktų ir pasibai
gus seniems 'maisto daik
tams, o negalint išsilaužti 
per apgulėjų glitas, miesto 
apgynėjams niekas daugiau 
nelikdavo, kaip pasiduoti, 
arba badu išmirti. Bet nevi- 
suomet užpuolantieji gali 
taip ilgai laukti. Miesto ap-

Tikisi laimėti.
Ar išrinks socijalistai bent 

vieną savo kongresmaną 3 
d. lapkričio rinkimuose?

New Yorke, rytinėj dalyj, 
kandidatu yra išstatytas ži
nomas socijalistas Meyer 
London, garsus unijų advo
katas. Yra viltis, kad Meyer 
London praeis kongresam

Socijalistų partija turi mi
lijoną agitatyviškų lapelių. 
Patsai Meyer London laikys 
visą eilę agitatyviškų pra
kalbų. Darbininkų organi
zacija “Arbeiter Ring” nu
tarė uoliausia remti' socija
listų partiją.

Būtų puiku, jeigu Meyer 
London patektų kongresam

Brooklyno Dėdė.

galinti mesti ant syk daugelį 
vilyčių. Iš katapulų buvp iš
šaunama vilyčios netik žmo
nių nužudymui, bet ir pade
gimui apgultojo miesto. A t* 
siekimui pastarojo, šauna
mosios vilyčios buvo nudažo
mos smaloje ir uždegamos

karėje tapo pradėta vartoti 
kanuolės šaudymui priešo iš 
tolo, kuomet su šautuvų kul
komis negalima pasiekti. 
Šiandieną tokiu būdu užpuo- 
lančioji armija, visuomet 
pryšakyj siunčia kavaleriją, 
kurios pareiga yra patirti

reiviu, kurie nemažiau rei- 
kalingi ant karės lauko muš
tis su tais priešų pulkais, ku
rie nėra dar apgulti. To
kiuose atvejuose užpuolan- 
čioji kariumenė bando kuo- 
nogreičiausia užimti tvirto
ves- miestą, idant, pa
ėmus miesto apgynėjus ne
laisvėn, apgulėjai būtų gali
ma siųsti ant karės lauko 
mušties su reštu priešo ka- 
riumenės. Tas privertė prie 
išradimo mašinų, kurias ga
lėjo vartoti tokių sienų iš- 
griovime. Tam tikslui tan
kiausia buvo vartojama tam 
tikra mašina — balista — 
metimui sunkių akmenų ant 
miesto sienų. Su ta ja maši
na buvo galima mesti akme
nį, sveriantį po porą šimtų 
svarų. Apart balistų buvo 
dar vartojama katapulai —

tų ir katapulų buvo varto
jama ir kitokios priemonės 
sugriovimui ir paėmimui ap- < 
gultojo' miesto. Atsiradus 
parakui, balistų ir katapulų < 
vietą užėmė kanuolės. Prieš < 
šiandienines kanuolės neat- < 
stovėtų nei jokis viduramžių < 
miesto niūras. Šiandieninės 
kanuolės yra ant tiek ištobu
lintos, kad su jomis galima ■ 
sugriauti netik prastą iš ply
tų arba akmenų mūrytą sie
ną už dešimts arba penkioli
kos angliškų mylių, bet var
giai atlaiko ir moderniškų- 
tvirtovių fortai, pabudavoti 
iš cemento ir plieno. Tą liū- 
dyja ypatingai aiškiai da
bartinė karė, kurioje varto
jama keturiolikcolinės ir 
dar didesnės kanuolės grio
vimui tvirtovių. Šiandieni
nė tvirtovė nebėra jau vie
nas miestas, aptvertas su di
dele siena, kaip tai buvo 
pirmiau, bet čiela eilė mažų 
tvirtovių, kurios vadinamos 
fortais ir atskirtos viena 
nuo kitos. Didėsėse tvirtovė
se tų fortų yra net dvi eilės, 
kitur dar daugiau. Prie apsi- 
ginimo įrankių taipogi pi i- 
kiaušo ir minos. Patėmyta, 
kad Brazilijos butokudai ap
saugojimui savo pozicijų 
nuo priešo netikėto užpuoli
mo, pribarsto įvairių du
riančiu aštri/daiktu ant 
to žemės ploto, per kurį, ti
kisi, priešas ateis. Kuomet 
priešas užeina ant tos vietos, 
tuomet jis subado sau kojas 
ir nepajiegia nei pabėgti, nei 
atsakančiai užpulti. Užken- 
kimui priešo prisiartinimo 
buvo daroma įvairios pink
lės, tai iškasama ir užslepia
ma duobės, į kurias žmonės 
{puolusieji užsidurdavo ant 
įsmeigtų aštrių kuolų, tai 
kasdavo gilius revus ir pri
leisdavo vandenio, idant, 
priešui prisiartinus,būtų ga
lima jį atakuoti. Atsiradus 
šaudomam parakui, tapo iš
kasta tam tikri rėvai ir pri
pildyti paraku, arba kokia 
kitokia eksplioduojančia 
medega, kuri automatiškai 
užsidega, kuomet priešas už
eina, arba yra padegama, 
kuomet reikalas atsieina.

5. Kares tarpe civilizuotų 
tautų. Skirtumas tarpe ka
rės pas necivilizuotas ir ci
vilizuotas tautas tame, kad 
pas pastarąsias yra vartoja
ma šimteriopai pavojinges
ni ginklai ir kad jų karei
viai yra disciplinuoti ir mo
kyti tam tikro kariško moks
lo, kaip geriausia galima žu
dyti žmones. Ant kiek ma
toma ir surandama iš iška
samųjų Babilionijos, Asiri- 
jos ir Egypto liekanų, tai 
jau tų gadynių karių vado
vai žinojo, kad kareivius rei
kia išmokinti kareiviško a- 
mato, idant jie būtų pasek
mingi savo amate. Jau toje 
žiloje senovės gadynėje buvo 
vartojami, organizuoti ka
reiviai. { mūšį siunčiami ka
reiviai buvo suformuojami į 
trikampį - falangą. Mūšin 
siunčiamasis kampas, pa
prastai, susidėdavo iš tvir- 
čiausiųjų kareivių, kuomet 
apie du kampu susidėdavo iš 
prastesnių kareivių. Vidu
ryje tokiu būdu buvo tvir- 
čiausieji kareiviai ir jų pa
reiga buvo sulaužyti priešo 
centrą. Sparnai, kuriuose 
rasdavosi silpnesnieji karei
viai ir turėjo prastesnius 
ginklus, padėdavo savo cent
rui sulaužyti priešo centrą, 
o kuomet priešo centras bu
vo sulaužytas, tuomet, būda
mi lengviau apginkluoti, vy
davos! pergalėtą priešą ir 
naikindavo jį. Su laiku at
sirado ir raiteliai kareiviai 
— kavalerija. Šie buvo var
tojami ant pėstininkų spar
nų, apėjimui priešo armijos 
sparnų, sulaikymui vejan
čios! priešo, užpuolimui bė
gančio priešo, surinkimui 
žinių apie priešo judėjimus 
arba patyrimui apie jo pozi
cijas. Atsiradus artilerijai,
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Valerijos tuojaus seka dalis 
infanterijos (pėstininkų) ir 
artilerija, o už šių kariuome
nės skyrių seka atakuojan
čioji infanterija. Pryšakyje 
einančioji kavalerija, sura
dus priešo pozicijas, užlei
džia vietą pribuvusiai infan
terijos daliai ir artilerijai.

(Toliau bus).

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Na, tai jau po seimui. 
Noro seimininkai ir persipė- 
šė, by tik Lietuvai aukų dau
giau surinktų. Lai eina 
lenktynėm. Aukų tikslas"'— 
vyriausias tikslas.

** *
Buvo po seimui. Brookly- 

niečiai surengė “paskutinę 
vakarienę” Teutonia Hall, 
New Yorke. Ir J. šliupas, 
kalbėdamas, pasakė: “jau aš, 
turbūt, pasenau. Nauja 
gentkartė ateina. Seniui 
Šliupui reikės neužilgo eit su 
Abraomu pasimatyt...”

*
Brooklyne gimė nauja 

partija — tautiškai pirmei
viška. Krikšto tėvais buvo 
J. šliupas, Liutkauskas (di
džiausias nuopelnas — gra
belius) A. Rimka, J. Sirvy
das ir tt.

Šalin partyviškumas! — 
sušuko Liutkauskas, tverda
mas naują partiją.

Balutis nebuvo seime, tai 
atsiuntė dentistą Drangelį, 
kuris pasekmingai papasa-

Kam kas rūpi — apie tai ir 
kalba.

♦
* *

“Vėžininkai” iš So. Bosto
no neatsiuntė seiman savo 
delegato. Pasakoja, jog Ta
mošius prigrasino: “neva- 
žiavot Chicagon, tai šiukštu 
nevažiuokit Brooklynan, ki
taip prakeiksiu”.

Vadinasi, “principiališ- 
kai” pasielgė.

** *
Kas galėjo tikėti, kad tau

tiškai - socijalistiškame sei
me bendro veikimo idėją iš
gelbėjo Massachusetts kata
likas Čėsna!

Tikri stebuklai!
* ♦

Montellos Tuinila dar 24 
lapus parašė apie privatiš- 
kus laikraščius.

Montelliečiai turi džiaug- 
ties, kad nauja literatiška 
žvaigždė kįla jų padangėje!

** *
Rockefelleris įgijo Colora

do du nauju laikraščiu — 
“Rocky Mountain News” ir 
“Denver Times”.

Kapitalistai supranta 
spaudos svarbą, o darbinin
kai toli gražu ne visi dar tą 
supranta.

*
Norwoodo socijalistai ir 

pirmeiviai jau baigia statyt 
“tautišką namą”.

“Žinoma, socijalistai tau
tos kultūrą griauja” — pa
sakys ponas Širvydas.

** *
Po katalikiškam ir visuo

tinam seimui sekantis sei
mas bene bus Lietuvių Soci
jalistų Sąjungos. Kad tai 
savo, grandioziškumu jisai 
nustelbtų abudu.

*♦ ♦
Ar jūs girdite vaitojimus 

ir šauksmus Suvalkijoj? Ar 
girdit, broliai ir sesers? Sė
skit aukas, siųskit aukas, 
siųskit aukas!

Šimtai tūkstančių turi bw- 
ti surinkta!

Čiru-Viru.



Mn

Kuodaitis,

Meile augalų ir gy 
vulių karalystėje.

KAS GIRDĖTI TĖVIŠKĖLĖJ?
Brangi mūsų motynėle, 
Kas girdėt prie jūsų?
Ar neatėmė gyvybės ,
Gaujos rusų, prūsų?

Meldžiam — prašom pasakyti,

Kovoti už išliuosavimą tė
vynės—yra gražiu daiktu. 
Ginti tėvynę nuo užpuolikų 
—yra priederme kiekvieno. 
Bet užpulti ant kitos šalies 
su tikslu, kad pavergt žmo
nes—yra bjauriu darbu.

Mokslo feljetonas.

VBNUS
(Iš “Liet. Žin.”).

(Tąsa).
Žmogus taip pilnai talpina 

savyje visas gyvosios gam
tos pajiegas, jog męs pasi
rengę tvirtinti, kad jisai yra 
suvienyjimu visų žemesnių 
formų, ir jeigu jisai užima 
pirmą vietą, tai todėl, 
jog talpina savyje visas

Ar dar teks juos pamatyti 
Tėvynės žemelėj ?

Ar dar liko jų bent vienas 
Parama seneliams,
Ar visiems reiks pas’aukauti 
Carams ir karaliams?

Oi, kaip liūdna, reikia spėti, 
Kad jie išvaryti.
Tu r nuožmybes perkentėti
Galveles padėti...

Aukomis žvėrių siaubūnu
Jie turės palikti, 
Ir daugiau matušei sūnų 
Nebeteks sutikti.

Mano brangus tėvužėli,
Kas su jumis yra?

- Ar jūs gimtinė bakūžė 
Nuo trenksmų neįra?

O seselė mylimoji, 
Nestoju dejavęs, 
Ar nepražudys brangioji 
Kareiviai ir tavęs!

Gal visus jau jus išvarė
Laukan iš namelių
Kurie pelenais nprirto,
Tarp plačiu I m a: 

O gal bade baisi šmėkla 
Jau j ūmiem s grūmoja 
Ir pekla baisaus nuožmumo 
Prieš akis jums stoja?

Oi, tėvyne mano brangį-
Lietuvos laukeliai,
Gal gaisrai jau švieč’ padangėj, 
Krauju mirkst’ takeliai?

Oi, matuše, sesrėlės, 
Oi, ir jūs broleliai — 
Duokit žinią giminėlės
Mums į šią šalelę.

Iš gelmės sieros žemelės
Girdžiu kurtų balsą x .
Ir klaikių, baisių dejonių
Vėjas neša garsą... Guzas,

amžina naktis ir baisus šalčiai. Atsitinka 
kartais, esant delčiai, kad ir tamsus mėne
sio skrytulis būna matomas. Atsitinka tas 
tokiu būdu: saulė apšviečia žemę, gi žemė 
paglemžia vieną jai suteiktos šviesos dalį, o 
antrą dalį atstumia. Ta atstumtoji dalis ga
li lengvai užtikti mėnulį ir nors silpnai, bet 
gali vis dėlto šiek-tiek jį apšviesti, ir tuomet 
pasirodo mėnulis skrytulys nors ir delčioje, 
nors ir silpnai, bet vis dėlto matomas.

Venus irgi maino savo pavidalą taip- 
pat, kaip ir mėnuo. Tas atsitinka irgi tokiu- 
pat būdu, kaip ir su mėnesiu. Tai ir aušrinė 
pasirodo tai pilnačių, tai delčia, tai jaunuo
ju. Ir tamsi aušrinės pusė buna dažnai silp
nai apšviesta. Bet tas jokiu būdu negali 
taip-pat atsitikti, kaip su mėnesiu. Nes sau
lės, šviesa, kurią atstumia nuo savęs žemė, 
yra perdaug silpna, kad galėtų ir Venusą 
pasiekti ir apšviesti. Ir tai irgi nesunku iš- 
skaitliuoti. Šis Venuso apšvietimas turi bū
tinai kitokios priežasties vaisius.

Bet kokia tokio Venuso apšvietimo 
priežastis, kol kas nežinome ir susekti nega-, 
lime. Pažiūros ir čia labai skiriasi. Vieni 
spėja, kad tai nuolatinis šiaurės apšvaistos 
vaizdas, ir tvirtina, kad jau prirodyta, kad 
žemėje beveik nuolat veikianti ta šiaurės 
pašvaista, tik taip silpnai, kad paprastomis 
akimis, be prietaisų jos nei nesučiupti. To
liau esą susekta, kad šitoji šiaurės pašvaista 
esanti kaži-kokiu keliu ir būdu suvienyta su 
saulės elektriką. Kadangi aušrinė (Venus) 
daug arčiau saulės esanti, nekaip žemė, dėl
to saulės elektriką daug smarkiau veikianti 
į ją, nekaip į žemę. Kadangi Venuso oras 
esąs toks-pat, kaip žemės, dėlto ir tenai turi 
apsireikšti šiaurės pašvaista, tik daug stip
riau, nekaip žemėje. Tos pašvaistos esan
čios taip stiprios, kad męs net čia jas ma
tom.

Kiti vėl mano, kad visa tai esą tik labai 
stiprus sambrėškiai, tirštos aušrinės oro ga
minami.

Apie aušrinę joks mėnuo neskrieja, o 
jei ir būtų koks, tai taip mažas, kad męs, že
mės gyventojai, jojo savo prietaisais pama
tyti negalime. Užtai reikia labai abejoti, ar 
besąs toks. Veikiausia aušrinės naktįs ne
gražios, nepuošiamos mėnulio sidabriniais 
spinduliais, kaip kad pas mus. Taip-pat au
šrinėje negali niekas nei saulės, nei mėnesio 
užtemimo pamatyti.

Karščiausia liepos mėne
sio dienos valanda. Tyliai 

jog pas daugelį gy-Įeinu tuščiu Adrijatiškos jū- 
į ros pakraščiu, įkvėpdamas 
įkaitintą orą, tarp gamtos, 

•kuri,rodos, gilion letargijon- 
miegan panerta

Visi pažįstame gerai vakarinę ir aušri
nę žvaigždę . Bet ne visi žinome, kad vaka
rinė ir aušrinė, tai ta-pati žvaigždė. Net 
daugiau apsiskaitę žmonės mano, kad tai 
dvi kitokios žvaigždės. Jiems išrodo dagi 
nelabai galimu daiktu, kad ta pati žvaigždė 
rodytųs vakarais kaipo vakarinė, ir rytais 
kaipo aušrinė. Tečiau taip yra. Lengvai ga
lima išaiškinti, dėlko ta žvaigždė rodosi ir 
rytais ir vakarais ir vis arti saulės. Ji nuo 
saulės yra atsitolinusi maždaug 108 milijo
nų kilometrų (kilometras lyginasi 1000 met
rams arba 468,7 sieksnių).

Saulės skersius (diametras) yra 1319- 
000 kilometrų ilgumo. Taigi Venus yra 
108.000.000: 1391000 — lyginasi 77,64 saulės 
skersiu atsitolinusi nuo saulės. Venus 
mums išrodys nuo saulės kuotoliausia, jei ji 
stovės taip, kad žemė — saulė — Venus su
darys stačiakertę. Saulės skersius, kurs 
mums paprastai išrodo tiesus, yra mūsų lin- 
kon nukrypęs tiek, kad sudaro 32, (32 mi
nučių kertę. Taigi 77,64 saulės sker
sių išrodo mums tuomet 77,64x32, lyginasi 
41°24,5, Todėl, kaip matome, Venus negali 
toliau nuo saulės atsitolinti dangaus skliau
te, kaip tik maždaug 41°. Bet. žinome, jog 
visas dangaus skliautas yra Mitulys išreikš
tas 360° kerte.

Męs gi matome tik tą dangaus skliauto 
dalį, kuri yra virš mūsų matymo rato, virš 
taip vadinamo horizonto, t. y. vieną skritu
lio pušį. Taigi matomas skliautas gali 
būti išreikštas tik 360° :2 — lyginasi 
180° didumo kerte. Kaip iš to galime įsi
tikinti, tai 41° yra maždaug pusskliaučio 
ketvirta dalis 
giausiai ketvirtą skliauto dalį nuo saulės at
sitolinti. Bet paprastai Venus stovi dar ar
čiau saulės ir tokiu būdu matome ją rytais 
ir vakarais vis saulę lydinčią.

Venus, galima pasakyti, yra antra že
mė, nes ji labai panaši į mūsų žemę. Su
lyginkime: žemės skersius turi maždaug 
127.33 km. ilgio, o Venus’o — 124.20 km. Tai, 
jei žemės masę paženklinsime vienute, t.y. 1, 
tuomet Venuso mase turėsime pažymėti 
0,84. Iš to reikia spėti, kad taip Venus, taipf 
žemė turi turėti vie^Į^įgs sudgtįnį^jjajįs. 
Žinodami Venuso masę ir skersių 
galime susekti, kiek sveria daiktai ant Ve
nuso, sulyginus su daiktų svarumu ant mū
sų žemės. Sakysime, vyras sveria pas mus 
160 svarų, tai pamėginkime dabar susekti, 
kiek jis svertų ant Venuso. Kas* skaitė “L. 
Ž.” N. 33 apie Marsą ,tas gali atsiminti, kad 
pritraukiamoji spėka mažėja tolumoj . Ka
dangi žemės skersius neša 127.33, o Venūso 
12420, arba jei paženklinus žemės skersių 1, 
tai Venuso reikia paženklinti 0,9754.

.Taigi, jei Venuso masė būtų toki- pat, 
kaip žemės, tada Venuso pritraukiamoji 
spėka ant-pat jo viršaus būtų 1: (0,9754) ly
ginasi 1,051. Bet Venuso masė tėra tik 0,84 
žemės masės. Dėlto ir jo pritraukiamoji 
spėka tėra, 1,051x0,84 lyginasi 0,88 (maž
daug). Kaip iš šito išskaitliavimo matome, 
mūsų vyras ant Venuso svertų 140,8 svarus: 
160 — 140,8; lyginasi maž-daug 20,8 svarų, 
būtų visas skirtumas, kuris didelis nėra. Tai 
yra vos aštunta viso svarumo dalis. Dėl 
tokio skirtumo puikiai męs žmonės galėtum 
ant Venuso gyventi.

Venus turi orą. Ir tai tokį-pat kaip že
mė. Net sambrėškį galime męs ten matyti 
tais prietaisais, kurius turime pasigaminę. 
Tiktai ,kaip rodosi, Venuso ore turi būti la
bai tirštų debesių. Ir aišku, kad kitaip būti 
ir negali, nes Venus gauna beveik dusyk 
daugiau šilumos, ne kaip žemė. Taigi visas 
vanduo Venuse turi virti ,arba būti bent la
bai karštas. Kad jokie gyviai ten gyventi 
tokiose sąlygose negali—irgi aišku. Bet sau
lei — kuomet nors tiek ataušus, kad Venus 
tik tiek šilumos iš jos gautų, kiek dabar mū
sų žemė, kad gauna, tada aušrinėje, tur-būt 
irgi pradėtų gyvybė klestėte klestėti. Mūsų 
žemė bus tečiau tuomet šaltas, apmiręs be 
jokios gyvybės kūnas — bus vien uolų tyrai, 
kaip kad dabar mūsų mėnesyje.

Susekta irgi, kiek laiko išeina, kol auš
rinė apsisuka apie save, t. y. apie savo ašį.

Vieni tvirtina, kad Venus apsisukąs per 
23 arba 24 valandas, maž-daug kaip mūsų 
žemė. Kiti yra tos nuomonės, kad Venus 
tiek-pat laiko sukasi apie save, kiek reika
lauja apibėgti apie saulę. Tai būtų 225 die
nas ir tas reikštų, kad viena aušrines pusė 

1 būtų nuolat į saulę atkreipta, antroji gi nuo- 
. lat nuo saulės nukreipta, kad vienoje pusėje

m o, kadangi nėra nei vieno

1) Vokiečiai maršuoja, atėmę nuo rusų vėliavą.
2) Vokiečiai veža atimtis nuo francūzų kanuoles

nuovargio ir miršta, negalė
dama balso puikufnu apveik
ti laimingesnio priešo; kiek 
kartų tarp žmonių įsimylė
jęs užgęsta kovoje su nelai
minga meile, neįstengdamas 
geriau ir galingiau už kitą 
giedoti? Koketavimas ne
yra išimtinai tik moterų 
ypatybe. Masinimo gabu
mas, su kokiu patelė - ka- 
narka priešinasi nekantriam 
savo draugo užsidegimui, 
yra nepamėgdžiojamas ir 
tūkstantis priedangų, kurias 
tarp žmonių randame varto
jamas, paveikslan, tasai 
“ne”, slepiantis savy “taip”, 
yra tik silpnu pamėgdžioji
mu toms pinklėms ir masini
mams, kuriuos vartoja gy
vulių patelkus.

Kas liečiasi estetiškųjų — 
dailos elementu, kuriais 
gamta duosniai apdovanoja 
gyvas esybes jų meilės pa
gražinimui, tai jų neįsteng
tų atvaizdinti gabiausis pie
šėjas. Vienok, pamėginsiu 
perstatyti keliatą paveikslė-

elementų.
Nors balandis gyvena 

įvairiausių veislių mišinyje, 
bet jis retai tebūna savo 
draugui neištikimu, o jeigu 
per nepaprastą užsimanymą 
ir peržengia savo prižadą, 
tai greitai vėl sugrįžta prie 
savo draugės. Darwinas il
gai laikė sykiu uždarytus vi
sokių veislių balandžius ir 
jie neapsivaisino. Ar neuž
tinkame pas žmones stebėti
nų tikriausios monogram i- 
jos pavyzdžių ir ar tas nėra 
draugijos pamatu veik viso
se augštesnėse rasėse?

Vidurinės Afrikos antilo- 
pos turi iki dvidešimts pate
lių, o Azijos saiga turi jų 
virš šimto. O ar mūsų šalių 
šiuolaikinėj draugijoj nėųa 
slaptos ir pridengtos poliga
mijos — daugpatystės, o pas 
rytines tautas atviros ir 
plačiai įsigalėjusios? Ar ne
pasitaiko žmonijoj to-pat, 
kas užtėmi j ama pas daugelį 
gyvulių: patelių, kurios žiū
ri į meilę, kaipo į pareigos 
pildymą, ir patinų, kuriems 
meilę reikia įkvėpti? Ar ne
tenka matyti ištvirkimo gre
ta nekaltybės? Ar neran
dame žmonių draugijoj viso 
ištvirkimo, viso gyvulių svie
to gašlumo?

Jeigu kas-nors tikrintu, 
jog priešgamtiški pasielgi
mai yra liūdna žmonių veis
lės privilegija, tai aš jau pri
minsiu, j ‘ \
vulių yra labai keisti užsi- 
manymai: artimas giminys
tės sumaišymas ir net mas
turbacija — saužagystė; miegan panerta. Nei men- 
taipogi priminsiu, jog daugel kiaušio vėjalio pūsterėjimo, 
gyvulių, kurie laukiniame nei mažiausio lapų šlamėji- 
stovy yra monogamiški — 
vienpačiai, prijaukinus, 
tampa poligamiškais—daug- 
»ačiais, duodami ištvir
kimo paveikslą, analogiš
ką —- panašu tam, kurį, sa
ko. civilizacija padarė žmo
gų i e.

Ūma, staigi meilė patėmi- 
i«*ma pas žmogų, kaip ir pas 
tūlus musulus; lygiai taip- 
pat ir pas tuos ir pas kitus 
patėmijama lėti, šalti apsi- 
glėbimai. Ar ne taip-pat

moj, vietomis lygioj, vieto
mis kalnuotoj, visur išmar
gintoj pageltusiais dagiais, 
kurie, tarsi, iš zinko nulieti. 
Visi gamtos garsai nutilo, 
visi gyvuliai išsislapstė ir jū
ra snaudžia savo amžiuose, 
tartum ir ji pailso ir rengia
mi užmigti. Mano klaidžio
janti koja, kuri visuomet ko- 
lors ,įieško, yra vienatiniu 

gvvu daiktu tame pečiuje ir

palieka ant drėgno pakraš
čio pėdas, rodančias, jog čia 
praėjo žmogus. Karščiu pri
slėgtas, aš atsipeikėjau tik 
tuomet, kuomet pajutau, jog 
mano kojos šlapios ir led 
spėjau į laiką sustoti prieš 
upelį, kuris užtvėrė man ke
lią. Tas vanduo nesriuvena, 
nesipuošia pakraščiais žie
dais ir žole ar lendrynais. 
Tingus ir šaltas jisai vos tik 
prakasa smiltį ir susilieja su 
jūra; tom dviem sriovėm 
susivienijant nei vieno buč
kio, nei vieno paspaudimo.

Toji ramaus ir minkšto 
vandenio sriovė lankstosi ir 

idant radus 
lengvesnį kelią. Jinai bega
liniai skyrstosi, tverdama 
plačią sriovelių vėdyklę, ku-/ 
rių ne viena žūsta smiltyne 
pirm, negu jūra pasiekia.

Ūmai nuo vienos salučių 
ištrūksta vienas, du, keletas 
musulėlių ir greitai sukioja
si jie saulės spinduliuose. 
Laimingas tuomi, jog aš ne 
vienas, aš jau pamylėjau 
tuos draugus, kurie, kaip ir 
aš, nesibaido nei įkaitinto ty
ro, nei šios valandos tylos, 
kuri, rodos, tylesnė už pačią 
naktį. , 1

Labai tankiai žmogus ne
moka apsieiti su gyvuliais 
kitaip, kaip atimdamas nuo 
jų laisvę arba numarinda
mas; aš'taipgi pasekiau tą 
piktą teisę ir nuvijau lazda 
laimingus tuščių salelių gy
ventojus. Aš matau juos įsi
mylėjusius, tuos mažyčius 
sutvėrimas, kurie maudosi 
ir džiovinasi saulės spindu
liuose. Jie pilki, juodi ir 
žvilga, tarsi metaliniai; visi 
jų nareliai dreba, varginami 
vasaros ir meilės karščio. 
Koketiška ir išlepusi pate- 
liukė šarpiai bėga smiltynu; 
patinėlis ją pasiveja ir nusi
neša į orą; po to žiaurus at
sisakymas, paskui pabėgi- 

I mas ir abu nusileidžia’; nauji 
! persekiojimai ir nauja kova. 
I Nematau nieko apart žvil
gančio, kaip juoda plieninė 
kepurė, pilvelio dviejų ma
žyčių sutvėrimų, apkvaitu
sių meilėje. Dabar matau 
tik vieną; jiedu tarsi susilie
jo į vieną. Drūtas žingei
dumas kursto mane juodu 
užgauti, mano lazdos galas 
sužeidžia suviliotąją, ūsukas 
ir antsparniai nuplėšti, vidu
riai išpuolė, bet vargšas my
lėtojas, nustojęs proto nuo 
meilės ir skausmo, nepalei
džia savo grobio: trimis 
užsilikusiais sparneliais 
stengiasi palaikyti ore savo 
numylėtąją ir aplieja savo 
krauju.

(Toliau bus).

apopleksijos; jam panašiai 
ne vienas poetas jautė susi- 
kuliant ir savo kankles ir sa- ’ vingiuojas) 
vo gyvenimą prie moteries 
kojų. Tamsių krūmų tylu-

Nuožmioji Europos tautų 
skerdynė atsiliepė netiktai 
ant pačių kontinento gyven
tojų. Ji užklupo ne vieną 
net iš užjūrio, jų tarpe — ir 
Amerikos lietuvių. Tarpe 
tokių netikėtai užkluptųjų 
randasi vienas iš mano as
meniškų draugų chicagiečių
— Magnus Kazėnas. Kaip 
ir daugelis, Magnus nelabai 
pasiganėdino Amerika. Jos 
“business” jam rodėsi, stovi 
kuonogriežčiausioje prieš- 
ginybėje Europos “idealiz
mui”. Taigi, masinamas 
pastarojo, jis vyko... ten — 

j mokytųs. Tečiau, nebūda
mas “ištikimu” savo tėvynė
je — jis pasirinko vakarinės 
Europos .mokslo žydinius; 
trumpai sakant — jis vyko 
Liege’an (Lježan). Bet Eu
ropos “idealizmas” pasitiko 
nusivylusį chicagietį milita- 
rizmo naguose...

Štai ką rašo drg. M. Ka
zėnas: “Rašau, bet nežinau
— sako jis — ar tu jį (laiš
ką) gausi,nes Liege,Belgijoj, 
susinešimai pertraukti ir su 
Amerika”.—Tai buvo 3 d. 
rugpjūčio,, tuo laiku, kaip 
karės gaisro pašvaistės vos 
pradėjo varsuot Europos 
padangę. Laiškas pasiekė 
mane vos į 32 dieni.

Baisus padėjimas.
“Padėjimas baisus—tęsia 

toliau Magnus—blogiau, ne
gu ant karės lauko. Greitu 
laiku gali prisieiti maitintis 
tik žole ir šaknimis. Popie
rinių pinigų nieks nebeima; 
išmainyti jokių pinigų irgi 
negalima; o užstatyti ką 
nors taipgi ne. Tik persi- 
statykit sau—pabrėžia jis— 
už 100 rublių auksu tegalima 
gauti 150 frankų! O kursas 
100 rublių—267 frankai”.

Toliaus Magnus rašo, kad 
apart Franci jos, Šveicarijos 
ir Švedijos, kitur išvažiuoti 
negalima. Jis sako: “Bėg
čiau Amerikon, bet neveža... 
Abelnai—užbaigia jis—Eu
ropoje didžiausia panika, o 
tarp rusų kolionistų Liege, 
tai nebėra žodžių. ' Gręsia 
abelna mirtis”.

Nenustoja vilties.
O betgi, kada bado šmėkla 

rengiasi užkariaut netik 
žmogaus vaidentuvę, netik 
rytojų, bet jau šiandie deda 
savo geležinius mirties rete
žius ant paties žmogaus, ren
giasi galutinai parblokšti jį 
po įšėlusių kapitalistiškojo 
Džagernanto ratu—dar ne
nustojamą vilties! Tarp kit
ko, Magnus rašo:“Pamislyk, 
turiu tik franką su centi- 
mais.O gali prisieiti tokiame 
padėjime gyvent keliatą mė
nesių... Žinoma, aš never
kiu, nes ne vienas, bet apie 
2,000 rusu randasi čionai. 
Visgi duosime viens antram 
šiokią-tokią rodą”. Toliau— 
“suprantama. — sako jis — 
męs geidžiame, kad greičiau 
užimtų Liege’ą francūzai: 
tai nors francūziška sriuba 
sušildytume rusišką pilvą. 
Bet neduok, dieve, užimtų jį 
vokiečiai, tai nors ir giedok 
‘amen’ ”!

Nuogandavimas išsipildė 
—Liege’as šiandien vokiečių 
rankose. Netik Liegę’as, bet 
visa didžioji dalis Belgijos 
nutildyta Kruppo kanuolė- 
mis. T'iišti parako dūmai 
slankioja kitą syk žydria 
Belgijos padange, lyg pri
dengdami apačioj jų įvyku
sias baisenybes. Jie užden
gia prieš mus Magnų ir jo li
kimą...

Daugiau žinių nėra.
Tai paskutinės žinios nuo 

Magnaus. Nors savo laiške 
jis ketino parašyt daugiau 
apie dalykų stovį, tečiau 
nieko nesulaukiama ir vargu 
bus galima sulaukti. Tiek 
tik aišku—Liege jo jau, tur
būt, nėra.

St. Strazdas.

I žmonėms ir gyvuliams pri
gimtį deginantis, kankinąjį- 

:tis meiliškas pavydėjimas ir 
kruvini mūšiai? Mirtis nuo 
meilės pasitaiko nevien pas 

i žmones. Reti ir galingi gy
vulių jausmai aukaujami 
ant vaisingumo altoriaus 

■ taip lygiai, kaip ir. žmogus 
! sudeda ant jo visą savo tur- 
j tingos prigimties karštį.

Tankiai špokas, stengda
mos geriau, už savo priedą 
giedoti, puola nuo medžio, 

____Tas pats’ant kurio meilės hymną gie- 
kaslink doriškųjų meilėsĮtiojo, ir miršta nuo plaučių
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Ką kareivis turi 
žinoti?

Praėjusiam “Laisvės” nu
mery buvo patalpinta Levo 
Tolstojaus nurodymai, ką ka
reivis turi žinoti ir kaip jis tu
ri pasielgti. Man rodosi, kad 
neprošalį bus dabar paminėti, 
kokius įsakymus duoda karei
viams generolas Dragomiro
vas ir kaip tie įsakymai sutin
ka su L. Tolstojaus įsakymais.

Vertėjas.
Karštesnės meilės negali būti, kaip pa

aukauti savo gyvastį už artimą.
Kas viską iki pabaigai išlaiko, tas savo 

dūšią išgano.
Kareivis — Kristaus sargas, taip jis tu

ri suprasti ir taip save skaityti.
Savo pulką skaityk už šeimyną, o virši

ninką — už tėvą; draugą — už tikrą brolį, 
savo pavaldinį — kaipo giminaitį; tuomet 
bus linksma, ramu bus sutartis ir visokie 
vargai nieko neužkenks.

Niekados nemislyk apie save, bet visuo
met rūpinkies apie savo draugus, o draugai 
apie tave pasirūpins. Pats žūk, bet draugą 
gelbėk.

Kada jus priešas vejasi, bėgkite išsi
sklaidę, bet kuomet užpuolate — susispies- 
kite krūvon; visados mušama kumščia, bet 
neišskėstais pirštais.

Koja kojai palengvina, ranka rankai 
pagelbsti.

Laikykitės visi krūvoj: viena nelaimė 
nieko nekenkia, dvi-trįs — jau gali užkenk
ti, o išsiskirstymas — pražūtis.

Nelauk paliuosavimo, nes nesulauksi; 
paramą sulauksi. Kada gerokai išmuši, tuo
met gausi poilsį.

Tiktai tą muša, kas bijosi.
Visados mušk, bet niekados nesigink. 

Sulužo durtuvas, mušk kulbe, kulbė sulūžo, 
mušk kumščia; jeigu kumštys sugedo, ka- 
binkis dantimis.

Tik tas gali išmušti, kas drąsus ir iki 
mirties mušasi.

Mūšy kareivis turi ir mirdamas šautu
vo iš ranku neišleisti.

Kulką visados čėdyk ant trijų dienų, o 
kartais ir ant viso laiko, jeigu matai, kad 
daugiau negalėsi gauti, šaudyk retai, bet 

’ taikiai, durtuvu varyk smarkiai. Kulka ga
li apsilenkti, o durtuvas niekados; kulka 
kvailė, o durtuvas protingas.

* Kiekvieną šūvinį taikyk; nepataikant 
šaudyti — tai velnius juokinti. Kaltininką 
suras taiki kulka, o ne pašėlusi. Patronus 
čėdyk: pradėsi šaudyti iš tolo, nepataikyda
mas, o kuomet prieisi arčiau — šaudytum 
gerai, bet neturi kuom šaudyti. Geram ka
reiviui 30 patronų užtenka ant pačio karš
čiausiu laiko.

Nuo užmuštųjų ir sužeistųjų patronus 
paimk.

Jeigu tu užpulsi iš netyčių ant priešo 
arba ant tavęs priešas užpuls—mušk,nieko 
nemislydamas, neduok jam apsidairyti. Jei
gu trįs ant tavęs užpuls: pimrąjį nušauk, 
antrąjį nudurk, trečiam kulbe 
Narsų visuomet dievas gelbsti.

Kur drąsusis peršoks, tai ant lėtojo die
vas priešą užsius.

Geras kareivis nežino nei sparnų, nei 
užpakalio, bet visados priešakį, iš kur tik 
priešas pasirodo.

Raiteliuose visados stovėk veidu prieš 
priešą ir prileisk jį ant 200 žingsnių, o tuo
met zaipą.

Karėj ir nedavalgysi, ir nedamiegosi, ir 
nusikarkinsi, — ant to karė. Kartais ir 
narsiam kareiviui prisieina riestai, o jau 
liurbiui visai blogai. Bet jeigu tau sunku, 
tai ir tavo priešui nelengviau, o gal dar ir 
sunkiau, bet tu tik savo vargus matai, o 
priešo nematai, nors jie taipgi yra. Todėl 
nebūk liurbiu; juo tau sunkiau, juo narsiau 
muškies; kuomet išmuši, išsyk tau pasida
rys lengva, o priešui sunku; tik kantrusis 
iki pabaigai išsigelbsti.

Nemanyk, kad išsyk galima pergalėti; 
priešas irgi būna galingas. Kartais negali
ma nuveikti už dviejų ir trijų užpuolimų. 
Vienok į tai nepaisyk, bet lysk patol, pakol 
nenergalesi.

Mūšy visados gelbėk sveikuosius, ir tik 
sumušęs priešą, atsiminkie apie sužeistuo
sius. Kas laike mūšio rūpinasi sužeistai
siais, ir apleidžia sveikuosius, tas prastas 
kareivis ir nelabdaringas žmogus; jam ne 
draugai brangus, bet savo kailis. Kada

pnesą sumuši, tuomet ir sveikiem ir sužeis
tiem bus gerai. >

Einant niekados neišsiskirk iš eilės. 
Apsistosi ant minutes, atsiliksi ant 120 žing
snių ir bus sunku pasivyti kitus. Visados 
eik linksmai ir nebūk surūgus.

Apsistojo! — ne visiem poilsis: vieni 
miega, kiti sergsti. Kas atgulė, turi miegoti 
patol, pakol pažadins, nes draugai sergsti. 
Jeigu pastatė sergėti, tuomet budėk ir ser
gėk, nors būtum šimtą verstų ėjęs.

Jeigu tapai viršininku, laikyk savo pa
valdinius aštriai, įsakymus išduok gudriai, 
o nešauk: “Marš, pirmyn!” Pirmiau išaiš
kink, kas daryti, kur eiti, kad kiekvienas su
prastų, o jau tuomet sakyk: “Marš!” Kiek
vienas kareivis turi suprasti, ką jis atlieka.

Vadovui pirmas stiklelis ir pirma lazde
lė.

Paguldyk savo galvą už pravoslavišką 
tikėjimą, už carą tėvelį, už šventą Rusiją; 
bažnyčia visuomet šaukiasi prie dievo ir ta
vo dūšią išgelbsti nuo pragaro. Kas išlieka 
gyvas, tam būna garbė! •

Ant piliečio neužsipulk, nes jis suteikia 
mums visą maistą. Kareivis nėra žmogžu-

Užlaikyk savo kūną švariai ir visus sa
vo daiktus tvarkiai. Mokinkies koją gerai 
apvynioti autais, o prieš eisiant—įmerk ba
tus į riebalus, nes kojai minkščiau.

Kareivis turi būti stiprus, sveikas, nar
sus, energiškas, tvirtas savo valioj, teisin
gas ir nuolankus!

Melskis prie dievo ! Nuo jo priguli visa 
pergalė. Dievas mus valdo, jis mūsų vyriau
sias generolas!

Kareivis turi žinoti: nuolankumą, mo-C 7 

kinimą, discipliną, švarumą, narsumą, drą
sumą, pergalę, maldą, maldą ir maldą!

Viešpatie, sustiprink mus, būk su mu
mis, nes męs neturime kito pagelbininko, 
kuris būtų lygus tau ! Viešpatie, sustiprink 
mus! Viešpatie, susimylėk ant mūsų !

---------- :o:----------- ■
M. Ramanauskiene.

Ar reikalinga mo
terims politika?

(Referatas, skaitytas V rajono Lietuvių So- 
cijalistų Sąjungos kuopoms).

paimti bile kokios spalvos ir 
oaltai nutepti.

Niekados nereikia laikyti 
šlapias palukes ten, kur kū
dikis miega, taipgi negalima 
išplautas palukes kambary 
džiovinti.

Visas kūdikio patalas rei
kalinga kas antra diena iš
nešti laukan ir palaikyti po
rą valandų. Visas sušlapin
tas palukes būtinai reikia 
perplauti vandeny.

N e i š ]) i 1 d y m a s v i r š m i n ė tų 
nurodymų, jeigu kūdikį ii’ 
nesusargina, tai, be abejo
nes, padaro netikusiu, liūd
nu ir tt. Kambario langai, 
kuriame kūdikis miega, turi 
būt nors du sykiu į dieną at
daromi po 10 — 15 minutų 
žiemos laike, o kuomet šilte
snis oras, tai po valandą lai
ko; vasaros laike laikyti 
kuodaugiausia atdarus lan
gus.

drožk.

Malonios draugės ir draugai, kurie 
šiandien čia susirinkot į šią svetainę! Aš 
žadu čia jums nors trumpai paaiškint apie 
įgijimą moterims politiškų teisių, kurios ly
giai tai]) joms, kaip ir vyrams turėtų prigu
lėti. Ar reikalingos moterims teisės?

Daugumas mūsų moterų gal tik sau nu
sišypsos, išgirdusios, kad moteris reikalau
ja lygių tiesų su vyrais. Jos paklaus: o kam 
mums tos tiesės reikalingos? Juk moteris 
per amžius buvo vyro verge be jokių poli
tiškų teisių, tai gali tokia pasilikt ir ant to
liaus. Taip, pagalinus, ir bažnyčia mokina 
jog moterims nereikia būti lygioms narėms 
draugijoje su vyrais. Jos, kaipo silpnesnės, 
turinčios, mat, pasilikti vyrų vergėmis ant. 
visados.

Vienok, jau ne visos moterįs taip ma- 
no, Taip galvoja, ir galvoja senoviška,!, tik 
tos moterįs, kurios nesigilina į vargingą pa
dėjimą darbininkų klesos kapitalizmo siste
moj, neskaito jokių pamokinančių raštų, iš
skyrus maldaknyges, kurias laiko didžiau
sia brangenybe, nors tos maldaknygės yra 
be jokios vertės, vien tik gaišinančios laiką 
ir kenkiančios mums sunaudoti jį naudin- 
gesniemš dalykams.

'taigi, draugės, tas mums nėra navatna, 
kad šiandien bažnyčia trukdo jieškoti lygių 
teisių su vyrais, nes bažnyčia šiandien yra 
didžiausias ramstis kapitalistų, arba turčių 
klesos. Šiandien tik bažnyčios ir jų vado
vai palaiko visą šiandieninę netikusią, ir jau 
seniai atgyvenusią buržuazinę sistemą. Jei
gu mums tie dvasiški vadovai išsitartų apie 
skriaudas ir vargus, kįlančius iš turčių pu
sės, tai darbininkai daug greičiau pasijustų 
esą liuosi nuo vergijos pančių, kurie mus

PRIEŽIŪRA ŽINDAMŲ 
KŪDIKIŲ.

(Pagal praktišką enci
klopediją).

(Tąsa).
Jokių uždangalų nereikia, 

nes jie neduoda kūdikiui už
tektinai oi’o. Laike karščių 
galima nuo musių padengti 
tam tikru tinkleliu, bet jis 
neturi būti tankus. Kūdi
kiui lyginai oras reikalingas, 
kaip ir maistas su judėjimu. 
Pas mus yra daugybė maža- 
kraujų ir su kitokiom ligom 
vien tik del to, kad motinos 
neduodavo užtektinai švie
sos ii* oro.

Kūdikio plaučiai visuomet 
turi gauti užtektinai oro iš 
visų pusių, nes mūsų kūnas 
ne vien tik maisto reikalau
ja, bet dar ir vandrūgšties. 
Kūdikio patalas turi būti ar
ti motinos lovos, bet ne gre
ta. Pervystant kūdikį, gali
ma paguldyti ir į motinos lo
vą, bet reikia žiūrėti, kad ji
nai būtų švari.

Kada kūdikis nubunda, 
reikia jį išvystyti ir palikti 
ant tūlo laiko vienuose mar- 
Skiniukuose. Jis tuomet iš
taiso visus savo kūno sąna
rius, atydžiai mokinasi “ma
tyti”, tai yra suprasti ir pa
gauti savo akimis daiktus, 
jis labai žingeidaujasi tais 
visais balsais, kurie pa])ras
tai randasi namuose. Tuo-i išvengus dulkių, reikia šiuo
met kūdikis nenuliūsta ir vi- L sušlapinta šluota ir šluos- 
suomet būna užganėdintas.

Bijotis to, kad kūdikis' 
persisaldys, nereikia: nor-Į 
mališkas, sveikas kūdikis vi-’ 
suomet gali išlaikyti viduti
niškai nuo 14 — 16 laipsnių 
R. net visai nuogas, o kuo
met jau pradeda šalti, tai 
duoda ženklą verksmu. Po 
to jis užmiega sveiku miegu 
ir jokių supimų nereikia.

Tokis patalas, kurį męs 
pirmiau nurodėm, gali tikti 
iki keturių ar penkių mene
sių, o paskui reikalinga pa- sisaugojimas nuo 
rūpinti lovelę. Geriausios (mo 
dėl kūdikių geležinės lovelės. I rys. 
Nors lovelių spalva nelošia'nes šviesos, i 
didelės rolės, vienok geisti-Į triškąją, išduoda 
na, kad būtų balta arba švie- smarvę.
šiai pilka. Jeigu tokių spal-1 Atbulai, dienos laike,

1 • 1 • i J 1 * ' - - - -. -

Kūdikio miegas.
Temperatūra miegamajam 

kambary neturi but augš- 
tesnė 16 laipsnių R., bet už 
vis geriausia, tai 13 — 14 
laipsniųp vienok, stiprus, ge
rai apklotas kūdikis puikiai 
miega prie 12 — 11 laipsnių, 
priegtam jis nesispardo ir 
neprakaituoja.

Taisant lovas, šluojant 
kambarį, visuomet reikia C 1

žiūrėti, kad nedulkėtų. Kad

langus, bet visuomet duoti 
šviesos kiek galima daugiau. 
Suprantama, jeigu ir dieną 
padaryti tamsų kambarį, 
įvesti naktinę tylą, tai kūdi
kis gali daug ilgiau miegoti, 
bet męs matėm augščiau, 
kad perdaug miegoti nesvei
ka.

Nevalia kūdikį tėvams 
nakčia dėtis į savo lovą, nes 
nuo suaugusio žmogaus mie
gant negali'būti geras oras, 
o antra, tai galima kūdikį

Kada kūdikis miega, netu
ri būt apvilktas daugeliu 
drabužių. Nereikia taipgi 
perdaug storai apkloti. 
Daug geriau, jeigu galima, 
kambary vienodą šilumą pa
laikyti. Tuomet jeigu kūdi
kis nusiklos, tai nieko ne
kenks.

Net ir dieną, jeigu kūdikis 
užmiega, reikia jį nuvilkti ir 
palikti tik vienuose marški
niuose.

(Toliau bus).

ŽINIOS
r

KUNIGO GASPADINĖ 
ATNEŠA NAUDĄ.

Sheboygan, Wis.
Tankiai bedieviai ir soci- 

jalistai mėgsta užsipuldinė
ti, kad kunigai visai bereika
lingai laiko po kelias gaspa- 
dines. Pirmiau ir aš buvau 
tokios pat nuomonės, bet da
bar, kuomet išgirdau kuni
gėlio paaiškinimą, tai ma-

IR

Kambary, kur kūdikis 
j randasi, neprivalo būti daug 
I Įvairių daiktų, ypatingai 
minkšti! kėdžių, nes jose 
daug yra dulkių, o sykiu ir tau, kad kunigo gaspadinė 
liginių mikrobų. Į atneša didelę naudą.

Naktį kambarys visuo-1 štai jums faktai. Neseniai 
met turi būti tamsus, nes į mūsų miestelį atsibaladojo 
nakties laike ilsisi visi kūno lietuviški ubagai: kun. Gus- 
sanariai, tai ir akįs turi nau- taitis ir ponas Gabrys. Apie 
dotis pilna tamsa, šviesa ne jų prakalbas visai neminė- 
vien tik suerzina akių lėle-Į siu, nes nieko nepasakė. Bet 

bet ir odą. Reiškia, ap- štai išėjo mūsų kunigėlis ir 
» suerzini- pasakė: “Kuomet aš atvažia- 

akių — tamsus kamba-'vau į šį miestą, tai pusę die- 
Apart to, visos nakti-jnos vaikščiojau ir negalėjau 

išskyrus elek-i surasti lietuvišką bažnyčią, 
■ lengvą Įneš niekas jos nežinojo. Da

bar gi kiekvienas vokietys 
nie- žino (veik visas miestelis vo- 

vų negalima g'auti, tuomet''Rados nereikia uždangstyti!kiečiais apgyventas), kur

suerzini

randasi lietuviška bažny
čia”. Ar jūs žinot, kas tą 
padarė? Ogi kunigo gaspa- 
dinė! Mat, mūsų kunigėlis 
tuojaus pasiėmė vokietaitę 
už gaspadinę, o pagyvenęs 
tūlą laiką nusisamdę ir var- 
goninikę vokietaitę.

Tai matot, kaip bedieviai, 
nieko nesuprasdami, užsi
puola ant kunigų ir jų gas- 
padinių.

*

n as Balsis su p-le Ona La- 
pinskiūte. Šliūbą ėmė civi-
liška.*.

J. B. buvo nuėjęs pasiklau
sti, kiek klebonas rokuos 
už šliūbą. Kunigėlis viską 
surašė, suskaitliavo ir pasa
kė, kad kaštuos tik...5O dole
rių. Rodos, kad visai nebran
gu, bet “bedieviui” ir tas ne
patiko. Jis kunigėliui atkir
to, kad tiek nemokėsiąs ir, 
nuėjęs pas teisėją, apsivedė.

Tai dar pirmas mūsų mies
tely toks atsitikimas, kad 
paniekintų kunigėlio šliūbą, 
o paimtų teisėjo.

Bet tai dar ne viskas! Da
bar katalikai laužo sau gal
vas, kas jų kūdikius krikš-

B. J. Vietinis.

a

Svarbumas užkovojimo 
Ohio.

Ohio moterįs šį rudenį no
ri gauti balsavimo teises. Po 
inicijatyvos peticija joms 
pavyko surinkti net 131,000 
balsuotojų parašų, nors rei
kėjo surinkt daug mažiau.

69 pavietuose gauta para
šai dešimtos dalies balsuo
tojų ii’ tiktai keturiuose pa
vietuose gauta mažiau.

Daug darbo turėjo Ohio 
sufragistės, kol surinko to
kią galybę parašų. Daug 
joms prisiėjo ir nukentėti, 
bet jos to visko nepaisė.

“Plain City Advocate” ra
šo: “tikriausiais sufragisčių 
priešais Ohio buvo likierio 
interesai ir jie todėl prieši
nes moterims, kad moterįs 
neremia saliūnų”.

“Bellaire Demokrat” sa
ko: “Tai įtekmė Illinoiso,kur 
moterįs pereitais metais ga
vo balsavimo teises. Moterįs 
padarė Illinoisą geresne val
stija. Tas pats bus ir su O- 
hio”.

Moterų judėjimo progre
sas ateina iš vakarų į rytus. 
Jisai turi tendenciją skės- 
ties. Sykį jau Ohio bus už
kovota, sykį jau moterįs ten 
balsuos, tuomet, be abejonės, 
ateis eilė Pennsylvanijai, 
New Yorkui ir New Jersey.

Ne tik sufragistės dirba 
moterų labui. Ohio socija- 
listai ateina su skubia pagel- 
ba moterims. Socijalistai 
1912 metais Ohio gavo 87,- 
000 balsų. Ir socijalistų or
ganizacijos įtempė visą savo 
spėką, kad gelbėti moterims. 
Darbo federacija Ohio vals
tijoj turi 250,000 narių. Ji 
taip-pat išsireiškė už moterų 
teises.

Vyrai, kurie pritaria mo
terų lygioms teisėms, yra su
siorganizavę j “Men’s Lea
gue for Equal Suffrage”. 
Jie taip-pat darbščiai veikia.

Ohio valstija iš daugelio 
atžvilgių yra viena iš svar
biausių valstijų mūsų unijoj. 
Jos užkovojimas nušluos nuo 
kelio moterų judėjimo dide
les kliūtis.

Elenėlė.
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Taigi, sakau, bažnyčios yra didžiausios 
palaikytojos kapitalistiškos sistemos, o męs, 
moteris, esame didžiausios palaikytojos baž
nyčių. Kuomet moterįs praregės, kad jos 
labai daug prigelbsti per bažnyčią tai siste
mai, tuomet ant žemės kamuolio męs pama
tysime naują gadynę.

Nedyvai, kad mums kunigai gina kiš
tis į politikos dalykus, nes viduriniuose am
žiuose mūsų, moterų,kunigai net žmonėmis 
nelaikė. Jie, bent daugelis jų, tvirtino, kad 
moterįs esančios be dūšios. Bažnyčios tėvai 

(Toliaus bus).



KORESPONDENCIJOS.
I 1

CRAIGNEUK, ŠKOTIJA. 
Kun. šveistis mokina lietu
vius “džentelmeniškumo”.

Rugs. 5 d., subatoje, atva- 
žiaVo į Craigneuką kun. 
Šveistis su pamaldom. Tai 
buvo Marijos “krikštynos”, 
nors Marijos mergelės užgi
mimo pripuolė 8 d. rugsėjo, 
bet kunigas sumanė apkrikš
tyt tris dienas pirmiau, nes 
manė gerai pasipelnysiąs.

Po pamaldų sakė pamoks
lą. Pirmiausia iškeikė soci- 
jalistus ir jų laikraščius, o 
potam pradėjo mokyt “džen- 
telmoniškumo”. Žinoma, 
kaip paprastai, lietuvės mo
terys, neturėdamos, kur pa
likt kūdikius, nešasi drauge 
į bažnyčią; susirinkus ke
liems desėtkams moterų su 
kūdikiais, tarpais kūdikiai 
pradeda verkti. Tas ir davė 
progą kunigui išplūsti lietu
ves moteris drauge ir vyrus. 
Pradėjus vienam kūdikiui 
verkti, kun. sako: “Lauk 
neškit vaikus iš bažnyčios, 
čia ne vieta su vaikais susi
rink, kol jaunos, turit eit į 
bažnyčią ir kaip vaikus išva- 
džiojat, o kol vaikai maži, 
tai jūs bažnyčia ir dievas na
mie, prie vaikų, ir turit būt, 
kaip kalės prie būdos prira
kintos mažiems šuniukams 
esant”. Toliaus sako: “Baž
nyčioj nevalia nei kosėt, nei 
spjaudyt, nei nosį šnypšti: 
tiesiog, turite apsieiti džen- 
telmoniškai”.

Stebėtis reikia, kad tas 
žmogiukas dar tik keli mė
nesiai, kaip atkeliavo iš Lie
tuvos ir taip greit priprato 
prie Škotijos papročių, 
net kitus pradėjo mokyt 
“džentelmeniškumo”.

Po tų visų ceremonijų tas 
“džentelmanas” nuėjo į blai
vininkų skaityklą pasakyt 
prakalbą. Prakalba buvo 
apie “katalikų pašelpinę 
draugiją”, kurią tas “džen
telmanas” labai gyrė. Bet 
vienas vaikinas užklausė,ko
dėl jam sustabdė pašelpą lai
ke ligos, kad ta draugija to
kia gera? “Džentelmanas”, 
nieko neatsakydamas, liepė 
vaikiną išmest lauk, bet 
tvarkos vedėjui nepasisku
binus, pats tą darbą atliko. 
Pribėgęs prie vaikino, iš
traukė iš rankos skrybėlę ir 
metė į žemę. Kada tas len
kėsi paimt skrybėlę, tai ku
nigas spyrė vaikinui į sėdy
nę, kad tas ir nejuto, kaip iš
lėkė per duris. Tai čia ir pa
sielgė “džentelmeniškai”.

Darbai šioj apielinkėj eina 
vidutiniškai, vietomis * net 
trūksta darbininku, nes dau
guma išėjo į armiją.

Škotijoj suareštuota visi 
Vokietijos ir Austrijos pa
valdiniai ir išvežti į Edin
burgh. A. Agotėnas.

Racine, Wis.
27 d. rugsėjo vietos para

pija parengė pobažnytinia- 
me skiepe balių. Balius bu
vo tikrai lietuviškai-katali- 
kiškas, nes visųpirmiausia 
privežė bačkučių, o paskui 
lietuviai susinešė armoni- 
kus, smuikus ir pradėjo lie
tuviškai linksmintis. Aplin
kui bažnyčią susirinko sve
timtaučių ir kiekvienas žin- 
geidavosi sužinoti, kas per 
atlaidai, kad lietuviai kata
likai taip iškilmingai dievą 
garbina.

Pakol mūsų lietuviai ne
turėjo bažnyčios, tai vis bė
davojo, kad jie svetimtaučių 
akyse labai žemai stovi. Da
bar gi. turint bažnyčią, savo 
tautą iškėlė gana augštai.

Bravo, vyrai!
Racino Balandis.

Scranton, Pa.
Dabar pas mus nieko ne

galima išgirsti, kaip tik gin
čų tarp parapijonų. Mat, 
randasi net trįs parapijos, 
tai susiėję ir pešasi, kaip ka
tes. Už vis labiausia užsi- 
puldinėja ant neprigulmin- 
gosios parapijos ir jos para- 
pijonų.

25 d. rugsėjo net užpuoli

mas buvo ant vieno nepri- 
gulmingos parapijos parapi- 
jono, bet užpuolikai tapo su
areštuoti ir turėjo užsimo
kėti po $25.00 pabaudos.

Tai matot, kaip elgiasi tik
ri katalikai. . '

Scran tono Vaikas.

Rochester, N. Y.
27 d. rugsėjo I.W.W. lietu

vių skyrius parengė prakal
bas. Kalbėtojų buvo net ke
turi: vienas anglas ir trįs 
lietuviai. Lietuviškai kalbė
jo Antonovas, Vaivada ir 
Katauskas. Laike prakalbų 
kilo triukšmas,nes Aido cho
ro nariai užsimanė miego, o 
čia jie turėjo po prakalbų 
dar dainuoti. Tuomet Anto
novas liepė jiems eiti namo 
ir gulti. Pirmininkas gi 
pertraukė prakalbas ir pa
kvietė juos dainuoti, kad at
likus savo darbą galėtų eiti 
gult, bet choro vedėjas pasa
kė, kad lauksią pabaigos. 
Ant pabaigos choras susirin
ko ant steičiaus, bet tuojaus 
ir vėl apleido, o pirmininkas 
paaiškino, kad kalbėtojai 
juos įžeidę, tai ir nedainuo
sią.

J. Stančikas.

Ansonia, Conn.
27 d. rugsėjo pobažnytinėj 

svetainėj atsibuvo visų vie
tos draugijų susirinkimas, į 
kurį buvo užkviestas kalbė- 
tojum p. Sirvydas. Kalbė
tojas aiškino apie Europos 
kares, išgyrė Vokietijos so
cijalistus, kad jie gina savo 
tėvynę; neužmiršo pagirti 

kad’ir Pranei jos dvasiški jos, ku-
ri dabar numetus kunigiš
kus drabužius, apsivilkus 
kariškais ir kovojanti už sa
vo tėvynę. Išpeiki? chicagi- 

' nį seimą, kuris atsiskyrė nuo 
lietuvių visuotinojo seimo ir 
t.t. Visa kalba buvo grynai 
patrijotiška.

Mikasku.

Wilkes Barre, Pa.
27 rugsėjo atsibuvo S.L.A. 

VII apskričio antras suva
žiavimas, o vakare buvo pra
kalbos. Kalbėjo E. Živat- 
kauskas ir kiti. Žmonių bu
vo susirinkę apie 200.

Prastūnas.

Shirley, Mass.
Keliatas metų tam atgal, 

čia lietuviai neapsakomoj 
tamsybėj gyveno. Užteko 
kokiam nors žmogui pasiro
dyti, kaip jis tarp lietuvių 
pagarsėdavo ir prisirinkda
vo pinigų. Vienas iš So. 
Bostono agentas P., kuris 
agentavo įvairiais daiktais, 
pagarsėjo, kaipo “gydyto
jas”. Čia lankėsi net ir “ku
nigas” su “zakristijonu” be
kalėdodami,o susikalėdoję— 
išdūmė. Dabar jau visai ki
taip išrodo: apšvieta pakilus 
vidutiniškai, laikraščių pa
reina: “Kovos” 3egz., “Kelei
vio” 3, “Laisvės” 3, “Šakės” 
2 ir “Naujienų” 1. Supran
tama, dar yra ir tamsūnėlių, 
bet visgi galima jau šis bei 
tas ir ant visuomeniškos dir
vos veikti.

Kazys Vaikinas.

Wilson, Pa.
Iš šio miestelio visai nesi

mato laikraščiuose jokių ži
nių,tartum čia visai lietuviai 
būtų išnykę. Keturi metai 
tam atgal čia buvo S.L.A. 
kuopa, L.S.S. kuopa ir T.M. 
D. kuopa, bet dabar visos 
trįs mirę. Užsilikus yra šv.

- Jono pašelpinė draugystė ir 
gyvuoja neblogiausiai.

Pabaigoj liepos mėnesio 
čia susitvėrė Darbinikų Ap- 
švietos draugystė, kuri sten
giasi sujudinti vietos lietu
vius. Bet labai sunkus vei
kimas. Mat, čia randasi 
“dūdų” dirbtuvė, kurioj bo
sas lietuvis, baisus fanatikas 
ir šv. Jono draugystės narys. 
Jeigu kuris darbininkas ne
priguli prie šv. Jono draugy
stės ir neina ausinės, Tai ne
gauna vietos dirbtuvėj.

Prie tokių aplinkybių

darbininkai bijosi ką nors 
veikti. J. S. M-ka.

So. Omaha, Neb.
27 d.rugsėjo S.L.A. 87 kuo

pa parengė prakalbas. Kal
bėjo Lietuvos ambasadorius 
Gabrys.

28 d. rugs, parengė vietos 
kunigas Jonaitis prakalbas. 
Per ^isą laiką pliauškė Gab
rys. Gyrė, kaip įmanyda
mas, kun. Jonaitį ir save, iš
gyrė chicaginį seimą, Chica- 
gos moterų vienuolyną, kad 
ten esą riebių vienuolių, iš
peikė New Yorko visuotiną
jį seimą ir t.t. Jeigu visus jo 
pliauškalus surašyti, tai spe- 
cijališką laikraštį reiktų iš
leisti.

Žmonių buvo apie 200. 
Aukų surinkta $31.51.

Jūrių Graiba.

L. S. S. VII rajonas rengia 
teatrus.

L. S. S. rajonas nutarė 
lapkričio mėnesį pastatyti 
keliuose miesteliuose šiuos 
teatrališkus veikalus: “Ker
štinga Meile” trijuose mies
tuose, “Amerika pirtyje” — 
dviejuose miestuose, “Gyvie
ji nabašninkai” ir “Žydas 
statinėje” — po vieną.

H. G. Arminienė.
P. S. “Laisvės” N. 75, ko

respondencijoj apie rajono 
prakalbas pasakyta, kad 29 
kuopa gavo 20 narių, o turė
jo būti: 30 kuopa gavo 20 na
riu. H. G. A.v

Pittston, Pa.
Čia susiorganizavo 'kny

gyno teatrališka kuopa, kuri 
pradėjo mokintis veikalus 
“Tarnas įpainiojo” ir “Mūsų 
gerasis”.

Linkėtina naujai kuopai 
kuogeriausios kloties.

II. Eržvilkietė.

Aberdeen, Wash.
Iš visur matosi, kad kores

pondentai skundžiasi ant be
darbių, girtuoklystės, tam
sumo žmonių ir tam pana
šiai. Negeriau dalykai stovi 
ir vakaruose. Bedarbių 
randasi gana daug, lentų 
pjovyklos sustojo, giriose 
darbai sumažėjo, visur var
gas, skurdas, aimanavimas, 
kad laukia badas.

Iš kitos pusės — girtuok
liavimas eina savo keliu ir 
kuomet pažiūri į saliunus, 
prisikimšusios žmonių, tai 
nesinori tikėti, kad tokie 
blogi laikai, kad tiek daug 
bedarbiu ir tt.
Dabar pas mus artinasi bal

savimo laikas ir bus balsuo
jama už įvedimą 8 vai. darbo 
dienos visoj valstijoj ir pa
naikinimą svaiginančių gė
rynių. Iš tos priežasties ka
pitalistiška spauda, kaip į- 
manydama, baugina darbi
ninkus, kad nebalsuotų už 8 
vai. darbo diena, nes kapita
listai uždarysią visas dirbtu
ves ir tam panašiai. Su
prantama, kapitalistų tie 
bauginimai nieko negelbės ir 
dauguma darbininkų bal
suos už 8 vai. darbo dieną, 
nes dabai* reikia dirbti nuo 
10 iki 12 vai. į dieną.

P. Unijistas.

So. Boston, Mass.
1 d. spalio Gabijos draugi

ja statė ant scenos dviejų 
veiksmų istorišką melodra
mą “Birutė” ir dviejų veiks
mų operetę “Malūnininkas 
ir Kaminakrėtis”. Kaip “Bi
rutė”, taip ir “Malūnininkas 
su Kaminakrėčiu” sulošta 
prastai. Tik keliatas artistų 
atliko savo roles gerai, bet 
dauguma visai prastai. Mat, 
lošti tokius veikalus, tai rei
kia gabių aktorių, ką Gabija 
neturi, o prie to reikia ir iš
silavinimo. Dabar, kuris 
dar geriau sulošįa, tai pra
dėjęs dainuoti viską užbai
gia savo “švelniu” balseliu; 
kuris geriau sudainuoja, tai 
lošime viską sudarko.

S. Topolis,

Worcesterio žinios.
27 d. rugsėjo 40 kp. L. S. S. 

turėjo šokius. Lietuvių sve
tainėj, 29 Endicott* st. Be
veik trečdalis publikos buvo 
anglai ir lenkai. Mat, neku- 
rie mūsų taip vadinami tau

tiečiai varo agitaciją už 
“čiutabakių” fanatikų sve
tainę prie Green gatvės ir į 
lietuvių užlaikomi svetainę 
bijo lankytis, nežiūrint, kad 
čiutabakiai į juos spjaudo ir 
kitokio vardo jie neturi, 
kaip “polanders”. Gėda 
mums šalintis nuo savos pa
stogės, o dar didesnė gėda 
remt savo priešą!

Šį sykį kuopa turės pelno 
apie 7 dol. Tada; kaip kitos 
draugijos, rengdamos šokius 
“čiutabakių” svetainėj, su
lenda į skylę.

Nedėlioj, 28 d. rugs., atsi
buvo 40 kp. diskusijos, klau
sime: “Kokį labą atneštų 
mums suorganizavus mote
ris ir vyrus į vieną pašelpinę 
draugija?” 67 baisais prieš 
2, išnešta rezoliucija dėt vi
sas pastangas įvedimui mo
terų skyriaus Lietuvos Sūnų 
draugystėje, kaipo pažan
gesnėje šiame mieste, kur 
moterįs galėtų gaut lygią 
pašelpą su vyrais.

Tą pačią dieną, vakare, 
atsibuvo susirinkimas atsto
vų vietinių draugijų, išrinki
mui atstovų į Lietuvių Sei
mą Brooklyn, N. Y., nuo 
Worcesterio kolionijos. Su
sirinkime dalyvavo atstovai 
nuo: 50 kp. T. M. D., 40 kp. 
L. S. S.,, 57 kp. S. L. A., Lai
svamanių kuopos, Petro Ar
mino Teatrališkos kuopos, 
Lietuvos Sūnų, Lietuvos 
Dukterų ir Šv. Kazimiero 
pašelpiniu draugysčių, Lie
tuvių Ūkėsų Pašelpinio 
Kliubo ir Susiv. Worcesterio 
Pašelpiniu draugysčių.

Atstovais į seimą išrink
ta: P. Dėdynas, K. Stankus 
ir J. Vitkauskas.

Turiu pasakyt, kad Wor- 
cestery gyvuoja 23 lietuvių 
skirtingos draugijos, o savo 
tautos reikalais rūpinasi vos 
tik 10. Kitos gi miega po 
sparnu savo juodųjų vado
vų.

40 kp. L. S. S. nutarė reng
ti diskusijas kiekvieną ne- 
dėldienį, 2-rą vai. po pietų, 
29 Endicott st.

Nedėlioj, 11 d. spalio, bus 
diskusuojama: ‘‘Socijaliz
mas ir kodėl darbininkas tu
ri būt socijalistų?”

12 d. spalio, bus sulošta, 
per 40 kp., drama 5-kių ak
tu “Iš meilės”.

17 d.spalio, 40 kuopa turės 
šokius sušelpiami sužeistojo 
Stasio Ramono.

Worcesterio Žilius.

Atsišaukimas į A. P. L. A. 
kuopas ir visus draugus.
Męs, žemiau pasirašiusie

ji, atsišaukiam į jus, drau
gai, kad atydžiai apsvarsty- 
tut įstojimo blankas. Kaip 
žinome, šios įstojimo blan
kos per suvažiavimą buvo 
nutartos, bet neužtvirtintos 
visuotinu draugystės balsa
vimu, kas yra priešinga kon
stitucijos skirsniui XV, pa- 
ragragui 7, kur yra pasaky
ta, kad visi seimo nutarimai 
eina per visuotiną draugys
tės narių nubalsavimą, kur 
juos užtvirtina arba atmeta. 
Su šiom įstojimo blankom 
nieko panašaus nebuvo. Męs 
atrandam, kad jos visai neti
kę. Štai kaip jų vidurinis 
punktas skamba: “Draugi
jai patyrus ką nors neteisin
go šiame mano apreiškime, 
aš sutinku apleisti draugiją 
be jokių vaidų ir nereikalau
damas sugrąžinti įmokėtų 
pinigų, kame ir pasirašau”.

Kaip matote, tai pasire
miant šiuom punktu, drau
gystė gali išmesti narį bile 
kada ir už mažiausį prasi
žengimą. Ypatingai tas, kad 
mūsų draugystė išrinko ke
turis vyrus, kurie turi ištir
ti, ar narys neserga chroniš
kom ligom, ką gali teisingai 
ištirti tik gydytojai - speci- 
jalistai, o ne paprasti darbi
ninkai, kurie pas mus pasto
jo gydytojais. O tokie “gy
dytojai” greitai gali pripa
žinti “sergančiu”.

Jeigu šios blankos būtų tik 
dėl naujai įstojančių narių, 
tai nieko tokio nebūtų, bet 
dabar yra verčiama išpildyti 
tas blankas ir seniems na
riams ir nepasako kam. Pa- 
galiaus, ten yra pasakyta, 

kad už aplikantą turi pasira
šyti du nariu, o kas pasira
šys už senuosius? Ar tik ne 
viens už kitą? Jeigu taip, tai 
kam tuomet blankos reika
lingos ? Iš to visko pasirodo, 
kad draugystei ne nariai rū
pi, bet pinigai. Čia męs ne
manom draugystę griauti, 
bet norime, kad visi apsvars
tytų ir, kaip didžiuma prie- 
pažins, taip laikytis.

A. P. L. A. draugystės 
Carnegie, Pa., kuopos vice
prezidentas

J. Gataveckas,

J. Cirvinskas,
K. Mikulanas, 
Z. Kupris,
J. Galginas.

Nuo red. — Vieno parašo 
negalėjom įskaityti, per tai 
ir apleidome.

Jersey City, N. J., 
marguminai.

Paskutiniu kartu kunigė
lis, kolektuodarnas pinigus 
ant bažnyčios, gerai davė 
vėjo socijalistiškiems laik
raščiams, o jo uodega, pas
kui sekdamas, pasmerkė vi
sus progresyviškus raštus.

Kur protas pono Uode- 
gos?

Vienas karštas katalikas 
sumanė varyti biznį su lite
ratūra. Nuvažiavo į “Tėvy
nės” redakciją nusipirkti 
knygų. “Tėvynės” redakci
ja, kaipo naujam biznieriui, 
įteikė ant magaryčių knvgu- 
čių, kuriose nurodoma S. L. 
A. nuopelnai ir ką jis duoda 
nariams. Tas agentas užva
žiavo ir į “V. Liet.’Tedakciją 
ir ten nusipirko knygų. At
važiavęs namo sugalvojo, 
kad svetimu triusu negalima 
katalikui naudotis, o čia 
kaip tik “Tėvynės” redakci
ja įdavė už dyką pundą kny
gelių, tai, ilgai nelaukęs, pa
ėmė ir sudegino tas knygu
tes.

Buenos Aires, Argentina. Ansonia, Conn. — Pasta-
15 d. rugpjūčio “Diego” ruoju laiku darbai visai su- . 

draugystė parengė vakarą mažėjo; vienos dirbtuvės 
su perstatymu ant scenos dirba po keturias dienas, o 
veikalo “Dumblynė”. Prieš'kitos tik po tris. Bedarbių 
perstatymą buvo įvairių pa-p----- ’ -----
marginimų, kaip tai: dainų,' 

. deklamacijų, monologų ir 
prakalbų. Dainos, dekla- 

‘‘ ; ir monoliogai vie- 
jniems pavyko, kitiems nepa
vyko, bet nėra daug ko rei
kalauti nuo paprastų darbi

ai inkų. Paskui kalbėjo J.
Uoselis, neva vietos inteli
gentas, bet ką jis norėjo pa
sakyti, tai visai negalima 
buvo suprasti. Pradėjo tau
tiečiais ir užbaigė tautie
čiais. Taipgi minėjo aukų 
rinkimą, bet kam, kaip—ne
pasakė. Jau taip kalbėti, tai 
geriau visai nekalbėti. Po 
lošimui kalbėjo J. Baltušnin- 
kas temoj: “Tauta, krikščio
nybė ir socijalizmas”. Jis sa
vo užduotį atliko gana gerai.

Lošimas pačio veikalo iš
ėjo vidutiniškai.

Reikia pažymėti, nors čia 
; bedarbės, bet rudžio ant ba- 

d. rugsėjo buvo vįetos Į liaus netrūko ir ant pabai-

elgė tas katalikas? Jis atli--macijos 
ko tikrai . .............  ' '
ba. v

Per paskutini socijalistų 
pikniką socijalistai sugalvo
jo išmėginti, kurie iš jų ga
lingesni, ar jie, ar tautie
čiai? Kad geriau ištyrus, 
ėjo su tautiečiais virvę 
traukt. Ir kas gi išėjo? Ogi 
du sykiu tautiečius nutrau
kė !

Vargšai tie tautiečiai, vi
sur jie yra “nuskriaudžia- 
mi” ir niekur negali išsilai-

Beždžiones Sūnus.

Detroit, Mich.
29 <

draugysčių konferencija.De-'gos taip pigus pasidarė, kad 
legatai dalyvavo nuo sekan-'muzikantai pradėjo grindis 
čių draugysčių ir kuopų; L.’laistyti alumi, matomai, kad 
S. S. 116 ir 157 kp., D. L. K. j nedulkėtu laike šokiu. Mu- 
Keistučio draugystės, Lite-jzikantai buvo maišyti: len- 
ratiškos draugystės, Piliečių t kai ir lietuviai . Išsyk graji- 
kliubo ir šv. Jurgio draugi- no taip, kaip mokėjo — vieni 
jos. Konferencijos tikslas— iš “notų”, o kiti iš “atmin- 
parengti suvienytam jiegom ties”, bet paskui, kuomet jau 
prakalbas paminėjimui 10 rudis atpigo, visi užsimerkę
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DECK Of BRITISH BATTLESHIP DREADNOUGHT . į
Paveikslėlis parodo, kokiomis kanuolėmis apginkluotas Anglijos kariškas laivas.

metų sukaktuvių atgavimo! pradėjo grajiti, nes “notų” 
Lietuvoj spaudos. Kalbėto-, negalė j o matyti.

Buvo ir lietuviški žaislai, 
tis, Gugis, Bagočiusz Šliu- bet išėjo nekaip, nes tūlos 

moterėlės nepanorėjo daly
vauti juose.

Publikos buvo neperdau- 
giausia, matomai, bedarbės 
užkenkė . Laike lošimo visi 
užsilaikė ramiai, išskyrus V. 
Pilkausko, kuris nuolatos 
kėlė triukšmą ir kliudė artis
tams ant scenos. Vietos 
draugai paaiškino, kad tas 
žmogus keršijęs artistam už 
tai, kad jo žmonos nepriėmę 
prie lošimo.

Ar tai protingas kerštas? 
Panašiai gali pasielgti že
miausios rųšies žmogus.

Yra vietos lietuvaičių, ku
rios, rodos,galėtų kuom nors 
užsiimti, bet jos daugiau nie
ko nežino, kaip tik rudį 
traukti, kurį vaikinai fundi- 
ja.

Man rodos, kad kas-kas, 
o merginos visgi turėtų do- 
riau užsilaikyti, negu dabar. 

Svečias.

jais buvo perstatyti: Grigai- 

pas ir ambasadorius Gabrys. 
Paleidus per balsus, Grigai
tis gavo 7 balsus, Bagočius 3 
ir Gugis 2; šliupas su amba
sadorium nieko negavo.

Tapo nutarta partraukti 
ir išdalinti už dyką sekanti 
laikraščiai: “Keleivis”, “Lai
svė”, “Naujienos”, “Lietu
va”, “Vienybė Liet.” ir “Ka
talikas”. Visų laikraščių nu
pirkti po dolerį.

Prakalbos bus rengiamos 
pabaigoj šio mėnesio.

Detroito Reporteris.

Rockford, Ill.
Pakilus klausimui apie vi

suotiną lietuvių seimą, buvo 
sušaukta visų draugysčių 
susirinkimas ir nutarta lai
kytis vienybės.kytis vienybės. Bet štai, 
klerikalai ir sykiu su jais S.
L. A. kuopa išrenka slapta 
delegatus ir pasiunčia į Chi- 
eaginį klerikalų seimą, o vi
som draugystėm išsiuntinė
ja bylas padengimui lėšų,' 
kokios buvo padarytos dele
gatų. Ar tai negudrus kle
rikalų darbas? Supranta
ma, tas jiems nepavyko. Lie
tuvių Ūkėsų Kliubas, gavęs 
tokia bylą, tuojaus sušaukė 
ant 28 d. rugsėjo visų pro- 
gresyviškesnių draugijų mi
tingą ir išrinko delegatus į 
brooklyniškį seimą.

Kad panašiai pasielgė kle- 
rikališkos draugijos, tai nie
ko nuostabaus, bet kad prie 
jų prisidėjo S .L. A. kuopa, 
tai labai nuostabu!

Darbai
Endicott, N. Y. — Čia ran

dasi čeverykų dirbtuvė, dvi 
odinyčios ir viena laikrodžių 
dirbtuvė. Darbai eina gerai 
ir dirbama šešias dienas sa
vaitėj. Bet yra keliatas ir 
bedarbių. L. C.

Arberdeen, Wash.—Dar
bai eina labai prastai. Len
tų pjovyklos sustojo, giriose 
darbai sumažėjo; bedarbių 
randasi gana daug. Patar
tina darbo j ieškoti nevažiuo
ti. P. Unijistas.

. Bedarbių 
daugybės stovi prie dirbtu
vių vartų ir ko tai laukia. 
Bosai gi iš to naudojasi; jie 
nepaiso darbininkų ir jeigu 
tik kuris pasako jiems nepa
tinkamą žodį, tai tuojaus iš
meta iš dirbtuvės. Mat, už 
vartų stovi rezervinė armi
ja, tai galima nenuolankius 
vyti lauk. Bijūnėlis.

Youngstown, Ohio. — Dar 
niekas neatmena tokių lai
kų, kaip dabar. Visur dirb
tuvės užsidaro, visur darbi
ninkams apmoka ir atlei
džia iš darbo, o jeigu kur 
visai neatleidžia, tai dir
ba po vieną, dvi, o jau dau
giausia tris dienas Į savaitę.

Vasaros laike buvo blogai, 
dirbom po 3 — 4 dienas į sa
vaitę ir dejavom, kad negali
me pragyventi. Dabar jau 
užtektų ir trijų dienų, bet ir 
tu negalime gauti. Kapitali
stai sako, kad tai Europos 
karė taip padariusi. Bet 
jeigu ilgiau taip bus, tai čia 
iškils daug smarkesnė karė, 
prie kurios prives darbinin
kus pilvas. Europoj kariau
jama už patrijotizmą. o 
mums reikės kariauti, kad 
badu nenumirus, nes toliau 
taip negalima gyventi. v

Čianykštė.
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JUOKŲ KĄSNELIAI. mėsos, bet kur, po paralių, 
yra katė!?”

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Kopus tgal vis.
Ponas Jeronimas Kli- 

mauckis buvo didelis kopūst- 
galvis. Kartą pas jį atva
žiavo svečių, taigi jis nuėjo 
į kitą kambarį apsivilkti 
šventadieniniais drabužiais. 
Bet kada nusirengė, tai jam 
pasirodė, kad dabar naktis 
ir jis atėjo gulti. Tarnas, 
atėjęs jam pasakyti, kad jo 
svečiai laukia, rado jį gar
džiai miegantį. T. J.Brooklyn, N. Y. Beparty- 

viškame seime viršų paėmė 
partyviškieji. Dr. šliupas, 
bekovodamas su raudonai
siais, pritrūko faktų ir todėl 
pabaigoje pradėjo remtis 
ant “Vienybės” skilandžio, 
kuris čirškė ir daužėsi, kaip 
Morkus pekloje.

Bepartyviškas Strimaitis 
bepartyviškame seime skai
tė referatą apie “Bepročių 
Kapitoną”, kurio autorium 
yra F. J. Bagočius. Refera
tas pavyko puikiai. Dau
giau tokių referatų!

Bepartyviškas seimas pa
gimdė naują partiją, kurios 
galva yra “Benkartų” auto
rius — dr. J. Šliupas. Toji 
partija vadinsis “Pirmeiviš
kieji atžagareiviai”. Į tą 
partiją Įleido visus boolmu- 
serius.

Dangus. Nuo baisaus ir 
trenksmingo šaudymo Euro
poj dievas apkurto. Visos 
tos maldos, kurias Amerikos 
katalikai siuntė Į dangų 4 d. 
spalio, nuėjo ant šuns uode
gos, nes dievas jų neišgirdo. 
Iš tos priežasties Chicagos 
kunigų štabas ketiną siųsti į 
dangti daktarą GraiČiūną 
gydyti poną dievą nuo ap- 
kurtimo.

Vadinasi, kol dievas nebus 
išgydytas — poteriaut nerei
kia.

Mystiškas parašas.
• Vienas žmogus, beeida
mas per laukus, rado akme
nį, ant kurio buvo užrašyta: 
“Apversk mane !’’ Jis susto
jo ir mislija, kas tai čia ga
lėtų būti; toptelėjo į galvą, 
kad gal kas padėjo po juom 
pinigus ir užrašė, kad kas 
pirmas turės laimę atrasti 
akmenį, tas gales ir pinigus 
išsiimti, Visgi reiktų pažiū
rėti. Vali ji versti; o ŠUil- 
kauš ir didelio bjaurybės bū
ta; bet visgi gerai pasitai
sęs, atvertė. Ant kitos pu
sės akmenio buvo užrašyta: 
“Dabar atversk mane at

gal, kad kitą pusgalvį raš
ei au”.

Naktiniai stebuklai.
Policijantas, pamatęs vie

ną ponpalaikį vėlai naktyje 
betriūsiantį apie savo duris, 
šuktelėjo:

“Ei! Tu negalėsi su tuo 
atrakinti durių! Tai yra 
tavo cigaras!”

“O, kad jį velniai! Matyt, 
kad aš surūkiau savo raktą 
baliuje!”

Pekla.
Miestelėnas atėjo pas pa

žįstamą poną ir nusiminusiu 
balsu kalbėjo:

“Jūsų mielaširdystė! Aš 
buvau pas majorą reikalauti 
dešimties auksinų, bet jis 
man liepė eiti i peklą, tai aš 
ir atėjau stačiai pas jūsų 
mylistą”.

Svaras mėsos.
Šeimyninkė, sugrįžusi na

mon, pasigedo svaro mėsos, 
kuris neperseniai buvo par
neštas. Kur jis galėjo ding
ti? — Pašaukia tarnaitę. To
ji nieko nežinanti; sako:

“Žiūrėkit, gal katė suėdė”.
Gerai; pasišaukia katę ir 

nu, svert ją. Katė sveria 
lygiai svarą.

“Matot, ar aš nesakiau, 
kad ji tą mėsą suėdė !” sušu
ko tarnaitė.

Šeimyninkė pažiūrėjo, pa- 
simislijo, paskui pasikasė 
galvą ir sako:

“Gerai, tai čia yra svaras

Dzūkas ir prakalbos.
Vieną kartą dzūkas ėjo iš 

darbo namo paėmęs algą. 
Jis buvo kasžinko baisiai su
pykęs ir manė smukt į saliū- 
ną ir pragert visą savo ne
dėlios uždarbį. Bet tuom 
tarpu jis netikėtai patėmyjo 
stovint didelę krūvą žmonių. 
Jam norėjos sužinoti, kas 
ten yra. Prisiartinęs apsi
stojo ir klausos.

— Dzevaži, tai tų nevido
nų cicilistų kunigas kazony 
sako — pamislyjo dzūkas.

Pažiūrėjęs į iškabą, skai
to:

— So-cia-list party. — 
Kaipgi čia išeina? — mur
mėjo sau po n ošia. — Kodėl 
aš nigdi negirdėjau tokių 
žodžių? Kadu cik nueinu į 
bažnyčių, tai nigdi kunigas 
nesako “Socialist party”, bet 
visadu: “cicilikai, ciciliku- 
ciai”. Paklausysiu, kųgi jis 
šnekės.

Dzūkas, lyg bijodamas, 
dar arčiau priėjo, o socijalis- 
tas tuom tarpu kalbėjo:

— Broliai darbininkai! 
Jūs žinot, kad dabar mūsų 
Lietuva yra baisiausiam pa
dėjime. Ten vyrai, broliai, 
tėvai varomi iš namų, siun
čiami į karės lauką. Ten Di
džiosios Lietuvos lietuviai 
varomi šaudyti ir badyti 
tuos pačius Prūsu lietuvius, 
o vien tik todėl, kad to pa
norėjo kaizeris su savo ka
pitalistais ir caras.

— Praudų jis sako — su
murmėjo dzūkas.

Socijalistas toliau tęsė sa
vo kalbą:

— Kam bus nauda iš šios 
karės? Kas turės nukentėti 
nuo jos? — Naudą turės ka
pitalistai, o badą vargą męs, 
darbininkai. Jau dabar mi
lijonai darbininkų kenčia 
bada, neturėdami darbo, o 
kur bus galas? šeimynų tė
vai išvaryti į karės lauką, o 
ją pačios ir mažyčiai pasili
kę graudžiai ašaras lieja be 
pastogės ir duonos.

— Ne, čia ne cicilistas. Čia 
aniuolas iš dangaus. Kuni
gas sake, kad cicilikai yra 
razbainykai, vagiai, kurie 
nori visus katalikus išpjauc, 
šventii vierų iškasavoc, — 
piktai kalbėjo pats į save.

Socijalistas tuom tarpu 
nustojo kalbėjęs ir pradėjo 
raginti, kad pirktų literatū
rą. Pardavėjas literatūros 
prinešė prie dzūko ir pasiū
lė, kad nusipirktų knygutę.

— Apie kų čia rašo šycie 
lementoriai? — paklausė su 
žingeidumu pardavėjo.

— Apie socijalizmą, apie 
darbininkų vargus ir kaip 
juos prašalinti, — pąą’iškino 
pardavėjas dzūkui.

Dzūkas, pamatęs vieną 
knygutę su raudonais virše
liais, lyg krūptelėjo. Bet, 
pasižiūrėjęs ant kalbėtojo, 
paklausė:

— Ar šitas žmogus, kų sa
kė kazony, yra cicilistas?

— Taip, jis yra socijalis
tas, bet cicilistas.

Dzūkas išsitraukė iš ki- 
šeniaus dolerį ir paprašė 
knygučių. Pardavėjas pa
rinko jam tinkamesnias 
knygutes ii- padavė.

— Dzevaži, dartės nigdi 
kunigui ir savo tai zlydūkei 
gaspadinei nevierysiu. Jie 
man virozino, kad socijalis- 
tąi susirenka susirodzyc, 
kad žmones apvogė ir kap 
kunigus išpjauc. . Dartės aš 
jiem spjausiu ciesiog in akis, 
—. nusitolino murmėdamas 
dzūkas.

• Taip ir liko dzūko pėdė ne- 
pragerta.

Bedalis Vaclovas.
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SAUGUS BANKAS
(įsteigta 1879

Nuo savo įsteigimo, STATE BANK 
CHICAGO daug patarnavo žmonėms jų biz
nio reikaluose, ir šiandien, kaip visados, 
mielai kiekvienam patarnauja. Kam rūpi 
saugiai pasidėti pinigus, čia turės geriausia 
apsergėjimą. Kalba ir lietuviškai.

ŠITO BANKO KAPITALAS YRA DAUGIAI! KAIP

KETURI MILIJONAI DOL
MOKA 3 PROCENTĄ METAMS

STATE BAIK OF
Kampas La Salle ir Washington Sis.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ SELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

kas,
Kasos globėjai.: J. Leščauskas, 607

Jenne St., J.BagdonflS, 322 Milwaukee
Ave.J. Sukelia, 712 Park Ave, ’

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

Vėliavą fie^ejaf: P. Milewskks, S01
Calidonian St. it- B. Riga, 168 Main 
Street,

Durinihkas J. žilius, 614 Market St.
Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

Centro Iždininkas K. Varašis, 12 
and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa

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

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

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

4 kuopos, Ig. Rasinskas, 1330 Peni' 
Ave., Pittsburgh, Pa.

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

LIETUVIU KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberis, 283 

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

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

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

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

2. Kuopos Brooklync—V. VitkeviČia
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

3. Kuopos White Plains, N. Y.-^-V. 
'"kas, Off C. Deutermann, Lake St., 
W’-’iJe Plains, N. Y.

Apskelbimas.
Tiktai ką išėjo puiki kny

gelė “šeimynos Istorija”. — 
Kaina 10 centų.

Visiems — kaip vyrams 
taip ir moterims teikia ją 
būtinai įgyti. Agentams nu
leidžiama didelis nuošimtis.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

Telefonas[885'Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pdš marie galite gauti ska- 

jį niausio alaus, puikios degtinės 
Jr skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsit.

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

Perskaityk ir pasakyk 
‘ savo draugams.
Kad galima įgyti farmas su visai ma

žais pinigais be jokio vargo
1) IDŽIA U SI O J E LIETUVIŠKOJE

KOLIONIJOJE WISCONSIN??.
Žemė gera—juodžemis su moliu, neto
li nuo miestelių, geležinkelio, mokyki 
lu ir bažnyčių, kurią dabar parduodam 
visai pigiai ir ant lengvų išlygų. Per
kantiems žemę duodam darbą, kurie 
reikalauja. Perkantiems kelionės kaš
tus apmokam. Norinti platesn’ų ži
nių, kreipkitės šiuo antrašu;

CHA S. ZEKAS & CO.
186 N. LaSalle St., Room 214

CHICAGO, ILL.

Tel. 2384 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas
P. DRAUGELI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
•liūs, visokia 
fynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit Šios 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.Grand St
Palei Wythe Ave

DIDELE SPAUSTUVE

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

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

“LAISVES*’ KNYGOS:
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 

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

nėlyje. Kaina tik........... 15c
LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR

TI N IR ŠLLSSELBURGO 
BASTILIJA. Parašė V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de
dasi Rusijos kalėjimuose, jei 
dar kas negirdėjo kiek lais
vės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit
šią knygelę, čia jūs atrasi!., 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ii' su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant mirties. 
Kaina ............................................. 20c

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAS
IT OSE. Parašė Z. Aleksa. Ši 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 20c

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ....... 15c

LIAUDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, ląi įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios ei’ės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik .. 15c

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina .................................... 10c

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS. Parašė Bara- 

bošius.Kiekvienas vaikinas bei 
mergina, kurie mano tverti 
šeimynišką gyvenimą, tūri 
būtinai perskaityti šią knyge
lę. Taipgi kiekvienas žmogus, 
kuris nori vesti tikslingą gy
venimą, šioje knygelėje gali 
rasti daug pamokinimų. 
Kaina tik ..........................  10c

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bot labai mažai yra tokių, 
kurie moka teis'ngai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgvti kiekvie-^ 
naro laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ................ 10c

MOKSLAS RA NKŽIN YSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
interesuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina....... 15c

Iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO, kaina .................... 25c

ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .. 10c
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už....... 75c
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina ....... 10c
SOČI J A LDEMOK RATŲ MOK S- 

LO PAMATAI, kaina .. 20c
PASAULIŲ RATAS, 

kaina .................................. 25c
DARBAS’, kaina....................................75c
I MEILĖS KARŠTLIGĖ, kaina ....20c
AUDĖJAI, kaina ............................. 50c
KERŠTINGA MEILĖ, kaina .... 10c

“Laisves” advokatas ŽŽ
Morris HILLQUITH |

30 Church St. 
New York City.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

Ar skaitai

“Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tnojaus išsirašyk. 

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

“Rankpelnyj” telpa naudingi straip
sniai, apysakos, eiles, žinios iš viso 
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

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR.,
BELSHILL, SCOTLAND.

SCHNEIDER BROLIAI
KRIAUČIAI

BRANGUS DRAUGAI; .
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

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

JUOZ*. MARTINAITIS

109 Grand St., Brooklyn, N. Y.
------------ .J.  -----------------  
f-----------------------------------f f T- t t T t 'f f t ■■■•■■i

PIRMUTINIS LIETUVI$KAS[NEW1YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
( Turinti kokius nors reika-
/ lūs kreipkitės į mūsų ofisą,

y o rasite teisingą patarnavi-
i mą visame kame.
\ • Kreipkitės ffas:

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS
4y8 Washington St., 261 W. Broadway
/ nt^' y^r’k^ityTn. y. • SOUTH B0ST0N’ MASS

( 820 Bank Street/ Waterbury, Conn.

Telefonas 652 Newtown

ISTORIŠKAS PA
VEIKSLAS.

Antro Visuotino 
Lietuvių Seimo Am.

Laikyto New Yorke 
1, 2 ir 3 spalio, 1914 m. 
Kas prisius 85c., tam pa
siųsiu į namus viršminė- 
tą paveikslą.

R. KRUČAS

FOTOGRAFISTAS
152 Perry Avenue

Maspeth, L. I. N. Y. 
kampas Clermont St.

Geriausia Lietuviška

PIRTIS

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 Siegd St., Brooklyn, N. Y.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE K ANT- 

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

' gavtitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan- 

; čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
' sergančių jau išgydžiau, kiek 

sergantiems pagelbėjap jų ilga- 
/ metinėje įkirtoje ligoje. Kada 

jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 

" užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus 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- 

' sėkmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimų 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 tuojaus ateikite pas 
garsų

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

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldienlais 

/ nuo 10 ryte iki 4 po pietų.
Atsiųskite už 2c. markę, o 

gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

Skaitykite ir platinkite
“Laisvę”

Tik $2.00 metama.
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10c

SŽaiT-J.
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medžiais.

dobilu

D. J. Alekšis.

LIETUVIŠKA

APTIEK A

112 GRAND ST.

“Laisvė

*

. . .‘itic.
•elleris ■

’A6č
. . .5Oe.

N no
Antr
Nuo vidui iavimo. . 
KaMorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Ka>l>ų naikintojas..

Galimn gauti kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite Severos 
l oueratus, o jeigu aptlekorius neišpildytų jūsų 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

j Akušerka!
m Pabaigusi kursą Womans Medical tg 
“ College, Baltimore, Md. * y
7Į Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 
R gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 

pagelta i n vairiose moterų ligose. K

! F. Stropiene,.6^"^.' | 
i so. boston, Mass. f

5.000 Katalogų Dykai.
katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų tek >rdų su visokioms d tinorns.
J. GIRDĖS, 1C3 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

...50c. ir 

.. .50c. ii

. . .25c. ir

10c.

5!

L. 10

1

g8

J ra rekomenduojamus, 
kaipo veiklus tepalas be- 

sigydymui nuo-

reumatizmo, 
strčndieglių, • 

“sciatikos,“ ne
uralgijos, mėš
lungiškų trau
kimų, tinimo, 

kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- 
šių d-ieglių ir skaudėjimų, kur tepalas pap- 
r:? G vartojamas arba patariamas.

ir >>0 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje

Svajone .apie 
Lietuvą

i ■

Buvo tada vasaros laikas, 
kada aš perskridau mintimis 
į tą brangią savo tėvynę-Lie- 
tuvą ir ėjau siauru,labai vin
giuotu ir vos tiktai truputį 
pramintu keleliu, per ąro- 
matiškai kvepiančias ir vi
sokiais - visokiausiais žiede
liais žydinčias pievas. Ne
apsakomas gražumas pievų 
žavėte žavėjo ‘mano jaus
mus. Gražiai žydinti žolių 
žiedai, lengvučio vėjalio pu
čiami, lingavo prieš mane ir, 
tartum, sakyte sakė man: 
“apsistok čionai nors ir antį 
trumpos valandėlės ir pasi
gėrėk tomis grožybėmis!” 
Bet aš to padaryti negalė
jau, nes likimo buvau pri
verstas keliauti toliau.

Kaudonai-geltona saulė' 
savo ilgą dienos kelionę1 
baigdama, metė savo pasku
tinį, menkai šildantį; ir vos 
tiktai šviečiantį spindulį ant 
kainų, apaugusių amžinai I 
žaliuojančiais pušynais ir ki-l 
tokiais visokiais lapuotais i 

m t kurios’
kranto augo daugybė didelių 
ir labai senų, su kiaurais vi
duriais, gluosnių, karklų ir 
kitokių gražių medelių, ra
miai,, paslaptingai ir nieko 
neatbojančiai nešė savo van
denius vakarų linkui. Oras 
buvo iš po dienos karščio 
nors kiek atvėsins ir pripil
dytas atbalsiais vakarinės 
harmonijos, kuri darė ant 
kiekvieno malonų, linksmą 
ir neapsakomai žavėjantį į- 
spūdį. Ant pievų matėsi 
kur-nekur supjautos šieno 
pradalgės, o kaip-kur net ir 
kupstai sugriebti šieno. Ki
tur matėsi didžiausi plotai 
raudonai žydinčių 
Dar kitur matėsi geltoni, 
varpas iki žemei nulenkę, ru
giai, kurie, tartum, jautė, 
kad jų gyvavimo dienos jau 
suskaitytos ir kad greitu 
klikų ateis kas nor ir aštriu

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, 

KUOPOMS ir KLIUBAMS!
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS IR 
ŽENKLELIUS.

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

spaudas draugystėms, 
Ant žėdno pareikalavimo prisiunčiu 

sempelius.
.A. STRUPAS

NOVELTY MANU FACTURE R
123 Ferry St. Dep. L. Newark, N.J.

tr Sveikatos Šaltinis

SEVERAL TAB-LAX
Cukrinis viduriu suliuosuoto- 
jas vaikams ir suaugusioms.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Severa’s L'edcated Skin Soap 
(Sevcros Gydantis Odinis Muilas.) 

Vaikams Ir suaugusiems.
Kaštuoja. 25 centus.

a ■ Čo; . |OW
kiek toliaus, ir tas miestelis, 
po kurį aš kas šventadienį, 
po čielos savaitės 
darbo, su savo 
vaikščiodavau ir 
laiką praleisdavau.

sunkaus 
draugais 
linksmai

Aplinkui buvo ramu—ty
ku, tiktai vienam artymiau- 
siam, jaunam beržynėlyje 
lakštingala laibu ir labai 
skardžiu balseliu tęsė savo 
vakarinę ir visus klausan
čius žavėjančią giesmę. Ret
karčiais kur-nekur buvo ga
lima išgirsti silpną balsą 
mykiančios .karvės, avies bei 
klegesį žąsų. Kur tai toli ne
žinomoje vietoje vos tik gir
dėjosi balsas nuo ilgo ir la
bai sunkaus dienos darbo 
namon grįžtančių merginų 
dainos. Vos jaučiamai pūtė 
piet-vakarinis vėjalis, tar
tum, atjausdamas tą didelį 
brangų ir visų guodojamą 
nakties ramuma. Čia senu 
griuvėsių laužai, didelis ra- 
vas ir tušti namai, kur žmo-

O dabar kas yra iųano tė
vynėje ?

Dingo smagumas, dingo 
gu’ažumas ir visur viešpatau
ja baisi išgąstis, didi baimė. 
Ašaros, karčios nusiminimo 
ašaros, rieda per skruostus 
moterų, senelių ir vūikų.

Gamta nebegali jau žavėti 
žmones. Žmonės neturi lai 
ko, neturi progos pasigręžė 
ti jos puikybėmis.

Visur kareivių minios, iš- 
troškusios kraujo, pasinėru- 
sios kraujuose, nešančios 
pragaištį, kerštą, badą, .ne
laimes, ugnį ir ligaSy į

Papluks kraujuose musų 
:ėvynė, pavirs pelenais mūsų 
šalelė, surakins ją geležiniai 
vargo pančiai.

Ir jeigu aš kuomet nors 
dar pargrįžšiu savo šalelėn 
—ką aš ten rasiu, ką pama
tysiu?

“Gal visa mano širdies pa
guoda—bus ant šaltų kape- 
iu”...

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

Antanina Matažinskiūte
1106 Lake St., N. S. Pittsburgh, Pa.

(76—80)

TIK CHICAGIEČIAMS.
Išrandavoju šviesų malonų dėl vie

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

Atsišaukite vakarais ir nedeldie- 
niais iki pietų po antrašu:

A. Yakštas
1681 Milwaukee Ave., Chicago, 111. 

(spauskit varpelį ant 3 lubų).

ŠOKIŲ MOKYKLA.
VVirtalla’s šokių Mokykla atsidarys 

Utarninko vakarą, 13 Octoberio, 1914, 
svetainėj Oranže 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.

K A M BARYS 1ŠSIR A N1) A VO J A.
Geras, šviesus kambarysudėl 2 vai

kinų ar merginų išsirandavoja laba 
pigiai.

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

(75—85)

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

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

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

Knyga turi 74 puslapius Ir kainuoja 
tik 20 centų.

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

apie visokias baidykles. Čia 
vėl, kiek toliau, kryžius ir se
nos, apleistos kapinės, sale 
kelelio, kur žmonių pasako
jama apie palaidojimą'kokių 
ten netikėta mirčia mirusių 
bei savažudžių žmonių, apie 
jų vaidinamas!. Čia ir ta upė, 
kurioj aš liuoso nuo darbo 

<■ laiko turėdamas, būdavo, žu
vaudavau. Čia ir ta, pagal- 
upę su savo gražiai žydin
čiais ir gardžiai kvepiančiais 
žolynais lanka,kurioj aš taip 
labai mėgdavau šieną pjauti. 
Štai čia ir ta vieta, kur aš, 
mažas būdamas,. galvijus 
ganiau ir kur, bėgiodamas, 
linksmai sau daineles daina
vau. Čia tai ir tas gražusis 
amžinai žaliuojantis miškas, 
kuriame aš malkas bei rąs
tus žiemos laike kirsdavau. 
Štai čia per tą mišką ir tas 
siauras, giliai išmintas ir 
vingiuotas takelis, kuriuo aš 
kiekvieną subatvakarį eida
vau savo mylimąją aplanky
ti. Štai čia, už to amžinai 
žaliuojančio miško ir tų ža
liųjų rūtų, bei gražiųjų 
kvietkų darželis, kuriame aš 
savo mylimąją vasaros va
karais matydavau. Štai čia 
ir tas kelelis, kuriuo, mane 
mano mylimoji, išvažiuojant 
man į šią tolimą šalį, pasku
tinį sykį palydėjo. Štai čia,

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

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

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.

BRANGIAUS'S ŽM0CA®
Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų apt'ckos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;
Kraujo Valytojąs.. 
(įyvasties Ralsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio..............
Nito gerklės skaudėjimo 25. . .50 
Skilvinės proškos........... T“
Pigulkos del kepenų.... 
Binkių naikintojas...........
1 >el išvarymo soliterio. 
Anatarinas plovimui. . . 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis.................
Antiseptiškas muilas. .. 
Gumbo lašai.....................50c

Specijališka Tikrai Lietuviška Trcjanka Arba Trejos Devynict 
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknį 
s tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais“^ 
Krcipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje-

Jaigtt jums b-angt yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j Lietuviškq eiptiekq.

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

s

MUZIKALIŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

Užsirašykite

*1.00 
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1.00 
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.50 
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.25 
.10 

3.00 
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.50

ir 1.00

Nuo palvos skaudėjimo.Ule. ;r 
Nuo kojų nti<> paudų. . ir 
Nuo Jautu vėlimo.. 
Nuo piršti litu o............

:ų stipt intojąs. 
u ntas atba r.x| 
tiiaukų žilinto.. 
Ri urnai izino.. . 
lytiškų ligų -. • . 
dusulio .į.......... ..
kirmėlių. ..... 
eptiška inostis.
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1 00
1.00
.50
.25
.25
.25
.25
.25
.10

26c.
ir t. t., kokios

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 revoliucijų Lie
tuvoje. Paveikslai parodo, kaip revoliucijonieriai išvagia kali
nius. 48 puslapiai. Kaina 15c.

Kas nusipirks šias visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik -4Š2o<sritai.

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 štampų) pas generališka agentų:

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

PILNAS FORNIČIUS Į 
RUMUS.

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

G. E. K EITU FURNITURE CO.
Main St., So. Manchester, Conn.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

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

Waitches Bros., 
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.

Ann Katalogų Dykai 
Z* • V V v Užlaikau grama- 
fonus su lietuviškoms dainoms. 
Kožnas rekordas kaštuoja tik 75c 
Jeigu nori mano katalogo, tai prisiuuk už 
3c pačtinę Htampit. o apturėsi dideli ir 
puiku katalogu, kuriame rasi visokiu ge 
riausiu Armonikų, Skripku. Triubu ir 
daugybe kitokiu Muzikališku Instrumen
tu. istorišku irjnaldu knygų, kokiu tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalaukite 
visokio tavoro pas tikra lietuvi, o gausite 
teisingus tavoms. Rašykit toki adresą:

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

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje,

NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

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

Išpilti y k šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

M A U J I E N 0 S ” 1841 S. Halstcd St., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčiuS------------ už “NAUJIENAS”

metus ir meldžiu jas siųsti žino adresu:

ŠEIMYNOS ISTORIJA
“Laisvė” lik ką išleido naują, labai nau

dingą knygelę “Šeimynos Istorija”. Pagal 
\A. Kubakino paraše A. R. Kaina tik 10 c.

Knygelė tinka kiekvienam pasiskaityt, o 
ypač moterims.

Agentai galėtų paimt dešimtimis egzem
pliorių ir lengvai išplatintų.

Nusipirk knygą 
LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN 

KAINA 20c. 
183 Roebling Street Brooklyn, N. Y.

LAISVES”

SPAUSTUVE

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

Platinkit“LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

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

taip,

183 Roebling St

,,
Brooklyn,

i
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Kam jums per ilgus me-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
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ino, bet j u nevežė

MOKYKIMĖS ANGLIŠKOS KALBOS

$2501

rant

niškai kolioti. Delegatas pa-

Budavojam dviejų famili-

KOVA’ i
i

Paišiukas.
tMin

JOSEPH

SCHNEIDER

183 Roebling St Brooklyn, N. Y

Didžiausias 
Savaitinis 
Laikraštis

Leidžia m as
Lietuvių Soc.
Sąjungos
A menkoje

ii

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius ir Savininkas

266 Broadway katnp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

“Kova”

įl 49%alcohol'.;
i | FA'.RICHTERSCo

k
A NEW YORK

j

LAISVE

Tikimasi, kad Atnwerpene- 
nas pasiduos į kelias dienas.

11 karės laivų paskandin
ta vakar ant teritorijos jū- 

. ros karės ploto. Anglijos 
povandeniniai laivai paskan
dino du vokiečių naikintoju. Į 
Trįs tapo išsprodinti Chini- 
jos vandenyse. Ir šeši Aus-; 
trijos laivai žuvo nuo savo 
locnų minų.

Šeši metai atgal jisai pa
dirbinėjo rusiškus pinigus ir 
išleisdavo juos Europon. Bu
vo kelis sykius kaltintas va
gystėj.

Praėjusiais metais buvo 
patraukęs teisman vieną 
skulptorę, iš kurio šeši me-

tas jam neatidavęs.
Dabar gi Amerikos šnipai' 

gaudo rusų šnipą, bet neži- 
i nia, ar šnipas šnipą “pa
gaus?”

VIETINES ŽINIOS. Pranešame, kad Lietuvai-
KT v . .. , . i čių Unijos TEATRAS irNew Ą orko soeijahstai ]jALiUS atsibus Subatoje, 

jau pradėjo priesrenkamąją 10 Spali() (October)) 1914 m. 
a • n n ’Tautiškame Name. Bussu-Subalojt*, C ai negie |]ogįa veikalėlis “PASKUTI- 
yakare, ( < Avė. ir o7 gatve): NĖ BANGA” Pradžia 8 
kalbės drauga! ( hailes ’al-[vaĮ vakare. Nepamirškite 
wan Russell kandidatas Latsi|ank tL 
senatorius ir Gustave Stre-!

kandidatas ant New I 
o valstijos gubernato-

liaus.
Drg Ch.Russell dabar per

dėm kalba partyviškuose su
sirinkimuose.

Tikietai Įėjimui i Carnegit 
Hali bus nuo 10 c. iki 50c.

uostau pirmasai rusų garlai
vis (Rusų-Amerikos linijos) 
iš tolymojo Archangelsko 
uosto. Mat, rusų garlaivinė 
linija nutarė palaikyti pasa- 
žierinį susinėsimą tarpe A- 
merikos ir Rusijos. Pirmuo-

10 d. spalio Lietuvių Uni
jos 54 skyrius rengia teatrą 
ir balių, kuris atsibus Tau
tiškame Name, 101—103. 
Grand St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare; įžanga 25 c. Kvie
čiame kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti. Komitetas.

19 kuopos LSS. susirinkimas __ -r*
L.S.S. 19-tos kuopos mene-_________________________

sinis susirinkimas atsibus Gardnerio Lietuvių Atydai! 
Nedėlioję, 11 spalio (Oct.), 
Tautiškame Name, i

uivnivvo I. xwcoxjvo. X v.al: po pięt. Malonės visi na- [f0 (October), 1914 m.,
ju laivu, atplaukusiu iš Ar- 1 Lū susirinkt ant pagarsiu-1 Gurdner, Mass. Griežš pui-

Gera Proga Ligoniams 
DR. J. C. BROWN

Visiems gerai žinomą daktarą-specijalistą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 
CŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nedėliomis, Utarninkais ir Petnyčiomis.

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

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽS1SEN ĖJUSI AS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, dirdies, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome 

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

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

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

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

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

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

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

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NRW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Labai Puikus
Venski

Armonikai
su 21 perlo Klevišiu, 8 basais 

Vertės $18.00, tik UŽ $7.50

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basų 

Vertės $25.00, tik už $1-4.215

,liWiaGUFAFONAS
Lietuviškų dainų, vertės $45.00,

....................$1 9.50
su 12 r •
Atiduodame tik už

Tq xrafafonq gvurantuojame ant JO metų.

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

Męs užlaikome specijališkai rusę meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus 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.

Dideli šokiai ant Workers 
nuo 2 Hali atsibus subatoje,! 0 spa- 

1. 1914 m.,

[Telephone 4879 Bushwick.
DR. M. MENDALIS.

Spccijalistas Moterų Ligų
106 Howard Ave., Kampa

Išgydau Vyrus Greitai

changelsko, yra “Dvinsk”. 
Jisai pribuvo be pasažierių 
ir be prekių. Sako, daugelis 
amerikiečių, užsilikusių Ru
sijoj, kibai norėjo grižt na-

“Dvinską” dabar vadina 
“slaptinguoju” laivu. Išties, 
jo kelionė nepaprasta.

Sunki žiema.
Darho pajieškojrmo 

ruoši
biu- 

sakoma, kad retai ka- 
vo taip nugąstaujama 

dėl prisiartinančios žiemes.

Žiema bus sunki—taip 
daugelis pranašauja ir mies
tas nieko nedaro, kad pagel
bėt bedarbiams.

Lietuvių Kelionės Draugi
jos susirinkime kokia tai 

, moterėlė norėjo pakelti 
triukšmą dėlei atsibuvusio 

į mūsų mieste visuotino sei
mo, vienok ją pavyko nura- 

«minti. Žinoma, draugijai 
! bus išduota geresnė atskaita

ki Roy’s Orkestrą. Įžanga 
50c. Moterims dykai.

Kviečiame atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai ant šių 
linksmu šokiu, nes kiekvie-Į 
nas būsit užganėdinti.

Komitetas.

Rankoms bankrutijant.
Labai tankiai girdėti, jog 

bankus su ban kruti j a ir nu
neša žmonių sutaupytus cen
tus, kuriuos žmones per sun
kti vargą ir triūsą sučėdijo.

Vienas ir geriausias ir at-į 
sakomiausias būdas taupini-' 
mo,— įdėti į tikrą nuo-'

Bažnyčioms vis labiau 
pradeda nesisekti. Štai vie
na iš New Yorko bažnyčių, 
First Union Presbyterian 
Church, pereina Į nuosavybę 
bravorų kompanijos. Sako,

kų saliuną.
Maspethe, P. Palubinskio 

salėje, 11d. spalio, atsibus 
pypkių balius. Pradžia 2

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

“DAKTARAS”
I>arodo, kaip 
mxo Ilgu apsi
saugoti.

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

Lietuviški hemai pradedi 
jau viešose įstaigose užsipili

11 ne 11 a n t z i ii o n 1ų. į nei vagis pavogs, nei suban-Į
3 d. spalio, užėjo rocheste- krūtys, o vertė tikros nuosa-i 

viskis ’ 
seimo 
meriu

gatas visuotino vybės vis auga augštyn. Męs Į 
valgyklą po nu- parduodam lotus nuo $250’ 

: G rami Street. į^į $500, ant lengvų išmokės-: 
pradėjo prie (au> geroj, apgyventoj vietoj, 

jo kibti du lietuviu ir italijo-! Kast New Yorke, kur gali- 
niškai kolioti. Delegatas pa- ma 5 centus iš visur pri-
prašė juos nesikolioti, nes jis važiuoti, kur prekė neužilgo 
nieko blogo jiems nepadaręs. (]ubeltavai pakils.

\ 1 vv. ’ -Į Budavojam dviejų famili- 
lelegatui kumščia į jų namus su 50 pėdų pločio ir 

...... '.‘"T........Tu?“ 1100 pėdų ilgio lotu, kaštuoja 
i‘“~i$3,500. Priimame mažą su-

i mą ant sykio, o likusius kaip 
i raudomis atsimokėsit. Taip
gi parduodu gatavus namus 

i visose apgyventose vietose- 
■nuo $3,200 ir augštyn.

Taigi, susiprask!t ir per- 
! stokit mokėt randas kitiems, 
,o pradėkite mokėti už savo 
jstubas toj vietoj, o po kelių 
i metų turėsit savo nuosavius' 
I namus.

___ i Nepraleiskit progos ir at- 
Ket- sišaukit po žemiaus padėtu’ 
atsi-Mresu:

Tuomet vienas iš tų bomeliu 
drožė d 
akį ir gerokai sumušė. 1 
jaus du mušeikos ir dar trįs 
jų draugai apleido restau-| 
raciją ir nuėjo į lietuvišką: 
saliūną, kampas Grand ir 
Berry Sts. j

Pasirodo, kad reikia būti 
atsargiam dienos laike ir neti 
tokiose įstaigose, kaip vai-' 
gyklos. O jau vakarais, tai 
ir kalbos nėra.

Visuotino seimo delegatai, 
jau išvažinėjo namo, 
vergo ryte, 8 d. spalių 
sveikino su brooklyniečiais ' 
M. Jurgelionienė, K. (ingis -39 S. 4th St., Brooklyn,N.Y.1 
ir A, Lalis. Jie visi buvo de-| 
legatais iš Chicagos.

Svečiai-delegatai nuvyko 
Chica«on. Jie likosi užga
nėdinti brooklyniečių vaišin
gumu, taip-pat ir seimo dar
bais.

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

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

Męs išverčiame visas angliškos kalbos lekcijas lietuvių kalbon.

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA
(Tris kartus Į 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

“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.
“KOV A” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

l’risiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” numerį pažiū
rėjimui DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

1815 E. Moyamensing Avė
PMILADELI *111 A
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Ir Brooklyne rusų valdžia 
užlaiko savo šnipus, šiomis 
dienomis atėjo tūla moteriš
kė pas prokurorą ir pranešė,' 
kad jos vyras, L.Pchovostas, 
kuris gyvena ant 26 gatvės 
N6, Brooklyn, N. Y., pabėgo. 
Mat, jis buvo apkaltintas va
gystėj ir reikėjo uždėti 
$3,000 kaucijos. Pati įdavė 
jam $3,000, o jis su tais pini
gais pabėgo.

Jis tarnavo rusų valdžiai 
šnipu, kada tai rinko aukų 
politiškų kankinių gelbėji
mui ir gana daug surinko, 
bet tas aukas pasilaikė; tuo
met jis vadinosi Švarcu.

Jeigu nori du zuikiu nušauti
— tai yra įgyti kelis centus ir pra
platinti šviesos žiupsnelį—parsi
trauk ie puikią “Laisvės” išleidi
mo knygelę
Zenyba ir žmogaus 
gyvenimo siekinys.

Kamgi nerupi klausimas apie ženybinį gyveni
mą? Ogi visiems: seniems ir jauniems. Knyge
lė parašyta suprantamai, bet paremta moksliš
kais prirodymais.
Tūli skaitytojai parsitraukė tos knygelės po pus
šimtį egz. ir žaib'o greitumu išpardavė ją. Kas 
ims platinimui daugiaus, tam duosime didelį nuo
šimtį. Taigi, nesibijokite parsitraukti “Ženy- 
bos“ nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. “Že- 
uyba“ liuosai eina ir Lietuvon.

Kaina 10c.
Kss ims daugiau — nuteisime didelį nuošimtį. 
Tuoj darykit užsakymus:

“LAISVE

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

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap- 
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, jog kitoste knygose to visko negali at
rasti, Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterci labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site.

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

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

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik ats:ųs keletu štampų už 
prisiuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 ii 
ryto iki 4 po pietų. Ncdėlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pėtuyčioj vakare nuo 6 iki.8.

Seniems draugams ir pažį
stamiems pranešu, kad Jo
seph Schneider, atidariau 
koštu mierišką 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.

JURG. 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:
709 E.95th St.,Brooklyn,N.Y

Tarpe Kanazijos ir Brons- 
villes.

VAPICOCFI F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 
’ rll\l W VluLLi. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai buna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.

Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
i IXviJ 1 A 1 11 IJ. tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.

K J*‘iKu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išl ėCmai, va- 
□ 1 A J1L10. |-j(> spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas ai b i kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnčję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo irbesotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigyr 
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo. *
CI APTO^ T IflfTQ Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip 

Ivu LlUvUi tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimą0, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniu >se išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
G'T’MIC'T'T J k* A *^ydau pas tuo*, kuriuos daktarai jau buvo ats'sakę iįgydyti. Gy- 
<ji*\ivi o ''t dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio. 
Tuojaus duodame Palenirvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -°udan chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atneža geras. 
nai«kmi'8. Gydau Ausu, Galvos, Širdies’ Gerkles, Plaučiu, Krutinės, Pečiu. Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu. Smegenų, .Nervu, Kaulu. Sąnariu ir vieis kitas ligas. 
Aš netikiu j gydymų laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu. Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

FID RYRWF 208 W. 42nd St., arti BroadwayU IV.. D 11X11 E, NEW YORK CITY, N. Y.
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Nuo mėšlun
gio pilve var
tok seną ir 
gelbstinčią na
minę gyduolę

ANCHOR, 
PAIN

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

F. AI).
RICHTER

& CO.
74—80

Washington 
St.,

New York.N. Y.

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

PAIN EXPELERIU
P jei drūčiai suberšti ai neš Jum tuoj 
? palengvinimą ir prašalins priežastį 
Z skausmų. ‘

F. Ad. Richter & Co.

Tėmikil antAnkero 
ženklo apsaugoiino

Ar žinai, kaip dvasiškija 
buvo “kankinama“?

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

6 4 Iš dvasiškų 
teveliu gyvenimo44.

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

Pinigus galite siųsti ir stampomis.

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




