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^Tankose#' J
Didžiausia Belgijos'drūt- 

ietė. Auwerpenas, puolė.
Žitfios apiojkntwerpeno puo- 

X limą atėjo jau iš oficijaUškę 
® šaltinių. Britanijos karelo-

riumene apleido, Antwetpe- 
ną. Prandpmas iš iter lyno 
&ako. kad vokiečiai jirt|*už- 
ėmė miestą. <;

Išviso Antwerpeno apguli
me dalyvavo 120,000 vokie
čių kareivių. Reikią stačiai 
stebėtis, kad jie tai^ greitai 
paėmė /Vntwerpei^ kuris 
kai t ės i antra drūčiatipia ift*

vokiečiu Lnj 
bomba

se rusai paėmė nelaisvėn 
10,000 vokiečių kareivių.

Nors ir buvo sakyta, kad 
caras vyksta kariaujančion 
armijon, bet taip nėra. Ca 
ras apsilankę, miestuose: 
Rovno, B rest Litovsk, .. Hąlt- 
Mogėj ir Vilniuj ,7’■ Tubsė 

e caras" apsilankė 
&uose.
ejąuimtųjų voksiu 

afiieierių yra labai daugčtiįj 
kių/ kurie seniau gyveno 
Katino gubernijoj ir turėjo 
ten dvarus. :

Vokiečiai tvirtina ‘ laimėlę 
mūšį ties Augustąvu, kur 
sumušė du Rusijos armijos 
korpusu, pąėm'į daug kanuo-

ĮrtŽrtf 
sužinoma.

r

t fš privatlskų'lai
“Laisvėje*, f—.....-......

jofltLietuyos kunigai kaTštai 
l'rneMžiasL idant dievas na-

1Uf.

id^Flaikosi, bet jąu ntrt# 
ės svarbos. Jšvisę 

werpenas laikėsi tik & 
n as.

A n t wer'plmo puolimas yra1 
didžiausiu smūgiu belgams 
ir anglams. Dabar vokiečiai 
stengsis paversti Belgiją į

ją ir. galbūt, stengsis per
mest savo kariu menę Angli- 
jon.

Belgijos valdžia ir kara
lius persikėle i Ostende.

120,000 vokiečiu kareivių, 
pasiliuosavę nuo Antwerpe- 
no apgulimo, eis pagelbon 
generolui Kluckui.

Kauno ir Vilniaus gubernijų 
paduoda daugybę prašymų, 
kad nuo jų gyvenimų nebūtų 
imama tuo tarpu jokių duok
lių, jokių mokesčių.

Nekurie anglų dienraščiai 
tvirtina, kad rusai tyčia bu-

Rusų mėginimas įsiveržti į 
Prūsus tarpe Virbalio ir Pa- 
javonio nepavyko, nors ru
sų buvo dvigubai daugiau, 
negu vokiečių. Per paskuti
nes tris naktis rusai atakavo 
vokiečius ant visos linijos 
tarpe Vilkaviškio ir Augus
tavo. Atakos visur tapo at
muštos ir rusų žuvo daug 
daugiau, negu vokiečių. Tar
pe Stalupienų ir ugnies lini
jos nesimato sužeistųjų. Ru
sui artilerija, kuri gavo apš- 
čiai pagelbos iš Kauno, vei
kia gana gerai. Visa šalis, 
kur tęsiasi karė, baisiai nu
kentėjo. Daugybė sodžių

apimtų namelių. Daugelis 
ūkininkų pirm savęs gena

lutinai nuilsinus. Mat, Rusi-I

giausion situacijom
Šiuom tarpu Lietuvoj eina} 

du dideli mūšiai. Dalis vo-

Kareivis gavo šimtą 
rykščių.

Vilniaus rusu dienrašti: 
apasakoja apie įdomu prie

kiečių armijos yra susirin- tikį. — Gatyekariu važiavęs 
kusi tarpe Naumiesčio ir 
Virbalio. L„~__ ____
viję vokiečius iš ?
šiaurėn, vienok netoli Virba
lio vokiečiai turi dar drūtas 
savo pozicijas. Vokiečiai bu
vo bemaną išnaujo užpulti 
ant nišų, bet užpuolimas 
jiems nepavyko. Jie turi tik 
ginties.

Antras didelis mūšys ties 
Račkais ir Bakalarževu. Ru
sams ir čia pavyko atmušti 
vokiečius ir jie galutinai už
ėmė miestą Lyck. Tą miestą 
paėmė rusų kariumenė po y- 
patiška komanda generolo 
Renenkampfo.

Žinia iš Paryžiaus sjcejbia, 
jog pastarųjų dienų mūšiuo-

■u

zapasnasis” Zubalskis. Ji- 
Rusai sakosi nu- sai pradėjo kaltinti rusų val- 

Naumiesčio dž.ią. kad ji pradėjusi karę ii | • •• • 1 • 1 'T -Vjog jisai velyja laimėti Vo
kietijai.

Tuoj aus gatvekaris buvo 
sustabdytas ir sustatytas 
protokolas. Generolas Ren- 
nenkampf liepęs įkrėsti jam 
100 rykščių.

Laikraščius uždaro.
Kurše uždaryta visi lietu

viu laikraščiai.
Kaune uždaryta rusų dien

raštis “Telegraf”.

Austrijai pradeda sekties.
Austrijos generališkas šta

bas praneša,jog rusams Ven-

or-
v 

zy- 
ant

Didžiausias vokiečių 
! laivynas turės sulošti 

Francūzų stacijonieriams miausią rolę užpuolime 
liepta buvo nešauti, kadangi 
kulkos, puldamos žemėn, ga- 

pėįo užgauti saviškius, o pa- snoja didžiausia neapykanta

įų bombų sužeidė, 
tri^ypatas.

Anglijos.
Vokiečių laikraščiai liep

■ taikai „į, orjaivių&^ds viena 
i i.
JlJepįntii

prieš Angliją.

4 .. p‘ “L. ‘ u >>. K '

Karaliai, kapitalistai ir kunigai suruošė žmonijai kruviną puotą—karę ir patįs, 
prisipylę maišus aukso, eina sau lėbauti.

grijoj užduotas galutinas į lomias. Vienais jų veikia 
smūgis. Austrijos kariume- Į ties Vloclavku ir Blocku, an-

Vengrijoj.
Rusų atakos ant Przemys- 

lo neturi jokio pasisekimo. 
Tvirtovė laikosi drūčiai.Gar
nizono, kuris gina Przemys- 
lą, dvasia yra puiki. Rusai 
atstumti nuo Karpatų į šiau
rę. Austrai atsiėmė atgal 
Rzeszowa.

Austrai sakosi tolydžio vis' 
labiau atstumia serbus. Ser-

i

priežasties nepasisekimų ir 
didelių nuostolių. Juodkal- 
niečiąi nebuvo paėmę miesto 
Mostar.

Rusų valdžia Galicijoj.
Rusai tebelaiko savo ran-

t ra—randasi Kališe ir 
tikslas užimti Lodziu.

.1 OS

Sako, jog daug sunkiųjų vo
kiečių % kanuolių atgabenta 
Dardanellų fortuosna ir, e- 
sant reikalui, tos kanuolės

U r fr£n- 
p įtai v • •,šiaip 
var

ly^ žinių, kurias gavo Vati- 
>ahaspveikiančioje kariume
nėje randasi 63,000 kunigai, 
kurie tarnauja Belgijos, 
Franci jos ir Austrijos ka
riumenėje, kaipo kapelionąi 
ir hospitalių daj-bininkąi.

tachavoje ir eina linkui No- 
voradomsko. Ketvirtoji ko- 
lonna operuoja pietuose 
Kielcų gubernijos ir siekia 
Krakovo distrikto ir tenais 
jinai yra susijungusi po va
dovyste generolo Dankl.

Lvovo miestą. Jie padalino 
užimta provinciją i trylika 
administratyviškų distriktų.

imlus rusų juodašimtis gra
lis Bobrinskis. Žmonės už-

ne-
as Bobrinskis. Žmonės 
kariautoje provincijoje 
turi jokios liuosybės.

Vokiečiai užganėdinti lenkų 
kareiviais.

Vokiečiu valdžia ir visuo-i

menė yra nepaprastai užsi-

Tolimuose Rytuose.
Raportuojama, kad sun

kioji japonų artilerija pa
skandino ties Tsing-Tau ke
turis vokiečių laivus.

Japonai paėmė 800 karų ir 
35 lokomotyvus nuo vokiečių 
gelžkelio į Shang-Tung,

Sunaikino Poincare dvarą.
Departmente Meuse, Fran

ami karės lauke lenkų karei
vių, kuriu dideliu drąsumu 
visi stebisi. Todėl ir vokie-

ilgus metus veikusi pries | 
lenkų tautą, likvidavosi, ’ tai! 
yra užbaigė savo negarbin-
ga veikimu.
• ’ € *

Dėlei Dardanellų. <
Francija, Anglija ir Rusi-

į tų Dardanellų sąsiaurą, kuri 
yra uždaryta dėl kariškų lai- 

;vų nuo paskutines karės tar-Mūšys ties Krakovu.
Telegrama iš Petrogrado i pe Rusijos ir Turkijos, 

skelbia,jog Krakovo apygar-] 
dose prasidėjęs smarkiau
sias mūšys.

Generolas Hindenburg, 
kuris savo laiku buvo išva
ręs rusus iš Prūsų, jau pri
buvo Krakovan.

Spalio pradžioj didelės 
vokiečiu spėkos susirinko 
Breslavly.

Vokiečių kariumenė susi
rinko į keturias dideles ko-

Jeigu Turkija sutiktų ati
daryti tą sąsiaurą, tai rusų 
kariški laivai galėtų išeiti iš 
Juodosios jūros ir susivieny
ti su Francijos ir Anglijos 
laivynu Viduržemio jūroje. 
Todėl tai Rusijai ir yra taip 
svarbu Dardanellų atidary
mas.

Bet Turkija, kuri turi abi
pus Dardanellų puikiausius 
fortus, nesutinka nusileisti.

sunaikino francūzų
dento Poincare dvarą. Visi 
namai griuvėsiais pavirto.

Mūšiai lies Lille.
Mūšiai tarpe francūzų 

vokiečių Lille apygard 
visai netoli nuo Belgijos ru

i r

storis’įleido įsakymą* vh’ju-. 
ninkairįs publiškų mokyki™ 
jpg vaiRai nuo 16 iki 19 metų 
turi būti mokinami kareiviš
ko amato, ir, reikale, turi 
stot veikiančion kariume- 
nėn.

To amato bus mokinami ir 
vaikai nuo 14 iki 16 metų 
amžiaus.

Socijalistai kviečia Italiją 
kariauti.

Anglijos socijalistas Hynd
man, pirmsėdis partijos, tu
rįs jau 73 metus amžiaus, 
parašė laišką į italų dienraš
tį “Messagero”,kuriame per
tikrinančiai meldžia Italiją 
prisidėti prie Francijos, An
glijos ir Rusijos. Jisai,Hynd
man, vadina save senu Itali
jos draugu, kadangi buvęs y-Į 
patisku pažįstamu Garibal
di ir Mazzini. “Jeigu Italija 
neprisidės prie karės ir są- 
jungiečiai pralaimėtų, tuo
met Vokietija kosmarkiau- 
siai atkeršyta ir Italijai”, są- 
protauja Hyndman, ragin

no mili turizmui.

Mįka]ojaū% ) ^8

ienn 
kad RuŠij^.yra pasire 
kariauti per visą žiemą 
statys karės laukan 9 
jonus kareivių.

Visi gerinusi žydams.
Ligišiol vokiečių armijoj 

nebuvo vietos žydams, kaipo 
aficieriams. Dabar kas kita. 
Jau 150 žydų paskirta afi- 
cieriais kariumenėje.

VĖL 20 BOMBŲ ANT 
PARYŽIAUS.

Paryžius, 12 d. spalių. — 
Ir vėl Zeppelinai metė 20 
bombų ant Paryžiaus. 3 

užmušta ir 20 su-i žmonės 
žeista.

Viena iš bombų kaip tik 
pataikė 
čiausios katedros.

ant Panelės &ven-

I

f

Kopenhagen.lO d.spalio.— 
; Italijoj dabar yra 1,000,000 

fęsiasi (lidžiliusianie - kareivių po ginklu. Karės 
š abieju pusiu, še-, mimsteris, generolas Gran-

ŠIMTAS MILIJONŲ BAU
DOS ANT ANTWER- 

PENO.
Roterdam, 12 d. spalių. — 

Naujas Antwerpeno guber
natorius, baronas von 
Sclientz uždėjo ant to miesto 
$100,000,000 baudos.

i

šiolika šimtų vokiečių belai
svių jau ;

rezignavo iš savo urėdo
atgabenta į Dun- iš priežasties aštrios laikraš

čiu kritikos.
Vokiečių generališkas šta

bas skelbia, jog pastaromis 
dienomis ant Francijos lau
ki) nieko svarbaus neįvyko.

Anglų orlaivininkai vėl 
buvo atskridę Dusseldorfan 
ir metė kelias bombas orlai
viu stacijom Padaryta ir 
nuostolių.

Vėl bombos ant Paryžiaus.
Vokiečiu orlaiviai, iškilę 

virš Paryžiaus ir priemies
čiu Saint Denis bei Auber- 
villiers, vėl metė dvi bombas.

Dabar atėjo Anglijos eilė!
Kuomet bus paimtas Ant

werpenas, didžiausia Belgi
jos tvirtovė ir paskutinė ap
sigynimo vieta, tuomet ateis 
Anglijos eilė. Tokią prana
šystę daro Vokietijos laik
raščiai'. Jie išreiškia viltį, 
jog spalio mėnesio pabaigoj 
vokiečiams pavyks perkelti 
dalį savo kariumenės Angli- 
jon. Admirolas Tirpitz va
dovaus vokiečių laivynu o- 
peracijose prieš Angliją.

Mirė Rumunijos karalius.
Buchareste mirė Rumuni

jos karalius Karlas. Mirė 
nuo “politiškos” ligos. Mat, 
labai norėjo pagelbėti vokie
čiams, tuo tarpu rumunai 
jam nepritarė. Pertai žmo
gelis baisiai daug bėdų turė
jęs ir miręs.

Turkija ir Rusija
Iš Petrogrado praneša, kad 

padėjimas ant rubežiaus tar
pe Persijos ir Turkijos yra 
labai aštrus. Turkijos kurdai 
atakuoja kazokus, kurių jau

(Tąsa ant 8-to pusi.) < jOl
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
GERI LAIKAI?

Kuom vaikas nesiramintų 
— by tik neverktų — sako 
patarlė. By tik neverktų! 
Ir ramina mūsų politikie
riai, mųsų laikraščiai nuvar
gusius, vilties nustojusius 
darbininkus. Visi siūlo jiems 
baranką, siūlo pyragą, jeigu 
ne dabar, tai jau tikrai grei- 
čiausioje ateityje.

New Yorko “Times” pa
skelbė linksmą naujieną apie 
tai, jog čia-pat, už vartų, 
stovi geri laikai. Tasai dien
raštis remiasi atskaita New 
Yorko muitinės. Už pasku-

rūmo. Turime omenyje laiš
ką iš Naumiesčio (Suv. gu
bernijos) apygardos ir tuos 
plėšikus, apie kuriuos ana
me laiške minima.

Negalima buvo tikėties, 
kad Paprūsėje rasis lietuvių 
tokiais žvėriškais instink
tais, kurie, užmiršę dorą ir 
artymo meilę, eitų plėšti 
Prūsų lietuvių turtus ir iš 
savo artymo nelaimės krau
tų sau lobius.

Vienok, taip buvo. “Lie
tuvos Ūkininkas” talpina 
korespondenciją iš Suvalki
jos Paprūsės. Kbrespon- 

matomai, rašytatinę savaitę rugsėjo mėnesio denęija, matomai, rašyta>sy.e1^ 
per New Yorko uostą išga-’tuomet, kada rusai pergalė-.smuaą, 
benta tavorų už 20 mil. dole-'jp vokiečius ir užėmė dalį Į 
rių, tuo tarpu, karės pra-' Prūsų. Tuomet Suvalkų pu- 
džioj, pirmą savaitę, buvo sės gobšams ir mekšams atė- 
išvežta tavorų tik už 14 mil. jo proga prisiplėšti svetimų 
Vadinasi, bizniai eifla geryn turtų. “Liet. Ūk-kas” kalba 
— sanprotauja “Times”.! apie vadinamus “stuikinin-

PTimes’o” linksmąją gai-ikus”, kurie įvairiais kariu- 
da pagavo ir Chicagos1 ™nės reikalais turi važinėti 
“Mortgage Bankers Associ- Pares laukan su “stuikomis”. 
ation” suvažiavimas. Kada —“Stuikininkai” nemiela- 
tie bankieriai pradėjo per-’ širdingai pradėjo plėšti vo- 
vesti ant pinigų 900,000,000 kiečių paliktus namus. Pri- 
bušelių kviečių ir dar dau-! krauja sau ūkininkas-“stui- 
giau bušelių kornų, tai iš to' kininkas” kupiną vežimą vi-' 
džiaugsmo bankierėliai vos šokių daiktų ir vežasi namo.1 
neapalpo. j Kitam “vokietukui”nepaliko

Argi išties ateina geri lai- nei nusususių patalėlių, vis- 
kai, kad net Chicagos “Kata- ką iškraustė, o ko negalėjo1 
likus” suskubo savo skaity- išvežti, tai sumetė upėn (?? 
tojams apie tai pranešt? Red.).

Nebūsime blogais prana-'
š iis. Gal ateityje ir pagerės sipirkti pusdykiai, 
pramonės stovis ir darbai. I džiui, dviratį galėjo 
Šiuomi tarpu, betgi, to viso j pirkti už rublinę, o kelias ei-

—“Stuikininkai” nemiela-

įjundaioficijališkos 
kos ir profesijonalis 
[gumas turėtų priver-

rai?
statists
siąžinin

I sti juos^plačiau žiūrėti į da-
lykus.

Bet ar jie taip daro?

KARE.
(Istoriškai - politiškai - 

jologiška studija).
soci-

rezoliucijose neranda ir tos i naiptol! Prisiplakę prie kle- 
rezoliucijos jai priimtinos iš j rikalėlių ir prie bankierėlių, 
principiališkai - partyvigko I jie sau politikieriauja, agen- 
atžyilgio. Jeigu taip ~ jau į’tauja, klerikalams bernauja, 
čia juodai ant balto pripažį- ■ bet į patį dugną žmonių var- 
stama tų rezoliucijų bepar- go — nežiūri.
tyviškumas. | Tik kelios išimtįs yra iš,

Argi gražu tat šaukti apie' tos abelnos elgimosi taisyk- 
partyviškumą tik ką pasi-ilės. Jie neva įkūrė savo 
baigusio seimo,- kuomet jo draugiją. Ką gi ji veikia? 
darbuose * nieko partyviško! Ar jai rūpi bent mediciniškų 
nesimato? Kas taip elgiasi žinių populiarizacija, nesa- 
— tam, matomai, nedaug te-lkant jau nieko apie gilesnius 
rūpi visuomenės labas ir tardymus skurdo priežasčių 
fondo idėjos klotis. Smul-ilietuviškose miniose? 
kūtės ypatiškos ambicijos 
pakeičia pas tuos žmones 
sveiką visuomenišką in- MARQOS MINTIS

APIE VISKĄ.

Anaiptol!

bušelių kviečių ir dar dau-' kraują sau ūkininkas-“stui- 
nlnu kiiorJin 4-rU IX ' V i n i n k Cl Q ” Vlininfl VPV.imfl vi-

nematyt.
Jeigu dabar daugiau pro

duktų gabenama užsienin — 
tai juk vis žemdirbystės pro
duktai. Iš to gali džiaugties 
tik javų trustas ir, iš dalies, 
farmeriai. Darbininkams iš 
to blogiau, nes kainos vis la
biau kįla.

Darbai gi nesigerina. New 
Yorko miesto' administraci
ja viešai sakosi bijanti sun
kios žiemos. Chicagoj šiuo
mi tarpu yra 40 procentai 
daugiau bedarbių, xįįp per
nai šiuomi laiku? Labdarin
gosios Chicagos įstaigos sa
ko, jog šiais metais yra daug 
daugiau reikalaujančių pa- 
gelbos, negu pernai.

Milwaukee, kaip rašo

Kas pasakos apie seimo t 
partyviškumą — parodykit 
jam rezoliucijas, kurias jisai 
pats užgyrė!

Berlyno mergaitės atsisa- 
l ko mokyties angliškai ir 

-------  i francūziškų madų, veikiau- 
PABAIGA, KOKIOS GA-!franzūziškų madų, veikiau- 

LIMA BUVO LAUKTI, I neatsisakys, nors ir de- 
v_ I simts kanų kiltų.

Visokių daiktų galėjo nu- įįmo 
*. Pavyz-!

nusi-

les drapanų — už auksiną,*o 
jei ne, tai ir visai veltui ga
lėjai gauti. Ūkininkai vežė
si namo iš Prūsų ruzvelkių, 
akėčių ir kuliamųjų mašinų. 

, Vienas gi parsigabeno dargi 
motorą (dampį).

“Bet tokį nepadorų plėši
mą greit pastebėjo vyresny
bė, ir visi grobšai buvo vie
šai nubausti rykštėmis”.

Taigi, plėšimas ėjo, kaip iš 
pypkės. Plėšikai gavo rykš-, 
čių. Bet tai dar toli grą&u 
ne viskas. Kaip žinoma/vė
liaus prūsai atsipeikėjo ir 
netik išvijo rusus iš Prūsi
jos, bet užėmė veik visą Su
valkiją. Suprantama ,tuo
met jie atsimokėjo plėši
kams. Akis už akį — dantis

“Leader”, galima laukti ba- dantį! Kerštas ir žudy- 
do maištų. Patyrusieji po-jneS prasidėjo ne tik tarpe a- 
licistai ne juokais apie tai biejų šalių kareivių, bet ir 

tarpe vienos ir kitos pusės 
sodiečių. O kokios to viso ga
lėjo būt pasekmės—galima 
sau įsivaizdinti!

Graudu mums apsiprasti 
su mintimi, jog tarpe mūsų 
žmonių buvo plėšikų, karės 
hienų, bet dabar tai jau fak
tas.

kalba. Juo arčiau žiema — 
juo situacija blogėja.

Koks išėjimas iš to liūdno 
padėjimo? Darbininkų or
ganizacija į klesines unijas 
ir klesinę partiją! , Kol bus 
darbininkuose tasai vergiš
kas pasitikėjimas bosam po
litikoje, fabrikoj ir bažny
čiose — nieko gero nebus.

Jau kelis sykius rašėme 
“Laisvėje” apie atsitikimus 
Butte, Montana, kur kapi
talistams pavyko sugriauti 
puikiausiai suorganizuotą 

i uniją. Kapitalistams at- 
(ėjo pagelbon riaušininkai 
■ iš I. W. W., kurie, pagaliaus, 
patįs nieko nepešė. Kapita
listai pasinaudojo jais, kai
po įrankiais, unijos sugrio- __ _ ______ ,
vimui, kad paskui ir jiems Anglija ir Rusija' 
patiems atimti liuosybę veį-  
------ . ... 1 Kam, kam, — bet jau Kri-

ĮsCenizuota kapitalistais stupui Kolumbui męs turime 
“teisdarystė”pasibaigė kvai- būti dėkingi už Amerikos at- 
la komedija teismo ant soči- radimą, kitaip mūsų galve- 
jalistiško majoro,draugo Le- lės gulėtų šiandien kur nors 
wis J. Duncan. | Nemuno ar Šešupės pakran-

Majoras Duncan prašalin- tesė
tas nuo urėdo todėl, kad 
riaušių laike (birželio men.),1 
kada buvo dinamituojama 
mainierių unijos svetainė, ji
sai, Duncan, nesuteikė mies
tiečiams atsakančią globą. 
Mat, kompaniją^iorėjo par- 
traukimo milicijose o drg. 
[Dttncan atslsak^^i padary
tu įJ žiMf6/kad rh i 1 i ei j o -
nmūU>A^ikw pralies nekaltų 
'^Tit^ičftra^j'ąįo nieko ger<) . . . .
rfėąraftėŠ. Žmbritų.' gyvastis Vienas japonų mimsteris 
iam buvusi brangesnė, negu Posake, jog Japonija nieko o 
kompanijos nuosavybė — ir Vu
todėl kapitalistiškas teisėjas 
jį atstatė nuo vietos.

Drg. L. J. Duncan kelia 
savo bylą į augščiausią teis
mą. _ Jeigu jisai ir ten pra
laimės, visgi jo politiška są
žinė liekasi gryna.

Vario trustas ir kapitalis
tiškos partijos džiaugias 
laimėjusios bylą, bet neil
gam tasai jų džiaugsmas.

Vokiečiai patrijotai dai
nuodavo: 
Deutchland

“Deutchland, 
ueber alles”

so ko — pasauly). O dabar 
francūzai tyčia dainuoja: 
“Deutchland, Deutchland 
under Allies”. (Vokietija, 
Vokietija — po sąjungie- 
čiais—tai yra po Francija,

Ar žinot, kad šiais metais 
subankrutyjusieji New Yor
ko bankai nugabeno pas Ab
raomą su taupymus 80.000 
familijų?

“Kovos” redaktorius stoja 
už nuskriaustus vokiečius. 
Tai kaip bus su nabagais 
francūzais ir belgais?

čius. Tai, veikiausia, bom- 
jbarduodami Kiau-Čao uos
tą, japonai tik mėgina savo 
anuotas: geros jos ar ne!

Antanas Kazys Rutkaus
kas dabąr sėdi “tautos tary
boj”. Pirmiausia tai tary
bai reikės- pakelt klausimą 
apie Jovaro ūkę.

Kasžin kada kun. M. Gus
taitis važiuos namo atlaikai 
mišias už carą? Jau seni i 
būtų laikas. Tokiam drąsia i

Palygindami skaitlių au- 1
U

STATISTIKOS 
ŽIUPSNELIS.

~ (Vertimas).

kareiviai. Paskandinimui 
priešo laivų ant didesniųjų 
laivų rasdavosi ir balistai 
akmenų mėtymui. Kuomet 
priešingieji laivai prisiar
tindavo arti vienas prie ki
to, tuomet ‘ permesdavo til
tą ir prasidėdavo mūšys ant 
žūt-būt. r 
buvo bandoma padegti prie
šo laivas. Atsiradus šau
domam parakui, ant ka 
riškųjų laivų buvo pra
dėta vartoti ir kanuo- 
lės. Vieton irklais varomų
jų laivų, atsirado žėgliniai. 
Kanuolėms vystanties, me
diniai laivai liko be vertės, 
nes buvo lengvai galima su
naikinti. Tuomet pradėta 
budavoti metaliniai laivai, 
su storomis-plieno sienomis 
ir varomi garu. Taip sun
kiai apšarvuotieji laivai turi 
daug labai didelių kanuolių, 
galinčių mesti kulkas 900 
svarų sunkumo, ir permušti 
jomis už 9000 pėdų—20 coliui 
stoą plieninę šarvo plytą.Ki- 
ta rūšis’ laivų — kruiseriai 
(skraiduoliai) — nėra taip 
labai storais šarvais apšar
vuoti, bet gali labai greit 
plaukiok Dar kita rųšis lai
vų — torpediniai laivai — 
maži laivukai, galinti la
bai greit plaukti, yra varto
jami šovimui torpedų. Tor
pedos yra tam tikri cigaro 
formos metaliniai aparatai 
išnaikinimui arba sugadini
mui priešo laivų. Jų yra 
įvairaus ilgumo, bet dau
giausia apie 60 pėdų ilgio ir 
suvirš 20 colių storio. Nau
jausios torpedos, kurios sa
vyje turi tobulus aparatus 
torpedos varymui, gali pa
taikyti į laivą už 12000 pėdų. 
Laivas, sužeistas torpedos, 
yra priverstas, tankiausia, 
skęsti. Kovojimui su tais 
torpedų laivais yra budavo- 
jama vėla tam tikros rūšies 
torpedų naikintojai, kurie 
yra labai greiti ir apginkluo
ti netik torpedų šaunamais 
aparatais, bet ir kanuolėmis. 
Taipogi yra dar vartojama 
ir povandeninės minos, ku
rios eksplioduoja, kuomet 
laivas jąs paliečia.

7. Kares belaisviai.
kanibalus (žmogėdras) dar 
po šiai dienai karėje paim
tieji nelaisviai yra suvalgo
mi. Pas daugiau išsivysčiu
sias tautas karės belaisviai 
yra nužudomi. Taip, Šiauri
nės Amerikos indijonai savo 
karėje paimtus belaisvius 
pririša prie medžio ir visaip 
kankina. Prie žiauraus kan
kinimo darbo pratinama ir 
kūdikiai, kuriems duodama 
kirvis mesti ir vilyčias šauti 
į belaisvį. Belaisvis paken
čia visą skabsmą be mažiau
sio veido suraukimo ir tik 
giriasi savo atliktais darbais 
ir kolioja savo pergalėtojus 
iki paskutiniam kvapo atga
vimui. Tautos, x užsiiman
čios žemdirbyste ir ganymu 
bandos, belaisvius jau -nežu
do, bet padaro savo vergais. 
Graikijoje ir Romoje karė
je paimamieji belaisviai vi
suomet likdavo savo perga
lėtojų vergais, ir būdavo sa
vo ponų neaprubežiuotoje 
valdžioje. Šiandieną bęlai- 
svėn paimama tikthi karei
viai, įžymus urėdninkai ir 
šiaip ypatos, kurios kuomi 
nors prigelbsti kariaujan
tiems žinių pridavime arba 
aktyvišku dalyvavimu mū
šyje. Gydytojai, ligonių pri
žiūrėtojai ir šiaip nariai. 
Raudonojo Kryžiaus nėra 
imami nelaisvėn. Tas pats 
ir su policija.
II. Valstybės kariškos galės 

vystimasis.
8. Valstybės kariška gale. 

Iš visti draugijos atliekamų
jų funkcijų bendras rūpini
masis kariškais reikalais, 
nėra abejonės, buvo pir- 
miausis. Tautelės, stovin
čios ant labai žemo išsivysti-

(Tąsa).
Pastaroji tuojaus iš 

pradeda atakuoti įš kanuo- ' 
lių priešą. . Toji dalis infan- , 
terijos randasi tiktai dėlei ’ 
to, kad apsergėjus artileriją 
nuo priešų kavalerijos už
puolimų. Tuomtarpu gi ap* 
siginančioji armija, jei nori 
būti įtraukta į mūšį, tai su ' 
savo artilpfija bando sunai
kinti arba bent nusilpninti 
priešo artileriją ir infanteri- 
jos avangardo (priešakinių) 
pozicijas, idant padarius ka
valerijos arba'ir net infan- 
terijos ataką su tikslu sunai
kinti priešo artileriją pirm 
visos infanterijos pribuvi
mo. Jei-užpuolantieji mato, 
kad jiems gręsia pavojus, 
tai jie pasitraukia atgal į 
savo armijos tvirčiausiąją 
dalį. Jeigu apsiginančiai 
armijai nepavyksta užpuolė
jų avangarda atmušti pirm 
jų infanterijos didžiausios 
dalies pribuvimo, tuomet 
pasitraukiama atgal į pir
mesnes pozicijas ir laukia
ma priešo infanterijos ata
kos. Visą tą laiką tęsiasi 
artilerijos šaudymas iš abie
jų pusių, ir kavalerijos už
puolimai iš šonų. Uzpuoian- 
ciosios armijos infan te rija, 
su pagelba artilerijos, vis ar
tinasi. Kuomet priešas pri
siartina ant kokių 6000 pė
dų, tuomet pradedama iš 
šautuvų šaudyti. Užpuolan- 
tieji visų pirma bando įsika- 
susius priešus nusilpninti 
artilerijos ugnimi, šaunant 
šrapnelius, Kurie ore eks
plioduoja ant priešo tranšė
jų ir toKiu būdu žudo iš vir
šaus revuose įsikasusius ka
reivius. Kuomet apsigynė- 
lių pozicijos esti nusilpnin
tos, tuomet užpuolikų infan- 
terija, vengdama, ant 
kiek tik galima, priešų šau
tuvų ir kanuolių ugnies, ar
tinasi prie tranšėjų. Visą tą 

i laiką užpuolėjų artilerija be 
perstojimo šaudo į priešo 
pozicijas. . Pati atakuojan
čioji infanterija būna pada
linama į tris skyrius. Pir
mutinis skyrius-tai šaudan
čioji linija ir jos pareiga yra 
pirmučiausiai artinties prie 
priešo pozicijų. Antras sky
rius, tai “paspirties linija ’, 
kurios pareiga užpildyt per 
priešą padarytas spragas ir 
kuomet prisiartina pirmoji 
linija ant tiek arti, kad ji ga
li pradėti kovą su durtuvais, 
tai šitoji, antroji, linija for- 

iinuojasi į antrą atakos lini- 
I ją, ir užbaigia tą, ką pirmoji 
linija neįstengė. Trečiasis 
skyrius vadinasi rezervų li
nija, kurio pareiga yra vy
ties pergalėtą priešą ir 
stengtis atimti jo amuniciją. 
Šiandieniniai mūšiai, ku
riuose yra vartojama para
kas be dūmų, kas pagelbsti 
užslėpti artilerijos poziciją, 
kulkasvaidžiai, kurie leng
vai paslepiami, gali į trumpą 
laiką atakuojančiųjų ka
reivių pulkus ir briga
das išnaikinti — reikalauja 
pasibaisėtinai didelių aukų. 
Naujai išrastieji orlaiviai 
prisideda labai daug’ prie su
rinkimo žinių apie priešo ju
dėjimus ir pozicijas. Beto, 
pradeda jau apsireikšti ir 
pasekmės tų orlaivių panau
dojimo. Naujieji orlaiviai 
gali lekioti taip augštai, kad 
šaunant iš apačios labai sun
ku į juos pataikyti.

6. Kariški laivai. Vertel- 
gystei kylant, atsirado laivai 
vežiojimui prekių į sveti
mas šalis.Greit tapo užtėmy- 
ta tokių laivų naudingumas 
kariškiems tikslams. Užsili- 
kusieji rekordai liūdyja, kad 
Chinija buvo pirmutinė ša-įmo laipsnio ir neatkreipian- 
lis, kuri vartojo kariškus 
laivus. Kada j i'pradėjo juos 
vartoti—nėra tikrų žinių. 
Ėgyptiečiai pradėjo kariš
kus laivus vartoti dar 3000 
metu prieš Kristų. Tų laikų 
kariškiej’i laivai nebuvo nie
kas daugiau, kaip tik didelės 
valtįs, varomos per irkluoto- 
j*us. Kariškųjų laivų karei
viai buvo taip-pat apsigink
lavę, kaip kad ir sausžemio

tolo Tuom pačiu laiku krintančių karės laiku, 
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monėje, męs pasitenkinsime 
Suvienytomis Valstijomis.

Pradėsime nuo karės už 
pašiliuosavimą 1775—83 me
tais,kuomet susitvėrė Suvie
nytos Valstijos.

Skaičius užmuštų:
Karėje už neprigulmybę 

žuvo 4,000.
Karėje su Anglija,1812 m. 

—1,950.
Karėje su Mexika, 1861— 

66 m.—359,528.
Karėje su Ispanija ir ant 

Filipinų salų—16,613.
Karėje su Francija, 1798 

m., ir karėse su indijonais— 
11,000.

Išviso 399,987.
Aukos, kritusios Nepri- 

gulmybės karėje, nėra visiš
kai tikros, kadangi trūksta 
teisingų statistikos žinių. 
Vienok, galima drąsiai tvir
tinti, kad nuo 1775*'metų iki 
1914 m. karėse žuvo nedau
giau, kaip 450,000 žmonių. 
Ir tai 140 metų.

Prisižiūrėkime dabar ki
tam kovos laukui. Nueiki
me į pramonės lauką. Paim
kime statistiką už 1911 me
tus. Ir štai tūlos skaitlinės:

Nusinuodinimas pramonė
je, gaminant maisto produk
tus—481. Šiaip įvairus nu- 
sinuodinimai—1399. Gais
rų aukos—869. Sudegė nuo 
įvairių priežasčių—4,567. 
Gazais nusinuodinimas —

1

Pas

2,143. Nuskendo — 5,571.' 
Nušauta prie nelaimingų at
sitikimu—1,327. Nuo susi- 
žeidimų gaisrų laike mirė — 
122. Užsimušė bepuolant — 
8,905. Žuvo kalnų išdirbys- 
tėse—2,3 <2. Užmušta maši
nomis—1,239. Ant gelžkelių 
—7,695. Tramvajuose—1,8- 
83. Užmušta automobiliais 
—1,281. Užmušta šiaip jau 
kelionėse—2,237. Užmušta 
laike įvairių susidaužimų— 
13,572: Užmušta gyvuliais

Apskaitoma, jog išviso 
tais metais užmušta 66,351 
žmogus.

Ir šitos skaitlinės suran
kiotos tik 22 valstijose ir Co- 
lumbijos distrikte, kur gyve
na 57 procentai viįų šio kra
što gyventoj^. Ant viso gi 
ploto Suv. Valstijų žuvo ne
mažiau, kaip 90,000 žmonių.

O kiek dar susižeidimų?
Jų «į metus prirokuojama 
apie du milijonu. Atmeski
me dabar vaikus ir šiaip jau 
tas visas nelaimes, kurios į- 
vyktų, jeigu kapitalizmo ne
būtų. Tuomet tikriausia lik
sis 50,000 mirčių, kurios tik. 
todėl yra, kad yra kapitaliz
mas. Per dešimtį metų bus 
jau 500,000. Reiškia pramo
nėje per 10 metų žuvo dau
giau žmonių, negu karėse 
per 140 metų! Pačiose vie
nose tik angliakasyklose žu
vo per 25 metus 25,000 žmo
nių.

Ką gi darbininkai ant j:o 
turi pasakyti. Argi kas nors 
drįs dar aiškinti, kad nerei
kia kariaut su kapitalizmu.

. Vertė Brooklyno Dėdė.

MŪSŲ DAKTARAI.
Visuotinau Seiman atvy

ko iš Chicagos d-ras K.1 rusų valdžios draugui neiš- 
Drangelis. Bet ne tame da-' pultri bijoties vykt namo, 
lykas, kad jisai atvyko sei- v. --------
man. Dalykas tame; jog mi-•'. Ne^ina.u’ musų soci- 
nėtame seime jisai pasako jalistai vis vadindavo valpa- 
prakalbą, kuri yra labai cha- ■ raisiečius bulveskučiais. Na, 
rakteriška dėl visų mūsų bet dabar tos apšnekos turės 
daktaru su keliomis tik iširu-jauties. Valparaiso moki- 
timis v j naši A. Žymontas, mūsų

Dr.’K. Draugelis kalbėjo'^1“ sūnus ^r garses- 
apie ligas. Jisai teisingai ne^Tm.?1^y.1?0S.'_ , .. .
nurodė, kaip ligų dalgis tan-l ]us, pavyduoliai,
kiai'daug smarkiau darbuo-jPries Valp^uaiso Athenus. 
jasi, negu karės giltinė. Ji-1 
sai nurodė, kokia daugybė, 
žmonių žūsta nuo ligų, nuo 
kurių galima būtų išsisaugo
ti. — “Reikia tik mokslo, 
reikia tik eksperimentų, rei
kia tik ligonbučių — ir vis
kas bus gerai”.

Taip, reikia mokslo.
Bet kodėl nei tokiam 

Draugeliui, nei kitiems bur
žuaziniams veikėjams neat
eina į galvą pamislyti apie 
tas bMsias ekonomiškas są
lygas, kuriose žmonės gyve
na. Medžiagiškas skurdas, 
blogi būtai, stoka oro, sod
nų, neaprūpintas rytojus, 
baisus susikimšimas did
miesčiuose — kas tame kal
tas, jeigu ne šios dienos su
rėdymas? Jeigu tas surėdy
mas būtų malonesnis vargo 
žmonėms — kiek tai ligų bū
tų perspėta ir jų gydyt ne-

i reiktų! Ir argi to “dramb- 
. Ii o”, to pamato mūsų ligotu-

nemato mūsų ponai dakta-

Menki, palaidi protai yra 
kupini piktumo ir keršto,* ir 
negali jausti linksmybės,ku
rią jaučiama atleidžiant sa
vo priešams. Chesterfield.

Pagavo taip, kaip Stankus 
Vidika.

i naši A. žymontas, mūsų
1 fYorcuiC’ic’ aiiniia rlav

Išminties žodžiai.
Tas, kuris kitiems negali 

atleisti, sulaužo tiltą, ku- 
riuomi pats turės pereiti.

Herbert.

Giliukingas prasižengėlis 
yra geras. Tik tuomet, kuo
met jisai nustoja giliukio, 
policija pradeda jį persekio-

Žmogų niekuomet nėra 
taip lengva apgauti, kaip 
tuomet, kuomet jisai sten
giasi kitą apgauti.

NEUTRALITETAS”.
' Prezidentas Wilsonas ap

skelbė neutralitetą mūsų ša
lies dabartiniame Europos 
valstybių konflikte.

Tai buvo gražus žodžiai, 
bet daugiaus nieko, kaip tik 
žodžiai. Magaryčioms pri
dėjo dar maldų dieną.

Ir, kaip ant tų patyčių, ka- y1?8 J° _ 
da tas neutralitetas buvo i svies°je nerandame, 
padanges keliamas, toj mal-| Seimas veik’ vienbalsiai 
dų dienoj iš Amerikos iš- priėmė rezoliucijas,_apie ka-

MELAS, KURIUO PATĮS 
MELAGIAI NETIKI.

“Seimas buvo partyviš- 
kas” — paskelbė tautiškoji 
spauda, minėdama apie vi
suotinojo seimo darbus. 
“Seimas buvo socijalistiš- 
kas” — priduria drąsesnieji.

Kame party viškumas?
su žiburįu dienos

plaukė Europon laivas, kupi
nas patronų.
?Še tau, Jurguti, ir neutra

litetas! O tai dar toli gražu 
ne viskas. Laivų su patro
nais ir su kitoniška karės 
medžiaga išplauks dar tiek 
ir tiek.

Šiuomi laiku Anglijos ir 
Francijos karės agentai su
pirkinėja vakarinėse valsti
jose arklius, kuriuos gabens 
Europon. Ir vėl neutralite
tas liekasi tik tuščia raide, Į 
kurią niekas nepaiso.

KIEK DAR ŽIAURUMO 
TEBĖRA LIETU

VIUOSE !
Laiškuose iš Lietuvos, ku

rie telpa šiame “Laisvės” 
N-ry, skaitytoj‘ai ras netik 
sugraudinančių žinių . Ten
bus žinių, kuriomis reikės (žiūrėk 
pasibjaurėti ir parausti iš > Reiškia, ta mažuma, tauti- 
gėdos dėl mūsų žmonių žiau-1 ninkai, nieko peiktino tose

rę ir Lietuvos laisvės judėji
mo rėmimą. Veik vienbal
siai. Reiškia, už rezoliucijas 
balsavo netik socijalistai, 
bet veik visi tautininkai su 
katalikais. Jeigu tos re
zoliucijos būtų buvusios so
či j alistiškos, aišku, už jas 
ne socijalistai nebūtų balsa
vę. Seimas įsteigė Lietuvos 
šelpimo fondą, aiškiai bepar- 
tyvį, su bepartyve kasierys- 
te. Pinigai bus siunčiami 
Mokslo Draugijai (argi jau 
ji būt socijalistiška?) Čia 
vėl aiškiausias bepartyvu- 
mas.

Tas bepartyvumas taip 
aiškus, jog net seimo mažu
ma. jau po seimo susirinku
sioji aptart savo partijos 
reikalus (tautiškus) — ir ta 
pripažino, jog visuotino sei
mo rezoliucijos priimtinos 

“Tėvynės” N41).

Koks tai Kalnavertis iš 
Londono rašinėja žinutes i 
“Draugą” ir Į “Lietuvos'-Ži
nias”.

Koks tai New Yorko soci- 
jalistas Danielius prilipo 
kaip musė, prie “Vienybės” 
ir socijalizmą pakeitė uosti
nėjimu.

Kada bus galas tiems dvi- 
veidžiams Janusams politi- 
kieriauti?

“Keleivio” langai apdulkė
ję, o “Ateities” žiba. Taip 
paskelbė vienas “Vienybės” 
korespondenas, užmiršęs, 
kad ne viskas tas auksas, kas 
žiba.

Aš misliau, kad “dakta
ras” Drangelis yra daktaru, 
o tai tik dentistas. Teisybę 

______________ jau Šliupas turi apie tuos 
mo, net minių išsigimimo, ^Chicagos stockyardų intęli- 

"_______ * 1 ‘ ■ gentus! Čiru-Viru.

čios atydos ant šeimynos ir 
tikėjimiškų reikalų regulia
vimo, ypatingai daug rūpi
nasi kariškų reikalų tvarky
mu. Mat, esant priešui, ku
ris gręsia užpulti, išnaikinti 
.savo kaimyną, reikia visuo
met budėti. Apsigynimo bū
dai nuo tokio priešo, buvo 
apdirbami per visus tautelės 
nąrlus, įskaitant ir moteris, 

(Toliau bus).

Kvailys visuomet atranda 
didesnį kvailį, kuris jį-giria, 

Boileau,
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Lietuvos

ne man
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linksmy

ile augalų ir gy 
ilių karalystėje.

Darbas palaimintas, bet 
argas prakeiktas.

JUS GALITE PA 
GERINI GERIAU 

ŠIĄ MAŠINĄ.

Patarnavimas
be, bet pavergimas—pekla

(Susiųsti redakcijon “Laisvės 
skaitytojais).

Conn.: — 
Porto (uos- 

Viską sušaudė,
Monopolių 

Muitinė (tarnož- 
Visi valdiški namai 

enybė neišpasakyta. Duo- 
s negali gau-

gali pagerinti mūsų 
žymiai tik į metus. Kiekvie
nas biskis darbo, padėtas la
vinimui smegenų, gerina 
svarbiausią mašiną, visų 
mašinų išradėją—smegenis. 
Visi galite ją pagerinti ir vi
si turi daryti tai, kur tik at
randa progą.

A. Montvidas.

Atšaukimas.
Laike visuotinjo lietuvių 

seimo Brooklyne, kuris atsi
buvo 1, 2 ii* 3 d. spalio,- aš 
įtariau p. Juozą Ginkų suki- 
kime balsų. -Pasikalbėjus 
ypątiškai su pA J. Ginkum, 
pasirodė, kad tas įtarimas 
buvo neteisingas, todėl aš 
savo žodžius viešai atšaukiu

J. Neviackas.
Aš su šiuomi atšaukimu 

pilnai sutinku ir prieš p. J. 
Neviacką’daugiau nieko ne
turiu. Juozas Ginkus.

Mūsų rankose devynios galybės laišku 
iš Lietuvos. Dauguma tų laiškų rašyti lie
pos pabaigoj ir rugpjūčio pradžioj. Supran
tama, visų laiškų žodis žodin negalime pa
talui n t, todėl patalpiname bent ištraukų. 
Žinome, kad daugeliui mūsų skaitytojų la- 
bai-labai norisi nors šiek-tiek patirti, kas 
dedasi jų gimtinėj apygardoj. Kada skaitai 
tuos laiškus, daugiausia mažamokslių varg
dienių parašytus, graudu, liūdna darosi ant 
širdies. Tie laiškai, rašyti ašarų krauju, 
vaizdena baisų paveikslą neregėtų - nema
tytų vargų.

Męs pasitikim, kad “Laisvės” skaityto
jai ir toliaus siuntinės mums laiškus, ku
riuos gaus iš mūsų vargingos gimtinės. Kas 
nori, kad laiškai būt grąžinami, teiksis apie 
tai paminėti.

Iš Leipūnų (Suv. gub.) rašo J. Rudai
čiui i Gardner, Mass: — “Visiems vyrams 
nuo 18 metų įdavė kardą. Net ir tie, kurie 
vos kojas vilko, turi nešti savo galvą guldyt 
už carą. Arklius, javtfs, pinigus — viską 
valdžia paėmė. Tik kelis svarus duonos 
žmonėms paliko. Visus kaimus tamsus aša
rų debesys užklojo. Baisus buvo atsisveiki
nimas tėvu su savo vaikučiais. Baisus buvo 
šauksmas motynelių, lydint sūnus karėn. 
Žmonių verkimas, arklių žvengimas, gyvu
liu baubimas skrido erdvėn. Laukiame di
delio mūšio po Suvalkais. Išbėgti negalime, 
nes visur, kaip marios, siūbuoja kariumenė. 
Likitės sveiki, vaikeliai, daugiau gal nesi
matysim”.

Iš Liepojaus (Kuršo gub.) rašoma Juo
zui Trilikauskui į Waterbury, 
“Pas mumis jau sūdna diena, 
to) jau nebėra anei ženklo 
sudegino, paliko pūstynes 
“lavkos” visos išdaužytos 
nė) pavirto griuvėsiais 
sušaudyti.. Bran 
nos svaraCT&ap., o ir tos pači 
ti. KaijĮ gyvenam ant svieto, tokio vargo 
n e bu v aų^iliąč iųg. s Dar b.ąi įsu r u žsi d a re. 
Poi^rįm^^

Is Vafžrios (Trakippav.) rašo J. Vaini- 
lavičiui į Newburgh, N. Y. — “Buvau Ame
rikoj spakainas, o dabai’ nežinau nei kur dė
ties. Norėčiau bėgti atgal, bet per rubežių 
jau negali pervežti. Visus zapasnus jau pa
ėmė. Ima ir tuos, kuriems šį rudenį reikės 
stot. Sudiev paskutinį kartą. Negaliu ra
šyt. Visas drebu, kaip apušė ir nematau 
nieko per ašaras”.

Iš Seinų pavieto rašo Birettai į Bayon
ne, N. J. — “Visi vyrai paimti karėn. Liko 
tik tie, kurie niekam netiko, vis seni ir ma
ži vaikai, bet ir tuos pristatė daboti telegra
fo stulpus ir reikia saugot dieną ir naktį. 
Kad galėčiau, pavirsčiau paukšteliu ir lėk
čiau per žalias pieveles, per gireles, kad ga
lėčiau pavirsti antele, plaukčiau per gilias 
jūres pas savo mieliausi vyrą. Nerašykit 
laiškų, nes, mažu, nebūsim gyvi1”.

Iš Naumiesčio (Suv. gub.) laiškas, ra
šytas 23 d. rugpjūčio, vienam iš mūsų skai
tytojų Canadon (Corbino miestan), yra la
bai platus. —-'“Pas mus pakilo didelės karės. 
Turėjom didelę baimę, bet mūsų vaiskas 
pergalėjo. Iš Širvintos (Prūsų pusėje) vo
kiečius išvijo. Visą Širvintą išdegino, ma
žai kas Tiko . Prūsai nuėjo linkui Pilkalnio 
(pavietavas miestas Prūsuose. Red.). Kaip 
iš armotų pradėjo mušt, tai net žemė drebą. 
Prūsai paleido ant Naumiesčio bombų . Už
degė kelis mūrus. Bažnyčios- bokšte skylę 
padarė. Iš miesto jau beveik visi žmonės ir 
žydai išbėgo. Tik kunigai liko ant vietų. 
Dabar jau ne taip baisu, nes nusivijo toliau. 
O Prūsuose tai per dienas ugnis dega.

“Bajoraičių dvarą išdegino, o iš Prūsų 
mūsų kareiviai daugybę prūsų parvarė . 
Parvaro avių kaimenes ir pjauja. Jau ket
virta savaitė, kaip baisią baimę kenčiam. 
Beveik kožną dieną esam, kaip ant mirties 
paskirti. Prūsų kareiviai į mūsų pusę atjo
ja, o mūsų kareiviai juos gaudo. Kai susi
duria — kįla mūšys. Daug užmušta ir šiaip 
jau žmonių, ne kareivių. Slavikų kunigėli 
Prūsų kareiviai nušovė. Daug žmonių iš 
baimės numirs. Tokios daugybės vaisko 
niekad nesam matę. Kaip linkui Slavikų jo
jo, tai buvo didžiausias debesys. Vieni jau 
buvo Slavikuos, o kiti dar ties' mumis. 
Ant pabaigos su armotomis su karūnom va
davo. Orlaiviai skrido padangėje, o ir šau
dė. Tai čia ir baimė. Visur baisus ūžimas. 
Į bažnyčią jau dvi nedėlios neleido kareiviai 
eit. Duodu žinot, kad Kybartus, Virbalį ir

I (Tąsa).
Ajilink nelaiminguosius 

laksto kitos laimingesnės po
ros,-bet neturi pajiegų juo- 
dviejm pagelbėti... O aš, sau
sinėk griaužiamas, pasigro
žėdamas žiūriu ant to silpno 
sutvėrimo, kuris, sužeistas 
ir įnirdamas, neatsako savo 
patraukimui ir kurio pasku
tinis kvėptelėjimas dingsta 
paskutiniame meilės sudre
bėjome.

Taigi net šitame tyre my
li; net tame neapgyventame 
žemės kampe randasi meilės 
herojus, net tame nuošalia
me pakrašty yra begailestin- 
gas žmogus. (Tasai musulas, 
—tai kietsparnių veislės, va
dinamas civindela sylvicio- 
la; bet ir daugelis kitų mu- 
sulėliu tokia-pat pajiega my- 
li. Sužeisti ir mirdami jie 
neapleidžia savo patelės).

Eidtkūnus išdegino. Išdegino ir Stenaičių 
kaimą (nuo Kybartų keturi viorstai). Dau
gelis Lauckaimio gaspadorių išbėgiojo. Da- 
oar dar duodu žinot, kad kuomet mūsų ka
reiviai pradėjo degint Širvintą, tai Nau- 
niesčio žmonės mitriomis bėgo širvinton ir 
lešė iš ten, ką tik galėjo, ceikius ir visokius 
tavorus ir patalines, nes Širvintoj yra nema
žai gėrybės. Vokietėliai bėgo, viską paliko. 
Mūsų žmonės davė Žalnieriams pusę rublio 
ar rublį, tai galėjo nešt, ką norėjo; kiti tai 
važiuoti važiavo. Net iš Sintautų ir iš Griš
kabūdžio važiavo žmonės, kad tik gauti pri- 
siplėšt nuo nelaimingų vokietėlių. Už tai 
kunigas visus vagimis, plėšikais išvadino”.

Iš Vilniaus pavieto, Musninkų gmino 
rašo Tamošiūnui į Shenandoah, Pa. — (iš
siųsta iš Lietuvos 24 d. rugp.) — “19 d. šio 
mėnesio baisus verksmas buvo ant rinkos 
Musninkuose, kada pačios išleido vyrus, tė
vai sūnus; sūnai ir dukterįs verkė tėvų ir 
motynų. Išvažiuot niekur negalima. Trau
kiniai tik kareivius veža. Iš Kauno išvary
ti visi gyventojai”.

Iš Seredžiaus (Kauno pav.), rašo K.Gu- 
dzevičiui į Gilbertville, Mass. — “Zemskis 
viršininkas išvažinėjo po kaimus ir liepė 
priruošti į tris dienas padvadas, kad išvežti 
moteris su mažais vaikais. Sako, kad per 
4 dienas reikia išvažiuoti, nes paskui bus vi
si keliai uždaryti. Monopoliai ir alinės už
daryta ir sako, kad jau nebeatidarys. Se
redžiuj pilna maskolių. Pas mus visi ver
kia. Kariumenė eina linkui Liepojaus. Jau 
nežinia nei kur dėties”.

Gulėdamas sode ant žemo 
suolo, taip, jog galiu suuos
ti žemės kvapą, viena ranka 
purtinu limono žiedelius, ki
ta — baidau skruzdės, ku
rios. darbu užimtos, bėginė- 

jokies ja smiltėtais takeliais. Du 
mažu šešėliu šmėstelėjo 
prieš piano akis ir sustojo 
priešais mane takelio vidu-

vičiui į Mahanoy City, Pa. — “Iš Prienų visi 
žmonės išsikraustė. Žmonėms niekas ne
miela; visi verkia, dejuoja. Viskas stovi ant 
laukų. Niekas nieko neveža namo. Vyrai 
nuo 16 iki 50 metų paimti. Pinigų pačte 
niekam neduoda. Sudiev, mieli sūneliai,su
diev mielos dukrelės, sudiev mielos marte
lės, sudiev maži vaikeliai ir sudiev visiems 
giminėlėms”.

Laiškas iš karės lauko. Rašo kareivis 
Dzidolikas savo broliui į Škotiją. Tasai 
laiškas vėliau tapo persiųstas į Benld, Ill. — 
“Aš apsižvalgiau valandėlę apie save. Apie 
mane buvo neišpasakyta kova. Niekas apie 
artymo meilę šioje-valandoje nepamislina. 
Rodosi, kad visaą pragaras atsivėrė su vi
som savo balsenybė^^^moftįų^ 
klanuos kraujo mirkstančių, šauksmai pri
baigti sužeistus, ginklų čerškėjimas, arklių 
žvengimas, štai, kanūolės kulka eksplio- 
duoja visai šalę manęs. 5 kareiviai krinta 
ant vietos. Vienam kareiviui likosi nu
trauktos abi kojos, bet jis dar gyvas. Jis 
meldžia, kad męs jį pribaigtume. Aficieris 
jo pasigailėjo, nušovė. Bet čia atlekia kul
ka ir ant vietos paguldo aficierį. Būk svei
kas mano brolis.— Jurgis^Dzidolikas”.

Iš Suvalkų Paprūsės (Naumiesčio apy
gardos) rašo dar vienam mūsų skaitytojui 
Canadon. — Pristatė pilnus miestlaukius 
armotų, o daugiausia ant Kučkalnio (Kuc- 
kalniu vadina pieskinį kalną netoli Nau
miesčio). Kaip pradėjo šaudyti, tai, rodos, 
smertis po akių.

Prūsokai leido bombas, norėjo Naumie
stį išdeginti ir bažnyčią išgriauti, bet tiktai 
bažnyčios langus išdaužė ir bokšte skyles iš
griovė, vieną mūrą uždegė ir du žydukus už
mušė. Baimė neišpasakyta. Vaikai, verkia, 
bijosi. Nėr kur padėti drabužius ir patali
nes; viskas į žemę užkasta. Taipgi ir sau 
duobes išsikasėm.

Vien tik ašaros mūsų šalelėj. Vyrus 
zapasnus visus suėmė. Iš Kybartų gyven
tojus visus išvarė, o Kybartus bemaž visus 
išdegino, dabar daugiausia matyt vien tik 
ugnis, šūkleliuos Kavaliūnas, Grubertas ir 
Domininkaitis visai liko išdeginta, o Jekevi- 
čiaus tik stuba ir klėtis liko. Slibinų Bag- 
danavičiaus ir Prapuolenio taipgi viskas su
deginta. Prūsų net ir moterįs į mūs karei
vius šauja, tai iš katrų namų tik šaudė, tai 
tuos išdegino, o Širvintą visą išdeginta, nei 
vienos triobos neliko.

Javus, kurie buvo nupjauti, tuos karei
vių arkliams sušėrė, o kurie nepjauti, tuos 
sumynė . Taip išrodo,1 jog badas neišveng- 
tinas.

Jau biskį į Prūsus įsiveržė, tai jeigu ne- 
grįžš, tai dievui dėkui, o jeigu prūsas sugra
žintų, tai jau vistiek nei vienas neliksim/ba 
prūsas visus katalikus žudo. Jokiu būdu ne
galiu visas nelaimes aprašyti”.

Iš Trakų pay. rašo V. Stalmokui, jog 
kožnuos namuos paėmė po 2 
mė taip-pat ponus ir žydus. Net laukai 
skamba nuo ašarų ir verksmo mažų vaiku
čių. Senelius varo ant kelių ir jie ten stovi 
dieną ir naktį. Kitus vėl išvarė revus kasti 

(Tąsa ant 4-to pus.).

protą mylėjusis,po kelių nekantrių 
' rinkių,pergali kliūtis ir savo 
sparnais purto kokietės 
sparnelius. Auksinės dul
kės pasklysta ore; jį atstu
mia, naujas užpuolimas ir 
gašlus drebėjimas užbaigia 
tą sceną. Išlengvo patelė, 
rodos,pasiduoda nekantriam 
savo mylimojo geidimui, bet 
kaip tik jis, matydamas sa
vo geidimo tikslą prisiarti
nant, dar labiau užsidegė, ir 
kaip tik jis jau rengėsi savo 
gauruotu ūseliu paliesti šil
kinį savo numylėtosios lie
menei], tai jinai nulėkė du- 
žingsniu toliau. Jis lekia 
paskui ir žaislas atsinaujina. 
Karštis didinasi; erzinami 
geismai degina, kaip saulė. 
Kokietė atsisuka užpakaliu 
prie savo persekiotojo ir iš
lengvo išskečia sparnelius, 
idant parodžius visą savo 
brangenybių gražumą, savo 
auksą, savo atlošą; paskui 
jinai vėl juos suglaudžia, su
taiso ir akįmirksny paslepia 
visą savo turtingą pasipuo
šimą, kuriuomi ją gamtą ap
dovanojo.

Patinėlis nemažiau už pa
telę stengiasi parodyti savo 
gražumus; mažais šūksniais 
jisai atsistoja prieš savo my
limąją, plačiai išskečia savo 
sparnus, kad parodžius savo 
spalvų tūkstanti ir savo ru
dų akių žibėjimą. Glamonė- 
jimosi troškimas pasiekė 
juose augščiausį laipsnį.

Juodu susiartina tiek, 
idant pasibučiuoti ūse
liais ir ilgame, saldžiame 
glamonėjime šnabžda ju
dviejų sparneliai. Dabar 
juodu ilsisi, sotinusi bučkių 
saldybe.

Kaip ištikro saldžiai - ma
lonus turi būt tų dviejų šil
kiniu ir atlosimų 
prisilytėjirnas, 
švelnus - mandagus, jog nei 
viena auksinės dulkės dalelė 
nenupučia žemyn!

Ne kartą mačiau aš tuos 
laimingus sutvėrimus, nau
dojantis susituokimo laime 
ir pavydėjau rojiškam dvie
jų sparnelių pasibučiavimui, 
prieš kurio paezij 
dagi žmogaus meile jaučiasi 
visai niekiška.

Dvi esybės nuogos ir tuo- 
pat laiku papuoštos, karštos 
ir nekaltos, myli tik sykį sa
vo gyvenime ir tik vieną esy
bę; glėbiuojasi ant žemės ir 
susituokia ore ;sotinas kviet- 
ko sulčia ir saulės spin
duliu, meilinasi sparneliais, 
įsimyli į savo spalvas, kurių 
nesuteiks nei chemija, nei 
Ticianas su Rubensu. Du 
sutvėrimėliu, galop, aplei
džia gyvenimą, ilgame pasi
bučiavime ir .miršta, todėl 
jog mylėjo; — po ilgo gla
monėji mos ir tūkstančio 
meilumų juodu atsiduoda 
pastaram ir karščiausiam 
pabučiavimui, idant pirm, 
negu išlėkti amžinastiri, už
žiebti naują gyvasties žibin
tuvą, kuri juose pačiuose jau 
gęsta. Aš sekiojau akimis, 
kaip juodu lekiojo, sukiojo
si, tai artniosi, tai tolinosi, 
huo viens kito, o kuomet juo
du dingo žydroj erdvėj — aš 
atsidusau ir tariau: kodėl 
męs taip nemylime?...

J. Stropus. 
(Toliau bus)..

Juo žmogus mažiau žino 
fizikos ir mechanikos princi
pus,Muo labiau jis suka savo 
galvą apie išradimą nebūtų 
mašinų arba pagerinimą e- 
sančiųjų. Tūli maniakai net 
viso gyvenimo viltį tam pa
švenčia, kiti gi pusę amžiaus 
apie tai kalba, galvoja ir 
bando. Visokių mašinų įve
dimas ir pagerinimas pri
klauso veik išimtinai tik ži
novams. Nežinantieji tik 
laiką gaišina, o laikas yra žmogų, kuris 
vienas iš brangiausių daly-j kartinį medicin 
kų, žmogaus turimų. ‘

Aš patarčiau norintiems 
išrast ir pagerint įvairias 
mašinas pirmiausiai page
rinti savo mašiną, kuri yra 
išradėju ir darytoju visų 
mašinų ir išradimų. Tąja 
mašina yra mūsų smegenįs.

Žmonija gyvena tūkstan
čius metų. Ji daug ką ištyrė, 
suprato savo ilgame gyveni
me. Tūli jos nariai pašven
tė visą savo amžių tyrinėji
mams. Kiti buvo genijališ- 
ki ir savo gabumu padėjo 
daug ko ištirt. Viskas, ką 
žmonija atrado iki šiol tei
singu ir melagingu, yra išdė
styta atskiru mokslų knygo
se ir perduodama vienų žmo
nių kitiems. Būta gerų 
smegenų ir reikėta ilgų me
tų, kol susitvėrė dabartiniai 
mokslai. Vieno žmogaus 
smegenįs nevalioja, kad su
imt į jas iki šiol pagamin
tuosius ištyrimus, vienok tie 
ištyrimai liko sugrupuoti 
pagal jų rūšis ir kiekvienas 
žmogus gali pajieškoti susi
pažint su vienos ar kitos 
grupes ištyrimais— mokslu. 
Norintieji turėt reikalą su 
mašinų išradimais, pagerini
mais ir abelnai su mechani
kos ir technikos dalykais 
pirmiausiai privalo susipa
žinti su geometrija, trigono
metrija, fizika, chemija ir 
kijtais tinkamais mokslais. 
Bandymai ir galvojimai apie 
išradimus ir i vedinius me
chanikoj ir technikoj, be ži
nojimo tu mokslu, yra lygus 
bandymui sumeškeriot žuvį 
neseniai prilytoj balni. Vie
toj bandyt ir galvot ir gai
šinti tam ilga laiką, velyk 
suvartot ta laiką, energi ją ir 
lėšas reikalingų mokslu įgy- 
iimui. Jei žmonės tiek mo
kintus ir turėtu tiek patrau
kimo prie mokslo, kaip prie 
išradimu, tuomet žmonija 
būtu dusyk, jei ne daugiau, 
apsišvietus. kelis sykius ge
resnes mašinas ir kitus iš- 
dirbvstės įrankius mes turė
tume, ir ju mokslas leistų 
jiems įvesti atsakančią tvar
ka naša ulėj.

Prasti žmoneliai savn 
bandymuose ka nors išrasti 
ar pagerinti visada daro ei
bes tu klaidu, kurios jau bu
vo padarytos pirmesnių 
žmonių ir liko pripažintos 
klaidomis. Daleiskime, tūli 
žmoneliai dar ir šiandien 
gaišina laiką išradimui to

kios mašinos, kuri pati per gird 
save, suktųsi, nors A 
Kuoaiškiausiai darodo, t 
cokio judėjimo pagimdymas 
yra pilnai priešingas fizikos 
neužginčijamoms taisyk
lėms. Kokis reikalas atkar
toti kitų klaidas ir dirbti ką 
nors prieš gamtos taisykles, 
jei yra galima trumpiau ir 
lengviau dasižinot iš tinka
mų knygų ir mokyklose, kas 
galima ir kas negalima? Jei 
išmokęs žmogus nieko neį
ves ir nepagerins, tai visgi jo 
mokslas leis jam būt žinomu 
amatninku, žinovu ir duos 
progą ne tik užganėdint žin
geidumą, o ir pasinaudot tū
lais dalykais.

sakytumėte apie 
atmestu da- 
os mokslą ir 

imtų pats viską iš pradžios 
tyrinėt, bandyt? Jūs pava
dintumėte jį bepročiu ir pik
tadariu, nes jis daug blėdies 
atneštu sau ir kitiems, kol 
nors biskį ką ištirtų. Jūs 
jam sakytumėete: “Kokių 
velniu tu neini į mokyklą ir 
neišsimokini to, kas per am
žius liko ištirta ir išbandyta, 
nes ir tai kelis metus tau 
ims, kol tu išmoksi gatavai 
ištirtus dalykus, o ką čia 
kalbėt, kad tu per savo 
trumpą amžių ką gerą ištir
tum”. Ir jūs būsite teisingi, 
duodami jam minėtą patari
mą.

Tokis pat patarimas tinka 
ii’ visiems tyrinėtojams, iš
rast ir pagerint ką nors no
kintiems, bet neturintiems 
to mokslo, kuris jau liko su
tvarkytas. Nepasimokinu
sio žmogaus pasigirimas ką 
nors išrasti ii’ pagerinti yra 
lygus pasigirimui nemokan
čio skaityt ir rašyt, 
na rašys gera veikalą.

Žmogus, neturintis 
mokslo šakos, bevei 
būti užtikrintas, jog jis nie
ko neišras, neįves, nepage
rins. Mažu, iš milijonu vie
nam pasitaiko išnetyčių ką 
nors padaryt.

Man matos, jog nieko nė
ra kvailesnio, kaip ką nors jojai 
gerą išrast stengimasi ir tuo 
pačiu laiku savo smegenų 
palikimas kvailomis. Kadan
gi visi ištyrimai,išradimai ir 
įvedimai yra smegenų darbo 
produktas, tad pirmiau, ne
gu ką pradėt dirbt, reikia iš, 
ivinti jas, duot žinot joms, 

kas teisinga ir klaidinga, 
lzad jos komanduotų mus 
nū su darbe.

Mašinas išrast ir pagerint ganai išvystyti labiau 
:r kitus dalykus ištirt pasi 
seka tik kelintam 
visada tik dalyk 
Bet aš paklausiu 
nos gerumas ar 
gerumas yra jums 
nis? ? 
kad ir geriausią i 
gavimą gero 
nas pagerint ne visiems gali|vą ir, godumo 
sektis, la'bai menka progą" 
^urime prie to ir reikia rizi- 
kuot, bet savo protą page- 
•int golime visi ir labai leng

vai. Smegenįs duoda mums 
n rot a. Kad gavus jį, reikia 
i^s tinkamai sutvarkyt. Ima 
Hk keletą metų, kad jos lik
tų pusėtinai gerai sutvarky
tos. Skaitymas geru raštų,

Ujimas pamokinančių ginėja apsukui, kaijp vaikas 
žinovai kalbų ir lankymas mokyklos bėginėja aplink stalą, idant 

jog'kas dieną tik ant 15<minutų išsisukti nuo smūgio, Bet įsi-

- -'L

Tai du žibančiu ir spar
nuotu oriniu sutvėrimu; jų 
maitinimosi organai plony- 

kain siūleliai, idant ga
lėtų žiedų nektaru maitin
tis, kad skrajoti oro erdvėje, 
tiems sutvėrimėliams duoti 
keturi dideli sparnai. Jų
dviejų valandos suskaitytos: 
jiedu turi mylėti, paskui nu
mirti, ir dėl greit praeinan
čios meiluj gamta sutvėrė 
juodu karštais ir vikriais: 
iudvieju jausmų organai di
desni už pilveli, gražumo or- ...... - - - •
viduriai. Tai plėštekėlės, 

’• netoli kuriu vardo aš nežinau, 
žinovių. Jiedu įsimylėjusiu ir, le- 
r maši- L’iodamu. iš pajiegų vienas 

jūsų proto kita vejasi.
s svarbes-1 Jiedu nemato, jog prie 

Manau, kad visi atmes juodviejų taikosi tvgras: 
mašiną už ■ storas driežas tyliai išslinko 

proto. Maši-|iš-nž suolo, kraipo savo gal- 
i pilnas, laižo 

lūpas savo dvišakiu liežuviu. 
Plėštekėlės perdaug lai
mingos, kad mislvti apie ty
kančius ant jųdviejų prie
šes; ar juodu neatrado stie
belio su žiedeliu, d juod- 
viem tai čielas pasaulis. Pa
telė naudojasi tuo stiebeliu, 
kaipo apsauga nuo savo 
brangaus persekiotojo ir bė-

• ' ' , A O - . A
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MOT E RIMS
NAUJIENOS
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valsčiaus 
nebeis)ei- 
Visi žmo-

naudot. Dalį pasiliekam ant toliaus. Gai
la, kad nekurie skaitytojai prisiunčia laiš
kus, be konventų ar pažymėjimo iš' kokios 
vietos Lietuvoj laiškas pasiųstas. Kadangi 
pačiame laiške tankiai negalima išskaityti, 
iš kur laiškas, tai tokių laiškų negalim su
naudot.

M. Ramanauskienė.

Ar reikalinga mo
terims politika?

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

PRIEŽIŪRA ŽINDAMŲ
kūdikių.

(Pagal praktišką enci
klopediją).

i

Laiškai iš Lietuvos.
(Tąsa nuo 3-čio pus.), 

ir pilti volus palei Nemuną. Viskas baisiai 
pabrango. Pyrago svaras — 10 kapeikų, 
kerosino svaras 15 kap.”. *

Iš Panedėlio valse. (Panev. pav.) rašo 
V. Klemkai į So. Boston, Mass.—“Mūsų vi
sas kraštas, turbūt, pelenais nueis ir žmo
gaus gal jau nei vieno neliks. Kurie bagoti, 
tie galės kur toliau važiuoti, o męs, vargdie
niai, kurgi važiuosim? 18 d. liep. pas mus 
buvo mobilizacija zapasnų kareivių ir ark
lių. Visus ligi paskutinio išvarė. Tik kat
ras turi čystą otstavką arba koks ubagas — 
tai paliko. Opolčenikus penkių metų irgi vi
sus išvarė. Arklių iš Panedėlio 
paėmė 180. Amerikon neivieno 
džia ir per Liepoją nebeleidžia, 
nes aimanuoja ir laukia mirties”.

Lietuvis kareivis Povylas Gotautas ra
šo iš karės savo broliui į Athol, Mass.—“Aš 
stoviu ant ugnies linijos. Kulipkos zvimbia, 
kaip bitės pro šalį. Aš dar esu gyvas, bet 
mano draugi) jau daug yra užmuštų ir su
žeistų. Esu sale Prūsų rubežiaus”.

Dar laiškas iš Liepojaus. Rašoma V. 
Daubarui į New Kensington, Pa.—“Sename 
Liepojuj, kur turtingesni gyvena, tai dar 
nieko, bet naujame, kur gyvena tik darbi
ninkai, tai vien tik verksmas tesigirdi. Mū
sų laikraščiuose niekur teisybės nesužinosi. 
Giriasi, kad visur mobilizaciją žmonės suti
ko su didžiausiu džiaugsmu, bet man rodosi, 
kad visur yra taip liūdna, kaip ir Liepojuj”.

Iš Krakių parap. (Kauno gub.) rašo 
vienam mūsų skaitytojui į Elizabeth, N. J. 
—“Jau keturios dienos, kaip apskelbtas ka- 

• rėš stovis. Šaukia karėn visus, kas tik turi 
šiokį-tokį bilietą. Iš Lenčių šaukė — Pilio- 
nį, Morkų, Demenčių, žvegždus ir tt., iš Bo
belių — M. Urbą ir tt. Męs, keliese, dar slap
stomės. Naktimis nemiegam, o dienomis 
dabojamės ir slapstomės. Viskas juda-kruta 
Žmones varo tai dabot gelžkelius, tai tele
grafo stulpus. Ant viorsto stato po keturis 
žmones. Visur užragino padvadas masko
lius vežti. Dvaruose liepė nuvalyt laukus ir 
dabar surašinėja gyvulius. Kareivių vis 
daugiau varo į Paprūsę. Labiausia nelai
mingi tai kareiviai, kurie ir patįs neišmano, 
kur nešti galvą ir vaikščioja, lyg pamišę”, 
uį* Laiškas lietuvio sanitaro. Rašytas iŠ 
Kauno, karei jau prasidėjus.—“Esmė pas
kirtas į 28 artilerijos brigadą, 6 batarėją ir 
stoviu už Kauno ant fortu. O iš tenais tur
būt išeisim ant rubežiaus. Esu paskirtas 
sanitaru,tai turiu dar mažą viltį gyvas išlik
ti, nes nuo ugnies stovėsiu toliau. Tik po- 
mūšio reikės rinkti sužeistuosius ir daryti 
jiems perrišimus žaizdų. Jeigu mane už
muštų, tai tau, brolau, reikia rūpinties apie 
tėvelius ir sesutes. Aš esu ramus, tik šir
dį man sopa dėl tėvelių. Jeigu prūsų nesu- 
laikysim, tuomet sudegins viską. Męs apie 
karę jokiu teisingų žinių neturime. Ūkinin
kams atima viską ,tik trečią dalį gyvulių pa
lieka. Tavo Zenonas”.

Iš Marijampolės (Suv. gub.) rašo P. 
Lietuvninkui į Cliffside, N. J. — “Žmonės, 
ašaras lieja ir nežino, kur dingti. Nuo Vil
kaviškio iki Prūsų jau rusų vaiskas eilė prie 
eilės sustatytas ir laukiama tik mūšio. Prū
sų kariumenė irgi jau prisiruošus. Iš Mari
jampolės visi, kas gyvas, palikę visus tur
tus, kraustosi tolyn, bet nei patįs nežino, 
kur apsistos. Arklių baisybes ima, net nes
pėja vest. Dar prieš tris dienas nieko neži
nojom apie karę. Kaune jau nieko neliko.

“Apie Kauną tuščia. Kas dar pasiliko, 
tai jau beveik miršta iš bado, nes jau svaras 
duonos kaštuoja 20 kapeikų, bet daugumas 
nei tų 20 kap. neturi. Vilniuj jau tiek prisi
rinko žmonių, kad jau daugumas badu mirš
ta. Męs ir turime tik tris rublius ir laukiam 
mirties. Būčiau buvusi laiminga, kad bū
čiau kartu vykus Amerikon. O dabar apsi
rinksiu sklypą žemės su savo maža dukrele, 
nes jau nėra kam rūpinties apie mus. Kad 
būčiau nors sapne susapnavus apie šią bai
siausią karę, tai būčiau nors pinigų pasili
kus prie savęs. Kiti važiuoja net ant Kau
kazo.
nyje. Mieste kad ir už pinigus nieko nega
lima gaut. Viskas priverstinai uždari
nėta”.

Iš Gražiškių (Vilkaviškio pav.) rašo 
Antanui Vasiliauskui į Herrin, Ill, jo žmo
na. — “Vaisko jau pilna visur — ir pas gas- 
padorius ir dvaruose. Visus vyrus karėn 
paėmė. Liko tiktai seneliai. Seniai turi 
saugot telegrafo stulpus. Nežinia kas bus 
už poros dienų. Rytoj važiuosim atsiimt pi
nigų į kasą, bet nežinia ar duos”.
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Šiuo sykiu ne visus laiškus galėjom

Kad geriau kūdikio kūnas 
prisisotintų oru ir sustiprė
tų organizmas, tai prieš mie
gą ir po miegui reikalinga 
kūdikį visai išvilkti iš drabu
žių ir palikti nuogą ant ke
liate minutų, žiūrint pagal 
temperatūros augštumo; 
kuomet jau kūdikis paauga 
ir pradeda bėgioti, reikia 
leisti basa, tik vienuos marš- 
kiniuos, po kambarį pabė
gioti. Tą kūdikiai labai 
mėgsta, ypatingai mažiukai, 

surėdymas kuomet juos išvelki iš dra- 

kelių minutų, tai per visą 
laiką neguli ramiai, bet juda, 

____minas:. Taip beju- 
i įgauna geresnį 

tuo savo pasyviškumu, neatbojimu tik palai- I kraujo vaikščiojimą ir pas-

viename savo suvažiavime ilgai svarstė, ar 
ir moterei pripažinti, kad ji turinti dūšią. 
Rodosi, draugės, męs tik turėtume nusišyp
soti iš tokių manymų bažnyčios tėvų, kad 
męs, neturinčios dūšios, galėjome pagimdyti 
ir išauklėti augštesnį tvarinį už save, būtent 
vyrą, kuris turėjo netik dūšią, bet dar buvo 
ir mūsų vadovas.

šiandien ' kapitalistiškas i
mums, moterims, taipgi nenori pripažinti bužių ir palieki nuogus ant 
politiškų teisių, lygių su vyrais. Męs gi, j mmu.tų, 
moterįs, nejieškodamos tų teisių, lygir su- į/irnksminask 
tinkame su šio surėdymo nusakymais. Męs dėdami 
i ’v’ ” /
kome šią sistemą, kuri yra jau pasenusi ir kui daug geriau miega, 
atgyvenusi savo laiką.

dasi už stalo ir pradeda ger
ti, o pati, kaip kokia beždžio
nė, bėga per gatvę į krautu
vę ką nors vakarienei nu
pirkti.

Nepoilgam ir vyras pasi
daro linksmas.

K. V is-t as.

moteris, tai nejunti, kaip iš
sitari: “Jonai, žiūrėk, mote
ris gatve eina!” Ir jeigu ka
da nors gaunL progą išeiti, 
tai jautiesi visai kitam pa
sauly. Mikolainienė reko
menduoja skaityti darbinin
kiškus laikraščius ir knygas. 
Suprantama, tas geras ir 
reikalingas darbas . Bet kad 
neatsilikus nuo progreso, 
kad nepasidarius mokintu 
laukiniu žmogum, kuris ne
dalyvauja su visais, kad ne
atsilikus nuo tų visų įpročių, 
reikalinga, apart skaitymo 
laikraščių ir knygų, lankytis 
i viešus susirinkimus,teatrus 
ir tt.

Mikolainienė sako: “Jeigu 
turime mažų kūdikių, tai ne
norėkime, kad vyrai juos už
augintų”. Męs nereikalau
jame, kad vyrai juos augin
tu, bet tik reikalaujame, kad 
jie mums padėtų.

Toliaus M. Sako: “Argi 
visą amžį męs turime už lop
šio sėdėti?”' Reikia atsaky
ti. kad beveik visą, nes abel- 
nai turime išsėdėti iki 45 me
tų, o jau po 45 metų nupuo
la energija ir viskas pradeda 
mainytis. Todėl męs ir turi
me reikalauti, kad kaip vy
ro, taip ir moters išėjimai 
turi būt lygus, nes vyras dir
ba dirbtuvėj, o moteris na
muose, tai jeigu vieną vaka
rą išėjo vyras, tai kitą vaka
ri turi išleisti moterį. Kaip

kūdikiai mėgsta ilgai miego
ti ir nubudę ilgai guli lovoj 
nejudėdami, slėpdamiesi nuo 
nuaugusių, kad jie jau nubu
do ir bijodami, kad jiems ne
lieptų tuojaus rengtis. To
kie kūdikiai reikia labai pri
žiūrėti, kad jie tuoy.us, kaip 
tik nubunda, keltųsi, nes tas 
abai nesveika. Apart to, 
tokie kūdikiai turi būt gydo
mi daktaro specijalisto.

Jeigu tėvai užlaikys visus 
tuos nurodymus, kurie “lai
svėj” vuvo išdėstyti, tai, be 
abejonės, kūdikiai bus svei
ki, linksmi ir užaugę jausis 
laimingais. O tie visi nuro
dymai jau nėra taip sunkus 
išpildyti.

Bet deja! Mūsų tėvai la
bai mažai atkreipia į kūdi
kių auginimą atydą. Dau
giausia motinos rūpinasi sa
vo reikalais, o kūdikį nume
ta į šalį ir duoda jam iki “so^ 
č.iai” paverkti, o kaip jau kū
dikis “prisisotina”, kuomet 
jau netenka pajiegos, tai nu
distą ir užmiega. Motina iš

Moterįs nori užimti vyrų 
vietas.

Petrogradas, Rusija. — 
Čia veik visus karų konduk
torius paėmė kariumenėn ir 
jų vietas užėmė kandidatai, 
liuosi nuo kariumenės. 
Puom tarpu dauguma mote
rų, kurių vyrai tapo paimti 
kariumenėn, padavė prašy
mus miesto galvai, kad jis 
užleistų joms vyrų vietas 
būti karų konduktoriais, pa
kol nesugrįž jų vyrai. Mo
terįs savo prašymuose priro
dinėja, kad jos esą susipaži
nę su tarnysta ir atliksiu sa
vo užduotis kogeriausiai.

Miesto galva tuos prašy
mus priėmė maloniai. Nors 
ir vyrų konduktorių užten
ka, bet miesto valdyba mano , 
suteikti pirmiausia vietas ' 
moterims, o tik atliekamas 
vyrams. Valdyba nori išmė
ginti, kaip moteris atliks tą 
darbą.

atgyvenusi savo laiką. , Kaslink tylos laike miego,
Aš noriu pasakyti, sesės, kad męs, ne-1 tai negalima daleisti nepa- 

įieškodamos lygių teisių su vyrais, skriau
džiame ne tik save, bet ir juos, vyrus,1 
o turčiam sukraujam milijonus iš savo skur-| 
do ir sunkaus darbo ir išaikvojam savo spė-l 
kas, nes dirbame kapitalistams veik visuo-į 
mot už mažesnę algą. Tuomet męs pastojo
me pavojingais konkurentais vyrams.

Šiandieninės sistemos atžagareiviai už
meta mums, jog męs negalime turėti lygių 
teisių. Sako, kad męs persilpnos, nesubren
dusius, vienok jie naudojasi moterų darbu 
pramonijoj. Jeigu męs esame silpnos, tai 
todėl, kad. šiandieninė draugija nenori su- 
stiprint mūsų spėkų. Atmename ir savo 
šalį, Lietuvą. Jau mums, nuo užgimimo, 
nebuvo skirta lygi dalis su vyrais pasiekti! 
daugiau mokslo, atsiekti didesnį idealą. Gal, 
drauges, dar pamenate tą išsitarimą mūsų 
tėvų: “mergaite nebus kunigas, nei rašti
ninkas, tai kam jai dar reikia to mokslo?” 
Tat ir neleisdavo mus į mokyklas ir visuo
met pasilikdavom nuskriaustos. Taigi, ro
dosi, mums nereikėtų nei prikaišioti, išmė
tinėti, kad męs esame nesubrendusius, kad 
męs žemiau stovime susipratime ir apšvie
time už vyrus, jeigu męs kultūriškai esame 
atsilikusios. Tame jau yra daug didesnė 
vyrų kaltė, kad jie nepasirūpino suteikti 
mums to “subrendimo”, kurio trūkume mus 
kaltina.

Šiandien gi, naujosios gadynės vėjaliui 
papūtus, moteris jaučiasi visai kitaip. Męs, 
moteris, galėtume pasigirti savo mokslu ir 
išmintingumu, jeigu mums būtų suteiktos 
lygios teisės politikoj ir visose mokslo ša
kose.

Męs, draugės, galime pasigirti, kad 
daugelis moterų šiandien yra profesijona- 
lės. Męs jau turime moterų gydytojų, turi
me moterų advokatų, turime labai didelį 
skaitlių moterų mokytojų, turime knygve- 
džių, dailininkių ir šiaip jau ofisų tarnau
tojų, kurios tankiai atlieka labai sunkius 
darbus.

Politikoje daugely šalių moterįs užima 
valdiškas vietas ir darbuojasi nei kiek ne
blogiau ,hegu vyrai. Moterįs yra parlamen
tų ir vietinių seimų delegatais, universi
tetų profesoriais, labdarybės įstaigų vedė
jais ir 1.1. Reiškia, moteris aš protiško at
žvilgio nėra silpnesnė, negu vyras, jeigu tik 
jai suteikiama lygus su vyru mokslas.

Šiandien, kapitalistiškoje tvarkoje, męs 
esame labai naudingos savo skriaudikams, 
bet visuomenei tankiai iš to būna didžiausi 
nuostoliai. Męs užimame vyrų vietas dirb
tuvėse, atliekame jų darbą, bet už daug pi
gesne algą. Tuomet męs kapitalistiškai 
klesai esame labai naudingos, nes ji turi iš 
mūsų darbo dvigumą pelną. Bet savo vy
rams męs būname, kaipo skriaudikėms, 
atimdamos jiems darbą. Nesakau, kad tai 
būtų individuališka (ypatiška) moterų kal
tė. Tame daugiausia yra kaltos gyvenimo 
aplinkybės, kurios mus priverčia jieškoti 
darbo. Tankiai moterįs turi dirbti tik to
dėl, kad palaikius šeimynišką gyvenimą. Ir 
paties šeimyniško gyvenimb sutvėrimas da
rosi vis sunkesniu. Jauni vyrai nenori apsi-

(Pabaiga bus).

prasto bildesio arba šauks
mo, nes tas naujagimiam 
kenkia, bet paprastas nami
nis bildėsis ir paprastos kal
bos nieko nekenkia ir nerei
kia nuo to apsaugoti, nes 
prie paprasto bildesio kūdi
kis greitai pripranta ir prie

kis “paverkė” ir užmigo. Bet 
kasžin, kaip ta motina jaus
tųsi, jeigu jai būtų koks 
nesmagumas ir jinai iki tiek 
verktų, kad jau visai netek
tų jiegų ir užmigtų? Aš ma
nau, kad jinai, atbudus iš to
kio miego, kelias savaites 
jaustųsi nenormališka. Tai 
ko norėti iš kūdikio, kad jis, 
užaugęs būtų sveikas kuo- 

i mažiau duo
davo iki “sočiai” paverkti? 
Suprantama, iš taip užau- 

i rtegali būti

laike miego apsaugoti nuo 
paprasto naminio bildesio, 
tai paskui jis labai bijo ne- in t ;
paprasto bildesio arba kokių' mound J 
nors šauksmu. I

UU-Z- V4 KJ W * K7VWTA Aki VV VU kJ -l 
i kiek amžiaus kūdikį 
Imigdyti dienomis? Ant šio1 
klausimo daktaras Filipo- 
vas savo garsioj knygoj 

i‘Kūdikių sveikata” štai "ką 
sako: “Jeigu kūdikis po pus
ryčių nenorams eina gulti,' kolainienė užstoja vyrus ir 
bet išsimiegojęs būna links-j sako: “Argi męs, moterįs, 
mas ir vakare greitai užmie-įgalime nukalanti, kad vyras, 
p’a, tai reikia stengtis, kad dirbęs tvankioj dirbtuvėj ar 

anglių kasykloj, vietoj išeiti 
•int tyro oro, ar pasiskaityti 
laikraštį, sėstųsi už lepšio?” 

Taip, darbininkų padėji- 
nas labai blogas ir apie tai 
negali būti kalbos, bet reikia 
atsižvelgti, ar mūsų, moterų, 
padėjimas geresnis? Ar mū
rą kambariai, kuriuose męs 
gyvenam, geresni už dirbtu
vę? Man rodosi, kad męs 
gyvenam troškiuose kamba
riuose, o čia reikia virti, kep
ti, drabužiai skalbti, prosyti 
ir tt. Žiemos laike, su ma
žais kūdikiais, langų negali
ma atidaryti ir oras pasida
lo daug tvankesnis, negu ko
kioj nors dirbtuvėj. O męs 
turime būti tokiame ore per 
visą dieną. Reiškia, mūsų 
žadėjimas nei kiek negeres
nes už vyrų. Apart to,_nuo
latinis kambariuose sėdėji
mas, nuolatinis vienodumas, 
tain ikiri, kad pasijunti ka- 
lėjimiškoj atmosferoj ii" 
kuomet pažiūri per langą ii* 
pamatai bevaikštinėjant

Dabar stovi klausimas, iki, gintų kūdikiu 
ok amžiaus kūdikį reikia1 sveiki žmones.

Bet jeigu kūdikis ir noriai 
dienos laike miega, bet va
kare ilgai neužmiega ir būna 
atkaklus, tuomet reikia 
stengtis visai jį atpratinti 
nuo dieninio miego”.

Paprastai kūdikiai paliau
ja dienomis miegoję ant tre
čių metų savo amžiaus, o jau 
ant ketvirtų labai retai už
miega. Būna ir tokių kūdi
kių, kurie tarp 4 — 7 metų 
dienos laike labai pailsta ir 
ir eina gulti, bet naktimis 
blogai miega, pasidaro ner
viški, išblyškę ir liesi. To
kiuose atsitikimuose reika
linga juos guldyti tuojaus po 
pietų nors anf valandos lai
ko visai, nuogus ir nieko į tą 
kambarį neįleisti, kas galėtu 
pertraukti ramybę. Jeigu 
kūdikis ir neužmiega, bet jo 
kūnas ir visa nervų sistema 
gauna gerą pailsį.

Būna kūdikių lėtų, tingių, 
išblyškusių, mažakraujų ir, 
tankiausia,- liūdnų. Tokie

lygiai, tai turi ir visus var-

švenčioniškis.

užtarėjoms vyrų.
“Laisvės” N. 70 drg. Mi-

Nors M. nupiešia vyrus vi
sai “nekaltais” avinėliais, 
bet lai jinai pasižiūri į jų 
veidmainiavimą, tai tuomet 
galės suprasti jų tą “nekal-

Tiesa, M. kviečia prie civi
liškų šliubų. Bet reikia at
siminti ,kad vyras, buvęs di
džiausiu laisvamaniu, kaip 
tik įsimyli į merginą katali
kę, tai eina pas kunigą, bu
di 11 o j a j am r a n k a s i r p ri ž a d a 
viską išpildyti. Apsivedęs 
gi, vėl pradeda pirmąją dai
na dainuoti.

Ar tai čia ne veidmainys
tė? Ar tai galima pripažin
ti vyrus tuokiais “nekaltais” 
avinėliais, kokiais juos pers
tatų drg. Mikolainienė? Nie
kados! H. Eržvilkietė.

Bedarhčs tveria armiją.
Londonas, Anglija.—Apie 

baisų padėjimą moterų šia
me laike praneša kunigaikš
tienė Marlborough.

Šiuomi laiku yra dvigubai 
tiek bedarbių moterų, kaip 
pereitame mete šiuomi pat 
laiku. Daugybė dirbtuvių 
užsidarė, kadangi negalima 
gauti žalios medžiagos. Dau
gybė moterų, dirbančiu inte
ligentiškose profesijose, 
taip-pat negauna darbo.

Kas gi toms moterims a- 
tois pagelbon?

i ŽINIOS

Reikia neprileisti prie 
karės.

Ponia Petrick Lawrence, 
žinoma Anglijos sufragistė, 
šiuomi laiku randasi New 
Yorke. Neseniai ji kalbėjo 
Carnegie Hall.

“Moterims dabar dau
giausia turi rūpėti, kas da
ryti, kad perspėti kares.Rei- , 
kia pašvęsti daugiausia lai
ko, kad naikinti žmonėse ka
riškus prietarus ir aiškinti 
apie baisią blėdį militariz- 
mo.

Moterų atžvilgiu — karė 
esanti legališka užmušėjystė 
ir daugiau nieko”.

O dabar lauksime mirties karės ug-

su-

6LLGIAN ARMY, RESTING

Belgijos armija po sunkius mūšio ilsisi.

Pierce, W. Va.
Neseniai “Laisvėj” buvau 

paminėjęs, kaip mūsų mies
tely vyrai girtuokliauja, bet 
visai užmiršau paminėti ir 
apie moteris. Kad neįžeidus 
moterų, dabar paminėsiu ir 
jų pasielgimą, nes jos tan
kiai ir vyrus pralenkia. Vy
rai važiuoja parsivežti deg
tinės iš Westernporto, o 
kaip kada ir jos pačios nu
važiuoja ir atsiveža. Kada 
vyrai išeina į darbą, tai susi
eina kūmutė su kūmute, kai- 
minkėlė su kaiminkėle ir 
pradeda tuštinti bonkas. 
Prie kompanijos laikas bėga 
labai greitai ir nepajunta, 
kaip vyrai pareina iš anglia
kasy klų. Atėjęs vyras ne
randa nei vandens pašildyto 
nusiprausti, nei vakarienę 
pagamintą, nei vaikų ap
rengtų, o moterįs, neapsi-’ 
rengusios, basom kojom, ap- 
siseilėjusios sėdi už stalo ir 
geria. Jeigu vyras paklau
sia, kodėl jinai nieko nepa
dirbo, tai tuojaus atkerta:

— Kvaily, ar tu nematai, 
kokia aš šiandien linksma?

Kad užganėdinus vyrą, iš
traukia iš kur nors bonką 
degtinės ir pasako:.

— Štai sėskis ir išgerk, pa
kol aš apsidirbsiu ir vakarie
nę pagaminsiu.

1 Vyras, visas suodinas, sė-

Cleveland, Ohio.
3 d. spalio visos Ohio val

stijos sufragistės surengė 
didelę parodą, ką pirmu syk 
tokia moterų paroda buvo 
Clevelande. Paroda tęsėsi 
visą valandą, kol praėjo. 
Taipgi maršavO simpatizuo
jančių vyrų dvi divizijos, 
viena socijalistų, o antra — 
progresistų. Užsibaigus pa
rodai, sufragistės ant kam
pų gatvių laikė prakalbas.

3 d. lapkričio bus balsavi
mai visoj Ohio valstijoj, ar 
suteikti moterims balsavimu 
tiesas. Sufragistės tiki lai
mėti. V. Jurkšietis.

Fitchburg, Mass.
Jau buvo minėta, kad čia 

norima sutverti moterų pa- 
šelpinė draugystė, bet dabar 
tie norai išsipildė — draugy
stė sutverta. Nors ta drau
gystė susideda iš 13 narių, 
bet svarbu pradžia ir yra 
viltis, kad vėliaus bus dau
giau. V. Pšelgauskas.

NAUJOS POROS.
So. Manchester, Conn.

Šiomis dienomis apsivedė 
I. Kreuzaitis su J. Seuruse- 
vičiuke. Abudu apsišvietę 
Linkime naujai porelei koge- 
riausios kloties.

Extra Korespondentas.
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— Pirmiau

Fitchburg, Mass.

niekas nieko neveikia, visi 
gludi visi, kaip apmirę.

Tikras lietuvis.

nešiu. Tuomi įsakymu už
kertama kelias atvažiuoti ir 
j ieškoti darbo.

Detroito Reporteris.

J. Pociui. — Kritkuoti 
Bo-,Grikšto prakalbas, tai gar- 

. kas jam 
Iš tos prie-

So. Manchester, Conn.
.3 d. spalio, apie 12 vai. 

naktį, tapo suareštuotas vie
tos “didvyris” A. Kovas. 
Priežastis suareštavimo —

LAISVE

bavosi kiek galėdamas kuo-
KORFSPONDFNCi IOS KAfflUŽg iT“ 
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Binghamton, N. Y.

varyti

drau-
*

Minersville, Pa.

Idealiste.

J

A

jam, 
Per 

dar-

D. L. K. V. draugystė per 
savo susirinkimą nutarė pa
rengti prakalbas ant 18 d. 
spalio ir pakviesti kalbėtoją 
F. J. Bagočių iš So. Bostono.

G. Bet 
pasirodo,

dą “Liet.” egzempliorių, ne
šioja per žmones ir pardavi
nėja.

Man rodosi, kad kunigui 
ne malda rūpėjo, bet vilna ir

1
3

5J

i

re, F. Samulionio svetainėj. 
Yra užkviečiaini draugai ii 
pašaliniai.

mviškai F. J. Bagočius. A- 
budu kalbėjo apie kares ir

9

79 kuopos du nariai. Tas 
mūsų fanatikui labai nepati
ko, kad dauguma simpati
zuoja socijalistams. Ir štai

Sąryšio penkių draugys
čių konferencijoj, 5 spalio,

■j

važiavusiu delegatų iš Ant
rojo Visuotinojo Lietuvių 
Seimo,kuris atsibuvo Brook-

Waterbury, Conn.
Šiomis dienomis W. L. J. 
iubas parengė prakalbas.

pirmiausia
agitaciją,
kuopa atsimestų. Kuopa pa
klausė ir atsimetė. Tuomet

apvaikščiojime kokio ten 
šventojo, kur turės važiuoti 
net į Westfield, N. J. 
dėjau, kad šv. Jurgio

ir piliečių kliubas. Dele-

Mūsų parapijonai platina 
Lietuvą”. Patįs parašė ko- 
espondenciją “Lietuvoje” 
įbai išgirdami parapijos

Airiai katalikai kviečia ne
ko Has lietuvių bažnytines

nigajs nusivedė savo | 
jonus i ai riti bažnyčią 
pasimelsti ant kokie

kirpus.
Kunst Albers.

Elizabeth, N. J.
29 d. rugsėjo per vietinio 

Lietuviu Ukėsu Kliubo mi
tingą buvo mėginta per vie
ną geradėją įkalbėti kliubie- 
čiams, kad parengtų prakal
bas prieš rinkimus, į šalies 
viršininkus, politikieriams 
republikonų arba demokra
tų partijų, nes, girdi, 
mums reikia laikytis vienos 
iš šių katros pusės. Bet ne
pasisekė nabagui, nes liko su 
pajuoka jo įnešimas atmes
tas. Gerai, draugai kliubie- 
čiai, darote, kad nesiduodate 
savęs apgauti tokiems ne
geistiniems viliūgams; ma
tyt, jie nori dar ir ant toliaus 
mumis kankinti su pagelba 
kapitalistiškų partijų ir į- 
stūmti dar į didesnius var
gus. negu dabar turime.

Jei jau, draugai, rengtu
mėte prakalbas, tai aš patar
čiau, kad rengti ne demo
kratams ir ne republiko- 
nams, bet socijalistams, kai
po darbininkiškos partijos 
kandidatams, kuriu partija 
stovi už mūsų darbininkų iš- 
siliuosavima.

*

klausimui raporto, išrinkta 
iš tos konferencijos trįs dele
gatai: Spaičis, Petrašiūnas 
ir Morkis, kad užkviestų vi
sas vietines draugijas dėl 
prisidėjimo i viena ryši iš
dirbi mui būdų auk u rinki
mui nukentėjusiai Lietuvai 
mio karės.

laike savo susirinkimą. Prie 
kuopos prisirašė 8 nauji na
riai. Per“Raudonąją Savai
tę” prisirašė 11. Taigi išvi
so kuopa gavo 19 naujų na
rių. Reiškia, “Raudonosios 
Savaitės” vaisiai milžiniški.

Reikia pastebėti, kad prie 
kuopos priklauso net 13 mo
terų bei merginų ir tikimės, 
kad neužilgo daugiau turė
sim.

Kuopos nariai buvo įnešę, 
kad paraginus rajono orga
nizatorių parengti prakal
bas prieš rinkimus, bet ap- 
svarčius tą įnešimą pasiro
dė, kad rajono organizato
rius mažai tuomi rūpinasi, 
tai kuopa išrinko du draugu, 
Ramanauską ir Čiudinį, kad 
jie surengtų prakalbas.

Kad geriau paskleidus ap
švietą, kuopa nutarė kas an-l 
tra savaitė laikyti susirinki 
mus. Vienas iš tų susirinki-! 
mų bus pašvęstas diskusi
jom. pasikalbėjimam ir t.t. ir 
atsibus 18 spalio, 7 vai. vaka- rėjo 33 metus* amžiaus. Drg

Detroit, Mich.
4 d. spalio Lietuvių Lais

vamanių kuopa parengė mi- 
' sijas su pamokslais ir per
statymais. Buvo perstatyta 
vyskupas,kapucinas, kamen- 
dorius, zakristijonas, dva
siškas tėvas su dvasiška mo- 
teria. Viskas išėjo neblogai. 

Ant galo kalbėjo A. Antono
vas. Kalbėtojas nurodė, 
kaip dabar Europoj su pa- 
gelba krikščionybės yra žu
domi žmonės. Buvo užduota 
daug klausimų, bet kalbėto
jas ant visų gerai atsakė. 
Žmonių buvo apie 100 ir visi 
ramiai užsilaikė.

A. Vergas.

Gardner, Mass.
Pagarsinus laikraščiams, 

kad būtų renkami parašai 
prieš pabrangimą maisto, 
mūsų draugai irgi nutarė 
tuomi darbu užsiimti.

28 d. rūgs. drg. J. Bagušis 
pradėjo vaikščioti po stubas 
ir rinkti parašus. Užėjo į 
vieną stubą, pas J. R-ką ir 
rado lietuvišką puotą. Kuo
met tik draugas pasakė savo 
atsilankymo tikslą, tai tuo- 
jaus apsupo jį girtuoklių 
gauja ir norėjo sumušti, bet 
dar pavyko atsiprašyti ir 
pasprukti per duris. Dau
giausia tame atsižymėjo A. 
M-nis, J. N-nas ir kiti.

Pasirodo, kad katalikai y- 
pa viskam priešingi, jeigu 
tik progresyviškesni žmonės 
atlieka, o ne kunigas. Jie 
daugiau nieko nežino, kaip 
tik bažnyčią ir karčiamą. 
Tai dvi katalikų garbingiau
sios vietos, kurias jie lanko.

Velnio Motina.

ižganėdino. i 'ertraukose 
L.S.S. 31 kuopos choras su- 
lainavo kelinta dainelių,ku-

4. 4. z

rios išėjo gerai. Paskui bu
co duodami klausiniai, ant 
kurių kalbėtojai atsakinėjo. 
Publika ramiai užsiįaikė, iš
skiriant kelių fanatikų.

Špitolninkas.

Shirley, Mass.
Lietuvių randasi apie 13 

šeimynų, apie 15 vaikinų ir 
17 merginų. Dauguma labai 
•'.arštą katalikų ir jeigu ku- 
ie burdingieriai nekalba 

neva I poterių, tai nelaiko ant bur
ton | lo. Nors mūsų miestely nė- 

I ra karčiamų,bet lietuviai ne
dejuoja: jie subatvakariais 
atsiveža iš svetur, tai užten
ka ant čielos savaitės. Y ra 
kelintas ir susipratusių, bet 
<unku kas nors pradėti, nes 
pažangesnieji žmonės perse
kiojami. Shirlietis.

Ansonia, Conn.
3 d. spalio A.L.Š. draugys

tės buvo balius. Žmonių bu
vo neperdaugiausia, nes ba
lius buvo rengiamas labai 
greitai, tai nespėta išgarsin
ti.

Kas reikia pastebėti, kad 
pas mus katalikai bjauriai 
elgiasi: jeigu tik kokia nors 
orogresyviškesnė draugija 
parengia kokį nors pasilink
sminimą, tai katalikai išsi- 
juosę varo agitaciją, kad 
žmonės nesilankytų į tą pa
silinksminimą. Taip elgtis 
labai negražu, bet mūsų ka
talikai to nesupranta.

Bijūnėlis.

Montreal, Canada.
29 d. rugsėjo persiskyrė 

•;u šiuom pasauliu draugas 
i. Smitas, palikdamas savo 
'Vvenimo draugę su pen- 
dais kūdikiais.

Velionis paėjo iš Suvalkų- 
gub.> Kumelupių kaimo, ttt- 

G. Smitas, dar jaunas būda
mas, apleido Lietuvą ir išva
žiavo į Vokietiją. Ten jis 
prigulėjo* prie socijalistų 
partijos. Iš Vokietijos nu
važiavo į Škotiją ir ten dar
bavosi L.S.S.D.Br. Paskui 
apleido Škotiją ir atvyko 
Kanadon. Pribuvęs į Mont
real, tuojaus pradėjo rūpin
tis, kad sutverus socijalistų 
kuopą. Pasidarbavus 
tapo sutverta kuopa, 
visą laiką drg. Smitas

ir tapo nugabentas ligonbu- 
tin. Ligonbuty išgulėjo 4 
savaites ir tuomet tapo pa
daryta operacija; po opera
cijos dar išgyveno 2 savai
tes ir tuomet užbaigė . savo 
gyvenimo dienas ir kovą su 
tais, kurie jį per visą amžių 
išnaudojo.

Velionio kūnas tapo kre- 
matorijoj sudegintas.

Reikia pastebėti, kad drg. 
Smitui susirgus, katalikai 
pradėjo tyčiotis ir pasakoti, 
kad dievas baudžia socijalis- 
tus. Kuomet velionio kūnas 
buvo vežamas į krematoriją, 
tai vėl susirinko fanatikų ir 
pradėjo visaip tyčiotis iš ve
lionio.

Velionio kūną palydėjo j 
krematoriją apie 30 draugų. 
Buvo ir daugiau norinčių ly
dėti, bet neužteko vežimų.

J. Abudauskas.

turėjo teatrą. Buvo sulošta 
3-jų veiksmų drama “Lizdas 
namnio liūto” ir vieno veiks
mo juokai “Aš numirsiu”. 
Sulošta gerai. Iš antro vei
kalo, “Aš numirsiu”, publi
ka turėjo gana juoko.

Publikos buvo į 150 ypatų. 
Pertraukose grajino lietu
vių benas, kuris jau yra pui
kiai prasilavinęs. Benas 
kuopai patarnavo už dyką, 
už ką reikia muzikantams 
tarti širdingą ačiū.

irapijonai, galima 
<ri ubagai dvasio- 

itįs, neseniai laikyta
me susirinkime, labai nudė- 
javo su parapijos reikalais, 
o dabar, parašę korespon
denciją, siūlo pirkti laikraštį 
ir skaityti parapijos reika- 

ja “Laisvės” 75 num. para- 
pijonai sako esanti neteisin
ga, bet kuom — jie neparo
do. Jeigu kas neteisingo 
buvo rašyta, lai parapijonai 
pasako.

Puolio Sūnus.

So. Manchester, Conn.
26 d. rugsėjo D. L. K. V. 

draugystes buvo balius su 
į vairiais pamarginimais.
Balius nusisekė labai pui
kiai, draugystė turėjo pelno 

ant 25 d. spalio prakalbas. 
Kalbės drg. J. Neviackas iš 
Brooklyn o.

Po vasaros karščių jau vi
si pradėjo darbuotis.

A. Zokaitis.

East Chicago, Ind.
Mūsų miestely įvyko nau

ja mada. Kas vakaras susi
renka lietuvių pas J. S. saliu- 
ninką, susėda, pasistato po 
stiklą alaus ir pradeda dai
nuoti taip, kad net už kelių 
blokų girdisi. Svetimtaučiai 

'vadina bepročiais, bet mūsų 
i lietuviškos'lietuviai nepaiso ir varo«sa- 

P6r visą savaitę vo darbą pirmyn. Ir ko gi 
’” ir stau-i nuo tokių norėti? Nedeldie- 
Reikia pa- niais nueina į bažnyčią ir ten 

žymėti, kad ant tų vestuvių glėbiais gaudo dievą, o šio- 
buvo du garbingu draugu: kiais vakarais linksminasi 
saliuninkas ir kunigas. Pa- ■ saliunuose. Ar tai negeras 
starasis niekados neaplei
džia tokių puotų ir būna pir
masis muzikantas ir šokė
jas...

Draugystės ir “darbuoja
si”. Progresyviškas kliubas 
vietoj gimnastikos, pradeda 
kumštis vartoti.

Atsirado vienas “agen
tas”, kuris vaikščioja ir pa- 
^koja, kaip iis sugrįžo ant 
< ’kro kelio. Pirmiau buvęs 
“Keleivio” ir “Laisvės” skai
tytojo. o dabar tapęs tikru 
“katalikių”. Ant kiek man 
žinoma, tai tas ponas visą 
laiką buvo lenkų ir slavokų 
zakristijonu, bet pereitais

Youngstown, Ohio.
Nors darbai visai sumažė

jo ir badas žiūri darbinin
kams į akis, bet mūsų lietu
viai nenuliūsta. 1 
vaitę atsibuvo 1 
v estuveės. i 
gėrė, “linksminosi 
gė vilkų balsais. 

metais iš ten jį išvijo, tai da
bar taikosi prie lietuvių.

Socijalistų kuopos neku- 
rie nariai irgi pradeda atsi
gauti; per visą vasarą šalt- 
smetonę laižė, o dabar, atvė
sus orui, “karštvandenį” 
maukia. Rodosi, kad gėdą 
būtų taip elgtis.

S. L. A. kuopa veik tvir
čiausia stovi. Tūlas agentas 
iš jos norėjo gauti kelionės 
lėšų į Chicaginį seimą, bet 
gavęs... nosį, išdūmė savo lė
šom.

Nors progresyviškas kliu
bas smarkiai “darbuojasi”, 
bet aš išdrįstu paklausti se
kančių dalykų: 1) Kur gim
nastikos skyrius? 2) Kur 
vakariniai kursai? 3) Kur 
teatro skyrius? 4) Kur mu
zikos skyrius? Ar tuos vi
sus skyrius pakeitė t vienu, 
būtent “kumštynių” sky
rium? Čiarykštė.

Girardville, Pa.
Męs turime “garsų” vyrą 

A. G., kuris buvo ir socijalis- 
tu, ir šventakupriu, ir lais
vamaniu, o dabar y ra triukš
madariu. Dar 1907 metais 
jis pjovė L. S. S. 79 kuopą ir 
nedavė jai ramiai darbuotis. 
Dabar jis vėl pradėjo tą dar
bą atlikinėti. Bet vargiai 
jis galės atsiekti savo tikslą.

Pakilus klausimui apie 
siuntimą delegatų į visuoti
nąjį lietuvių seimą, buvo su
šaukta susirinkimas, kuria
me dalyvavo S. L. A. 174 kp., 

jos lokalų ir Piliečių kliubą, 
kad ir tie atsimestų. Mat, 
jis manė, kad viena kuopa 
turės padengti padarytas 
delegatų lėšas, tai tuomet ir 
subankrūtis.

kai o susirinkimas, tai A. G. 
kaip drūtas šaukė, kad ne
mokėti delegatams padarytų 
lėšų, nors Unija ir prisidė
jusi prie rinkimų. L. S. S. 
kuopos narius išvadino bjau
riausiais žodžiais, kokius tik

Per tą patį unijos susirin
kimą buvo renkama delega
tas į unijos apskričio suva
žiavimą. Po didelių diskusi
jų tapo išrinktas minėtasis 
triukšmadarys / 
štai kas atsitiko: 
kad mūsų A. G. jau keturi 
mėnesiai, kaip neužsimokė
jęs į unija ir per tai, pagal 
konstituciją, negali būti de
legatu. Dabar vėl bus nau
ji rinkimai.

Tai taip vietos socijalis
tams prisieina kovoti su pa
našiais gaivalais.

F. Levinskas.

Ar tai negeras 
gyvenimas? Juk ir dūšia ir 
kūnas sotus. O apie apšvie- 
tą... na, geriau nekalbėsim.

Meištu Tamošėlis.c

Puri ton, Pa.
Iš šio miestelio dar nesi

mato lietuviškuose laikraš
čiuose jokių žinių, tartum 
čia visai ^lietuvių nebūtų. 
Lietuvių gi randasi apie 20 
šeimynų, o taipgi yra ir pa
vienių. Taigi, rodosi, iš to
kio būrelio nors retkarčiais 
turėtų pasirodyti šiokia bei 
tokia žinutė, betjr to nėra. 
Apšvieta stovi labai žemai,

i riezasus suaresiavirno —
perdaug buvo įsitraukęs hi- nų ,t. y., vyrų su moterims ir panijai, o toji pasirūpino 
zopo vandens. Panedėly, 5. kūdikiais, 
d. spalio, turėjo užsimokėti “miehtširdingojo ,

baudos ir teismo vartų dirbtuvės ir laukė, ka-J juodąją knygą įtraukė ir 
Tas vyrukas, vienas da išeis tas “geradarys”. Ka-į tas paskui per 3 mėnesius

3 dolerius 
lėšas. ' 
iš tamsiausių vietos jauni- da pasirodė Fordas, tai mo- 
mo, neskaito laikraščiu, nie- terįs puolė prie jo ir pradė
tina apšvietą ir t.t., bet visą jo su ašaromis maldauti, kad 
laiką praleidžia saliunuose.[jis pasigailėtų kūdikių 
Bet gaila žiūrėti į tokį žmo-, duotų jų .....
gelį.

5 d. spalio čia buvo balsa
vimas, ar gerti ar negerti. 
Nubalsuota, kad gerti. La
bai gaila, bet girtuokliai 
džiaugiasi.

E k s t ra K o r esp o n d e n t a s.

Oak Hill, W. Va/
1 d. spalio, važiavo auto- 

mobilium tris žmonės. Ma
šinistas, sako, buvęs girtas 
ir negalėjęs gerai suvaldyti 
automobilių ir nuvirto nuo 
kranto. Vienas ant vietos 
užsimušė, antras mirė ant 
rytojaus, o trečias dar gyvas 
ir yra viltis, kad išgis.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
E. Vandergrift, Pa.

“Laisvės” '
iš E. Vandergrifto kores
pondencijoj, įsiskverbė ne
geistina klaida. Ten pasa-

šaitis, bet turėjo būti: kalbė
jo daktare J. T. Baltrušaitie
ne. Taipgi prie pamargini- 
mo nebuvo nei dainų, nei 
monologų, kas toj korespon
dencijoj paminėta.,

taip su darbais verstis. Bū- 
idavo užfundiji bosui bonką 
degtinės, tai ir gauni darbą/ ---- -------_ _ -

: et dabar, kuomet iš visų a-. dmm but^didelė garbė R^r- 
. pielinkių privažiavo daugy- 

.1 be darbininkų darbo jieško- 
iš.Fitchburgo koresponden- j virto kitoki laikai. Jau 
cijoj, pasakyta, kad Lietu-j !letik fundijimas negelbsti, 
vių Jaunimo draugystė turi, ųet jr penkdolerinė. Jeigu 
50 narių ,o turėjo būti: apie!;iQrį (]arbo gauti, tai turi 
80 nariu 4

sinti dr. Rutkausko prakal
ba. Mes ji skaitom tokiu 
žmogumi, apie kurį neverta 
nei minėti, kaip jis ten nepa
sakotų.

...Viiv.cwuv vvo. KanuHnui. —Tokie atsiti-
i duoti nemažiau, kaip de-' kiniai reikia paduoti su fak
tini ti doleriu. Bet užtai ir tais, nurodant, kada buvo 
| girtuokliams ne kokie pyra-Teismas, nuteistojo pavardė 
gai. Mat, mūsų miestas yra t;t. Paprastai paminėjus, 

Hnkios svnrbos neturi. Apart 
i reika- 

nuva- bnga pasirašyti tikrą pavar-

Rockford, 111.
“Laisvės” N. 77, t , , _

korespondencijoj apie at- c-msas. tai reikalinga ... . v. .
šaukimą aukų Socij'-’list'1! žinoti Westerport, Md., atsi- Jo. no tokiom žiniom 
Partijos Jaunimo Ratelio iš vn>ti. Suprantama, 1 , , . ..
fondo išleidimui kun. Dembjžiavę svetur, stengiasi kuo-/te o ne slanyvardL 
skini biografijos ir paskyri-'daugiausia atsivežti, o pas- _ »• I ociui. — . 
mui Lietuvos gelbėjimo fon-1 kui ir į darbą neateina. 1 i . . . .. v
dui, pasakyta; -Rochester, lbas neatėjo, reiškia, į jo vie- sinti natj Grikštą. 
N. Y. o turėjo būti: Rock- kns neatėjo, reikia, į jo vie-(suteikia gai be. 
ford, III. tą yra naujas paimtas ir dar zasties netalpmam.

Ų BRITISH WOUNDEP GOING HOME— 

Anglijos sužeistuosius iš karės lauko veža namo.

1 gauta kyšys. Paskui atsidu- 
, ria tokiam padėjime, kad nei 
pinigų, nei darbo.

Detroit, Mich. — Darbai Bet kas svarbiausia, kad 
kasdien mažinasi, o bedar- ir unijos nesutveria. Kada 
bių skaičius vis auga. Pagal; buvo pradėta slapta organi- 
paskųtini apskaitliavimą be- ■ zuoti, tai vienas iš tų pačių 
darbių armija siekia75,000. 'darbininkų, dar net organi-

2 d. spalio apie 300 šeimy-1 zatorių, viską pranešė kom-
. . •. .. . . ... - - Ų -(

susirinko prie smarkesnius darbininkus iš-
” Fordo'gyventi. Vieną draugą net

1 ir 
__ v jų vyrams darbą. 

Geradarys” atsakė: “Jūs, 
moteris, eikite namo ir žiū
rėkite savo kūdikių — tai 
jūsų darbas; jūsų vyrai lai 
išpildo aplikacijas ir paduo
da mums, tuomet męs pasių
sime savo atstovus, kad išty
rus jūsų gyvenimo stovį. Ka-ilis randasi tarp augštų kal- 
da bus tas viskas padaryta, nu ir kitokių dirbtuvių nėra, 
tai męs matysim, kam gali- kaip tik anglių kasyklos, 
ma duoti darbo, o kam ne. Darbai visai sumažėjo; be- 
Dabar gi męs negalime visų darbių randasi gana daug.

Tikras lietuvis.priimti”.
Moterįs su kūdikiais apsi

ašaroję patraukė nuo dirb
tuvės vartų linkui namu. 
Jų viltis pražuvo — vyrai 
tapo nepriimti.

Dabar vėl miesto valdžia 
j išleido įsakymą visų dirbtu- 
Ivių savininkams, kad jie ne- 
! priimtų tokių darbininkų, 
(kurie nėra išbuvę šiame mie
ste šešių mėnesių. Reiškia, 
naujai pribuvusiems negali- 

negalėjo darbo gauti.
Reiškia, mūsų organizato- 

torius sulošė Judošiaus rolę.
Dabar, jeigu nori, kad iš. 

darbo neišvarytų, tai tylėk 
ir dirbk sukandęs dantis. 
Jeigu taip ir toliau bus, tai ir 
nuo senųjų darbininkų bosai 
pradės kyšių reikalauti.

Puri (on, Pa. — Šis mieste-

J. P. — Apie tas prakalbas 
buvo anksčiau minėta. Pla
čiau atkartoti vietos stoka.

Kunigo Žentui. — Apie tą 
mitingą talpinam anksčiau 
gautą korespondenciją. At
leiskite, kad negalim sunau
doti.

Petrauskui. — Talpinam 
anksčiau gautą. Atleiskite, 
kad negalim sunaudoti.

Rožytei. — Tai paprasta 
katalikiška reklama. Tas 
pats buvo “Drauge”, tas pats 
buvo Chicagos angliškuose 
laikraščiuose ir tas pats pas 
i u s. Gaila vietos su jais po
lemika varyti, nes mums da
bar labai brangi vieta.

Senam Kareiviui. — Per-

L.S.S.D.Br
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Pradėjus Rusijai kariau i su Vokietija, caras 
susirgo viduriu liga, kad negalėjo nei “atsikelti”, 
dėdamas sugalvojo vaistų—išleisti manifestų, suteikian
tį žydamas pilnas tiesas, o lenkams autonomiją. Jeigu 
tuom tarpu Yčas būtų carui patarnavęs, tai, be abejonės, 
ir lietuviai būtų gavę “autonomiją”.

taip 
Besė-

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Lawrence, Mass. “Tarka“, 
važiuodama į “Vėžio” lioge- 
rius, nuvažiavo pas Abrao
mą . Dabar Lawrence’o ir 
Bostono tautiški nepraust- 
burniai apsidengė želaba ir 
vaikščioja nosis nuleidę.
Mat, dabar jie neturės j ką 
nubrūžyt savo purvinus lie
žuvius.

Chicago, III. Sukčių agen
tūra mums praneša, kad 
“Ka-ko” leidėjai ant savo 
dienraščio uždirba mažiau, | 
negu Zablackas ant muilo.’ 
Matyt, kad iš to visko išeis 
tautiškai - klerikališkas bur
bulas, kuris, karei pasibai
gus, truks ir ubagai dvasio
je savo dole rukus galės af ie-1 
ra^r'-už “dūšefbs,1hčyščiuj 
kenčiančias, įrj-atunko šau-

Kada geriau?
Jokūbas: — Klausyk, Pi

lypai, kada tau geriau gy
venti: vasarą ar žiemą?

Pilypas: — Man žiemą ge
riau. Žiemą kada pasigeriu 
ir eidamas namo parpuolu 
ant sniego, tai nieko neskau
da, o vasarą — tai nekartą 
galvą susikulia.

Kunigas ir gaspadinė.
Kunigas Burbanosis, pai

SAUGUS BANKAS.
Kiekvienas žmogus, kuris pasideda bankan 

pinigus, turi pirnta patirti apie to banko saugu
mu. Saugus bankas tegali būti toks, kurį vals
tijos valdžia prižiūri.

dešimts penktus metus, ir žinomas kaip© vie

kų. Yra tai valstybinis bankas tegali '.būti toks 
kurį valstijos valdžia prižiūri.

KAPITALAS 4,500,000.00
Daug lietuviu pažįsta jau šitą banką ir de

dasi čia savo pingus. Kas nori perkelti čia 
savo pinigus iš kitų bankų, tegul atneša savo 
bankinę knygelę, o męs iškolektuosime.

'‘•>ka 3 procentą metams.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

So. Boston, Mass. Kun i- f 
gas Burbanosis pagrasino • 
“Vėžiui” pirštu ir pasakė: 
V ‘Vėžy’, atmink, kad tau ar
tį grabo lenta. Ir jeigu tik' 
Rituosi už brookliniškį sei- 
jną, tai mirštant tau neduo
siu paskutinio patepimo iri 
tuomet galėsi važiuoti j pek
lą”.

“Vėžys’2 nusilenkė prieš i 
Burbanosį ir pasakė: “Lai 
būna tavo šventa valia”.

važiavęs iš Chicagos seimo, 
jautėsi labai nuvargęs, todėl, 
eidamas gult. įsakė gaspadi- 
nei, kad ji jo “nebaderiuo- 
riuotų” ir tiktai tuomet, jei
gu ateitų kas nors kaslink 
mirties ar gyvasties, — lai 
pabudina.

Nespėjo kunigas užmigti, 
kaip gaspadinė barškina į 
duris.

— Kokių paibelių tu nori! 
Aš tau sakiau, kad “nebade- 
riuok”! — piktai sušuko ku
nigas.

— Bet kunigėli, atėjo žmo
gus kaslink mirties ir gyvas
ties, — teisinosi gaspadinė.

Kunigas greit užsimovė 
kelines ir skubiai išbėgo į 
laukiamąjį kambarį. Ten jis 
rado.... inšiurens kompanijos 
agentą. Taip, tai buvo žmo
gus kaslink mirties ir gyvas
ties... K. Armonas.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO“ DRAUGIJOS

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

vice-prezidentas.
1*’. Bartkus, 1055 Jenne St., protoko ! 

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

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

kas.
Kasos globėjai : J. Leščauskas, 607' 

Jenne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 1 
Ave.J. Sukelis, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskis, 261 N. Chį- f 
rago St. Pagelbininkas maršalkos J. Į 
Kasiulis, 653 Garden St.

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

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

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

Tikra kiaulė.
Du vyru susiginčijo už

Tarp darbininkų. kiaules. Vienas manėsi la- 
Jurgis: — Tai tu sakai, i bai daug. žinąs, bet antras 

kad ir bosas dirba? |dar daugiaus. .
Jonas: — Žinoma, tu dirbi Tu man negali nieko pa

rankomis, o jis dirba galva. Įsakyti apie kiaules , sake
Jurgis: — Eik jau, eik!.antras; as žinau daugiau 

Jei jis taip dirbtų galva, kaip ?Pie negu tu esi girdė- 
aš rankomis, tai jo galva bū- p£s-. ^u. z11.notl; kad as 
tų taip lygiai pūslėta, kaip esmiu Prie kiaulių užaugęs!
mano rankos.

Nuo karės nukentėjęs.
Baltrus, eidamas gatve, 

sutinka savo pažįstamą 
Raulą, kurio vienas antakis 
mėlynas, priešakiniai dantis 
išmušti, galva apraišiota ir 
viena ranka parišta.

— Kas su tavim ? ! Nejau
gi su vokiečiais mušeisi, kad 
visas žaizdose? — klausia 
Baltrus.

— Kur tau. brolau, su vo
kiečiais!... Vakar parėjau 
namo išsigėręs ir susi voka
vau su savo boba, tai ji ma
ne ir aptaisė...

Svirplys.

Plaukai ir barzda.
Mergina:—Pasakyk man, 

seneli, kodėl tamistos plau
kai žili, o barzda ruda?

‘Senelis: — Matai, dukre
le, todėl, kad plaukai dvide
šimts metų senesni už barz
dą.

Teisingas atsakymas.
Motina į vaiką: — Juozuk, 

pažiūrėk, ar laikrodis stovi, 
ar eina.

Vaikas: — Mamą, laikro
dis stovi, tik uodegiukę nu
leidęs krutina.

Indusų vadas, kuris su sa
vo kariųmene išvien su ang
lais kovoja prieš vokiečius.

Į Kiaušy k mano žodžio!•
f Ateik pirkt’ vyriškų npredalų, >
• kaip tai skrybėlių, marškinių, '
? kalniečių ir t. t. Pas mane ta- " 
? voras gerasir prekės pigios.

| K. LIUTKUS
i 131 Grand St ,
j BROOKLYN, N. Y. ;
į (Arti Berry St.) į

Telefonas[885_Grėenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
)r skanaus vyno. Patarnavi- s •
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsiu

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

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

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

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

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

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

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ
ADRESAI:

Perskaityk ir pasakyk 
savo draugams.

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

DI I )žl A USIO J E LI ETŲ VIŠK OJE
K O LIO NIJ O J E WI SCO N SIN ’ E.

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

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

CHICAGO. ILL.

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.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberis, 283 

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

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

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

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

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

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

Apskelbimas.
Tiktai ką išėjo puiki kny

gelė “šeimynos Istorija”. —• 
Kaina 10 centų.

Visiems — kaip vyrams 
taip ir moterims reikia ją 
būtinai įgyti. Agentams nu
leidžiamą'didelis nuošimtis.

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiaiifda vieta lietuviams pus
P. DRAUGELI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
/ynas, kvepen- 
ti cigarai, Ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šio* 
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., Baltimore, Md.

‘ “LAISVES” KNYGOS:
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP JĮ IKONYT? 
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, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajone 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 atrasit, 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant mirties. 
Kaina ........................................ -.. 20c

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ- 
fUOSE. Parašė Z. Aleksa, ši 

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

GRU V ĖSI l JOS E. Parašė K. J a- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaites. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ....... 15c

LIAUDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo- 

’ ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge- 
riąusios oi’čs 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 
gyvina 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. Paraše Bara- 

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRUMO 
ŽENKLUS. Parašė A. M ont vi

lias. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurio 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 jgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden

tui. Kaina tik ............... 10c
MOKSLAS R A N K ž 1N Y S T Ė S

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
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ........... 20c
PASAULIŲ RATAS, 

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

“Laisvės” advokatas

Morris HILLQU1TH
30 Church St. 

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

vakaro.

Ar skaitai

SCHNEIDER BROLIAI f
KR1AUCIAI

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 Kliaučiai 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?

109 Grand St.,

Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO 
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

iI PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS: new; YOk KE

i UŽEIGOS KAMAS arba KOTELIS
| Turi 38 kambarius pui-
■ kiaušiai įrengtus pagal nau- ;
j jausią madą.
į Parduodam laivakortes.
Į Siunčiam pinigus į visas :
! dalis svieto.
i Turinti kokius nors reika-
t lūs kreipkitės į mūsų ofisą,
t o rasite teisingą patarnavi-
I mą visame kame.
Į Laivas “Kursk” išeina 14 į
į d. October, 2 vai. po Įlietu. į

I
GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS

498 Washington St., 261 W. Broadwav
Nl^r vT)R^nTN. ■ Y. S0U™ B0ST0N’

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.

“Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaua išsirašyk. 

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

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

Išsirašydamas “Rankpelnj” 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 vien#nume

rį dykaiN
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR.,
BELSHILL, SCOTLAND.

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dieną.

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

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

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

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

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

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu d delius 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 
g-arsų

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

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

zltsiųskite už 2c. markę, o 
(ausi!e labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metami-



ant sekančio antrašo, taipgi malončki-

j. Lapenas
P. O. Box 81, Olmsted T'alls, Ohio.

V a rašius, narys

•a

k.

“ M A U J I E N 0 S

KRIAUČIŲ KON 
VENCIJA

Laisvę” skaito didelis 
skaičius kriaučių. Mano
me, kad tiems mūsų skaity
tojams bus labai pravartu 
žinoti šiek-tiek apie atsibū- 
nančią dabar Nashville, 
Tenn., kriaučių unijos dele
gatų konvenciją.

išvažiavo 78 delegatai į tą di
deli United Garment Wor
kers of Amęrica seimą. Tar
pe jų buvo ir lietuvių delega
tas P. Mačys. Pirm išva
žiuosiant. delegatai atlaikė 
mitingą Forward Hall. Pas
kui sėdo traukiniu. Phila-

naujų delegatų, Baltimore] 
—12. Cincinnati—11 delega- 

y tų. Ten pat susitiks ir su 25 
\lelegatais iš Chicago.

Visi delegatai, kurie išva
žiavo iš New Yorko, yra ša
lininkais, kiti nariais Socija- 
listų Partijos. Visi jie sako
si remsią Gustavą Strebelj, 
kaino kandidatą S. P. j New 
Yorko valstijos gubernato
rius.

Daugelis delegatu važiuo
ja konvencijon, kad iškovoti 
tūlas reformas (pagerini
mus) konstitucijoj. Bus mė
ginama atimti iš prezidento 
teisė skirti narius i “General 
Executive Board”, kaipo or
ganizatorius. Pagal dabar
tinę konstituciją prezidentas 
yra vyriausias organizato
rius ir jisai praneša apie vi
su veikimą generaliam pil
dančiam komitetui, bet dau
guma komiteto narių yra 
aprinkta prezidentu organi
zatoriais. Vadinasi, prezi
dentas lygi r daro praneši
mus savo darbininkams, ku
rie priguli nuo jo loskos ir 
nertai nėra pilnai laisvi savo 
sprendimuose.

mest.
Bus rūpinamasi suvieno

dinti darbo valandas ir algas 
ir panaikinti konkurenciją 
tarpe atskirų miestu uniju. 
Bus mėginama pabudavoti 
visa organizacija ant aiškiai 
darbininkiškų pamatų.

Laukiama pribūnant 1,000 
delegatu.

Kriaučių draugas.

Lietuviai socįjalistai 
Argentinoj.

Gerb. “Laisves” redakcija!
Męs, lietuviai, gyventojai 

Berisso, Argentina, p išgulin
tieji prie draugijos “Varg
dienis”, tariame jums ačiū 
už laišką, kurį parašė “Lais
vės” redaktorius ir iš kurio 
męs daug ko pasimokinsime. 
Jisai, tasai laiškas, sujudino 
mus ir paragino veikti soci- 
jalizmo idėjai.

Taip-pat ačiū drg. A. 
Šmulkščiui už visus jo išaiš
kinimus ir naudingus pata
rimus.

Nors, mažai, tuo tarpu, 
randasi tarpe mūsų socijaliz- 
mo pasekėjų, bet toliaus bus 
daugiau. Šiame laike ran- 
damės tik astuoni draugai, 
trokštantieji darbuoties so- 
cijalizmo labui.

Mūsų draugijoj “Vargdie
nis” randasi išviso 50 narių. 
Męs prašome “Laisvės” re
dakcijos prisiųsti Lietuvių 
Soc. Sąjungos konstituciją.

Su pagarba
K. Tamošiūnas.

Protokolas
Nepaprasto susirinkimo de
legatų Augščiausios Prieg
laudos Lietuvių Amerikoje 
dr-jos, laikyto dienoje 27 
rugsėjo mėnesio, 1914 me
tuose, svetainėje antros kuo
pos minėtos draugystės Mc
Kees Rocks, Pa.

Susirinkimą atidarė Cent- 
rališkas Pirmininkas minė
tos draugystės, draugas Pet
ras Liepas, paduodamas ži
nią, idant būtų sužinota, 
kiek ir iš katros kuopos pri
buvo delegatų ir kad išrink
tų raštininką^ir nors pora 
narių dėl peržiūrėjimo man-

ŠiltinisSveikatos

’

3

k’ t mėlių.

Taippat

Užsirašykite

L. 10

ŠEIMYNOS ISTORIJA

Laisve”

Kraujo Stiprintojas.
Nuo kosulio...............
Nuo get klės 
Skils'
Pigu f
Blakių naikintojas. 
Del išvarymo 
Analai inns plovimui.

Hiii'- 
K

ir gaunamos
.................$1.00
.................  75

Reikalaudami katulo go 
siųskite dvicentinę štampų ir 

rėk >rdų su visokioms d linoms 
, BROOKLYN, N. Y.

C ; ■ į
* iafc

f '' W

V, i1 » V . ■■'■d

1841 S. Halsted St., Chicago, III.
Šiuotni prisiunėiu$------------- už "NAUJIENAS"------------

metus ir meldžiu jas siųsti .4iuo adresu:

Yra rekomenduojamas, 
kaipo veiklus tepalas bo- 

sigydytnui nuo

reumatizmo, 
strendieglių, 
sciatikos,” ne

uralgijos, mėš
lungiškų trau
kimu, tinimo,

kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana

..žiojamas arba patariamas.
j ir Si) centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekojeSEVERA’3 TAB-LAX

Cukrinis vidurių suliuosuoto- 
jas vaikams ir Suaugusiems.

Kaštuoja 13 ir 25 centus.

Scvera’s Meti cated Skin Soap 
(Severos Gydantis Odinis Muilas.) 

Vaikams ir suaugusiems.
Kaštuoja 25 centus.

Galima \gautl kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite Severos 
‘ratus, o jeigu aptiekorius neišpildytų jūsų 
reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

datų ir surašymo arba su
tvarkymo delegatų.

Raštininku išrinkta drau
gas 
is pirmos kuopos, o dėl per
žiūrėjimo mandatų draugas 
Jurgis Parcewskis iš antros 
kuopos.

Po sutvarkymui mandatui 
pasirodė, kad pribuvo dele
gatai iš kuopų žemiau pažy
mėtu : €

Jonas Rūkas, Vincas Ur
niežius, J. Kaziava, K. Vara- 
šius, K. Geruolis ir J. Ma- 
žiukna.
Iš 2 kp., McKees Rocks,Pa.:

Jurgis Parcewskis, Kazi
mieras Zabiela, J. Balčiūnas, 
Vincas Sadauskas, Andrius 
Sutkus, J. Sumila, Jurgis Za
biela, Izidorius Bartkus, 
Vincas Bylis, Kazimieras

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, 

KUOPOMS ir KLIUBAMS!
Išdirbu visokias 

KOKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS IR 
ŽENKLELIUS.

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

spaudas draugystėms,
Ant žėdn > pareikalavimo prisiunčiu 

pempei ius.
A. STRUPAS

N O V EI /T Y MANU FACT l J R E R 
123 Ferry St. Dep.’ L. Newark, N.J.

MUZIKALIŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE

BRANGIAIS ŽMOGAUS TURTasi
Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laime 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, sutaikytų iš švie
žiausių ir 
mingai gydančių 
delyje sukrautos 
K r a u j o \rn 1 y f n i a s... 
Gyvasties Balsamas..

specijališkų gyduolių, -- - -
r geriausių gyjančių medikamentų ir labai pasek- 

' '' 'Tarne Ti'ų aptickos san-
sekančios gyduolės: 
Nuo galvos ^kati<l?iimo.10c. ir 
5 no kojų nuospaudų.. 10c. ir

N no
Autiseptiška mostis

1 00 
1.00

N no
> uo

danių yėlnno.
peršalimo.......... ’25Č.’

• .
.50 Plauku stiprintojas. ir
.50 J uiiim utas at ba Ex peik ris. • •
.50 N u o plaukų žilimo., . ............. • •

1 OO Nuo k< umatirmo.. . . . .50c. ir
.25 uo Ivliškų ligų. . , ...50c. ir
JO Nuo

3.(>U
.25

... .25 Nuo viduriavimo.... . . . . • « •
. . .50 Kastorija <lcl vaikų.. ,.10c. ir

J’roškos < lel dantį). . .
. ii 1.00 K.hdu n aikintojas.. .

.25 

.25 
JO 
.25
.50 
.25 
.50 

1.00 
1.00
.50 
.25 
.25
25 

.25 

.25 

.10

25c.

I i

Pajieškau apsivedimui lietuvaites 
nuo 18 iki 30 m. Aš esiu 27 m. Ma,- 
lonėčiau, kad būtų nors kiek prasila
vinus moksle. 'Taigi, meldžiu jūsų 
merginos, kurios mylite apsivesti ir 
dorai gyventi, malonėkit? su manim

Pajieškau brolio Jurgio Mierkio.., 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., gmino 
Andriejevo, kaimo šventiškių. 11 me
tų Amerikoje;pirmiau gyveno Wilkes- 
Barre, Pa. Jis pats ar kas kitas ma
lonėkite pranešti sekančiu adresu:

Magdė Mierkiūtė
731 W. Lexington St., Baltimore, Md.

Pajieškau pusbrolio L. Brazuli 
Kauno gub., Šaulių pav., Nurvaiši 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

J. Kranauskas
Kenosha, Wi‘ i 24 N. W. Main St

Pajieškau draugo Antano Smuiką 
čio, su kuriuom gyvenau Buenos Ai
res., Argentinoj. Girdėjau, kad dabar

Iš 3 kp., Carnegie, Pa.: 
Petras Liepas.
Iš 4 kuopos, Penn Avė, 

Pittsburgh, Pa.
Stanislovas Pikšris, Ignas 

Bašinskas, Juozapas Pelec- 
kis, Juozapas Urbonas, Pet
ras Rinkevičius ir Pranas 
Pikšris.
Iš 5 kuopos, Traveskyn, Pa.:

Ignas Savukaitis, Jurgis 
Gabrys, Antanas Kučauskas 
ir Jonas Mitkus.

Išviso delegatų pribuvo 27.
Po sutvarkymui delegatu, 

Centrališkas Pirmininkas 
pareikalavo, idant būtų iš
rinktas susirinkimo pirmi
ninkas. Tame laike įnešta, 
idant susirinkimą vestų Cen
trališkas Pirmininkas. Mi
nėtas įnešimas paremtas ir 
vienbalsiai nutarta palikt 
susirinkimo vedimui Centrą- 
lišką Pirmininką.

Sekretorium liko draugas 
K. Varašius.

Toliau buvo įnešta, kad iš
rinkt maršalką prie durių. 
Jnešta, kad tas pats maršal
ka 2 kuopos patarnautų, kai
po apsipažinęs geriau su sa
vo žmonėmis. Tas įnešimas 
paremta ir vienbalsiai nu
tarta.

Po sutvarkymui pradėta 
svarstymai. Pirmiausia į- 
nešta, kad pirmininkas pa
aiškintų apie reikalus svars
tymo. Pirmininkas atsisa
kė, pasiteisindamas, kad a- 
nas nėra prisirengęs, pertai 
anas perstatė tame reikale 
Karolių Varašių, kurio per-Į 
statymą dauguma iš dele
gatų parėmė.
(Pabaiga bus sekan. num.).

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Petro Matažincko, 

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

Antanina Matažinskiūtė
1406 Lake St., N. S. Pittsburgh, Pa.

(76—80)

Pajieškau brolio Antano Visockio, 
Vilniaus gub., Trakų pavieto, Stakliš
kių miestelio. Kas žino, malonės pra
nešti, nes turiu svarbų reikalų.

M. Visockaitė
1011 19th St., Two Rivers, Wis.

Pajieškau I. Žukausko, Žėglių kai
mo, Griškabūdžio parapijos, Suvalkų 
gub.

Turiu svarbų reikalų, todėl malonė
kit pranešti.

Juozas Šidlauskas 
2141 Winchell Ave., Cincinnati, Ohio.

i įsišauk t i.

3" Hartford Ave., New Britain, Conn.

Pajieškau dėdės Juozo Luckaus ir 
Jurgio Luckaus. 'Taipgi ir Vinco Ar- 
nastausko ir A. Stoknos. Visi Suvalkų 
guli. Meldžiu atsišaukti.

V. Luckus
329 Leonard Street, N. W.

Grand Rapids, Mich.

Reikalingas duonos
norėsite, taip sutiksime. Rašykite 
laišką, pakalbėsime daugiau, ant šio 
ad reso:

J. J. Gedaitis
75 South St., Athol, Mass.

REIKALINGAS KR1AUČIUS
Reikalauju gero kriaučiaus prie koš

tom ieriško 
Atsišaukit

darbo. Darbas ant visados.

203 Droad St., W. Hazleton, Pa.

“Laisvė” paduoda naujau
sias ir teisingiausias žinias 
iš karės. Todėl visi skaity- 

Prenumera-kite “
ta metams 2 dol.; pavienis 
numeris 3 centai.

TIK CHICAGIEČIAMS.
Išrandavoju šviesų malonų dėl vie

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

Atsišaukite vakarais ir nedėldie- 
niais iki pietų po antrašu:

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

(spauskit varpelį ant 3 lubų).

ŠOKIU MOKYKLA.
Wirtalla’s šokių Mokykla atsidarys 

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

KAMBARYS IŠSIRANDA VOJA.
Geras, šviesus kambarys del 2 vai

kinų ar merginų išsirandavoja labai 
pigiai.

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

DIDŽIAUSIA APDRAUDOS DRAU
GIJA AMERIKOJE.

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

iki $100,000.00^.-
Platesnių žinių lietuvių kalboje ga

lite apturėti kreipianties (Įdedant už 
2c štampą) pas generališką agentą:

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

PILNAS FORNIČIUS Į
. RUMUS.

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

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

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas/Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 
lapkričįb, pasirengė duoti ei’ę koncer
tų. " 
susiži

5 Tho

.as pageidauti! koncerto, tbgul
> su

M. PETRAUSKU
as Park, So. Boston, Mass.

5.000 Katalogą Dykai 
katalogą tuojau* gausits. Turime lietuviškų 
J. GIRDĖS, 103 Grand Stree

Pirmą Lietuvių Dienraštį

NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS" praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš karės lauko ir abęlnai 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 pavietuos 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Cli ic □goję — 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 mėti. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpilei yk šilą blanką ir pristijsk kartu su pinigais.

“Laisvė” tik ką išleido naują, labai nau
dingą knygelę “šeimynos Istorija”. Pagal 
,\. Rubakino parašė A. R. Kaina tik 10 c.

Knygelė tinka kiekvienam pasiskaityt, o 
ypač moterims.

Agentai galėtų paimt dešimtimis egzem
pliorių ir lengvai išplatintų.

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

Nusipirk knygą
LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN

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

. .50c. ir
. .50c. ir

; .25c.’ ii 
kaudčjimo 25e 

iroškos............10c
iel kepenų............

soliterio....

Nuo kojų prakaitavimo..
Gydanti mostis........................
Antiscptiškas muilas............
Gumbo lašai...................... 50c

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 

iš Lietuvos pargabentos v'sokios lietuviškos gydančios z.olčs, šaknjs ir t. t., kokios 
tik yia žinomos ir žmonių vartojamos.

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

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuoiaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į Lietumiltq Aptinką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius, '
229 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvčs Brooklyn, N. Y,

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

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

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

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikus skaitymai apie revoliuciją Lie
tuvoje. PaTveikslai parodo, kaip revoliucijonieriai išvagia kali

nius. 48 puslapiai. Kainą. 15c.
Kas nusipirks šias visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik 4SJcenttu.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.
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ra jokio pavojaus, kad liga atsi- p"- 
naujintu. Kam jums per ilgus me- (

VIETINES ŽINIOS nes bus gerai prižiūrimi ir '
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Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

iĮ

t

A. Maskow
Brooklyn, N. Y. 

(79—87)

fc6Kova”

REIKALAUJU vaiki;.
Aš norėčiau gauti 

del auklėjimo, 
rit išduoti kitur 
pas mane.

mažu vaikučių 
Todėl, kas turit ir no- 

atsišaukit

i Akušerkat

R EIKALAVIMAS.
Noriu gauti darbą pas fotografistą. 

Kam reikia, atsišaukit.
J. Lukas

93 Ward St., Worcester, Mass.

£ 
W I

4
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(Tasa nuo 1-mo pusi.) Geistina būtų, kad Drau- r

čiai tvirtina, kad Turkija maliemvl- 
Mažojoj Azijoj uoliai ren-j 
giasi prie karės, ypatingai gi 
Erzerumo distrikte.

Narys.

Amerikos Lietuvių Ūkėsų 
i Kliubas, savo susirinkime, 
■ laikytame 9 d. spalio, nutarė 

• įpirkti mūrinį namą ant 
Grand St. Kliubas jau seniai 
svajoja apie nuosavą namą, 

laikp ne-msimok-i kelti strei-lbet li^šio1 vis nel)asitail«' aike neapsimoka Ktiti strei tinkamas. visi nariai pirki- 
Im mrlnar VH m lw l/n rtnnvA 1

Vilniaus unijistai.
Vilniuje atsibuvo pasitari-’ 

mas žymesnių unijų delega-l 
tų. Pripažinta, jog šiame'

kų,nes industrijai i šk a depre
sija labai didelė. mui namo labai užjaučia. 

Daugelis tam tikslui aukau
ja net po kelias dešimts do

lerių. O po penkinę, turbūt, 
. . (trr nn 'f i- i aukaus visi nariai.sekundą $55.00. I okj apro- 

kavirną padarė Sidney Webb,1 
žinomas ekonomistas.

$55.00 kas sekunda.
Karė lėšuoja Anglijai kas!

Pagirtinas darbas.
Socijalistas. •

Dr-as F. Matulaitis apsi-j 
stojo New Yorke ant trijų, 
mėnesių praktikuotis špito-' 
lėj New York Post Graduate 
Hospital. Priima ligonius 
vakare tarp 7 ir 9 valandos 
po N229 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas 
Greenpoint 2017.

Kooperacijos — lietuvių 
unijos drabužių bendrovės 
mitingas atsibus 15 d. spalių 
(ketverge) 8 vai. vakare 
tautiško namo svetainėje.

Bus priimami norintieji 
prie bendrovės prisidėt.

Kviečia Komitetas.
Bankoms bankrūtijant.

Labai tankiai girdėti, jog
pradėjo bėgti iš to miesto, j bankos subankrūtija ir nu- 
Dauguma bėgo Olandijon. ■ neša žmonių sutaupytus cen- 
Kas ypatinga, tai tas, jog bu-' tus, kuriuos žmonės per sun- 
vo daugybė bepročių. Vieni 
pamišo nuo susijudinimo, ki
tus gi stačiai buvo paleidę 
iš beprotnamių.

Maskva—ligonbutis.
Maskva pavirto į vieną di

deli ligonbutį. Nėra namo, 
kur nebūtų ligonių. Žmonės 
labai noriai šelpia sužeistus 
kareivius.

Belgijos karalienė vyksta 
Londonan.

Belgijos karalienė 
Dunkirką vyksta Londonan. 
Belgijoj jai jau nėra saugios 
vietos, kur prisiglaust.

žmonės bėga iš Antwerpeno.
Kada vokiečiai pašėlusiu 

'smarkumu atkreipė savo ka- 
nuoles prieš Antwerpena,— 
žmonių didžiausios minios

čfTom Pt*ocrM I i0*011 i fi 111 <z I ySPECIJAL1ŠKAS IŠPARDAVIMASX-Jft a 1 M «ąįL H—4 * 4*** 111 C.-C fl JI JI <2^ A j tokio išpardavimo new yorkp dar niekad nebuvo

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

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

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebūklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra pormatomas 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 UŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

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

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

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, |<ad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojaus ją permatau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilgų motų 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 išgydžiąu 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 visado >. 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 Nedčliomis, Utarninkais ir Pėtnvčiomis.

DR. J. C. BROWN
50 W. 36=th St., arti O-1 Ii Ave., New York, N. Y.

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

Labai Puikus
Venski

Armonikai
su 21 periu Klevišiu, 8 basais 

Vertes $18.00, tik už $7.50

Toks pat Armonikas
21 plieniniu klapanu. 12 basu

Vertės $25.00, tik už $14.25

“V^gufafonas
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00, 
Atiduodame tik už    $1 9.50

Tą grafafoną gvarantuojame ant 10 metą.

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiusime muzikališką instru
mentą, kokj jus tik norėsit/.

Męs užlaikome specijališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokiu 
Muzlkališkus 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.

Laukiama, kad Portugalija 
kariaus.

Berlyne kas minuta lau
kiama, jog Portugalija ap
skelbs Vokietijai karę.

Kodėl ban krūtyje Max 
Kobre bankas? Tyrinėjimas 
duoda šiokį tokį atsakymą. 
Deficitas Max Kobre banke 
siekė beveik milijono dole
rių. Patsai savininkas pri
sipažino daręs didžiausias 
spekuliacijas ant Wall stree- 
to (piniguočių gatvė), New 
Yorke. Jisai, mat, norėjęs, 
didžiausios rizikos keliu,pri
sikimšti sau kišenius, bet 
per ištisu du mėnesiu speku
liacijos jam labai nesisekė. 
Nepasisekimas sekė paskui 
nepasisekimą ir jisai sukišo 
tose nelemtose operacijose 
beveik pusę milijono dolerių.

Sykiu su Max Kobre depo-, 
zitoriai kaltina ir jo banko 
managerį Moses Gingsberg, 
kuris buvęs neoficijališku 
partneriu. Kurmis.

kų vargą ir triūsą sučėdijo.
Vienas ir geriausias ir at- 

sakomiausias būdas taupini- 
mo, — įdėti į tikrą nuo
savybę (Real Estate), o ten 
nei vagis pavogs, nei suban- 
krūtys, o vertė tikros nuosa
vybės vis auga augštyn. Męs 
parduodam lotus, nuo $250 
iki $500, ant lengvų išmokės-, 
čių, geroj, apgyventoj vietoj, 
East New Yorke, kur gali
ma už 5 centus iš visur pri
važiuoti, kur prekė neužilgo 
dubeltavai pakils.

Budavojam dviejų famili-' 
jų namus su 50 pėdų pločio ir j 
100 pėdų ilgio lotu, kaštuoja j 
$3,500. Priimame mažą su
mą ant sykio, o likusius kaip 
pandomis atsimokėsit. Taip
gi parduodu gatavus namus 
visose apgyventose vietose 
nuo $3,200 ir augštyn.

Taigi, susipraskit ir per
stoki! mokėt randas kitiems, 
o pradėkite mokėti už savo 
stubas toj vietoj, o po kelių 
metų turėsit savo nuosavius 
namus.

Nepraleiskit progos ir at
sišaukit po žemiaus padėtu 
adresu:

K. LABANAS 
239 S. 4th St., Brooklyn,N.Y.

Iš ūkėsų Kliubo.
9 d. spalio buvo gana triuk

šmingas susirinkimas Ukėsų 
Kliube. Mat, ponai Sirvy
das, graborius Liutkauskas 
ir žinomas demokratukas 
Kundrotą sumanė pažemint 
visuomenės akyse tik ką at
sibuvusį seimą. Nors jie pa
tįs daugumoj balsavo už sei
mo rezoliucijas, nors jų pa
čių konferencija pripažino, 
kad rezoliucijos geros ir 
prieš jąs jie nieko negali pa
sakyti, nors kasieriai yra be- 
partyviški—vienok jie blio
vė ir gana. Mat, visa bėda, 
kad seime į tokius Sirvydus 
ir Liutkauskus nieks nei a- 
kies neatkreipė. Visi žinojo, 
kad toki Liutkauskai tik ir 
išmano apie grabus ir dau- 
tgiaus nieko. Virė-virė, ma- 
lė-malė—na,i r nieko neišėjo. 
Kada nutarė rinkti komisi
ją draugijų delegatų sušau
kimui, ima ir vėl išstato J. 
Neviacką, socijalistą. Jis 
atsisakė.

Nutarė neva šaukt drau
gijų atstovus, nors tam nėra 
nei mažiausio reikalo..Pagal 
tikrą tiesą, tai Brooklyne 
draugijų delegatus turi teisę 
sušaukt tik Draugijų Sąjun
gos valdyba, kuri legališkai 
išrinkta.

§ Pabaigusi kurnu Woman* Medical 
College, Baltimore, Md.

« Pasekmlng-ai atlieka buvo darbų prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 

g pagelbą invainose moterų ligose.

! F. Stropiene,*!,®""!',,’',;.
* SO. BOS TON, IM/KSS.

APTIEKA
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.

Telephone 4879 Bushwick.
DR. M. MENDALIS.

Specijalistas Moterų Ligų 
106 Howard Ave., Kampas 

Halsey St. 
BROOKLYN, N. Y.

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

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

K. ŠIDLAUSKAS
A pliekomis ir Savininkas

266 Bread way k arnp. C Street
. SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

Męs užlaikomo goriausius mokintojus su tobuliau.-ia metodą, ir nė
ra abejones, kad neišmoksite.

Męs taipgi mokiname Knygvedyslės, 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 menesius, $20.00 už 
$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. LAPO YOWK ER, 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.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

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

1815 E. Moyamensing Avė
PHILADELPHIA

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

"DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ilgu apsi
saugoti.

KNYGOJ "DAKTARAS” netik 
kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
bet taip-pat- labai gražiai, kaip

ŠITOJ 
pamokina 
išsigydyti, 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KANTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką g/venimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tlnėja, Jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterci labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

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

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

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras1!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuoM ii 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin* 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

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

operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gjslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PPGQTATITK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 1 i /* 111 Am* 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.
CVpIl JQ Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išl ėrimai, va- 
ul* 1L1m» rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas ai b i kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ai 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė-

naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kiu blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Mano _ 
kūmo prašalina visas blog: b įtek
mes pirmesnių nualinimo irbesotu- 
rno; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraujų, o labiausiai 
už viskų sugrąžina išaikvdt^ jiegų 
vyriškumo. Vengkite tiĄįnlaiki- 
mų gyduolių. Stengkites Išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.

slaptos ligos.
mosi, Skausmas ir Deginimą0, taipgi nauji skauduliai arba žaiza&i 
nimai; visuose trijuose laipsniu )se išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
čTD I CTl JI? A pas tuo*, kuriuos daktarai jau buvo ats'sakę iJgydyU. Gy-
M i i dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitrauktame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu iJgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -°ūdas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atneša gera*. 
nasekmes. Gydau Aunu, Galvos, širdies’ Gerklės, Plaučiu, Krutinės. Pečiu. Kepenų, I*i1vo, 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu. Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu į gydymą laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu. Kurie gyvenate toliau* 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikrą teisybe pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

RVUMI7 208 W. 42nd St., arti Broadway 
17I\. D1R11E, NEW YORK CITY, N. Y.

PAIN-EXPELLI •’•sus P.i 0« 
šš'/. ALCOHOL 
F A< RICHTER S Co
»\NtWYORK

Jeigu nori du zuikiu nušauti
— tai yra įgyti kelis centus ir pra
platinti šviesos žiupsnelį—parsi- 
traukie puikią “Laisves” išleidi
mo knygelę
Ženyba 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 žaibo greitumu išpardavė ją. Kas 
ims platinimui daugiaus, tam duosime didelį nuo
šimtį. Taigi, nesibijokite parsitraukti “Ženy- 
bos” nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. '‘Že
nyba” liuosai eina ir Lietuvon.

Kaina 10c.
K as ims daugiau — nuleisime didelį nuošimtį. 
Tuoj darykit užsakymus:

‘■LAISVE 183 Roebling St Brooklyn, N. Y

SCHNEIDER
Seniems draugams ir pažį
stamiems pranešu, kad Jo
seph Schneider, atidariau 
kostumierišką kriaučių sto
rą po-num. 236 Grand St., 
netoli Driggs Ave. Neuž
mirškite atsilankyti nas se
ną pažįstamą. Dabar lai
kas užsisakyti rudeninius 
siutus, nes padarom už pigią 
kainą. Siutus darome už 
$15.00 cistų vilnų.

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

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. i

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

ANCHOR, 
PAIN 

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

F. AI).
RICHTER

& CO.
74—80

Washington j
St., I

New York.N. Y.

Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romatizmas kankina. Su 

PAIN EXPEIERIU
jei drūčiai suberšt i ai neš Jum tuoj

Tčmikit antAnkero 
ženklo apsaugoj mo

Ar žinai, kaip dvasiškija 
buvo “kankinama“?

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

“Iš dvasiškų
teveliu gyvenimo4

ir “link-Joje atrasi dvasiški jos visus “smutkus” 
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




