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LIETUVOS ŽMONES PRADEDA APSIRIMT SU KARE. VĖL MŪŠIAI TIES AUGUSTAVU.
bei valsčių daromi nutari
mai, kad kaimynai padėtų 
apdirbti laukus atsarginių 
šeimynoms.

Lietuvos išmintingesni vy
rai ir moterįs labai džiaugia
si, kad veik visur šiuomi 
laiku užsidarė monopoliai. 
Vienok, girtuokliai, pradėjo 
gert paprastą spiritą. “Uk- 
kas” rašo, kad tik per kelias 
dienas Vilniuje nusinuodijo 
spiritu 13 žmonių.

Šiauliuose susitvėrė komi
tetas, kuris vyriausia rūpin
sis šelpimu nukentėjusių 
nuo karės.

Karės pradžioje daugybė 
išsigandusių šiauliečių buvo 
apleidę miestą, bet dabar,pa- 

šimų apie naujus mūšius ties inatę2 kad jokio pavojaus ne- 
Augustavu.

Kaip sekasi, rusų ir vokie
čių kariumenėms Suvalkijos „ . _ -
parubežy, nuo Raėkų iki jelpos draugija jkure ligon- 
Smalininkų—jokių žinių nė-- ? žmonių.
ra. Matomai, abidvi kariu-] . Lietuvos laikraščiai pata- 
menės, sudrūtinusios savo ria žmonėms nebėgti is savo 
pozicijas parubežy, viena ki-. namų, bet saugoti juos ir sa- 
tai neapsileidžia? ' ' - . | ve turtą. Isb^tts kitiir, gah- 

Rusai ligšiol vis dar nepa-ima. (^ar didesnes nelaimes 
čmė Prūsu Mozūrijos miesto susilaukti. Į kareivius ne- 
Lvclę0 v reikią šaudyti ir visuomet

Per pačtą iš Lietuvos atė-pokyti ^ezuyi prikandus 
jo kiek daugiau žinių. Tos,(^au^ neplepeti.
žinios atsineša prie vidurio 1 
pereito mėnesio.

“Nauja Lietuviška Ceitun-1 
ga” iš Tilžės gavo praneši-1 
mą, kad vokiečiai smarkiai 
Šaudę į Jurbarką ir jog ta
sai miestas dega.

Rusų valdžia yra įvedus 
labai aštrią karišką cenzūrą. 
Tik ką atėjusiuose “Lietuvos 
Ūkininko” NN yra visiškai 
baltu vietų.

Vilkaviškio paviete daug 
lietuviu pasodinta kalėjiman 
užtai, kad plėšė Prūsų žmo
nių turtus Širvintoj ir Eydt- 
kūnuose, kuomet tie miestai

iš-

Suvalkijos. lines apie vokiečiu nuosto-!su^ruz(^ atakuoti Varšavą 
pavedė sa- liūs. Rusai tvirtina, kad J* oro pusės. Vienok, jų

kaip

'.A ...

Vokiečiai užganėdinti.
Oficijališkas pranešimas,

mušta 1,200 šiaip jau žmo
nių, ne kareivių.

“Ties Yser (Belgijoj) męs 
Į pietus nuo

ra, vėl sugrįžo.
Palangos gimnazija užsi

darė. Maskvos lietuvių pa-

Cholera.
Šveicarijos valdžiai ofici- 

jališkai pranešta, kad Aus
tro-Vengrijoj buvo 200 su
sirgimų cholera.

Kaip rusai šeimininkauja 
Galicijoj ?

Rusai pradeda šeiminin
kauti Galicijoj, kaip namie. 
Jie pradėjo ten leisti savo

valdžia turinti maitinti be
laisvius savo lėšomis, o lau
kų darbus apdirbs Vokieti
jos darbininkai, kadangi 
uaugybė iš jų nustojo darbo.

Varšava buvo atakuota iš 
oro.

Reutero telegramų kom
panija praneša iš Varšuvos, 
jog vokiečiai smarkiai buvo

sudrūtinusios savo ria žmonėms nebėgti iš.savo
Caras išleidorc!ekretą, ku- i labiau girdėties užsipuolitrių 

riuo visi universitetų stu- ant ministerijos.

laikraščių iš Amerikos, kaip same pilnume. ---- t-------_
tik “žvaigždė” ir “Draugas”, tūlas laikas, pįrm negu gali- 

daugybė ma bus paduoti tikros skait-

Rusai stude 1 šaukiami

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Žinių iš Lietuvos kelias 

paskutines dienas beveik ne
buvo. Telegramose praneša
ma dar vis apie mūšius ties 
Augustavu, Suvalkų guber
nijoj.

Vokiečiai praneša, kad ru
sų atakos ant Augustavo ta
po atmuštos. Vokiečiai pa
ėmę daug/mašininių kanuo- 
Ihj.

Vokiečių pranešimuose vėl 
minima apie tvirtovę Osso- 

•^iec, kuri randasi Gardino 
gubernijoj. Matomai, vo
kiečiai vėl mėgina prasimušt 
pro Augustavo girias į Gar
dino guberniją.

Rusai nedaro jokių prane-

Vokiečiai buvo atakavę 
Gargždus savo kanuolėmis, 
bet nuostolių nepadarė.

Šiaulių ir Mažeikių apy
gardose vokiečiai išmėčiojo 
daugybę atsišaukimų lietu
vių ir latvių kalbomis. Tuo
se atsišaukimuose vokiečiai 
kviečia lietuvius ir latvius 
palaikyti jų pusę.

Panašus atsišaukimai bu
vo išmėčioti ir Suvalkų gu
bernijoj. Vokiečiai kvietė 
ūkininkus nebėgti nuo savo 
lauku.

I Vilnių neateina kitokių

Vilniuje randasi 
pabėgėlių iš 
Draugija “Rūta” pavedė sa
vo butą uabėgėliams miego
ti. Valgį gi pabėgėliai gau
na iš “Bristolio” viešbučio 
tarnautojų.

Vilniaus fabriką “Vilija” 
priėmė, kaipo darbininkus 
40 suvalkiečių pabėgėlių. 
Abelnai, vilniečiai labai rū
pinasi savo nelaimingų bro
lių sušelpimu.

užimti Varšavą, kaipo poli- dienraštį “Vojenoje Slovo”. Nauja francūzų armija, 
tiškai administraty viską'
centrą Lenkijoj su tiltu per 
Vyslą. Kita dalis austro- 
germanų ėjo nuo Pilicos u- 
pės priešais Ivangorodą, o 
austrai nuo Karpatų ataka
vo rusų kraštutinį kairįjį 
sparną ir gręsė suardymu 
rusų kommunikacijos lini
jos”.

Daugybė vokiečių belais
vių per Varšavą nugabenta į 
vidurines Rusijos guberni
jas. Kiti rusų pranešimai iš 
Varšavos skelbia, kad vokie
čiai, tarpais, pavirto į nesu
laikomai bėgančią minią.

Vokiečių mestosios iš or
laivių bombos nedaug teuž- 
kenkė Varšavai. Tik keli 
namai tapo pagadinti.

Pranešama, jog vokiečiai 
nužudę lenkų aristokratą 
Tamošių Potockį ir išardė jo 
dvarus.

Vokiečių generališkas šta
bas tyli apie mūšius ties Var
šava. Matomai neturį kuom 
pagirt. - "

Rusai vėl pradėjo kalbėti 
apie užpuolimą ant Vokieti
jos.

Atlyginimas Prūsų Lie
tuvai.

Tiktai ka susirinko Prūsi
jos seimas. Jisai tuojaus a- 
signavo karės reikalams 375 
milijonus dolerių.

Rytų Prūsijai, nukentėju
siai nuo karės, seimas pasky
rė 95 milijonus dolerių dėl 
mostelių atlyginimo.

Rusai žemsargiai renkami 
Tūlos ir Tambovo gubernijo
se ir vežami Galicijon. Ten, 
mat, jie parodys, kuo Rusija 
galinti pasigirt.

Gelžkelių tarnai ir darbi
ninkai taip-pat kviečiami 
vykti Galicijon.

Odesos prokuroras išva
žiavo Galicijon, kad susipa
žinus su tos šalies įstatais. 
Mat, greitu laiku Galicijoj 
bus įvesta rusų įstatai.

Francijoj skubiai rekru
tuojama nauja armija, kuri 
susidės iš 500,000 vyrų. Už 
dviejų mėnesių ta armija bus 
jau prisirengusi stoti akty- 
viškon karėn. Dabar ji la
vinasi kariškame amate.

šaukia gelbėti lenkus.
Petrogrado 

skatina rusų 
rinkti aukas nualintai Len
kijai.
„ Profesorius E. Trubeckoj 
savo atsišaukime į visuome
nę sako, jog taip kaip Ang
lija ir Francija rūpinasi Bel
gija, taip Rusija turinti rū- 
pinties Lenkija.

Sako, anglai yra nuliūdę.
Kasžin kaip bus toliau, bet 

ligišiol garsusis Anglijos 
laivynas dar niekuomi nepa
sižymėjo. Keturi dideli 
Anglijos kreiseriai nuskan
dinti.

Pastaromis dienomis atė-

Vokiečiai kviečia chinus 
sukilti.

Visa pietų Chinija yra už
pildyta vokiečių atsišauki
mais, kuriuose chinai ragi
nama sukilti prieš japonus, 
kurie būk tai anuos norį pa
vergti.

laikraščiai
visuomenę jo žinios, kad vokiečių krei

seris Emden, kur tik nutvė
ręs, skandino anglų pirkliš
kus laivus. Tokių laivų pa
skandino net 11.

Vokiečiai praneša, kad jų 
artilerijos ugnis paskandino 
anglų torpedinį laivelį ties 
Nieuportu.

Kaip nesiseka, taip nesi
seka.
ęĄnglijos parlament# vis

Vengrijoj jau nėra rusų.
Austrija oficijališkai pra

nešiu kad Vengrijos žemėje 
jau nėra rusų.

Austrijai vis dar sekasi 
Galicijoj. Rusai kaip nepa
ima, taip nepaima Przemys- 
lo.

Austrai baigia išvyti ru
sus ir iš Černovicų, Bukovi
nos provincijoje.

Austrų kariumenė smar
kiai eina linkui Starasol.

Pastaruosiuose mūšiuose 
Austrija paėmė nuo rusų 3,- 
400 belaisvių, tarpe jų 25 afi- 
cierius ir 15 kanuolių.

Rusija skolina pinigų.
Rusija užtraukia naują 

paskolę Anglijoj ant $60.- 
000,000.

Turbūt, nekaip jau einasi 
su pinigais.

Lisabonos atkirstas nuo 
pasaulio.

Iš Portugalijos sostainės 
Lisabono neateina jokių ži
nių. Pirm kelių dienų buvo 
pranešta, jog ten kilusi revo-

Latvijoj.
Kuršo gubernatorius 

leido įsakymą, kad niekas 
nerašytų laiškų kareiviams 
latviu kalba. Laiškai turi bū
ti rašomi rusų kalba.

Latvijoj subankrūtyjo 400 
kooperatyviškų pieninyčių 
iš priežasties karės.

Daugely Latvijos miestų 
gatves vokiškais vardais 
perkeičia rusiškais.

Rusai praneša apie dide
lius laimėjimus.

Kad vokiečiai turėjo pasi
traukti nuo Varšuvos—da
bar jau yra neabejotinu fak
tu. Telegrama iš Petrogra
do skelbia apie milžinišką 
mūšį ties Varšava sekančiai: 
“Kova ties Varšava, pagal 
skaičių kareivių, kurie joje 
dalyvavo ir pagal žmonių 
gyvasčių sunaikinimą, yra 
viena iš baisiausiu kovu šio-' 
je karėje”.

Nors ir tikrai nežinome, 
kaip kariumenė buvo pada
linta, bet rusai tarpe Nemu
no ir Vyslos turi 2,000,000 
vyrų, Vokietija—1,200,000 ir 
Austrija apie 800,000 vyrų.

Didumas rusų laimėiimo 
tik dabar pradeda aiškėti vi-

Dar praeis

Sako, kaizerį vos nepaėmė 
nelaisvėn.

Rusai kareiviai, dalyvavę 
Varšuvos mūšiuose, sako,jog 
vokiečių kaizeris buvęs ant 
karės lauko. Jisai vos nepa
kliuvo nelaisvėn, tik laimin
gai paspruko automobily.

Vokiečių kariumenė, sku
biai pasitraukdama nuo 
Varšavos, apsistojo ir apsi
kasė Vartos paupiu. Rusai 
jau yra Lovičiuj, pusiaukely 
iki Vąrtos.-

Vokiečių bombardavimas 
Ivangorodo, kaip praneša 
rusai, nepadarė tvirtovei di
delių nuostolių.

dentai, esanti kareivių me
tuose, taip-pat visų augštųjų 
mokyklų mokiniai—turi sto
ti veikiančion kariumenėn., paskelbtas vokiečių genera- 
Tą dieną patrijotai įtaisė Pe-, lišku štabu, skamba labai op- 
trograde (įidžiausias demon- timistiškai.
stracijas. ~

Caras tikisi surinkti tar- laimėjome.
pe studentų 150,000 karei- Dixmude mūsų kariumenė 
viu. c

Mūšiai Belgijoje.
Didžiausias mūšys siaučia 

tarpe Nieuporto ir Dixmu- 
de. Sako, tai vienas iš di
džiausių mūšių šioje karėje. 
Mūšyje iš oro lauko dalyvau
ja ir Zeppelino orlaiviai, ku
rie smagiai padeda vokiečių 
kariumenei.

Vokiečiai apsiaučia fran
cūzų drūtvietę Verdun. 
Francūzų atakos nepavyko.

Vokiečiai suėmė nelaisvėn 
pulkininką Grey, brolį Ang
lijos užrubežinių dalykų mi- 
nisterio.

Atėjo gandas, kad vokie
čiai apleidžia Antwerpeną. 
Apleidžia todėl, kad pagelbė
ti aktyviškai kariumenei.

Mūšyje ties Nieuportu 
francūzams ir belgams žy
miai prigelbėjo Anglijos lai
vynas, kurio kanuolių pekliš
ka ugnis skinte skynė vokie
čius.

Vokiečių mėginimas pra
simušti linkui Francijos uos
to Dunkirk nepavyko ligi
šiol.

paėjėjo pirmyn. J vakarus 
nuo Lille mūsų atakos pavy
ko ir męs apėmėm daugelį 
sodžių.

Šiaip jau vakaruose nieko 
įžymaus neįvyko”.

Serbų pranešimas.
Dalis Austrijos kariume- 

nės vistik įėjo Serbijon. Ser
bai sako, kad jiems pavyko 
atmušti austrijiečių ataką, 
nors jų buvo daugiau.

Austrijos uostas Cattaro 
perdėm bombarduojamas.

skaičius užmuštų, sužeistu ir 
dingusiu be žinios siekia 
200,000. ‘

Rusai veja vokiečių užplū- 
dėlių armiją vis tolyn į vaka
rus.

Iš Varšavos pranešama, 
kad vyriausias vokiečių šta
bas turėjo persikelti iš čen- 
stachavos į Sileziją^ Iš čen- 

Lietuvos kunigai, kaip ra- 't stachavos persikėlė ir patsai 
“ūkininkas”, keikia pirm- kaizeris.

Avišką jaunuomenę, kam ji i Kariški kritikai tvirtina, 
savo bedieviškumu užtraukė (kad visi vokiečių strategų 
dievo rūstybę—karę. Tik .pienai dabar jau suiro, kuo-
jau ir begėdžiai tie kunigai. I met Jiems nepavyko užimti 

Daugely Lietuvos gminų Varšava. Vokiečiai pienavo

bombos nepadarė daug nuo
stolių dėl kareivių, o tik pa
gadino kelių privatiškų žmo
nių namus.

Tiktai viena bomba nu
krito ant infanterijos baga
žo ir sužeidė kelis kareivius.

Kaizeris būk tai pasakęs, 
kad jeigu miesto negalima 
paimti iš lauko, tai reikia jis 
paimti iš oro pusės.

Kas bus?
Jau šešios savaitės, 

tęsiasi tie baisiausi mūšiai 
Francijoj. Kiek žmonių iš
žudyta, kiek turto sunaikin
ta—sunku ir apsakyti, o pa
sekmių kaip nėra, taip nėra, 
nes abidvi pusės laikosi iš 
paskutinosios.

Vokiečių dienraštis “Ber
liner Tageblatt” sako, kad 
nuo mūšių, kurie dabar tę
siasi Lille apygardose prigu
lės Francijos likimas.

Berlyno dienraštis “Lokal 
Anzeiger” tvirtina, kad lai
mės ta pusė, kuriąs spėkos 
neišsisems. i

Nori išrinkt akademijos 
nariu.

Viena iš garsiausių pasau
ly mokslo įstaigų—Franci
jos akademija mano išrinkti 
į savo narius garsų belgų 
rašytoją Maurice Maeterlin- 
ką.

Tai butų dar negirdėtas 
atsitikimas, kad svetimtauti 
išrinktų į akademijos narius.

Kiek belgai surinko aukų 
Amerikoj ?

Belgijos komisija, kuri at
vyko į šią šalį parinkti aukų 
nukentėjusiems nuo karės 
Belgijos žmonėms, uoliai 
darbuojasi.

Ligišiol Belgijos šelpimo 
fondan sudėta $203.324.

Ponia Vandcrveldienė 
šiuomi tarpu važinėja po Ca- 
nados miestus ir renka au
kas. žmonės gausiai aukau
ja. Viename tik Toronto su
rinko $30,000.

Kasžin, kiek lietuviai su
rinks?
Gaudo vokiečių kreiserius.
70 Anglijos ir Francijos 

kreiserių pasileido gaudyt 
aštuonis vokiečių kreiserius, 
kurie plaukioja Atlantiška- 
me, Indijos ir Ramiajame 
vandenynuose. Tie vokiečių 
kreiseriai pastaromis dieno
mis nuskandino net 32 anglų 
pirklišku laivu.

Kiek šiaip jau žmonių už
mušama?

Rheimse (Francijoj) laike 
vokiečių bombardavimo už-

Vokiečio nuomonė apie 
kazokus. .

Įsručio policijos viršinin
kas, aprašinėdamas viena
me laikraštyj apie vokiečių 
bėgimą nuo rusų, kuomet šie 
paėmė Gumbinę, taip rašo 
apie kazokus: “Šitie keisti 
žmonės visai neprimena tų 
mongolų išeivių, kokiais pas 
mus laikomi kazokai, neskai
tant nežmoniško cypimo, at
stojančio jų dainavimą. Visi 
jie apdaryti labai švariai, iš
rodo labai mitri ir yra daug 
gražesni už tuos rusų darbi
ninkus, kuriuos męs pripra
tome pas save matyti. Aš 
griežtai pranešu, kad kazo
kai elgėsi su ramiais gyven
tojais gerai”... Paskui mi
nėtas policijos viršininkas 
skelbia, kad vokiečių lenkai 
rodę atvirai savo džiaugsmą, 

I įsigrūdus rusų kariumenei į 
Vokietiją. “L. Ū.”

Kurgi Francijos kariumene?
Daugelis klausia, kurgi 

Francijos kariumenė, kuri 
juk susideda veik iš 4 milijo
nų žmonių?

Argi tokia daugybė karei
vių negalėtų atstumti du mi
lijonu vękiečių įr tai dap, 
jeigu jiem Anglija padeda?

Išties, klausimas gana įdo
mus. 4

-- \» 
Londoniečiai bijosi Zeppe- 

linų.
Žodis “Zappelinas” — yra 

baisiausias žodis dėl londo- 
niečių. Tasai žodis sudrebi
na juos. Ir turčiai ir bėdžiai 
—visi begalo bijosi tų Zeppe
lino orlaivių užpuolimo.

Japonai padeda rusams.
Japonai, kaip galėdami,ge

rinasi rusams. Japonų 
Raudonojo Kryžiaus kuopos 
išvažiuoja į Petrogradą ir 
bus tenais pabaigoje lapkri
čio mėnesio.

Kur rusų orlaivynas?
Kasžin kodėl nuo pat ka

rės pradžios nieko nesigirdi 
apie Rusijos karišką orlai- 
vyną. O rodosi, jisai buvo 
pirm karės?

“Vorwaerts” galutinai užda
rytas.

Milwaukees vokiečių soči* 
jalistų dienraštis gavo žinią 
stačiai iš Berlyno, jog vy
riausias organas Vokietijos 
socijaldemokratijos yra ga
lutinai uždarytas, sulyg pa
rėdymo vokiškos valdžios.

Caras gerinasi Italijai.
Caras begalo gerinasi Ita

lijai. Visus italus, Austrijos 
pavaldinius, kurie buvo su
imti karėje, caras žada grą
žint Italijai su ta sąlyga,kad 
Italija neatiduotų juos Aust
rijai, idant jie negalėtų iš- 
naujo stot karėn su Rusija.

Socijalistai vėl pakelia balsą.
Berlyno socijalistų dien

raštis “Vorwaerts” vėl pa
kelia balsą prieš savo val
džią. Mat, vokiečių valdžia 
siūlyte-siūlo dvarponiams 
imti belaisvius laukų darbus 
dirbti.

“Vorwaerts” sako

SUVALKIJOJ VOKIE
ČIŲ NĖRA.

Gardinas, 25 d. spalių 
mėn. — Pranešama, kad vo
kiečių jau nebliko Suvalkų 
gubernijoj. Dabar eina mū
šiai pačiame parubežy.

Vokiečiai betgi, • praneša 
apie pasisekimus ties Augu* 
slavu.

Lenkuose, netoli Ivango
rodo, eina mūšiai tarpe rusų 
ir susivienyjusių austro-ger* 
manų.

Caras išgelbėjo generolą 
Martosą.

Caras išgelbėjo gyvastį 
savo generolo Martoso, ku
ris yra Prūsų nelaisvėje, pri
grasindamas sušaudyt 100 
vokiečių belaisvių.

kad (Tąsa ant 8-to pusi.)



Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
*-

(Istoriškai - politiškai - soci- 
, jologiška studija).

LIETUVIŲ SUVAŽIAVI- tiems nuspręsti savo likimą 
ir įgyti laisvę — nepaisant 
kas laimės — rusai ar vokie
čiai. Ta teisė mums pridera 
ir viename ir antrame atski

lkime. Tuo tarpu, Centras 
įtik sulyg to rezultato, taiko 
, savo pienus. Todėl tai Cent
ras priduoda tokią didelę 
vertę atsiliepimui didžio ku-

MAS LONDONE.
Keturi amerikiečiai — dr. 

J. Šliupas, kun. T. Žilinskas/ 
J. Gabrys ir B. Balutis gavo 
užkvietimą pribūti Londo
nan ant kokio tai seimo, l ą 
seimą kviečia tam tikrai su-! 
sidaręs lietuvių Centras V il- 
niujez Minėto Centro įgalio-
finis,’ kviesdamas Londonan "igaikščio Mikalojaus į len- 
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anuos keturius amerikie- j USL* 4 <.•
čius rašo savo laiške, jog! Kaszln tlk-ar..da^ ve.rtl 
įvairių sriovių atstovai ūe6 panagus pazadejmai ? Jei- 
tuvoje tam tikruose susirįn- ?u ,4?.? tlket vienos puses pa
kiniuose uoliai svarstė da- padėjimams tai juk pana- 
bartinį Lietuvos padėjimą ir Y.lus. pažadėjimus siulo n 
priėjo prie bendros sutar- Austrlja.su /ok'ebja!^ Tat 
ties. Išrinkta tam tikras af n,e8eFla4 butų priėmus 
Centras, išimant socijalde-^011 lr Y ?nų lr klU Paza’

F , Irlniimiw aiIi dova Imliumokratus. lam Centrui pa
vesta:

1) Sekti dabartinės politi- būtų garbingesnė ir daug
kos momentą. | b -

2) Veikti, derinantis su 
gyvenamąja politikos valan-! 
da.

Minėtas Centras išdėsto gavimai prieš lenkus. Tie

įdėjimus, eiti savo keliu, ne- 
sižeminant nei prieš carą,nei 
prieš kaizerį? Tokia takti-

I O'’" '—-- ------ c
I geriau tiktų mūsų tautiškai 
(ambicijai.

Nelabai gražiai skamba 
I minėtoCentro laiške ir intri-

savo politikos idealus tiktai sa> Suvalkija turėtų būt iš- 
sąryšyje su _ rusų-anglų- skirta iš kongresuvkos, kad 

’francūzų laimėjimu, nieko .būtų mažiau tautiškų vaidų, 
nesakydamas apie tai, ■ Lenkų nacionalistų pasikėsi- 
kas, jo nuomone, įvyks, jeigu' nimas ant Lietuvos reikia 
laimės Vokietija ir Austrija, sudrausti . Bet lenkų tauti- 
MinėtaS- Centras yra tos ninku apetitas negalima, 
nuomonės, jog po karei, kuo- kaipo nuodėmę, primesti vi- 
met įvyks permainos politiš- saį lenkų tautai, kuri yra to- 
koje Europos geografijoje, kiame jau nelaimingame pa- 
didžiosios Europos tautos dėjime, kaip ir męs. Tuo 
purės, kad mažosios tautos tarpu ,Centras kaip tik var-
įgytų teises laisvo plėtojimo
si. Centras taip-pat mano, 
kad reakcija po karei sušvel
nės ir nusikratys apjakimo.

Toliaus tasai pats Centras 
pažymi, jog lietuviams grę- 
sia lenkų pavojus, kadangi 
po karei Lenkija gali tapti 
perdaug galima, perdaug 
plati. Todėl, esą, reikia lie
tuviams garsinties esant at
skira tauta.

Amerikos lietuviu veiki
mas, Centro aprokavimu, 
yra labai svarbus, nes Suv. 
Valstijos loš svarbią rolę 
ateinančioje taikos konfe
rencijoje. Centro nuomone, 
užvispirmiausia reikia rū- 
pinties, kad Prūsų ir Didžio
ji Lietuva taptų suvienyta, o 
Suvalkija atskirta nuo Len
kų karalystės. Reikalinga 
taip-pat pagaminti tam tik
ras memorialas ir rinkti ko
ri augiausi a aukų.

Centras savo dekretu pas
kiria J. Šliupą, kun. T. Žilin
ską, B. Balutį ir Gabrį daly
vauti Londono mitinge. Ko
kie vyrai dalyvaus tuose su

toj a tą neatsargų argumen
tą, bendrą prieš visus len
kus,

Kalbant apie lenkus — vi
suomet reikia žinot, kad 
šiaurės meškinas ir Prūsų 
kaizeris dar gyvi. Ir dviem 
silpniem besipešant — tre
čiasis laimi! Centras, tur
būt, to nenori suprasti!

Žiūrėsime, kas bus toliaus.
Apie amerikiečių atstovy

bę, Londone dviejų nuomo
nių būti negali. Tie vyrai 
neatstovauja visų lietuvių ir 
net savosiose frakcijose ne
bus normališkai išrinkti de
legatai. Abejojam, kad jų 
diktatorystė eis rožių keliu. 
Nekuriuos iš tų delegatų 
Londono susirinkimas išgel
bėjo iš liūdno kybojimo ore, 
kuomet jie buvo nei paleisti, 
nei pakarti.

ja, kuri būtų peržengusi tą 
atstovavimo normą?

Męs drąsiaiJsakome, kad 
nebuvo. /

Tai ko vertas po tam tasai 
širvydinis urzgimas? Pasi
rodo, jog seime buvo atsto
vaujama nedaugiau, kaip 30 
— 40 sočijalistų kuopų, tuo. 
tarpu, delegatų buvo į 300, 
tarpe kurių socijalistams 
prijaučiančių buvo arti ,175. 
Žinoma, daugelis iš tų dele
gatų buvo ne socijalistai, ne 
sąjungiečiai — o tik prijau
čianti socijalistams ir aiš
kiai priešingi J. Šliupo ir 
Comp. partyviškiems užsi- 
varinėjimams. Daugumą tų 
delegatų pasiuntė draugijos, 
tankiai net turinčios šventus 
vardus.

Išvedimas iš to fakto gali 
būti labai smagus dėl soči j a- 
listų. Reiškia, dauguma mū
sų pašelpinių draugijų yra 
aiškiai atsimetusios nuo at
žagareivių vadovų ir palin
kusios sočijalistų pusėn. Gi 
rinkdamos delegatais Sei
man socijalistus bei jų sim
patizuoto jus draugijos paro
dė jiems didžiausį užsitikėji
mą ir tai taip svarbiame rei
kale.

Ligišiol mūsų atžagarei- 
vėliai vis bliovė, kad socijali
stai, užsibūrę savo siauru
čiuose rateliuose, apie pla
čios visuomenės reikalus 
nieko nenori žinot. Dabar 
pasirodė, kad išeina kaip tik 
atbulai. Pasirodė, jog soci
jalistai įgijo simpatijas dau
gely pašelpinių draugijų. 
Vadinas, jie veikė ten, krutė
jo!

(Tąsa).
10. Dipliomatija. Pas ne

išsivysčiusias tautas karė

ŽINOKIT — KAM PA
DĖKA VOT!

Jeigu daugelis nukentėju
sių nuo karės Lietuvoje lik
sis be duonos kąsnio — žino-

sirinkimuose iš Lietuvos — kit kam reikės padekavot! 
nėra žinios.

Tai taip, daug maž, skam- Šliupu priešakyje, daro vis
ką pamatiniai punktai minė- ką, kad tik užkenkus Lietu- 
to Centro atsiliepimo. j vos šelpimo fondui. Jie da-

Tuo tarpu, mums sunku ro viską, kad tik komažiau- 
pasakyti savo galutina nuo- sias našlių ir našlaičių skai- 
monė, kadangi męs stinga-; čius gautų duonos kąsnį., 
me kokių nebūt informacijų' Tai, matote, kokis jų “mie- 
apie tai, kokiose sąlygose | laširdingumas”, kokia “tau-

Mūsų tautininkai, su J.

anas Centras susitvėrė, ko- tos meilė”, nors jie su visu 
kios partijos jo rinkime da- tuo, kas seime nutarta, pil- 
lyvavo ir kokios organizaci- nai sutiko. Bjauresnio pasi
jos įgaliojo jį kalbėti visų elgimo negalima įsivaizdin- 
lietuvių vardu. Męs negali-i ti ir pas Afrikos hotentotus.

BENT ATVIRAI PASAKO.
Kongresmano Manno pra

kalba kongrese, kurioj jisai 
užgavo karės stygą, sukėlė 
didelį triukšmą. Kalbėda
mas apie . suteikimą Filipi
nams plačios autonomijos, 
jisai pasakė, jog tokia auto
nomija Filipinams nėra rei
kalinga, kadangi tasai saly
nas turi būti paverstas į ka
rišką bazį.

Mann aprokuoja, jog tar
pe Su v. Valstijų ir Japonijos 
turi kilti smarki kova už he
gemonija Ramiajam vande
nyne ir jisai sako:

“—Istorijos liogika mus 
mokina, kad toks konfliktas 
neišvengiamas. Aš turiu 
viltį, kad tai bus tik komer- 
cijinė, o ne aktyviška karė 
bet aš labai mažai įtikiu į tą, 
kad nacijos ir rasės galėtų il
gai konkuruoti komercijos 
dirvoje, išvengdamos gin
kluotos kovos”.

Argi socijalistai neskelbia 
nuolat, jog karių pamatas 
gludi verpete bizniavos kon
kurencijos? Ir kongresma- 
nas Mann’as viešai tame pri
sipažįsta.

/Ar paklausys Amerikos 
visuomenė sočijalistų per
sergėjimų, jog šiai šaliai rei
kės iš eilės stoti karėn?

me pastatyti taškelių ant 
“i”, nes dalykas patsai sa- 
vaimi, anaiptol, nėra aiškus. 
Laiške pabriežiamas faktas, 
jog socijaldemokratų sriovė, 
šiaip ar taip kalbant, labai 
įtekminga Lietuvoje, nėra 
atstovaujama Centre, paro
do, jog čia esama kokio tai 
miglotumo ir, matomai, būta 
kokios tai principialės ko
vos, jeigu socijaldemokratų 
ten nėra. Kuomi vadovavo
si socijaldemokratai, neįei
dami tan Centran,tuo tarpu, 
nežinome,* bet, matomai, jie

Vienas iš atžagareivių la
pų rašo, kad visuotiname 
seime buvę delegatų, kurie 
dviese ar trįse atstovavo so- 
cijalistų kuopeles, nors jose 
tebuvo tik 15 nariu!

Nagi, jeigu turite bent 
krislelį sąžinės, nurodykit 
nors vieną tokią kuopelę!

Kiek męs atsimenam, tai 
Brooklyne inteligentų susi
rinkimuose ir draugijų kon
ferencijoj (kur buvo daugu
ma tautininkų) priimta sė

TARPE ADVOKATŲ.
Dabartiniame kongrese 

yra 435 nariai, o jų tarpe net 
272 advokatai — vadinasi, 
dauguma. Bet Amerikos ad
vokatūros žvaigždė pradeda

11 vzjiiilfiu v, ucvj maLUJiidij jir, - . • . . •
turėjo tam tikras svarbias!kantJ. atstovavimo norma: 
priežastis | nuo kiekvienos draugijos ir
* « w. ’ . . 1 Viinnnc ___  rralima cincfi nnPačiame minėto Centro kuopos — galima siųsti po 
laiške yra dalykėlių, ku- vieną delegatą, ° paskui nuo 
riems negalima simpatizuo- k^kvjęnų 25 narių dar po

Centras kalba apie Lie- 1 lkl .Su tua nutari-ti.
tuvos teises ne tuo autorite- 
tiškumu, kokis vieninteliai 
tiktų panašiai ištaigai, bet 
kokiu tai politikierišku to
mų kuris tinka tik dešiniom- 
sioms lietuvių partijoms. 
Tasai politikieriškumas, 
mums matos, apsireiškia ta
me,jog Centras nekalba apie 
teisę Lietuvos žmonių pa-

mu pilniausia sutiko ir 
Brooklyno tautininkai. Ta
sai nutarimas pirmiausia 
buvo užgintas komisijoj, ku
ri susidėjo iš J. Šukio, L. 
Pruseikos, VinikaiČio, A. 
Rimkos ir Ramanausko (du 
sočijalistų, trįs tautininkai).

Dabar męs klausiame: ar 
buvo seime kuopa ir draugi

Dabar atsibūnančiame ad
vokatų suvažiavime Wash
ingtone, kaip tvirtina “The 
Globe”, ’ aiškiai matyties 
priežastįs, kurios veda tą 
profesiją prie aiškaus puoli
mo. Prakalbų tonas reakci- 
joniškas, raportai — forma
lizmo pilni, dogmatiški. 
Trūksta karšto, visuomeniš
ko ūpo. Advokatai tariasi 
esą kokios tai indiškos kas
tos žmonės ir užmiršta, kad 
įstatymų tvėrimas yra vi
suomenės reikalas.

Kodėl Anglija ir Francija, 
kuomet užsimena apie Rusi
ją ir sandorą su ja, visuomet 
lyg ir gėdisi?

Todėl, kad jos skaitosi su 
Rusija, kaipo su fiziška spė
ka, bet ne kaipo su civilizuo
ta tauta.'

jiMdų- - , -4ro“
!• j 1 dos, persimainė į begalinęvuhų karalystėje, erdvę-taip daug sykių juo-

tautiškieji įstatymai turi M ’Ig olirroln J*. „ir pailsintas. Keletas j 
reikalą tik su valstybėmis. 'mene augalų ir gy- skiriančių centimetrų,
Valstybėmis vadinama to
kios draugijos grupos, ku
rios 1) turi valdžią, įsteigtą 
rėdymui savo šalies reikalų; j 
2) savo šalies dalykų rėdyme' 
yra pilnai savystovios; 3) 
turi tam tikrą- žinomą savo 
teritoriją. Šalis, turinti tuos

du mieravo juos mažyčiais 
žingsneliais; laiks nuo laiko 
patelė balsiai surinka, bet 
tuščios pastangos; ji neper-
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. (Tąsa).
III. 

rrvi -• j* - v movimo uaovaiiiįVD. j*

ry ausra.u7f įšauks galingo savo mylįmojo siziebti, kaip ant mano kai- ;balso kuris dabar jau tiek 
myno stogo pakilo.pragans-' prisiartino, jog pasiekia ją 

1 • • 1*1 • 1 1 *^11 " i savo snapeliu.dusių ir nudilusių dokalkų Du lie )snojančju kūnu su. 
kyšojo žalių kerpių kupste- si8iekia)Fsusiįina ir ten, ant 

........ . luu; vandenio rynose kurioj vandenio dūdos krašto, ku- 
kad tai toji šalis yra valsty- semai įsiudįjo n susiki aipe; rjs tiesiog ant bedugnės ka-

prasidėdavo dėl bile priežas- visus elementus, yra valsty- 
ties, ir pasibaigdavo, kuomet be. Kad tūla valstybė būtų 
viena iš kariaujančiųjų tau- priimta į tarpą kitų vaisty
tų pailsdavo. Pasibaigus ka- bių, tai dar reikalinga tų ki- 
rei, buvo padaromą šiokiu- tų valstybių pripažinimo, 
tokiu būdu santaika. San
taikos sutartyje kariavusios 
tautelės prisižadėdavo neiti 
karėn dėl kokių nors menkų 
dalykų. Kada rašyba tapo 
išrasta, tada santaikos su
tartį parašydavo ant rašto. 
Tokis santaikos tarybos pa
darymas buvo atliekamas su 
įvairiomis iškNmėmis. Su
tartis būdavo padaroma per 
kariaujančių tautų atstovus. 
Kįlant civilizacijai, atsitikus 
kokiems nesusipratimams 
tarpe viešpatysčių, pirm 
pradėjimo karės, buvo, ban
doma tuos nesusipratimus 
prašalinti ramiu būdu, ir 
tuo tikslu buvo siunčiami pa
siuntiniai į tą šalį, su kuria 
iškilo nesusipratimas. Lai
kui bėgant, tokie šalies at
stovai visuomet buvo pradė
ta užlaikyti kaimyniškose 
šalyse, idant iškilus nesusi
pratimams, tie atstovai ban
dytų juos prašalinti ramiu 
būdu, be kraujo praliejimo. 
Kilant techniškam mokslui, 
tapo vis daugiau ir daugiau 
pagerinta kariškieji įran
kiai ir karės tuomi darėsi 
vis kruvinesnės, reikalau
jančios vis daugiau ir dau
giau auku, ir brangesnės. 
Kad ir galingiausios valsty
bės nuolatinių karių nei vie
na negeidė ir išvengimui tų 
karių visos šalys pradėjo 
siųsti į kitas svetimas šalis 
savo nuolatinius atstovus, 
kurių pareiga buvo atsto
vauti savo šalies gyventojų 
interesus tose šalyse, kurio
se tie atstovai rasdavosi. 
Taip išsivystė šiandieninė 
dipliomatija/^ Apart tokių 
ambasadorių, dar randasi 
dideliuose miestuose, dau
giausia miestuose, turin
čiuose didelę vertelgystę, 
tam tikri atstovai - konsu- 
liai, kurie rūpinasi apie pra
platinimą vertelgystės tar
pe savo šalies ir šalies, ku
rioje jie randasi. Konsuliai 
taipogi atlieka įvairius pa
tarnavimus savo šalies gy
ventojams, gyvenantiems 
svetimose šalyse arba ke
liaujantiems po svetimas ša
lis. Ambasadoriai, tuom- 
tarpu, atstovauja savo šalį 
prieš svetimą valdžią visuo
se abelnUOSe reikaluose. E-į mduusai yi&uumeb uauuzaa-; 
sant tokiems nuolatiniams! mi, sulyg įstatymais tos ša-1 O . VZ. 1 1 . V * • 1 • 1 • • i 1 • •

bė. Tokis pripažinimas at-1nuo. permainingos saulės jr 
liekamas tiktai per kiekvie- speigo įtekmės, auga keli zo
ną valstybę sulyg jos noro. kupsteliai, kurie maitina- 
Taip va, Suvienytos Valsti- si šviesa ir rasa, pasiganė- 
jos nepripažino Huertos vai-1 rimdami maz kuo daugiaus, 
džios. Šalyse, kur iškįla re- (ne£u. pustelnmkas ir laimin- 
voliucija dėl įgyjimo nepri- gesm uz karalius.
gulmybės, ir pakol revoliuci-| an^ to-tai stogo padarė 
ja nėra galutinai pasekmin- sueigą visi apielinkės žvirb- 
ga iškovojime tos neprįgul-! luu, triukšmingi, užgaulin- 
mybės, jei kokia valdžia pri-'gi, spraunųs, rėksningi, jie 
pažįsta tokią naują revoliu-'stumdosi, kapojasi ir žaid
ei jonišką valdžią, kaipo žįa-. Savo stambia nemalo* 
tarptautišką vienutę, tai yra niai " skambančia kalba jie 
labai geru dalyku dėl sukilu- pasakoja viens kitam, ką 
sios šalies, nes sukilėlius pri- sapnavo, arba svasto svar- 
pažįsta teisingais jųjų reika- bias neatidėtinus dalykus, 
lavimuose, kuomet linkui tos Jie džiaugiasi, jog gerai išsi- 
valdžios, kuri stengiasi už- miegojo, užmiršta praeitį ir 
gniaužti tąją revoliuciją, to-

ryšiams, šiandien būna išri
šama, be jokių didelių sun
kumų, daugybė keblių klau
si
niaus buvo pakeliama karės 
ir liejama darbininkų krau
jas. Tas abelnas visų vieš
patysčių rišimasis į bendrą 
veikimą išrišimui iškįlančių 
nesupratimų ir abelnas!

Du liepsnojančiu kūnu su-

bo, patelė suteikia savo my- 
limamjam paskutinį apsiglė- 
bimą; dar vienas silpnas de
javimas, o paskui ūmus, 
kaip žaibas, užsimiršimas.

Apsvaiginti meile, žvirb
liai puola, paskui atsikelia, 
lėtai, rūpestingai ir nuilsu
siai žvalgosi, paskui susipur- 
to, pasitaiso plunksnas ir le
kia paslėpti laimės pailsimą 
ant kokio svetingo medžio, 
kur atilsis sugrąžins jiems 
spėkas dėl naujų džiaugsmų. 

(Toliau bus).

gniaužti tąją revoliuciją, to- mažai rūpinasi dabarčia; 
kis pripažinimas yra neprie- nei viens nenutyla; visi šil- 
lankiu. Valstybė, turinti vi- plunksneles rytmetiniuo- 
sas tas tris ypatybes, bet he- se saulės spinduliuose ir, pa- 
pripažinta per kitas valsty- kišę snapą po sparnelių, ka
bes, vadinasi “valstybė de riauja su neduodančiais' 
facto”, o jei pripažinta, tuo-M^s ramumo vabalėliais. 
met — “valstybė de jure”.1 Xfa čia ir storų, ir mažų, ir 
Kiekviena valstybė yra pil
nu viešpačiu ant savo terito
rijos ir ją rėdo pagal savo 
norą. Upės, tekančios tarpe 
dviejų valstybių, priklauso 
abiedviem susiduriančiom 
valstybėm. Tarpe valstybių 
esanti ežerai taipgpi pri- . _ . . . v
klauso toms valstybėms, ku- mo įstatų, vienu žodžiu, ne
rių teritorija randasi ant tų !ra jokios veidmainystės. Ar 
ežeru krantų. Jūrės ir oke- Jau neisteigė tie dailus 
ano vandenynai, teoretiškai, sutvėrinfėliai Platono repu- 
nei vienam nepriklauso. Ant ohką. .
laivų atlikti prasižengimai, | Bet štai tos linksmos liau- 
kuomet laivas randasi ant; dies tarpe atsiranda^ tamse- 
jūrių, prasikaltėliai baudžia-!snis ir drūtesnis už kitus 
mi toje^šalyje ir sulyg tos ša- žvirbliukas. Jis pasistiepia, 
ties įstatymais, po kurios ve- ištiesia kaklelį, išsitiesia, 
liava tas laivas plaukia. Jei kaip . vaikas, kurį norima 
prasikaltimas atliktas, kuo-' mieruoti, ir. nesijudindamas 
met laivas yra uoste, tada ’š vietos, mėto žvirblius de- 
sulyg Anglijos įstatymais, Į šinėn ir kairėn su neapsako- 
prasikaltėlis turi būt bau- mu pasididžiavimu. Štai jis 
džiamas įstatymais tos ša- užtėmyje netolimai pilką su 
lies, kurioje randasi uostas, pailgoku plonyčiu liemeniu, 
Pastarame laike vis daugiau gražaus sudėjimo, patelę, 
ir daugiau pradedama var- 
toti taip vadinamasis Fran
ci jos įstatymas, sulyg kurio 
prasikaltimai, atlikti ant lai
vų, jei tik jie nepadaro bet
varkės pačiame uoste, yra 
teisiami ir baudžiami tos ša
lies įstatymais ir toje šalyje, 
po kurios vėliava tas laivas 
randasi. Kariškųjų laivų, 
matrosai visuomet baudžia-!

pilkų, ir tamsių, ir juodų; 
gal būt tokiu būdu jie atski
ria savo amžių, lytį ir net 
veislę, bet šioj valandoj jie 
visi broliai. Nėra jokio 
draugijinių sluogsniu skir
tumo, nėra nei viršininkų, 
nei vergų, nei jokių padoru -

Frantukas ja patėmvjo, bet 
nesiartina, tik išdidžiai su
rinka; sprendžiant iš pajie- 
gos ir skambėjimo — tai jau 
pergalės riksmas. Tur būt, 
plunksnuočiu kalboje tas žo-

V. Bergeris apie Wil 
šono administraciją.

Buvęs sočijalistų kongres- 
manas, V. Bergeris, patalpi
no sočijalistų spaudoj plati 
laišką, kuriame kritikuoja 
Wilsono administraciją.

“Už kelių savaičių sueis 
lygiai du metu, kaip dėmo-’ 
kratai įgijo kontrolę ant šios 
šalies. Woodrow Wilson 
tapo išrinktas ant platfor
mos, kuri žadėjo atpiginimą 
pragyvenimo. Nuo to laiko 
kiekvienas darbininkas, 
kiekvienas smulkus biznieris 
kantriai laukė, kada išsipil
dys tie žodžiai. Argi išsipil
dė? Visiškai ne! Pragyve
nimas dabar brangesnis, ne
gu jisai buvo prieš du metu.

Demokratai ir Wilsonas 
tvirtino, kad pragyvenimas 
todėl brangsta, kad yra di
deli muitai. Didieji muitai 
tapo numušti. Bet ar pra
gyvenimas atpigo ? Nei ma
žumoj. f Atbulai — net pa
brango.

Wilsonas netiktai prižadė
jo atpigint pragyvenimą, bet 
ir suvaryti ožio ragan di
džiuosius trustus, didžiuo
sius bankus ir, abelnai, di
džiuosius biznius. Argi ji
sai taip pasielgė?...

Kaip tik atbulai!... Wil
sonas ypač rūpinasi tuomi, 
kad duoti aniems biznie-

|dis turi didele reikšmę, to-:}'iams suprast, jog jisai yra 
i dėl kad. gražuolė pateliukė J1} draugas. Kuomet ban- 
mažais šūksniais atsitolino kierių tarpe kilo suirute is 
nuo savo triukšmingu drau-išarės priežasties, valdžia at- 
gu ant stogo krašto. ‘ į spauzdino special) išleidimą

Bet jos puikus mylėtojas,
! įkyriai rėkdamas, seka pas
ukui ją; štai jis jau šalę jos.

nes, kuriai tas laivas pri
klauso. Jūrių ir okeanų pa , „ . .v .>

krančių, ir šiaurių įlankų bet jinai lekia ant priešais . —. JI ~ ~ n n n vn r\ 4* r\ tYd "NI .imu, delei kurių išrišimo se- vandenynai randasi po ju-| stovinčio namo stogo. Ne
spėjo jinai nutūpti, ir jis jaurisdikcija valstybių, kurių spėjo jinai nutūpti, ir jis jau 

žeme jų vandenys skalauna. čia,^ abu temyja, tarsiu neuž- 
Tokia iurisdicija, vienok, 
siekia tiktai ant vienos juros 
mylios, ir įlankose, 
platumas atsiskirimo

sitikėdamu viens kitam. 
Svaidosi žodžiais, kurie man 

kurių'rodos ir didžiausiais ir sy- 
vie- 

susiartinimas iš vertelgiško toje nuo jūrių nėra pla- 
atžvilgio, padėjo pamatą tesnis, kaip šešios jūros my- 
tam tikriems papročiams ir lios. Valstybės i gyja nau ją 
formališkumams, kurie yra teritorija vienokiu arba ki- 
pildomi per viešpatystes, už- tokiu iš žemiau paduodamų 
laikant bendrus ryšius. Ne- būdu. 11 Užėmimu niekeno

atžvilgio, padėjo

kiu maloniais. Jinai čiulba, 
jis šaukia; viena maldauja, 
kitas paliepdinėja, ir jųdvie
jų čiulbėjimas susilieja j vie
ną toną. Kova snapais pail
sino juodu ir gražuolė patelė 
pasislepia į vandenio dūdą, 
patinas gi ilsisi saulėkaity

000.000 ir išgelbėjo bankie- 
rius.

Ką gi ji padarė dėl darbi
ninkų klesos, kuri randasi 
daug blogesniame padėji
me...”

Sunkmetis dėl darbininkų 
prasidėjo dar prieš karę, • 
karei kilus, dar pablogėjo. 
Valdžia absoliutiškai užmir
šo apie bedarbius.

Todėl, visiems balsuoto
jams reiktų atsimest nuo 
demokratų partijos!

kuriuose atžvilgiuose tie pa- neužimtos žemės: paprastas, 
pročiai ir formališkumai,atradimas nežinomos žemės ir rengiasi pradėti kovą iš-

■ • •• , ka(] jie | ir jos nevartojimas nesutei- naujo. Greitai jųdviejų rik-
’•ii ~ i i'i' !_• _ i.* — “—___ --- • -1 eilini iv m 111 li^i i-m n o irril aLci
yra taip įsigyvenę, ] 
pildomi net ir tuomet, kada 
karė iškįla tarpe valstijų. 
Tokie papročiai ir formališ
kumai, kurie pildomi per 
valstijas yra vadinama tarp- 
tautiškais įstatymais.

11. Tarpfautiškieji įstaty
mai. Čion, vietos stokos dė
lei, turėsime užsiganėdinti 
labai trumpu peržvelgimu 
tarptautiškųjų įstatymų. 
Nors tie, abelnai priimti per 
valstijas papročiai ir forma
liškumai ir vadinasi įstaty
mais, vienok, valstijos, bū
damos pilnais viešpačiais sa
vo šalies reikaluose ir savys- 
tovios linkui kitą valstijų, 
negali būti priverstos prie 
pildymo tų tarp tautiš
kųjų įstatymų . Jų pildymas 
arba nepildymas paeina nuo 
pačių valstijų liuoso noro.

2) Santaikos laike. Tarp-

kia teisės savininkystės. 2) smai ir čiulbėjimas vėl atsi- 
Vartojimu kokio nors žemės naujino. Daug sykių atsi- 
ploto per ilgą laiką. 3) Do- irtojo užpuolimas ir bied- 
vana, pirkimu arba nagai i na paukštytė tąip energiš- 
padarytą sutartį. 4) Užka- kai gynėsi, jog aš pradėda- 
riavimu. Po kokio nors že-;vau mislyt, kad šį rytą jinai 
mes ploto perėjimo j kitos 'nenori mylėti. Bet jeigu 
valstybės savininkyste pe-įtaip, jeigu jinai nemyli savo 
reina sykiu ir visi vieši rei-! neatlaidaus persekiotojo, tai

riavimu. Po kokio nors že- • _
mes ploto perėjimo j kitos' nenori . mylėti.

reina sykiu ir visi vieši rei- _ _
kalai į naujosios savininkės I kodėl nemostelėja s_parne- 
rankas. Abelni įstatymai ihais ir nenulekia orinėnerd- 
lieka galėję, pakolei nauja v.on*? Kodėl vadina jį, jeigu 
valdžia neišduoda naujų 
įstatymų. Piliečiai, aplei- 
džianti savo šalį ir apsigyve
nanti svetimoje šalyje, su
tinka priimti tosios svetimo
sios šalies apsaugą.. Nuo
stoliai, padaryti svetimša
liams iš priežasties valdžios 
neapsižiūrėjimo, turi būt at- 
lyginami_per vietinę valdžią.

(Toliau bus).

jis, nuduodamas supykusiu 
ir šaltu, tolinasi nuo jos 
Bet šitoji kova nesumažina 
noro; patinas pasiryžo per
galėti ir gauti dvigubą atly
ginimą. Šokinėdamas, arti
nasi jisai prie savo draugės, 
ta pasitraukia ant pat stogo 
krašto, kuris kyšo ant gat
vės. Jos užpakaly jau nei 
per pirštą nelieka vietos; 
prisieina bėgti ir, galbūt, nu
stoti savo mylėtojo, kurs jau

Amerikos lietuvių laikraš
čių biznis karės laiku page
rėjo, o Lietuvoj nupuolė. 
“L. Ž.” liovėsi ėjusios, “L. Ū- 
kininkas” sumažėjo, o prie
das “Žemė” visai neišeina.

“Šaltinis” taip-pat suma
žėjo.

B. Balutis jau agituoja už 
autonomijos fČndą. Tur
būt, tikisi gauti pinigų nu
važiuot į Londoną.

Airijos sočijalistų partija 
neužsikrėtė karišku ūpu.

Ji eina prieš karę.

Nėra tokio baisaus nuflt 
minimo, nei tokio sunkaus 
vargo, kurio moteris negalė
tų bent kiek sumažinti ar 
palengvinti.

Beaconsfield.

Garbinga vyrą vadovauja 
moteries malonus žodžiai.

Goethe.

Austrlja.su


vie

būtent tikyba. Jau

rašo

Tuo bu du ir ekonomi

Veikiausiai, tai

gyvenimo
(Iš “Liet. Žin.”).

Rusų valdžios atsiliepimas į 
Prūsų žmones.

Rusai, kada buvo užėmę

Iš PRŪSŲ PASIENIO.
Ne be reikalo reikia bijo- 

ties, kad jei karas užsitęs il
giau ,tai žmones gali visai 
sužvėręti. Tai šventa tiesa. 
Pavyzdžių galima rasti čia-

buvo blaivus ir jų aficieriai 
už kiekvieną prasižengimą

zino- 
- vie- 

biržovkos” beveik niekuo ne-
- Prūsų lietuvių minios ją 
tai miestų “liberalų” laik- 

Lietuviai skaito vokiečių konserva- 
Ostpreus-

sų lietuvių katalikų parapijos ir lietuvių ka
talikų skaičius (3295), taip stipriai ir ištiki
mai jie laikosi savo motinos, kalbos” (33). 
Yra vietų (Būdviečiuose), kur visur aplink 
jau seniai išnyko visi lietuviai protestantai, 
o ten-pat gyvenančių lietuvių katalikų skai
čius toks-pat arba net ir didesnis, kaip bu
vo prieš keliasdešimtis metų, nežiūrint, kad 
jie jau iš visų pusių apsupti vokiškai kal
bančių ir jų skaičius siekia tik apie 500 
žmonių.

Šis apsireiškimas nenoroms verčia pa
galvoti apie jo priežastis. Galima pamany
ti, kad lietuviai katalikai dėlto taip stiprai 
tarp vokiečių laikosi, kad jų tikyba varžė ir 
varžo susijungti su vokiečiais šliūbo ryšiais. 
Ir tai gali būti teisinga pastaba. Bet tik iš 
dalies. Norėdami suprasti dabartinį Prūsų 
lietuvių konservatyvumą, priklausomybę ir 
aklą atsidavimą pasaulio galingųjų malonei, 
taipgi ir kitus dabartinio jų viešojo gyveni
mo apsireiškimus, męs turime žvelgti ir į 
patį branduolį tos tikybos, kuria per šimtus 
metų Prūsų lietuviai gyvena. Katalikybė 
— kad ir kažkaip ji norėtų šio pasaulio ga- 
lingiemsiems tarnauti, bet ji negali taip 
žmogaus dvasios pavergti, kaip protestan
tizmas. Rods, ir katalikų bažnyčios moks
las moko, kad “kiekviena valdžia nuo Dievo 
paeina” ir kad “kas neklauso valdžios, tas 
neklauso paties dievo”. Tai yra konserva- 
tyvoji katalikybės pusė. Bet iš kitos pusės 
katalikų bažnyčios mokslas visuomet aiš
kiai pabrėžia, kad “Dievas yra vyriausias 
karalius” ir kad kiekvienas žmogus turi 
klausyti pirmiausia dievo ir jo įsakymų. 
Dar daugiau. Katalikybė stačiai žmogaus 
pareiga stato neklausyti pasaulinių valdžios 
ir nepildyti tų jos įstatymų bei paliepimų, 
kurie priešinas dievo įsakymams ar dievo 
valiai. Ir čia męs turime katalikybės revo- 
liucijinę pusę, kuri tam tikrose sąlygose gali 
privesti ligi atviro prieš valdžią sukilimo,

Pavyzdžių męs turime iš savo tautos 
kovos istorijos, ir galima net abejoti, ar ne
būtų pasisekę rusų valdžiai pripratinti lie
tuvius prie graždankos, jeigu žmonės nebū- 

spauzdintų 
knygų skaityti. Taipgi neprošalį priminti 
vyskupų ir kunigų draudimas lankyti lietu
viams katalikams cerkvines mokyklas ir tt. 
O kam žinoma Kražių istorija, kuomet lie
tuviai katalikai laikė savo švenčiausia pa
reiga ne tik neklausyti valdžios paliepimų, 
bet ir savo kraują pralieti. r

Raudonasis Kryžius.
Pasirodo, jog Tilžėje veikė 

Raudonasis Kryžius. Jisai 
savo tiesioginę pareigą atli
kęs, kreipėsi prie aprūpini
mo visų tų šeimynų, kurių 
penėtojai karėn išėjo. Pirm 
visų daiktų reikia priaugan
čią kartą sveika išlaikyti ir 
kūdikius pienu bei duona ap
rūpint. Iš tos priežasties R. 
K. išdalino kasdien 200 litrų 
pieno, duonos, miltų ir viso
kiu kolionijališkų tavorų.

Ir Tilžės apygardose, kaip 
tai Spitrėje, Kalkapiuose ir 
t.t. yra susidariusios moterų 
draugijos, kurios taip-pat 
neša pagelbą jos reikalau
jantiems.

Męs gaudyte gaudom ži
nias iš Lietuvos. Laikraš
čių iš ten veik neateina, o jei
gu ir ateina kokis N., tai bai
siai pavėlavęs. Užtat męs 
skubinamės pranešti “Lais
vės” skaitytojams naujausių 
žinių, gautų stačiai iš Lietu
vos. Mums pristatyta Prū
sų Lietuvių dienraštis “Nau
ja Lietuviška Ceitunga” iš 
Tilžės. Vėliausias numeris 
yra už 20 d. rugsėjo (Sep
tember) 
džiame,vėliausių žinių iš Lie
tuvos niekas negavo.

Ligišiol laiškuose iš Lie
tuvos vis buvo rašyta, kaip 
rusai, pradžioje karės, įsi
veržė j Prūsus, “Ceitunga” 
gi jau rašo apie vėlesnius 
nuotikius, būtent, kaip rusai 
apleido Prūsiją ir buvo veja
mi iki Nemunui. Pačių vė
liausių žinių (už rugsėjo pa
baigą), kada vokiečiai vyta 
atgal iš Suvalkijos—dar nė
ra. Apie tai žinoma tik iš 
telegramų.

Mūsų skaitytojų atydai 
priduriame, jog dienraštis 
“Nauja Lietuviška Ceitun
ga”, sulyg savo -pakraipos, 
suskiai palankus Prūsų val
džiai.

namu
sų liethvių pabėgo Berlynan, 
laug Karaliaučiun.

Nuo pradžios rugsėjo šalę 
Tilžės buvo bivuakai, kur sa
vo šėtrose gyveno einanti 
linkui Karaliaučiaus pulkai, 
kuomet jie~ negalėjo sutilpt 
kazermėje. Rusai elgėsi la
bai gražiai ir žmonių neuž
kabinėjo

tam tikrus atsiliepimus. Pa
duodame ištraukas iš tų at
siliepimų :

“Męs, ^Rusijos vietininkai 
ir pasiuntiniai susivienyju- 
sių slavų, kreipiamės prie jū
sų, Prūsai, žodžiais proto ir 
išminties. Liaukitės jūs, ne
susipratėliai, kol dar nėra 
vėlai.

Apsidairykite! Visas svie
tas apsiginklavęs prieš .jus. 
Jūs ardote pasaulio taiką. 
Maskolija, Francūzija, Ang
lija, Serbija, Juodkalnija ir 
per jus ginties priverstoji 
Belgija, net ir Japonija pa
kelia prieš jus savo ginklus, 
kaip prieš laukinius sūnus, 
atsilyginimui prieš jūsų už
puolimą. Jūsų bendras Ita
lija nusikreipė nuo jūsų. 
Sunki nelaimė teks jums. 
Slavai iš rytų, susivienyju- 
sieji francūzai, anglai ir bel
gai iš vakarų—apsiaučia jus 
geležiniais pančiais. Vokie
tijos valdžia savo aklume 
prigauna žmones. Taip ry
tuose, taip vakaruose esate 
jūs mušami mūšis po mūšio. 
Valdžia tatai slepia nuo jū
sų. ’Męs atnešam jums pa- 
kajų tyliam, kultūriškam ir 
naudingam darbui, bet mes
kit ginklus ir nesiginkit vel
tui . Rusas yra prakilnios 
dvasios ir atlaidus, jisai myli 
pakajų ir neatsikeršys už jū
sų barbariškas skerdynes 
Čenstachavoj. Męs kovojam 
prieš vokiškąjį vaiską, ne 
grieš vokiškąją tautą. Vo- 

ietijoj gyvenanti lenkai yra 
taip-pat slaviški gentys. Jū
sų šeimynas, moteris ir vai
kus ir visą jūsų turtą ir lobį 
paliksim męs neužgautą... 
Padėkite ginklus, kuriuos 
jūsų valdžia jums per prie
vartą įbruko. Pasiduokite 
ir leiskite susigaut. Masko
liai priima pasiduodančius 
labai meilingai”.

“Nauja Lietuviška Cei- 
tjtnga”, paduodama šį atsi
liepimą, priduria:

“Kaip meilingai maskoliai 
prieš mūsų žemės žmones 
apsieina, tai matome iš nu
degintų kaimų ir sumėsinėtų 
lavonų ir tikime, kad jau ir 
be to nei vieno nebus, kurs 
po maskolių jungu būti geis
tų. Męs tik tris nedėlias tą 
jungą nešti gavom, o pasiro
do, kaip mėnesiai”.

Kaip rusai užėmė Tilžę?
Pirmutiniai rusų kareiviai 

įtraukė į Tilžę 23 d. rugpjū
čio. Tu o jaus moterų pulkai 
suplūdo ant gatvių ir sunešė 
kareiviams duonos, alaus, 
pieno, cigarų ir t.t. “Cei
tunga” rašo: “Maskoliai vis
lab tai, meilingai dėkavoda-

Dėkavonė už atsivalnyjimą 
nuo rusų.

Savo 113 N-ry “N. L. Cei
tunga” rašo: “Tilžės magis
tratas atminimui Tilžės iš- 
valnyjimo tris gatves ir pie
čius praminė vaisko vadovų 
vardais. Tilžė gaus dabar 
“Sommer” gatvę, atsimini
mui to aficierio, kuris per 
Tilžę išvalnyjančius karei
vius vedė. Kita gatvė vadin
sis ”Claustius”, atmini
mui to aficierio, kurio karei
viai pirmieji į Tilžę atsisku
bino ir galiausia “Fletcher” 
piečius atminimui to aficie
rio, kuris pirmasis ant Lui- 
šės tilto užlaidino ir tūlas 
vietas perkirto”.

Tilžės burmistras Pohl 
vienbalsiai miesto viršinin
kų apšauktas Tilžės garbės 
miesčioniu, nes jisai išgelbė
jo Tilžę nuo išpūstyjimo.

Tilžės pačto viršininkai, 
kurie buvo nuo rusų pabėgę, 
tapo atiduoti teisman už sa
vo prisiekos sulaužymą ir 
“Ceitunga” trokšta, kad jie 
būtų “nukoravoti”.

Tilžę atgaunant nuo rusų, 
žuvo 32 vokiečių kareiviu. 
Jie tapo palaidoti su didžiau
siomis iškilmėmis.

Vokiečių kareiviai nuo- 
pat Kybartų lig Naumiesčio 
išdegino visą pasienį. Nuo
stoliai kuodidžiausi. Vokie
čiai Slavikuose užmušė nie
kuo nekaltą kunigą, gązdino 
žmones, šaudė į namus ir 
bažnyčias. Vis tai rodo vo
kiečių žiaurumą.

Mūsų gi kareiviai nors į 
Vienas žandaras juos šaudė net ir Vokietijos

bon. Tokio tikybos mokymo vaisiai buvo to
kie, kad dar 18 amžiaus pradžioje žmonės 
grįžę po ąžuolu savo seniems dievams mels
tis, ir karalius Fr. Vilius I liepęs vienam ku
nigui apsigyventi Ysėj tik dėlto, kad ten 
žmonės savo šventes po ąžuolu šventę. Ir 
nenuostabu, kad gudrus karalius taip ėmė 
rūpintis lietuvių kunigų išmokint ir priveis
ti. Nes jis negalėjo nematyti, kad senosios 
lietuvių tikybos ąžuolas gali būti didesnis 
priešas jo politikos tikslams, kaip vokiškoj 
dvasioj išauklėti ir išmokinti kunigai. Ne be 
to, žinoma, kad jam, kaipo tikinčiam krikš
čioniui, nebūtų rūpėję ir lietuvių išganymas. 
Bet kad Prūsų Lietuvos bažnyčia su savo 
kunigais taipgi tik, aplamai imant, prisidė
jo prie bendrojo valdžios politikų koncerto, 
tai rodo kunigų sinodo viešai išreikštos pa
žiūros, kad “geriausias ir naudingiausias 
daiktas būtų tas—lietuviškąją dievo slūžbą 
visai panaikinti” arba vyskupo Hofheinz’o 
Katyčiuose per pamokslą daromi lietuviams 
išrodinėjimai, būk “Pons Dievs neišmano 
lietuviškai”. Ne be vertės ir šis faktas ,kad 
1890 m. iš 90 lietuviškų arba vokiškai lietu
viškų kunigų bažnyčiose (vietomis su ke
liais kunigais ) tik 4 kunigai save lietuviais 
prisipažino, o iš bažnyčios tarnų tais metais 
teatsirado tik vienas, kuris save lietuviu lai
kė (Pr. L. Sav. No. 14,1914).

Tokiomis sąlygomis reikėjo ir dabar 
dar reikia gyventi Prūsų lietuviams. Šitai 
žinant jau, regis, nereikėtų daug stebėtis, 
jeigu Prūsų lietuviai šiandien duodasi už 
nosies vedžioti kiekvienam, kas tik moka 
jiems prisimeilinti arba gali pagązdinti. 
Galima jau nesistebėti nei nepaprastu jų 
konservatyvumu kaip politikos taip ir vi
suomenės klausimuose, ir nenuostabu, kad 
jie, jų atstovo dr. Steputaičio žodžiais ta
riant, valdžiai “vierni iki ant kaulų” ir kad 
tą savo “viernybę” apmoka savo kalbos, tau
tos ir net gerųjų žmogaus ypatybių išsižadė
jimu.. Bet man rodos, kad nei ekonominis 
prislėgimas, nei vokiečių valdžios kolioniza- 
cija, nei dviveidė jos politika, nei mokykla, 
nei karuimenė, nei draugijos bei spauda, nei 
bažnyčia su kunigais nebūtų įstengę su 
Prūsų lietuviais padaryti to, kas padaryta, 
jeigu čia nebūtų atėjęs talkon dar vienas la
bai svarbus veiksnis

kurie gelbėjo 
degančių namu, 
'oturi teisės tų

Tai tiek, daug maž 
“N. L. C.” apie rusų užsilai
kymą. Vieni iš jų užsilaikė 
pusėtinai gražiai, kiti žvė
riškai.

Dabar reikės laukt pra
nešimų, kaip užsilaikė vokie
čiai Suvalkijoj, kuomet jie 
buvo ją užėmę. Neilgai rei
kės laukti—ateis ir tos ži
nios.Kaip rusu elgtasi tūlose 

vietose?
“Ceitunga”, kuri būnant 

rusams Tilžėje, buvo begalo 
švelni ir net gyrė rusus už 
gražų užsilaikymą, tuoj per
maino toną, kada rusai tapo 
išgyti. Ji pasakoja apie ru
sų kareivių blogus darbus.

štai keli tokie faktai:
Daugely pavietų landrotai 

(pavietu viršininkai) tapo 
sugauti ir nugabenti Rusi
jon. Goldapės landrotas tu
pėjęs varyti pirm savęs ban- 
]ą galvijų. Tūli žandarai, 
kurie parubežy gyveno, vi
siškai prapuolė. Vienas 
žandaras Pilkalny tapo nu
durtas 
Bildviečiuose tapo rusu pa- gyventojai ,elgiasi daug ge 
gautas, nuvežtas į Eydtkū 
nūs ir ten nudurtas. Jo la 
vonas gulėjęs ant turgaus nešti apie 
nleciaus Kybartuose, 
kiemių kunigužis tapo 
šautas, kadangi atsisakė ru 
sams. pasakyti, kur yra vo 
kiečiai. r ” 
Žytkiemįu tapo užmuštas 
dvarponis. Viename kieme 
Darkiemio paviete tapo nu
šauta labai daug vyrų ir mo
terų. Mat, kas tai iš to kie
mo gyventojų šovęs į rusus. 
Iš tos pačios priežasties Šilė
nuose, Pilkalnio paviete, 
taip-pat užmušta dešimts 
žmonių. Kadžiuose sude
ginta visi namai/

Daugiausiai degino rusai 
dvarus,, sakydami, kad tai 
esąnti karališka nuosavybė.

Iki 18 d. rugpjūčio Gumbi
nes paviete tapo ' sudeginta

rašo Tilžės lietuvių laikraštis apie 
karę Prūsų Lietuvoj.

Kaip rusus išvijo?
Tilžė nuo rusų pasiliuosa- 

vo 12 d. rugsėjo. Apie vo
kiečiu kariumenės prisiarti
nimą Tilžėje žinota jau prieš 
kelias dienas, nes ta gandą 
atnešė ūkininkai. Pirmiau
siai vokiečiai išviję rusus iš 
Skaisgirių.

“Ceitunga” rašo: “Suba
tėlė pradėjo maskoliai Til
žėje nerimti. Dar prieš pie
tus pulkas maskoliškų pėsti
ninku, pulkelis raitelių ir še
šios kanuotės ištraukė prieš 
mūsiškius (prūsus). Veik 
no tam pakilo kova. Tarpe 
kanuoliu šūvių puškėjo šau- 
dvklių šūviai. Bildėsis rado
si vis smarkesnis ir langai 
pradėjo drebėti”.

Prūsokai vis labiau pradė 
jo artinties prie Tilžės. Ru
sai nradėjo bėgt. Kova pra
sidėjo net ant miesto gatvių. 
Ant vakzaliaus gatvės tapo 
nušauta 10 bėgančių rusų. 
Bebėgdami, rusai vėl ant 
Luišės tilto paliko dvi ka- 
nuoles.

Vokiečiu buvo viršus. Til
žėj pakilo didžiausias šauks
mas—džiaugsmo šauksmas. 
Rusu vėliava nuo rotušės ta
no numesta.

Ant rytojaus kova atsikar
tojo šalę Tilžės, ir vokiečiai 
vėl laimėjo. Tuomet apie 
100 rusų tapo paimta nelais
vėn.

šeši dvarai, Pilkalnio pavie
te Sudeginta 15(dvarų ir so
džių; '(

Pirm rusiškos kariumenės 
ėjo uždegimo komandos, ku
rios apliedayo nafta tas trio- 
bas, kurios turėjo būti sude
gintos. Gyventojai būdavo 
išprašomi iš namų.

Šalę Tilžės, Šilgaliuose, ta
po nužudyti Martynas Šakas 
ir Mikelis Kurmis. 'Už ką 
juodu tapo nužudyti—nėra 
žinios.

Pakalnės pavietas turėjo 
nuo rusų smarkiai nukentė
ti, išėmus Kaukėnus.

Gustuose tapo keli žmonės 
nužudyti. To bažnytkiemio 
žmonės turėjo perleisti 
ną labai baisią dieną, 
buvo visi suklupdyti ant 
lauko ir jiems buvo pasaky
ta, kad tuoj visus nužudys. 
Kaltino tame, kad kas tai iš 
Gastų paleidęs į rusus šūvi- 
nį. Tik per didžiausią bėdą 
pavyko atsiprašyti. Vienok, 
ne visai. Apie 60 žmonių tu
rėjo apnuoginti viršutinę 
kūno dalį ir gavo tada po 30 
iki 40.kirčių su nągaika.

Kariumenė.
Prūsų lietuvis laiko dažniausiai 

me, jeigu dėl kokios - nors priežasties nepri
ima jo kariumenėn. Daugelis pasilieka 
antrą, trečią ir ketvirtą eilę tarnauti, dau
gelis dar prieš stojimo laiką pasiduoda sava
noriais. Teko pažinti vienas toksai savano
ris lietuvis, gana pasiturinčių tėvų sūnus. 
Dartik naujokas, mokosi, o jau stačiai sa
ko, kad jam kariumenėj daug geriau, kaip 
namie “po purvyną klampyti”. Kitas pažįs
tamas, dar “veikėjų” giminės lietuvis, jau 
kelinta eilė tarnauja ir turi “unteroficierio” 
“ciną”, šis nei nekalba apie namus ir yra 
tikras “ponas”. Matai, Prūsuose ųnterofi- 
cieriai gyvena ir valgo atskirai nu(|papras 
tų kareivių ir tt. O štai ką pasakoja apie lie
tuvius kareivius Schleicher’is (eis pagal 
Klaipėdiškio “Prūsų Lietuviai” p. 14): “Lie
tuviai yra pažįstami stipriais kareiviais ,pa
gal kūniškos stiprybės ir augšto stuomens 
tampa jie neretai prie berlyniškio vaisko 
įtraukiami; tenai išsimokina jaunas ūkinin
kas tikrą kalbą berlyniškių kampystovių 
(Eckensteher), o sugrįžęs namon nemenkai 
giriasi pažinčia vokiškos kalbos. Labai ma
ne juokas ėmė, kai (jai) iš tokių lietuviškų 
ūkininkų tūlas toksai buvęs berlyniškis su 
savo “dailia” vokiška kalba žemiausios ka
tegorijos, o da ją bjauriai lamdydamas, prie 
manęs lindo ir nemenkai puikaudamas savo 
kalbos “kunstes išrodė”. O Zweck’as (Lit- 
auen, 142) sako: “Kareivis (lietuvis), kuris 
tėvynėn atsarginiu grįžta, didžiuojas, kad 
jis vokiškai gyventi išmoko ir iš savo pusės 
prisideda prie lietuvybės slopinimo (...ist 
stolz darauf, das er sich deutsches Wesen 
angeeignet hat, und er traegt dann sein 
gut Teil dažu bei das' Litaurturn zurueck- 
zudraengen).

Draugijos ir spauda.
Visiems žinoma, kokią didelę įtekmę 

šiandien daro į žmones draugijinis gyveni
mas ir spauda. Ypač tai turi daryti Prū
suose, kur gyvenimo pulsas visgi daug 
smarkiau plaka, kaip Rusijoj, fr Prūsų Lie
tuvoj visokių draugijų bei laikraščių knibž
dėte knibžda. Bet lietuviai ligi 1914 m. ne
turėjo nei vienos savosrekonominės draugi
jos ir perdėm* dalyvauja vokiškose kredito, 
ūkio ir ktv, kurioms vėl Prūsų Lietuvoje va
dovauja arba dvarininkai arba valdininkai, 
ir apie jų dvasią kalbėti jau nereikia. Be 
to visur sodžiuose pilna atsargos kareivių 
draugijų (Kriegsvereine), kur jau stačiai 
ne tik laikyte palaikoma mokykloje ir ka- 
riumenėje įskiepyta kareiviška ir vokiška 
patrijotiška dvasia, bet dar per įvairias 
“šventes”, prakalbas ir vokiškai - patrijotiš. 
kus teatro veikalų vaidinimus toji .dvasia 
platinama toliau. O Prūsų Lietuvos spau
da, esant tokioms sąlygoms, nieko ir negali 
daugiau duoti, kaip tik taikintis prie visos 
atmosferos. Be “naujų” ir “senų” lietuviš
kų “ęeitungų”, (kurių dvasia ir turinys bus 
kitame skyriuje plačiau parodyta ir kurios 
beveik niekuo neprisideda prie naujos dva
sios skiepijimo), Prūsų lietuviai dažniausiai 
skaito kokį-nors vietos vokiečių dienraštį, 
kurio turinys visai panašus į naujaisiais lai
kais atsiradusių rusų “kapeikų” turinį, o 
dvasia ta pati, kaip Prūsų Lietuvos mokyk
lose, draugijose ir tt. Kairiausias ir šva
riausias Prūsų Lietuvoje laikraštis tai “Til- 
siter Allgemeine Zeitung” leidžiama 
mos Otto v. Mauderodes.firmos, bet ji 
na, nuo rusų 
siskiria, o antra 
visai neskaito — 
raštis 
tyvų “Tageblatt fuer Litauen 
siche Zeitung” arba nacijonalistų (t. y. na 
čionai - liberalų) “Tilsiter Zeitung”, “Me 
meles Dampfbot 
nės bei kt. draugijos ir spauda vėl tik dar la 
biau sutvirtina tą visą dvasią, nuolat skiepi 
jamą valdžios ekonominės bei socijalės poli 
tikos per mokyklas, kariumenėj ir kt.

Bažnyčia.
Bažnyčia Prūsų Lietuvoje vėl tik nau 

jas mums jau pažįstamos tvarkos ir dvasios j tų laikę nuodėme graždanl 
šulas. Rašoma, kad senovėje būdavę taip, 
jpg kunigas maldas skaito ir pamokslą sako 
vokiečių kalba, o šalę atsistojęs “tulkas” — 
koks-nors,kaip pasirodo atstatytas valdinin
kas, kurpius, mėsininkas arba net pramokęs 
vokiečių kalbos dvaro galvijų kerdžius — 
kunigo žodžius verčia žmonėms lietuvių kai

riau.
Bet su širdgiela turiu pra

mušti kaimiečių 
Žyt- negražų elgimos. Vos rusų 
nu-' kariumenė paėmė Širvintą, 

Prūsų miestą, tuoj mūsų 
žmonės puolė ją plėšti . Tie- 

Tūlame dvare ties sa, plęšimas greit tapo su
stabdytas. Bet štai praėjo 
viena, kita savaitė. Iš Šir
vintos rusių, langų ir už
kampių nesiliovė šaudę į mū
sų kareivius Širvintos gy
ventojai. Pagal karo teisių 
Širvinta turėjo būti sudegin
ta. Žmonės vėl puolė nešti 
ir vežti visokius daiktus, 
prekes, baldus ir vesti gyvu
lius ne tik iš Širvintos, bet ir 
nuo artimųjų ūkininkų. Ge
rai darė tie 
daiktus iš 
bet nieks 
daiktu ša v:

mi, priėmė, kitasis ir visą sa- buvo todėl, kad jie visą laiką 
vo balno terbą prisikimšo”.
.Miesto burmistras tuoį liepė . . _ _ . .
atgabent kelis maišus avižų smarkiai pabausdavo.
arkliams”. | Prūsų ūkininkai turėjo
' “Ceitunga” sako, kad per pristatyt rusams maistą net 
pirmą savo apsilankymą ru- 1 
sai gražiai elgėsi.

Pastebėtina, kad Tilžę ir 
Ragainę apleido daugybė 
žmonių, net visi prūsiški 
valdininkai pabėgo toliau. 
Tuomet Tilžės ir Ragainės 
valdžią paėmė į savo rankas 
Tilžės burmistras, kuris ne- 
nutrotijo galvos.

Apie kazokus, atėjusius 
Tilžėn, “Ceitunga” sako: 
“Kas gavo kazokus Tilžėje 
matyti, tas gavo persiliudy
ti, kad jie anaiptol nėra to
kie pavojingi žmonės, kaip 
sakoma. Jie, kazokai, £u 
mūsų žmonėmis visai pado
riai pasielgia, kolei tie pado
riai elgiasi>/Tik labai velyti- 
na būtų maskoliams stiprių 
gėrymų neduoti”.

26 d. rugs. Tilžėje pradėjo 
veikt rusų kariškas komen
dantas, kuris savo karei
viams griežtai uždraudė 
gert svaiginančius gėrymus. 
Tuomet, tarp kitko, visos 
karčiamos ant plento tarpe 
Tilžės'ir Tauragės tapo už
darytos.

28 d. rugp. Tilžėn atėjo 
daugiau rusų kareivių. Tuo
met jie be užmokesčio pasi
ėmė daug velosipedų, pasi
ėmė nuo gelžkelio stacijos 
visufc telegrafiškuosius apa
ratus, pasiėmė daug dalykų 
pačte.

Pabaigoj rugpjūčio Tilžė
je, Ragainėje ir kitur pradė
jo veikti rusiška valdžia. Vy
riausiu urėdninku tapo ru
siškas komendantas Tilžėje. 
Per jo cenzūrą ėjo visi laik
raščiai—kaip vokiški, taip ir 
lietuviški. “Ceitunga skun
džiasi, jog jai nevalia rašyti 
apie vokiečių laimėjimus.

Kadangi dauguma Tilžės 
policmanų tapo paimta ka
riumenėn, tai Tilžėje susida
rė policija iš miestiečių, ku
ri veikė išvien su rusų ko
mendantu. Tilžėje pradėjo 
veikti ir rusų pačta.

Rusams užėmus Prūsų 
Lietuva, viskas buvo rėdoma 
pagal kariškus įstatymus. 
Padėkiiųe, buvo prigrasinta 
išdeginti visus sodžius tarpe 
Tilžės ir Tauragės, jeigu te
legrafo vielos būtų buvusios 
sugadintos.

Tilžės burmistras išleido 
atsišaukimą į Tilžės ir Ra
gainės gyventojus, kviesda
mas juos grįžti namo ir ne- 
sipriešint rusams. Ragainė
je pradėjo siausti plėšikai. 
Visa miesto valdžia išbėgio
jo. Pasirodo, kad vokiškų 
valdininkų kinkos dreba taip 
lygiai, kaip ir rusu.

“Ceitunga” nurodo, kad ū- 
kininkai turėtų pasilikt sa
vo sodybose.

Rugsėjo pradžioje pro Til
žę pradėjo traukti' vis dau
giau rusiškų pulkų linkui 
Karaliaučiaus.

Tilžės burmistras Pbhl iš
leidžia įsakymą, kad niekas 
nešautų į-rusus, nes pertai 
gali didžiausia nepalaifha 
j.nt viso miesto užeiti.

“N. L. C.” kviečia visus 
prie ramybės ir nenustoti 
vilties, nes, sako, greitai at- 
?is geresni laikai.

Sulyg paliepimo rusų ko
mendanto ant Tilžės buyo 
uždėta 50,000 markių kariš
kos pabaudos. Ta pabauda 
tapo užmokėta.

Nepaisant to, kad vokiečiu 
civiliška ir rusų kariška val
džia primygtinai kvietė žmo
nes likties ant savo vietų, tų 
dauguma visgi bėgo, apleido 

ir ūkius. Daug Prit

iki Karaliaučiaus, o iki Til 
žės pristatydavo maistą že 
maičiai ir suvalkiečiai.
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švenčioniškis.

jVon prieš tokį valdžios pasi-

Reikia bandyt, reikia rūpintis. Gal aš 
čiaiir perdaug ką išsitariau priešai tūlus ne
gerus mūsų moterų papročius, meldžiu už 
tai .atleisti. Tamsiąsias gyvenimo puses ne
reikia slėpti, bet iškelti aikštėn.

M. Gorky.

DRAUGAI
Vertė švenčioniškis.

J. Ramanauskiene.

Šeimyniškas moterų gyveni
mas ir higieniški namai. MOTERIMS

Norėčiau pratarti kelis žodžius į mūsų 
moterėles apie šeimynišką moterų gyveni
mą ir higienišką namų užlaikymą, taip-pat 
ir apie tvarką namuose. Męs lietuvės mo- 
terįs, esame labai toli nuo to atsilikusios — 
o tatai atneša mums didelę blėdį gyvenime.

Teko man daug patėmyti iš savo drau
gių gyvenimo, jog daugelis lietuvių moterų 
nežino daugelio pamatinių dalykų šeimyniš
ko gyvenimo, ypač gi to, kaip auklėti mažus 
vaikus. Aš tame matau visą kaltę moterų, 
kad jos labai menkai užsiima skaitymu nau
dingų raštų, kurie suteikia praktiškų pata
rimų. Moterįs tankiai tik bėga į bažnyčią 
klausyti šiokių tokių pamokinimų, bet- te- 
nais jokių naudingų patarimų negauna. 
Tenais, vieton patarimo skaityti naudingas 

’knygas ir lavinties, liepiama deginti, jeigu 
vyras parsineša geresnio turinio knygelę ar 
laikraštį. Mūsų moterįs kunigėlio paliepi
mus labai noriai pildo. Tokios moterįs, ku
riom nerūpi svarbesni dalykai, tik bėgioja 
viena pas kitą ir įsitraukusios, nei nejunta, 
kaip tankiai net kūdikius uždusina pas save 
pasiguldę. Tas gana tahkiai atsitinka čia, 
Amerikoj.

O ką jau kalbėti apie tokias moteris, 
kurios visai nesirūpina, kad būtų lengviau 
vyrui - darbininkui, kuris, parėjęs namo iš 
dirbtuvės, neranda nei moteries nei šilto 
vandens nusiplauti nuo suodžių. Gyventi 
vyrui su tokia motere labai yra sunku, nes 
parėjus iš darbo nuilsusiam, dar reikia lauk
ti kelias valandas, iki pagamins jam valgyt. 
Ant šalto pečiaus neišvirsi greitai.

Tokios moterįs neturi išmanymo apie 
kambarių užlaikymą. Tiktai įėjus kamba
rin, reikia jau nosis užsikimšti nuo rūgštaus 
kvapo. Vortinkliuose galima pasikarti, nes 
stuba nečystyta dar, kaip joje gyvenama. 
Na, ir prie tokio kambarių užlaikymo nėra 
sveikesnis oras, kaip kasyklose ar surūku
siose dirbtuvėse. Mat, moterįs, bėgiodamos 
nuo kūmutės pas kumutę, sakosi neturį lai
ško viską atsakančiai pataisyt. ’

Tokios moterįs turėtų daugiau lankyt 
susirinkimus, užsiimt skaitymu ir prisižiū- 
rėt, kaip užsilaiko nusimanančios moterįs. 
Tuomet jos visai lengvai mokėtų apvalyt sa
vo kambarius nuo dulkių, pasteliuot valgį, 
įrašiau pasitikt pargrįžtantį iš darbo vyrą 
Tokios moterįs tuomet turėtų ir daugiau at
liekamo nuo alučio grašio, kad gražiau pa
puošt savo kambarius, šį tą nusipirkt.

Apšvieta, apšvieta ir dar sykį apšvieta 
— tai mums labiausia yra reikalinga.

Pamatysite, sesės, kad tuomet daugelis 
vyrų, kurie šnairuoja į savo gaspadines, 
daug daugiau pradės jąs mylėti.

Pirmas dalykas—tai tas,jog męs turime 
išmokt gamint valgius. Maistas, kurį męs 
duodam šeimynai, turi būt sveikas, ir ska
nus, ne taip, kaip dabar daro daugelis mūsų 
moterų, kad išvirs šolderį, duoda jį valgyt 
iki pabaigia, nepaisydamos to, kad tankiai 
jisai jau būna pelėsiais apaugęs ir neturi jo
kio skonio. Valgis kiekvieną sykį turi būti 
gaminamas naujai. Duodant tą patį po ke
lis sykius — netik nebus jokio smagumo val
gyt, bet ir nelabai sveika.

Stubą, visą pukaleiniui, bent jau kelis sy
kius į metus reikia perčystyt, kad neliktų jo
kia dulkė. Šiaip jau čystyti stubos rakan
dus (mebelius) reikia mažiausia kartą į sa
vaitę ir tai ne bet kaip, pasišvaisčius po vi
durį stubos. Stubai apvalyti moteris turi 
turėti laiko visuomet, nors jai ir reikėtų ma
žiau bėginėti pas kūmutes.

Taipgi, išėjus vyrams į darbą, apvalius 
kambarius, reikia kiekvieną rytą*juos ir iš
vėdinti ir prileisti tyro oro, kad neatsiduo- 
tų dvokiančiu kvapu. Tada bus prašalinta 
daug negeistinų'ligų tarpe šeimynos narių.

Apsirengti pačioms ir aprengti vaikus 
reikia tinkamai ir nebėgioti basoms su blo
kinėmis į smuklę alaus parsinešti. Tas da
ro didelę gėdą mūsų lietuvėms tarpe svetim
taučių, jiegu taip nelemtai męs pasielgiame.

Kokioj šalyj būnam, tokią ir giesmę tu
rim giedot.

Žinoma, nėra ką padaryti, nes daugu
mas mūsų moterų to nesupranta, o pamo
kinti nėra kam. Tai taip pripranta ir mis- 
lija, kad jau taip ir gerai, taip jau ir turi bū
ti. Bet męs visos, kurios tariamės žinan
čios tuos dalykus ,turime suprasti, jog tai 
mūsų yra priderystė pamokinti savo nemo
kančias drauges, jeigu tik jos duodasi pasi
mokink

(Pabaiga).
— Labai smarkiai... — vos pratarė Gai

liaširdis ir vėl pradėjo kosėti.
Smarkuolis ištarė kelis keiksmo žodžius 

ir liūdnai tarė:
— Kad nors ką galima būtų pašaukti!

Valdžia ir mokytojos.
Rusų patarlė sako:^ “Ir 

kuom velnias nežaidžia?” 
Šią patarlę galima dabar 
prilyginti prie Amerikos 
valdžios.

Niekur taip neprižiūrima 
“marališkumo”, kaip Ameri
koj, niekur taip necenzūruo
jama spauda iš “morališko” 
atžvilgio, kaip Amerikoj. 
Jeigu teatre šokėja augštai 
koją pakėlė, tai majoras tuo- 
jaus teatrą uždarė už “ne
morališkumą”; jeigu spau
doj pasirodo straipsnis apie 
lytiškus dalykus, tai pačta 
tuoj aus leidėjus nubaudžia 
už talpinimą “nemorališkų” 
raštų. Jeigu kur mergina 
su vaikinu pasibučiuoja, tuo- 
jaus policmanas areštuoja 
už nemorališką pasielgimą. 
Pagaliaus, valdžia pripaži
no, kad ir vaikų gimdymas, 
tai nemorališkas darbas.

Ir štai, mokyklų viršinin
kai New Yorke išleidžia įsa
kymą, kad mokytojos ne
gimdytų vaikų! Reiškia, mo
kytoja, gali už vyro ištekėti, 
bet vaikų turėti negali — 
gimdyti nevalia, nes nemo
rališkas darbas.

Prasidėjo mokytojų per
sekiojimas. Kurios tik ište
ka už vyro ir tampa nėščios 
— mokyklų valdžia paliuo- 
suoja nuo tarnystes, išmeta 
iš darbo ir palieka be duonos 
kąsnio.

Dabar męs pažvelgsime iš 
įstatymiško žvilgsnio, ar 
valdžia, taip elgdamosi, ne
prasižengia prieš Suvienytų 
Valstijų įstatymus?

Męs gerai žinom, kad Su
vienytų Valstijų įstatymai 
aštriai baudžia už panaikini
mą vaisiaus; įstatymai už
draudžia duoti patarimus, 
kaip apsisaugojus nuo kūdi
kių. Tuom tarpu, ta pati 
valdžia, kuri prižiūri, kad 
tie įstątymai būtų neper
žengti, uždraudžia mokyto
joms gimdyti!

Kas gi tuomet mokyto
joms pasilieka daryti? Iš 
dviejų viena: ar netekti tar
nystes, ar j ieškoti būdų, 
kaip apsisaugojus nuo kūdi
kių. Reiškia, pati valdžia 
verčia moteris prie krimina-

— O gal tu... Atsikeltum... ir galėtum 
palengva eiti ?

— Jau negaliu....
Smarkuolis atsisėdo prie draugo, susi

statė kelius, apkabino juos rankomis ir pra
dėjo žiūrėti į veidą. Gailiaširdžio krūtinė 
nerviškai kilnojosi, gerklė gargė, akįs įdu
bo, o lūpos prisiplojo prie dantų. Iš burnos 
per žandą bėgo kraujas,

— Ir vis dar bėga? — kokiu tai gailes
tingu balsu užklausė Smarkuolis.

Gailiaširdžio veidas sudrebėjo.
Bėga... — vos pratarė jis silpnu balsu.-
Smarkuolis nuleido ant kelių galvą ir 

nutilo.
Vienas gulėjo, o kitas sėdėjo galvą ant 

kelių pasidėjęs. Priešais juos buvo didelė 
grabe; vienoj pusėj grabės augšti medžiai, 
o kitoj krūmai, tarp kurių matėsi retos, 
augštos apušįs. Ant jų lapų nebuvo ir prie 
mėnulio šviesos matėsi varnų lizdai. Tas 
visas reginys buvo panašus į liūdną sapną, 
nesuteikiantį žmogui jokios linksmybės.

— Mir-r-štu... — labai silpnu balsu išta
rė Gailiaširdis, bet tuoj aus smarkiai atkar
tojo: — Aš mirštu, Jonai!

Smarkuolis krūptelėjo, pakėlė nuo ke
lių galvą, pradėjo mėtytis į visas puses, bet 
paskui tyliai, tartum bijodamas, pratarė:

— Tu ne taip... kaip sakant... nebijok! 
Nieko... O gal ir taip... nieko, brolau! Die
važi, nieko’

— Jėzus, Marija, Juozapai šventas, pri
būkite man ant paskutinio mirimo... — vos 
ištaręs tuos žodžius Gailiaširdis sunkiai at
siduso.

— Nieko! — prisiglaudęs prie jo veido 
šnabždėjo Smarkuolis. — Tu dar truputį 
pasilaikyk... o gal ir praeis...

Bet Gailiaširdis pradėjo kosėti; iš jo 
krūtinės pasigirdo koks tai naujas gargi
mas. Smarkuolis žiūrėjo į jį ir kraipė ūsais. 
Kada Gailiaširdis atsikosėjo, tai pradėjo 
taip sunkiai alsuoti, tartum jiŠ būtų iš visų 
pajiegų bėgęs kur tai toli. Ilgai jis taip ai- Jiško prasikaltimo ir pati 
savo, o paskui prabilo:

— Dovanok man, Jonai... jeigu ką aš... 
už kumelaitę, tai... dovanok, broleli...

— Tu man dovanok... — pertraukė 
Smarkuolis jo kalbą ir, patylėjęs, pridūrė:
— Aš... kur aš dabar eisiu? Kaip dabar bus 
ir ką aš darysiu?

— Nie-e-ko... Lai tave viešp...
Jis, nedabaigęs žodžio, suvaitojo ir nu

tilo.
Po kelių hiinUtų pradėjo knarkti... pas- ’ 

kui ištiesė kojas... Vieną atmetė į šalį...
Smarkuolis, neatitraukdamas nuo jo 

akių, visą laiką žiurėjo į veidą. Laikas slin
ko baisiai nuobodžiai, minutes pavirto į va
landas....
' Štai, Gailiaširdis pakelia galvą, bet ji
nai tuoj aus vėl puola ant žemės.

— Kas ten, brolau? — prisiglaudęs prie 
jo veido paklausė Smarkuolis. Bet Gailia
širdis jam nieko neatsakė ir gulėjo ramiai.

Smarkuolis dar ilgą laiką sėdėjo prie 
savo draugo ir žiūrėjo į veidą, kaip jis užmi
go ramiu amžinu miegu. Paskui jis atsikė- 
’ė, nusiėmė kepurę, peržegnojo draugą, pas
kui pats persižegnojo ir išlengvo pradėjo 
eiti tolyn. Jo veidas pasidarė rūstus, jis ėjo 
taip sunkiais žingsniais, kad, tartum, po jo 
kojom žemė sprogo.

Pradėjo aušti. Dangus buvo apsiniau
kęs, liūdnas; nesigirdėjo paukščių čiulbesių, 
viskas apmirusiai išrodė.

Bet štai, pasigirdo šlamėsis... Matomai, 
šmotas žemės nuo viršaus grabės nukrito 
žemyn. Atbudo juodvarnis ir, išgąstingai 
sušukęs, nulėkė toliaus. Paskui pralėkė ge
nys. Šlapiam, šaltam ir liūdnam ore tie bal
sai neilgai gyveno — užgimė ir tuojaus iš
nyko..;

NAUJIENOS

mą.. PagaJ tikrą teisybę, tai męs visai atsiliksime nuo gy- 
pačią valdžią reikėtų paso- veninio bėgio ir jau paskui 
dinti ant kriminalistų kėdės.'vyrų nebepasivysime. Juk 

jau ir dabar męs esame ga
na toli -atsilikusios. Mote
rįs 40 metų ir senesnės dar 
,augina kūdikius. O jeigu 
joms reikės laukt taip ilgai, 
kol įgaus progą būti liuoses- 
nėmis, tai jos taip užpečkyje. 
ir pasiliks.

Toliaus P. M. sako, kad 
jeigu męs norime liuosesnė- 
mis pasilikti, tai neturime 
duoti savo kūdikius kunigų 
gaspadinėms mulkinti ir tu- 

’ime prikalbinėti savo drau
ges merginas prie civiliškų 
šliubų.

Tas gana geras patari
mas. Bet man taikėsi ma
tyt, kad ir civiliškai apsive- 
dusios poros neša savo kūdi
kį kunigui krikštyt. Man 
rodosi, tai yra pradžia mul
kinimo. M .M. L.

Ne visai taip!
(Pabaiga)/

Čia pasirodo, kad V. A. 
Zosytės argumentai neišlai 
ko kritikos. Bažnytinės mo
terįs todėl neina į pirmeivių 
parengtus vakarus, kad 
joms kunigėlis nepavelina.

Taip-pat aš pažįstu kelia- 
tą laisvų merginų, kurios 
nesykį teko pavadinti į pra
kalbas ir kurios, pavadintos, 
tuoj klausdavo: “Ar ten bus 
šokiai?” O kada pradedi 
aiškint, kad prakalbos yra 
rengiamos ne dėl šokių, bet 
kitokiais tikslais, tai tuoj 
gauni atsakymą: “kas iš tų 
prakalbų, kad jose nieko ge
ro neišgirsi — vis tą patį ir 
tą patį”.

Tas faktas parodo, kaip 
daugelis merginų žiūri į pro
gresą. -

Paimkime męs ir viešus 
knygynus. Juk ten yra drau
džiama rūkyt, o ar daug ten 
atsilanko merginų? Tegul 
jau nuo moterų to viso nerei
kalausime, nes jos mažiau 
laiko beturi. •

Mūsų merginos , nors ir 
daugiausia laiko~turėdamos, 
vasaros laike, vaįkštinėja 
sau susikabinusios (poromis 
iš vieno gatvės galo į kitą ar 
kur nors parkuose. Jos tik 
ir nori, kad gavus progą su 
kokiu nors vaikinu susipa
žint,taip-pat laukia, ar nepa
vadins kas ant “ice creamo”.

Aš velyčiau merginoms 
lankyt viešas skaityklas, nes 
jos ten turėtų progą susipa
žint su daugiau protaujan
čiais vaikinais.

Taigi, keno nuomonė da
bar teisingesnė — mano ar 
Zosytės? Ar moterįs ir mer
ginos nesilanko į viešus susi
rinkimus tiktai dėlei to, kad 
vvrai rūko (Zosytės nuomo
nė), ar todėl, kad joms dar 
labai mažai.toki dalykai rū
pi (mano nuomonė)?

M. Titiškis. 
Chicago, Ill.

Šimtai pamestų kūdikių.
Vyrai ant karės lauko 

šaudosi, liejasi kraujas upe
liais, vaitoja sužeistieji, kei
kia savo likimą, keikia visą 
pasaulį — jų padėjimas bai
sus! Bet negeresnis ir mo
terų, kurios pasilieka “na
muose”. Vienas korespon
dentas aprašo ta baisią nak
tį, kada vokiečiai pradėjo 
bombarduoti Belgijos mies
tą Antwerpena. Jis sako:

“Pradėjus vokiečiams 
nakčia bombarduoti miestą, 
nuo gaisrų pasidarė šviesu, 
kaip dieną. Širdį perverian- 
čios scenos buvo pakeliuj iš 
Antwerpeno į artimi ausį O- 
landijos parubežinį miestelį. 
SuVirš dviejų šimtų tūkstan
čių belgų bėgo į tą miestelį. 
Moterįs, su žindančiais kūdi
kiais ant rankų, neapsako
mai pavargę ir persigandę, 
parpuldamos ant žemės ir 
vėl atsikeldamos, bėgo tame 
sumišime. Vienok, šios mo
terįs buvo vienos iš laimin
giausių. Daugelis moterų 
visai pametė savo kūdikius 
ir nebežino, kur jie randasi 
ir jau neturi vilties juos su
rasti. Viena moteriškė, pus-

išvirintų ryžių, kruopų ar ko 
kito panašaus įdėt.

Jeigu šeimyna nedidelė, 
galima ta sriuba padalint į 2 
ar 3 dalis, žiūrint pagal di 
durno šeimynos. Vieną dalį 
sriubos galima užtaisyt su 
makaronais ar kitokiais 
kruopais, o kitą padėt se
kančiai dienai tuščią, nieko 
neįdėjus. Šaltai pastačius, 
apdengta sriuba laikos pora 
dienų ir būna visai gera. 
Sekančią dieną užvirint, 
įdėt ką nors kito, kitokių 
kruopų ir jau tuomet pasi
daro kitokia sriuba. *

Mėsą, išimtą iš sriubos, 
anipilt sosu, padarytu iš 
krienų ar muštardos, ir val
gyt . Darbininkė.

ŽINIOS
N ORĖJO NUSINUODYTI. 

Tamaqua, Pa.
19 d. spalio, vakare, bandė 

nusinuodyti 16 metų am
žiaus mergaitė E. G-tė. Ji
nai išgėrė karbolinės rūgš
ties, bet savo laiku buvo pa
šauktas daktaras ir suteikė 
pagelbą . Burna ir lupos la
bai apdegintos, bet yra vil
tis, kad išgis.

Kiek laiko atgal'jinai dir
bo vienoj dirbtuvėj ir dėl tū
lų priežasčių tapo iš ten pra
šalinta. Paskui gavo darbą 
kitoj dirbtuvėj, bet tas dar
bas jai nepatiko ir užmokes
tis labai maža. Pagaliaus, 
dėl tūlų priežasčių jinai tu
rėjo vieną dieną iš darbo iš
likti. Kada ant rytojaus nu
ėjo dirbtuven, tai ir to pa
ties darbo negavo. Kada 
visai pasiliko be darbo, tai 
tėvai pradėjo ją barti. Ne
galėdama darbą gauti ir ne
tekus kantrybės klausyti tė
vu išmetinėjimų, bandė nu
sižudyti.

Tai motot, prie ko priveda 
: šių dienų kapitalistiškas su- 
’ rėdymas. Amaforas.

protiškam padėjime, vaikš- Didelė sufragisčių paroda.

Ir mano nuomone.
Patėmyjau “L.” P. Miko- 

lavičienės patarimus kaslink 
šeimyniško gyvenimo ir mo
terų apšvietos.

P. M. sako, kad vyras turi 
rūpinties suteikti savo šei
mynai kambarį ir duoną, o 
moteris turi rūpinties, kad 
tas kambarys būtų švarus ir 
šeimyna pavalgydinta. Jai 
rodosi, kad tas yra nesunku 
atlikti. Bet man rodosi, kad 
ne visom moterim šeimyniš
ka našta yra lengva. Tik to
kiom moterim gali būti jų 
šeimynas nėsunku aprūpint, 
kurios turi tarnaites Urba 
katros turi kokią porą kam
barių, vieną kūdikį ar visai 
nei viėnOs Tiktai tokios mo
terįs gali lengvai aprūpinti 
savo šeimynas ir turėti pa
kankamai liuoso laiko dėl 
apšvietos, laikraščių arba 
knygų skaitymo. Ale męs 
turime ir tas moteris atsi
mint, kurios turi 3 — 4 kūdi-

valdžia baudžia už tą prasi
kaltimą. Ar tai gali būti 
juokingesnis pasityčiojimas 
iš įstatymų ir moterų?

Bet kas svarbiausia, kad 
iki šiol niekas nekovojo su 
tokiu valdžios pasielgimu. 
Tik dabar dvi - New York o 
moterų draugijos — Moterų 
Sąjunga ir moterų pilietys- 
tes teisių draugija išėjo ko- 

elgimą.
Moterų draugijos išnešė 

protestą ir pasiuntė vyriau
siai mokyklų valdybai. A- 
part kit-ko, tame proteste 
sakoma:

“Visuomenės pareiga — 
užlaikyti atsakančius moky
tojus. Jūs pačių tyrinėjimai 
parode, kad vedusios mote
rįs daug geresnės mokyto
jos... Privertimas apsisau
goti nuo gimdymo kūdikių 
yra priešingas įstatymams., 
Paliuosavimais ‘ mokytojų 'kius ir tiek pat burdingierių 
nuo tarnystės už gimdymą aprūpinti ir savo namą ap- 
kūdikių, jūs patįs paliepiai valyt. Tuomet jos turi dirb- 
apsisaugoti nuo kūdikių, kas ti nuo tamsos iki tamsos ir 

morališkumo jom visai nelieka laiko ap-prieštarauja 
įstatymams”.

Bet ar valdžia atsižvelgė į 
tuos protestus? Ar jinai su
pras, kad panašiai elgdamo
si kriminališkai prasižengia 
prieš Suvienytų Valstijų į- 
statymus ir prieš morališku
mo įstatymus? Vargiai! 
Jinai netik neatkreipia aty- 
dą, kad prasižengia prieš 
įstatymus, bet visai nepaiso 
į tai, kad atima nuo motinų 
didžiausią i laimę — kūdikių 
turėjimą. Jinai nepaiso, kad 
suardo šeimynišką gyveni-Galas.

čioja per Olandijos miestu
kus kambarys iš kambario ir 
įieško savo pamestų 
dviejų kūdikių. Jinai bėgo 
iš Antwerpeno sykiu su savo 
vvru ir dviem kūdikiais. 
Vyras tapo užmuštas sprog
stančia vokiška bomba, o 
motina pametė kūdikius: 
Daugelis senelių ir išbada- 
vusių moterų krito pakeliuj • • — Mir mirė .

O priešas leidžia į miestą 
bombas ir žiūrėdamas į tą 
sceną juokiasi peklišku juo
ku. Jam linksma, kad mote
rįs narnėta savo kūdikius ir 
paskui tampa iš gailesčio be
protėmis.

Sriuba iš mėsos.
Apie du svaru mėsos 

kaulais paėmus, reikia gerai 
nuplauti saitam vandeny ir 
įdėti didelį puodą su dviem 
gorčiais šalto vandens.

Pastačius tą puodą ant pe
čiaus, užvirini ir, atitraukus 
ant šalies, palikt — tegul 
verda pamažėli apie 5 — 7 
valandas, pridabojant, kad 
nuolat virtų ir kad sausai 
neišvirtų.

Per tą laiką Verdant, turi 
suvirt pusė to užkaisto van
dens. Kokias dvi valandas 
prieš užbaigiant virti, reikia 
įdėti apie 5c. vertės daržo
vių: porą morkų, ropių, pet- 
ruškų, cibulių, pipirų ir t.t., 
įpilti į blokinės “tomatoes”, 
arba, turint minkštų, švie
žių, galima sup j ausčius įme
sti. Pavirinus tą viską apie 2 
vai., iškošt sriubą, mėsą iš
imt, padėt šiltai, o į sriubą 
galima įdėt makaronų, pavi-

su

švietai. Tiesa, męs negali 
me norėti, kad vyrai mums 
kūdikius auklėtų arba kam
barius aprūpintų. Bet mūsų 
vyrai, atėjus vakaro liuoslai- 
kiui, galėtų bent šiek-tiek 
mums padėti. Jiems nepa
kenktų, jeigu kada nekada 
mus pavaduotų.

Mikolavičienė sako, kad 
mums nereikės visą amžių 
ties lopšeliu sėdėti, nes vai
kai užaugs ir tuomet męs 
būsime liuosesnes. Aš mis- rint 15 minučių ir valgyt ar- 
linu, kad taip ilgai laukiant, 1ba turint atskirai vandeny

Lima, Ohio, 20 d. spalio. 
Čia atsibuvo didelė sufragis
čių paroda, kurioj dalyvavo 
apie 3000 moterų. Priešaky 
50 sufragisčių jojo an turk
lių. Porodos tikslas — iš
reikalauti moterims balsavi
mo teises. Jos nešė toblyčias, 
ant kurių buvo užrašyta: 
“Męs reikalaujame balsavi
mo teisiu”.

Sufragisčių laikraštis po 
teismu.

Sufragisčių laikraštis, iš
einantis iš Montanos, pava
dino anti-sufragistę O. D. 
Oliphant, jog ji einanti iš
vien su tokiais žmonėmis,ku- 
rie palaiko paleistuvystę, 
girtuoklystę irtam panašiai. 
Oliphant pasijuto užgauta ir 
patraukė tą laikraštį atsako
mybėn. Ji reikalauja už į- 
žeidimą jos garbės $50,- 
000 atlyginimo. Ar pavyks 
jai $50,000 gauti—nežinia

Sufragistės tikisi laimėti 
dviejose valstijose.

Pastaruoju laiku sufragis
tės veda gana smarkią agi
taciją, kad gavus balsavimo 
tiesas. Dabar su tuo tikslu 
važinėja žymi sufragisčių a- 
gitatorė Jane Addams ir lai
ko prakalbas. Jinai ką tik 
apvažiavo su prakalbomis 
Nebraska ir South Dakota 
valstijas ir pranešė, kad tose 
valstijose jų dalykai žymiai 
pagerėję ir yra viltis,kad ga
lima bus išgauti moterims 
balsavimo tiesos šiame rude
ny.

Dabar J. Addams važiuoja 
su prakalbomis į Montana 
valstiją. Ji mano ir ten tu
rėti tokį pat pasisekimą,kaip 
ir viršminėtose valstijose
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iškilo

uz

rymų
Juodplaukis

su ra
misrus

nekalti

Kewanee, Ill

šiame

sas puses 
policmano nagų, tai pasakė: 
“Visus savo vargus apiera- 
vokim dievui ant garbės ir 
melskim dievą, kad nors apie 
tai bedieviai nesužinotų, nes 
vėl per gazietas pradės ra-

LIEJASI” AŠAROS UPE

šaukti, kad

uz no

balsai: “Gan

■ Žmonių buvo labai daug 
viskas išėjo gana puikiai.

J. Se-tis.

nekalbėtų ,nes nesąs kunigu 
Mat, jų nuomone, tik kuni
gas gali garsiai kalbėti.

B. Bobrow.

Mexikos sukilėlių vadas Villa, kuris nuvertė nuo sos 
to diktatorių Huertą.

bodus tokiems žaislams, pra
dėjo plytomis, akmenimis ir 
kitokiais “minkštais” daik-

ministracijai.
“Laisvės” Adm

LATEST PHOTO Generrt VILLA

nosis kru

Nuo red. — Tai žvėriškas

visai nemaniau, kad tiek

kurie pradėjo
girdi, ir jų niekas nešelpią.
Mat, vargšai, tankiai ir jie 

nariu būna “sužeisti” ir atsiduria

18 d. spalio pas mus atsi
buvo prakalbos ir išdavimas 
raportų iš visuotinojo lietu
vių seimo. Susirinkimą ati
darė J. Šliupas, pakviesda
mas išrinkti tvarkos vedėją.

dalis ratelio narių pradėjo 
užsipuldinėti ant socijalistų, 
kurių gana daug prigulėjo 
prie to ratelio ir visokiais 
būdais juos persekioti. Pri
ėjo prie to, kad uždraudė so
či j alistams nešti į svetainę 
socijalistiškus laikraščius, 
visaip išplūdo socijalistus ir 
jų raštus ir tt. Iš tos prie
žasties nebegalima buvo 
daugiau prigulėti ir socija- 
listai ir jiems prijaučianti

cijalistai darbavosi kiek ga
lėdami, bet pasirodė, kad 
bendrai negalima veikti.

Dabar atsiskyrusi jauni
mo ratelio dalis pradėjo sti
printi L. S. S. 171 kuopos 
Dramatišką Ratelį.

Jaunimo ratelis buvo nu
samdęs iki Velykų svetainę 
ir dabar nebegalės jos išlai
kyti. Iš tos priežasties vėl 
prašo atsiskyrusius grįžti, 
bet tie pareikalavo atšaukti 
visus plūdimus ant socijalis
tų ir jų laikraščių.

Esperanto.

du turi rūpintis ne vien pa- jieškoti korespondento. Bet 
rapijonai, bet ir visi lietu

16 d. spalio “Sietyno” 
draugija statė ant scenos du 
veikalu: “Vyro jieškojimas” 
ir “Be šulo”. Pirmas veika-

mėti ,kad Šlekis negali kal
bėti ir neturi iškalbumo.

Antras veikalas išėjo daug 
geriau, tik nepritaikyta ak
toriai prie rolių. Pavyz
džiui: Jurgis Duleiba, inži
nierius, vedęs žmogus, 
rodė 16 metų vaikėzu.

bas parengė vakarą su pers-. tai pranešė,_ su kokiu tikslu 
tatymu sceniško veikalo jie atsilankė, tai šv. Vincen- 
“Velnias ne boba”, Progra- j to draugystės nariai pradėjo

New Haven, Conn.
14 d. spalio čia susitvėrė 

socijalistų choras, kuriuomi 
vadovaus draugas Pruselai- 
tis iš Waterbury, Conn. Pir
ma repeticija atsibuvo 18 d. 
spalio; pradėjo mokintis ge
gužinę dainelę. Pradžia 
choro labai pasekminga ir 
turi daug pasekėjų. Vienok 
geistina būtų, kad dar dau
giau prisidėtų vietos vaikinų 
ir merginų. Taigi kviečia
me visus vaikinus ir mergi
nas prisidėti prie choro. Iš
lygos gana lengvos: vaiki
nams vienas doleris įstoji-

Įnešęs, kad nutarti rinkti au
kas dėl raudonojo kryžiaus 
ir pasiųsti į Kauną ar kur ki
tur, bet ir tas įnešimas tapo 
atmestas. Atsirado ir tokių,

Tai matot, kaip vargsta 
mūsų lietuviai ir kaip juos 
visi persekioja.

Kakarieku.

viai, tai nekurie pradėjo jį labasis policmanas pradėjo 
drausti, kad jis taip garsiai gaudyti. Leidosi bėgti į vi- 

Kurie išsisuko iš

sas pasakytų, ku 
Bosas pasakė, k 
mokama nuo kavalkų, tai ir 
man mokės nuo kavalkų. 
Tuomet pareikalavau, kad 
pasakytų prekę nuo kaval
kų, nes kitaip negaliu dirbti. 
Bosas pasakė, kad gausiu 
25c. už šimtą kavalkų. Aš 
pasakiau, kad už tiek negali
ma dirbti, nes tik 40 kaval
kų galima padirbti į valan
dą; tuomet man bosas liepė 
eit laukan iš dirbtuvės. Aš 
pasakiau, kad išeisiu, bet lai 
užmoka už tris savaites, ką 
jau išdirbau. Bosas antru 
sykiu man liepė eiti laukan, 
o aš antru sykiu atkartojau 
savo reikalavimą. Tuomet

mokės, 
visiem

Pas mus yra įvairių atsiti
kimų ir net “stebuklų”. Vie
ną nedėldienį žmoneliai, be
dažydami pirštus šventytam 
vandeny, pamatė daugybę 
besimaudančių blakių. Visi 
nustebo ir negalėjo sugalvo
ti, kokiu būdu atsirado šven
tytam vandeny tiek daug 
blakių. Suprantama, tuo- 
jaus kaltę metė ant socijalis
tų, kad tie, nenaudėliai, pri- 
bėrė į šventytą vandenį bla
kių, bet bažnyčioj nesirado 
nei vieno socijalisto ir jie pa
tįs žino, kad socijalistai nesi
lanko į bažnyčią. Dabar 
dauguma sprendžia, kad tai 
“stebuklai” buvę.

Suprantama, juk dievas ir 
blakes sutvėrė, o jeigu jos 
pradėjo jį patį graužti, tai, 
perpykęs, sukratė visas į 
šventytą vandenį, kad pri
girdyti. “

Tą pačią dieną, kuomet 
dievas savo blakes paskandi
no, kunigas sušaukė parapi
jomis, kad- sutverus fondą 
gelbėjimui nuo karės nuken
tėjusių. Bet parapijonai vi
sai tam neprijautė ir, vieton 
kalbėti apie gelbėjimo fon
dą, užsipuldinėjo visai ant 
nekaltų žmonių ir kalbėjo 
visokias nesąmones. Pradė
jus vienam žmogui kalbėti ir 
aiškinti, kad gelbėjimo fon-

singoji puse — 13 pries (. 
Po diskusijų prie kuopos 
prisirašė 4 nauji 
dvi merginos, viena moteris 
ir vienas vyras. Labai link
sma, kad merginų skaitlius 
didinasi mūsų kuopoj.

visai užmuštų, tai vienu be 
dieviu mažiau būtų”.

Suprantama, 
kad taip sakė, nes jų neapsa
koma tamsybė verčia pana
šiai elgtis. Jeigu jie būtų 
apsišvietę, tai ir bosai pana
šiai nesielgtų.

A. Dovidaitis.

BOSAI, VALDŽIA IR 
DARBININKAI.

Detroit, Mich.

daug bus socijalistų tame 
seime. Bet jų tiek daug su
sirinko, kad visai atėmė

bosas kirto man per galvą 
taip smarkiai, kad aš par
kritau ant grindų. Parkri
tusį mane pradėjo kojom 
spardyti, visaip mušti ir 
mušė patol, pakol apalpau. 
Nepamenu, kai aš atsikėliau, 
bet pamačiau kad lietuvis 
bosas J. Jarušiunas suka

gieris perdūrė peiliu savo 
gaspadorių. Paskui vienas 
vaikas peršovė savo motiną. 
Šį atsitikimą reikia priskai- 
tyti prie tėvų kaltės, kad jie 
duoda vaikam ginklus. Nors 
vaikas ir nemažas, bet visgi 
revolveris jam negalima 
duoti, o ypatingai užtaisy
tas. Kiti gi visi atsitikimai, 
tai ne kas kitas, kaip tik vai
siai girtuoklystės. Nors ir 
mūsų tautiečiai girtuoklia
vime neatsilieka, bet rusai 
juos aplenkia, nes subatomis 
lituviai neša alų “pantėmis” 
ir tuzinais, o rusai veža bač
komis.

Tai matot, prie ko priveda 
vartojimas svaiginančių gė-

Torrington, Conn.
Nors šiame meistely lietu

vių randasi pusėtinas būre
lis, bet iš jų gyvenimo, jų 
veikimo dar laikraščiuose

LIAIS.
Scranton, Pa

mane aplink save. Paskui 
priėjo vyresnysis bosas, pa
ėmė mane visą sukruvintą ir 
išvedė už dirbtuvės vartų. 
Einu, apsiliejęs kraujais, 
gatve ir susitinku policma- 
ną, kuris tuojaus užklausė, 
kas mane sukruvino. Kada 
aš pasakiau, kad bosas,tai jis 
pareikalavo to boso pavar
dės, bet aš nežinojau. Tuo-

Manchester, N. H.
Čia buvo susitveręs jauni

mo ratelis ir gyvavo neblo
gai. J3et pastaruoju laikų

žmona, suaugus mergina, 
daug už jį senesnė ir augš- 
tesne. Ir štai jis savo žmo
nai sako: “Tokioms mergai
tėms, kaip tu, tik gimnazijoj 
sėdėti, o ne už vyro tekėti”. 
Tuom tarpu vyras išrodo 
piemeniu.

Žmonių buvo virš, dviejų 
šimtų. Pelno vargiai bus 
Žmonės pasiliko neužsiganė
dinę.

18 d. spalio buvo prakal
bos: kalbėjo kun. V. Delio- 
nis. Kas tas prakalbas su
rengė, kas kalbėtoją pakvie
tė ir su kokiu tikslu tos pra
kalbos atsibuvo
Kalbėjo apie Europos kares 

Shenandorietis.

kiekvieną darbininką siun 
čia pas daktarą ant išegza 
minavimo. Vyrus egzami 
nuoja vyras daktaras, o mo 
teris — daktarė. Nesvei

gyvenimą.
Draugysčių randasi se

kančios: šv. Vincento pašel- 
pinė draugystė, D. L. K. Vy
tauto pašelpinė draugystė ir 
Lietuvių Neprigulmingas 
kliubas. Už vis stipresnė šv. 
Vincento, nes turi apie 150 
narių, bet nieko neveikia ir 
nenori veikti.

D. L. K. Vytauto draugy
stė išrinko delegatus reikale 
sušelpimo Lietuvoj nuo ka
rės nukentėjusių ir pasiuntė 
į šv. Vincento draugystės su
sirinkimą, kad ir jie prisidė
tų prie to naudingo darbo ir 
suvienytomis jiegomis pa
rengtų prakalbas. Kada

mums galę išreikšti savo no
rus, atėmė mums galę susi
vienyti ir bepartyviškai gel
bėti Lietuvą. Mieli, broliai 

mislinu, kad

pasielgimas! J tai turė
tų įsikišti vietos darbininkiš
kos organizacijos ir pa
traukti atsakomybėn tokį 
gyvulį. Jeigu jis pasiliks ne
nubaustas, tai ir su kitais 
pradės panašiai elgtis.

Chicago, Ill.
18 d. spalio Simano Dau

kanto draugystės atsibuvo 
vakaras. Buvo sulošta vei
kalas “Audra Giedroje”. Lo
šime dalyvavo “Dramos 
Draugijos” aktoriai. Sulo
šė nepeiktinai. Taipgi ge
rai ir dainos išėjo. Abelnai 
sakant,viskas pavyko gana 
gerai. Jeigu jau kritikuoti, 
tai vakaro vedėją, kuris net 
programos negalėjo per
skaityti. Kada reikėjo iš
šaukti ant scenos choras, tai 
programe buvo taip pasaky-

T. L. S. S. A. 81 kp. 
choras”, o vedėjas 

pasakė: “Dabar išeis sumai
šytas choras padainuoti”. 
Dauguma iš publikos pradė
jo juoktis. Kaipo moksliš
kai draugijai ,tai reikėjo ga
besnį vedėją išrinkti, jeigu 
joje randasi.

Buvo ir prakalbų. Paskui 
prasidėjo šokiai.

Ten buvęs.

legatai stengėsi išaiškinti vi
są dalykų stovį, bet Vincu
ką! ir klausyti nenorėjo. 
Dar vienas iš nariu buvo

čiau savo darbą dirbęs”.
Po Šliupo išėjo delegatas 

J. Kliučinskas ir pasakė visą 
teisybę, kas buvo seime, ką 
tas seimas nuveikė ir ant ga
li pridūrė: “Šiame seime 
Šliupui buvo tikra bėda, nes 
j’is negalėjo reklamuoti savo 
“Laisvąją Mintį” . Publika 
pradėjo rankomis ploti.

Paskui vėl išėjo Šliupas 
kalbėti. Jis pasakė: “Aš į- 
nešiau rezoliuciją karę pa
smerkti ir socijalistai, su P. 
Grigaičio pataisymu, tą re
zoliuciją priėmė. Tat supras
kite. broliai ir seserįs, kur 
socijalistų logika? Jie su
tinka kares panaikinti, o re
voliuciją palaiko prie kiek
vienos progos. Argi netroš- 
kimas žmonių kraujo?” Keli 
tautiečiai suplojo rankomis.

Iš visko pasirodo, kad jau 
Šliupo pasenęs protas ir jis 
nesupranta apie visuomeniš
kus reikalus. Pasirodo, kad 
jis net žodžio “revoliucija” 
nesupranta ir tame žody 
mato vien tik kraujo pralie
jimą. Proletaras,

teliais vieni kitiems į galvas 
kalinėti. Nors akmenįs, ply
tos ir gelžgaliai nėra jau 
taip kieti daiktai, vienok, 
taip “bežaidžiant”, atsirado 
tokių, kurie neišlaikė tų žai
slų ir išbėgę ant gatvės, pra
dėjo staugti šunų balsais. 
Tuojaus pribuvo policija ir, 
atradus apie 20 vaikinų “be
žaidžiant”, suareštavo.

Bet kas svarbiausia, kad 
mūsų katalikai tokius “žais
lus” skaito kogeriausiais ir 
jie labai išsiplatinę, tik ret
karčiais policija įsimaišo ir 
viską sugadina.

Antras katalikų nuopel
nas, tai persekiojimas soci
jalistų. Jeigu tik jie pama
to žmogų dalinantį plakatus, 
tai bėga prie jo persitikrinti, 
ar tik ne socijalistas. Ir jei
gu pasitaiko socijalistas,tuo
jaus drožia jam į ausį. Yra 
ant daugelio socijalistų išim
ta iš valdžios uždraudimai 
pasirodyti prie bažnyčios su 
kokiais nors popieriais.

D. Šventakupris.

Pastaruoju laiku mūsų 
mieste skaitlius lietuvių žy
miai pradėjo augti. Ypatin
gai dauguma stengiasi apsi
gyventi netoli lietuviškos 
bažnyčios, o daugelis turi net t . _ .
nuosavus namus. • Bet jie ir į atsiskyrė nuo to ratelio. So 
darbuojasi! Šiomis dienomis 
pas tūlą K. J. jaunimas pa
rengė šokius. Suprantama, 
netrūko ir rudžio su degtine. 
Išsyk linksminosi gražiai, 
bet paskui, kuomet jau įkai
to, pradėjo vieni kitiems akis 
krapštyti, nosis čiupinėti, 
dantis klibinti ir t.t. Nusi-

nesimatė jokių žinių, todėl, 
nors trumpai, noriu paminėt 
apie šio miestelio lietuvių

Jersey City, N. J.
Mūsų parapijonai pirmiau 

visokiais būdais kovojo su 
moterų draugija “Birute” ir 
manė tuomi ją pakrikdinti. 
Bet pamatė, kad nieko ne
gelbsti. Dabar sugalvojo ki
tą būdą — sutverti naują 
draugiją po vardu “Brolių ir 
Seserų”. Ta draugija kovos 
su pirmeiviškom draugijom 
ir eis vėžio keliu.

Į draugiją bus priimami 
tik su kunigų paliūdyjimais 
ir visi “jaunikaičiai 
nikaitės”, kurie peržengs 
penkiosdešimts metų amžių. 
Jaunesnio amžiaus bus tik 
tie priimami, kurių pačios 
arba vyrai pabėgę, o jie pa
silikę gyvanašliais. Moterįs 
bus priimamos tik tos, ku
rios prie “pantės” alaus mo
ka karunką giedoti. Visos 
senmergės, kurios jau nu
stojo vilties gauti vyrus 
bus paskirtos garbės nariais. 
Zakristijonai — bus vyriau
sios galvos.

Komitetas susidės iš za
kristijono, bažnytšlavjo, 
gyvanašlio,gyvanašlės ir vie
nos senmergės.

Tai bent draugija’

Jelecką, kuris visai nemokė
jo susirinkimą vesti. Jis per 
visą laiką karčias 
“liejo”, kad ne jų viršus bu
vęs seime, bet socijalistų. 
Tuomet susirinkusioji visuo
menė pareikalavo, kad dele
gatai išduotų raportus. Pir
miausia išėjo kun. Mickevi- 
čia. Jis, vieton išduoti ra
portą, pradėjo kalbėti apie 
seimą, kad, girdi, netokis 
seimas buvęs, kokį jis manęs 
matyti; pradėjo ir.šis “lieti” 
ašaras ir pasakė: “Jų buvo 
daugiau ir jie viršų paėmė 
jau pradėjus viršininkus 
rinkti”. Susirinkusieji žval
gėsi ir stebėjosi, kas čia da
rosi su delegatais, kad jie 
nieko nesako. Ant pabaigos 
pridūrė: “Taigi aš negaliu 
visuomenei teisybės praneš
ti ir palieku viską kišeniuje, 
gal atsiras kas nors iš dele
gatų ir apie tai praneš”.

Po Mickevičiui išėjo Šliū
pienė. Ji visųpirmiausia iš
liejo visą tulžį ant socijalis
tų, išplūdo juos taip, kaip 
tik jos siauras protelis išga
lėjo. Apart kitko, ji pasakė: 
“Męs manėm, kad po šio sei
mo dar galėsime būti lietu
viais, bet kad socijalistai ė- 
mė viršų...” Žmonės pradė
jo nerimauti ir Šliūpienei ne
smagu buvo kalbėti, kad veik 
niekas jos kalbai neprijau- 
čia. Ant galo ji pasakė: “Aš 
jums nieko negaliu pranešti, 
kaip tik apie socijalistus, nes 
jie per visą laiką man stovė
jo, kaip kaulas gerklėj”.

Pagaliaus, išeina pats tė
vas Šliupas, pakviestas pir
mininko. Visųpirmiausia 
sako: “Nors tas jums ir ne
patiks, ką aš kalbėsiu, bet aš 
jums turiu pasakyti tą, ką aš 
per seimą mačiau ir ką aš 
1‘aučiu... Aš labai gailiuosi, 
:ad buvau tame seime. Aš

tarp lietuvių “karė”. Du 
karšti katalikai J .S. ir M. P 
pradėjo ginčytis apie karę 
vienas už Rusiją, kitas 
Vokietiją. J. S., negalėda
mas savo argumentais nu
veikti priešą ir jausdamasis 
fiziškai daug galingesniu, 
paleido darban kumščius. M. 
P. irgi nesnaudė, bet danti
mi griebė užpuoliką 
sies ir nukando nosp ne
kramtant nosį, užėjo polic
manas ir abudu nugabeno 
šaltoj on. M. P. už nukandi- 
mą nosies užsimokėjo 25 do
lerius, o J. S. su nukąsta no- 
sia—7 dolerius.

Ar tai nepuiki karė?
J. Petrovič.

Shirley, Mass.
Mūsų girtuokliams tikras 

vargas, nes iš visų pusių jie 
suspausti, visų reikia bijoti, 
nuo visų slapstytis. Nueina į 
saliūną, tai turi saugotis, 
kad saliuninkas ant gatvės 
neišmestų, išėjus ant gatvės, 
turi žiūrėti, kad policmanas 
nepaimtų ir už grotų nepa
sodintų. Bet iki šiol dar jie 
galėjo gyventi. Bet štai, at
siranda koks tai bedievis ir 
patalpina į “Laisvę” kores
pondenciją iš lietuvių gir
tuoklių gyvenimo. Tas jau 
juos visai papjovė. Jie susi
rinko ir pradėjo šaukti, kad 
jau būsianti pabaiga svieto, 
nes ir išsigerti esą negalima. 
Pradėjo svarstyti, kaip ko
voti su savo priešais. Nepo- 
ilgų diskusijų nutarė jieško
ti korespondento 
dus atkeršyti. Bet kad dau
giau drąsos būtų, tai pir
miau užėjo į saliuną. Ne
spėjo saliūne žmoniškai ap
sidairyti, kaip jau saliunin
kas pradėjo iš saliūno varyti 
lauk ir sakyti, kad trečia va-'siusti adresą “Laisvės' 
landa nakties.

Išvyti iš saliūno pradėjo

Worcester, Mass.
18 d. spalio L. S. S. 40 kp. 

nariai turėjo diskusijas te
moj : “Kokią naudą suteikia 
krikščionybė?” Bedisku- 
suojant, dauguma 
gynė krikščionybę, bet bal 
suojant paėmė viršų prie

las išėjo visai prastai. Dau
geliui trūko nudavimų, dau
guma monotoniškai kalbėjo. 
Bet kas blogiausia, kad vie
name akte praleido čielą sce
nd ir pradėjo varyti toliaus. 
Kuomet priėjo prie naujos 
scenos, tai neturėjo ką kal
bėti. Aktoriai tylėjo apie 
penkias minutas. Publika 
pradėjo rankomis ploti ir jie 
priversti buvo išnaujo at
kartoti. Toks lošimas labai 
keistai išrodė.

Po pirmo veikalo išėjo p. 
Šlekis, buvusios “Darbinin
kų Vilties” redaktorius, kal
bėti. Pradėjo kalbėti apie 
Europos kares ir su savo 
kalba galutinai publiką išve
dė iš kantrybes. Pasigirdo

mo, o merginoms — oUc. Mė
nesinių duoklių nėra. Repe
ticijos atsibūna kas nedėl- 
dienis 7 vai. vakare.

V. Januška.
Reikalingas adresas J. 

Churlionio, kuris pirmiau 
gyveno Hartford, Conn. To
dėl malonės jis pats' arba 
skaitytojai, kurie žino, pri

ūžėjau i Detroit, Mich. 
Wharph Chair Co. paklausti 
darbo. Bosas tuojaus priėmė 
Nudžiugau, kad pavyko dar
bą gauti. Išdirbau vieną die
ną, kitą — visą savaitę, bet 
niekas nieko nesako, kiek 
mokės. Sykį bosą paklau
siau, kiek man mokės, tai at
sakė: “Dirbk, o mes pažiūrė
sime”. Taip išdirbau čiėlas 
tris savaites, bet nei pinigų 
mokėjo, nei sakė, kiek aš 
gausiu. Netekęs kantrybės, 
pareikalavau, kad’ man bo-

12 d. spalio buvo lenkų ve
stuvės ir atsitiko baisi tra
gedija—tapo papjautas jau
navedės. Dalykas buvo taip: 
jaunoji turėjo du meilužiu. 
Vieną iš meilužių reikėjo 
apleisti. Apleistasis nu
sprendė atkeršyti savo bu
vusiam konkurentui. Kada 
jaunavedžiai sugrįžo po 
šliubo, tai buvęs jaunosios 
meilužis pribėgo prie jauna
vedžio ir perpjovė jam gerk
lę. Jaunavedis gyveno tik 
penkias minutas. žmogžu
dys spėjo pabėgti.

Liaudies Vergė.

abudu priėjom prie dirbtu
vės vartų. Išėjo preziden
tas, policmaną įsivedė, o aš 
palikau už vartų. Paskui iš
ėjo policmanas ir padavė 
man korčiukę, ant kurios 
buvo užrašyta: “Claude 
Stickland, Forman”. Polic
manas liepė su ta korčiuke 
eiti į policijos nuovadą.

Kada nuėjau į policijos 
nuovadą ir paprašiau, kad 
policija atimtų mano uždirb
tus pinigus ir patrauktų at
sakomybėn bosą už sumuši
mą, tai nuovade pasakė, kad 
aš privalau išpirkti varentą. 
Aš pasakiau, kad dabar ne
turiu pinigų, tai ir iš polici
jos nuovado liepė eiti namo. 
Norėjau dar pasiaiškinti, 
bet policmanas išvarė lau
kan.

Išėjau ant gatvės ir nebe
žinojau kur eiti? Akįs už- 
daužytos, galva sumušta, 
dantįs išmušti 
vina—vos kojas galiu vilkti.

Tai tokį užmokestį gavau 
išdirbęs tris savaites laiko.

Reikia pastebėti, kad toj 
dirbtuvėj daugiausia dirba 
lietuviai ir lenkai. Jie karš
ti katalikai, persekioja lais
vesnių pažiūrų darbininkus 
ir skundžia bosam. Kada 
mane pradėjo mušti, tai gir
dėjau lietuvių žodžius: “Ge
rai tam bedieviui! Jeigu ir

RIAUJA”.
Kewanee, UI

Šiomis dienomis

Montreal, Canada.
Pastaruoju laiku mūsų 

mieste nuolatos atsikartoja, 
tarp darbininkų tragiški at
sitikimai, ypatingai prasidė
jo nuo rusiškų Velykų. Per 
rusiškas Velykas vienas ru
sas nušovė savo moterį. Pas
kui kitas rusas norėjo perei
ti į katalikišką tikėjimą ,bet 
giminės nepavelyjo, tai jis 
pasipjovė. Praslinkus trum
pam laikui, vienas vyras at
rado savo moterį su kitu vy
ru besimyluojant, tai pa
griebė kokį tai geležgalį ir 
ant vietos užmušė. Šiomis 
dienomis vėl vienas burdin-

ir seserjs 
socijalistams taip rūpėtų šel
pimas nukentėjusių nuo ka
rės. Jie sako, kad mums rei
kia tik galybė įgyti, o tie 
kvaili tautiečiai sudės mums 
pinigų. Aš nedėsiu jiems 
nei vieno dolerio. Jeigu dė
siu, tai atiduosiu T. Paukš
čiui, o tas žinos, kur mano 
auką padėti. Bet sakau 
jums, mano mieli broliai,kad 
aš daugiau nevažiuosiu, kur 
bus socijalistų. Aš nelaimin
gu jaučiuosi, kad 
seime buvau. Geriau bū

kiem .duodama patarimai. 
Kas tuomi manoma atsiekti 
— nežinia.

“nelaisvėj”, bet pašelpos iš 
niekur negauna. Patartina, 
kad šv. Vincento draugystė 
pasirūpintų įkurti sušelpi- 

nariai ;mo fonc]ą. dėl nukentėjusių 
savo narių, kad jie daugiau 
nesiskųstų, jog jų niekas ne
sušelpia.

Mūsų jaunimas irgi neat
silieka nuo “apšvietos”. 17 
d. spalio keli sportai, pilnai 
“apsišvietę”, pradėjo vienas 
Erto smegenų “žiūrėti”, ku
rių didesni. Į tą “operaciją” 
įsimaišė policmanai ir, nieko 
nelaukdami, du “chirurgu” 
nugabeno į belangę. “Chi
rurgai” užsistatė po $75.00 
kaucijos, o tiems, kuriems 
buvo pradėta “operacija”, 
pašaukta gydytojas užbaigi
mui tos operacijos.

Laisvas Vaikas.
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Vokietijos admirolas von 
Tirpitz, kuris sakosi nu
veiksiąs Anglijęs laivyną.

Laisvės” advokatas

tai ne svajonė ir kad 
r socijalizmą darbinin-

3. Ar tamista nori, kad ta- 
mista lankytų garnys ir kaip 
tankiai?

4. Jeigu tamista ketini sa
vo vyrą maitinti kopūstais, 
tai kaip tamista tuos kopūs
tus verdi: su pančiakom ar 
su prūsokais?

Kada tamista atsakysi į 
šiuos klausimus, tada Ora
kulas tars galutiną žodį.

O kaslink burdo, tai tami
sta gali ateiti kad ir tuojaus. 
Aš laikinu laikyti merginas 
ant burdo.

152 Perry Avenue
Maspeth, L. I 

kampas Clermont St.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

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

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

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

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

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

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

Prabaščius ir piemuo.
Vienas lietuviškas prabaš

čius, bespacieruodamas po 
laukus, susitiko piemenuką 
ir užklausė:

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dienq.

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

A. B. BRONSTEIN 
26 Siegel St.^įBrookly n,.N. Y.

Ar jūs žinote, kad Rusijos 
pilietis susideda iš trijų ele
mentu?

Iš dūšios, kūno ir pas- 
porto!

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

R. KRUČAS

Ofisas atydaras nuo 10 iki 
vakaro.

Vaiko gailestis.
“Vincuk, kaip tau negėda 

močiutę vadint neišperėta? 
Eik, greičiaus, ir perprašyk 
už tai močiutę! Sakyk, kad 
gailiesi”, barė motina savo 
penkių metų sūnų.

Vincukas, po valandėlės:
“Močiute, aš labai gailiuo

si, kad tu neišperėta”.

ADRESAI VIRŠININKŲ ' “LIETU 
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenne St. 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St. 

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

lų raštininkas.
Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., /!• 

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

Klausimas:—
Brangus Orakulėli! Aš 

turiu labai svarbų reikalą 
pas tamistą; bet sarmatinuo- 
si klaust. Mat, aš norėčiau 
žinot, ar ponas esi vedęs, ar 
ne? Jeigu ne, tai gal norė
tum apsivest, jeigu pasitai
kytų taip sau jauna, graži 
mergaitė. Mat, aš esu irgi 
dar nesena — turiu dar tik 
38 metus ir 9 mėnesius am
žiaus ir turiu didelį norą būt 
ženota.

Beje, į gaspadinystę taipgi 
gera: išverdu puikius tautiš
kus kopūstus, kurie, manau, 
ir Gabriui patikt. Trinyčius 
austi taipgi moku — tik ap- 
siženyk ir gyvenk.

Na, bet jeigu ponas Ora- 
kulėlis esi jau ženotas, tai 
gal apsiimtum būt piršliu? 
Mat, aš prieš Kalėdas būti
nai noriu apsivest. Ir jeigu 
iki Kalėdų man neprirodysi 
vaikiną, tuomet turėsi pri
imt mane ant burdo.

Metežnykė.

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607 
Jenne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave.J. Sukelis, 712 Park Ave.'

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

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

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

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

Draugijos 
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:

Atsakymas: —
i Hm... Kaslink manęs, tai 
turiu tau apznaimyt, kad aš 
buvau vedęs, bet su pačia te
ko gulėt tik tris naktis ir ji 
išrunyjo su burdingierium. 
Už septynių dienų gavau 
nuo jos laišką, kuriame ra
šo, kad prie manęs daugiau 
nesugrįžš, nes pas mane ne
radusi vyriškumo. Dabar 
gyvenu vienas. Vienok, jei
gu pasitaikytų mergaitė taip 
sau, pagal skonį, tai, supran
tama, nestumčiau į šalį. Bet 
pirm, negu su tamista pra
dėti kokias nors derybas, 
noriu tamistai užduoti kelis 
klausimus, nes aš bijau, kad 
tamista manęs nesufulin- 
tuni.

1. Kiek tamista turi pini
gų ? Ar išpuola ant kiekvie
no tamistos meto po šimti- 
tinę?

2. Ar nebuvai tamista kar
tais pas kunigą už gaspadi- 
nę? Jeigu buvai, tai kaip 
ilgai ir dėl ko likai iščiažy-

GEO. J. BARTASZIL’S ir J. P. WASILIAUCKAS 
498 Washington St., 261 W. Broadway 

y. sou™ B°sfoN- mao
820 Bank Street,'Waterbury, Conn.

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. Vaičeliunns, 38 Farley 
Ave., Newark, N. J.

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

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

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

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 pagelbejau jų ilga- 
metinčje įkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokiu taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti arčiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

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

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, uŽnuo- 
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 
garsų

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

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

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

Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 
plaukai slenka; tūkstančiai jau likos 
išgydytais. Gydymas DYKAI!

Adresuokite:
Dr. Brundza Co., Sta. VV., B’lyn, N. Y.

Teisingai!
“Ką tu mislini?” pasakojo 

Šliomkus Judeliui; ‘Tasai 
turčius Jankelis savo visus 
turtus užrašė beprotna
miui”.

“Ar jis iš proto išėjo?”
“Ne; jis sakė, kad pagal 

tiesą jis taip turėjęs daryti, 
nes nuo bepročių visus pini
gus surinkęs”.

Perskaityk ir pasakyk 
savo draugams.

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

DIDŽIAUSIOJ E LIETUVIŠKOJE 
KOLIONIJOJE WISCONSIN’!’].

Žemė gera-
Ii nuo miestelių, geležinkelio, mokyk
lų ir bažnyčių, kurią dabar parduodam 
visai pigiai ir ant lengvų išlygų. Per
kantiems žemę duodam darbą, kurie 
reikalauja. Perkantiems keliones kaš
tus apmokam. Norinti platesnių ži
nių, kreipkitės šiuo antrašu:

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

CHICAGO, ILL.

“LAISVĖJ” KNYGOS
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP JĮ ĮKUNYT?' 
Parašė Oi 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— 
tik pe 
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy

nėlyje; Kaina tik..........
LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR

TI N IR ŠLISSELBURGO 
BASTILIJA. Parašė V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži- 

tų baisenybių, kurios de- 
Rusijos kalėjimuose, jei 

kiek lais- 
ant caro 

tad perskaitykit 
Čia jūs atrasit,

Pasišnekėjo.
“Ni, as sadie pasikalbėjo 

su pono nacalniko”, pasigyrė 
šerių “kupčius” Jošelis. “As 
jam sako: Labs-hyts pons 
nacalnikas”, nu, o jis man 
phancūziskai sako: “von si- 
baka”.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų apiėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

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

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

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

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

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

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR„
BELSHILL, SCOTLAND.

Kiekvienas žmogus, kuris pasideda bankan 
pinigus, turi pirma patirti apie to banko saugu
mą. Saugus bankas tegali būti toks, kur; vals
tijos valdžia prižiūri.

Šisai State Bank of Chicago gyvuoja tris
dešimts penktus metus, ir žinomas kaipo vie
nas didžiausiųjų ir stipriausiųjų Chicagos ban
kų. Yra tai valstybinis bankas tegali būti toks, 
kurį valstijos valdžia prižiūri.

KAPITALAS 4,500,000.00
Daug lietuvių 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.

?*'jka 3 procentą metams.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Finansų Sekretorius 1) T. L. Dundulis 

101 E. Main St., Danville, III. 
Finansų Sek r. 2) J. Stasiulevičius 

1815 E. Moyamensing Avė.
Philadelphia, Pa. 

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

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

Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Market 
St., Brighton. Mass.; J. Gegužis, 28 
W. Broadway, So. Boston, Mass.; J. 
Gerdauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba M. 
O., reikia išrašyti vardu Lithuanian 
National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką 
T. M. Dundiilį. 101 Main St., Danville. 
Ill., kuris bus po kaucija $1,000.

Atlyginimas.
Mano pati, Margarietė 

Perdikienė, išbėgo su Jurgiu 
Smirdžium, palikdama mane 
su dviem vaikeliais, iš kurių 
mažesnysis yra mergaitė. Ji 
buvo: trijų pėdų augščio, 
trisdešimties žiemų am
žiaus su svetimais plaukais, 
svetimais dantimis, sveti
moms krūtimis ir kitais są
nariais, išskiriant liežuvį. 
Jei kas praneš, kur yra Jur
gis Smipdžius, tai aš jam 
duosiu didelį atlyginimą ir 
širdingiausias padėkas.

GERBIAMAS TAMISTA: 
šiuomi turime už garbę 

Jums pranešti, jog jau lai
kas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius siūtus, over- 
kotus ir kitus ^drabužius.

Mūs drabužiai yra pa
siūti geriausių kriaučių ir 
kiekvienam puikiai'tinką.

Materija, iš kurios siu
vame drabužius, yra iš tik
rų vilnų visokių spalvų: 
Worsted, Plieninės, Ak
meninės ir Pilkos, pamar
gintos mėlynai ir rudai. 
Pas mus galite išsirinkti 
materiją, kokią tik norite, 
nuo paprasčiausios juodos 
iki naujausių spalvų. Męs 
neturime jokių pernykščių 
materijų,bet visas naujau
sias šių metų.

Mūsų puikiai atliktas 
darbas išplatino mums 
biznį. Geriausi mūs pa
garsinimai, tai užganėdin
ti kostumeriai.

Stengkitės užsisakyti iš 
anksto, jeigu norite aptu
rėti ant laiko puikiausius 
drabužius.

Tardami širdingą ačiū už 
Jūsų praeitą atsilankymą, 
męs tikimės, jog ir dabar 
mus neužmiršite.

Su didžiausia paguodone 
SCHNEIDER BROS.

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

Tarp Roebling ir Haveine yer Sts.
P. S. Nepamirškite šio numerio. 

Męs nieko bendro netu rime su kitais Storais.

— Ganau kiaules 
kė vaikas.

Prabaščius priėjo prie jo 
arčiau, uždėjo ranką jam 
ant peties ir vėl klausia:

—Kiek gi tu gauni užmo
kėt už savo darbą?

—Penkis rublius per me
tus — atsakė piemenukas.

— Aš irgi piemuo, — tarė 
prabaščius, — bet aš gaunu 
daugiau, negu penkis rub
lius per metus.

Piemenukas valandėlę pa- 
mislijo, paskui sako:

— Turbūt dvasiškas tėve
lis ganai daugiau kiaulių, už 
tai ir užmokėt gauni dau
giau....

Ne namie.
“Tai tu sakai, kad panelė 

Kliebancka ne namie?” 
klausė ponas Maseckis ties 
durimis. ♦

“Taip, pone, taip; kaip sa
kau”, atsakė pasipūtęs tar
nas.

“Ar negalėčiau dažinoti, 
kada ji sugrįžš?”

“Nežinau, ponas; bet aš 
ealiu jos paklausti, jei ponas 
čia palauksi”.

Tel. ! **• t Grecnpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas 
P. DRAUGELI.

Skanus alus, 
ttardi arielka, 
•liūs, visokis 

jį rynas, kvepen- 
Įį d cigarai, Ir 
| rnikųs užkan
di Ižiai. Salė dėl 
I ui tingų Nepa

mirškit šios 
asakančiausįos 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.

Dvikojė ožka.
Vargšas Peisakas turėjo 

viso turto ožką ir mažą veži
muką, su kuriuo veždavo sa
vo “bandelį”. Kartą jam at
siėjo važiuoti per tiltą,už ku
rio pervažiavimą reikėjo mo
kėti tris kapeikas. Trįs ka
peikos, tai yra dideli pinigai. 
Ką daryti? Jis, privažiavęs 
tiltą, ožką įsisodino į veži
mėlį, o pats traukia. Muiti
ninkui pareikalavus trijų 
kapeikų, jis sako:

“Ui, ponas, phasik pas 
puhmoną; aš esu tik phastas 
gyvulėlis ih nieką netuhi!” Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.^
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

Laivas “Kursk” išeina 14 
d. October, 2 vai. po pietų.

Pas mane galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
!>• skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsit.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas F. F. Svetikas, 183
.Roebling 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 atsilftina kas pėtnyčią
Tautiškam Name, nuo 8 vai. vakare.

Skaitykite ir platinkite
> “Laisvę”

Tik $2.00 metam.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS: new; YORK E

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS

no 
dasi 
dar kas negirdėjo 
vės kovotojų žuvo 
kartuvių 
šią knygelę 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant mirties. 
Kaina . .'....................................

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ- 
I'UOSE. Parašė Z. AWksa. ši 

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

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

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

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS. Parašė Bara- 

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

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

iš dvasiškų teveliu gyve
nimo, kaina ..................

ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . . 
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

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

KALTĖLIAI, kaina ......
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PASAULIŲ RATAS, 

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

71 Gi'nnU St.,
Palei Wythe Ave.

LIETUVIU KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS* IR.

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M.- A. Libę

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

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

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

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

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

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
Chicago, Ill.

Vice-Prezidentas 1) V. K. Račkauskas 
307 W. 80th St., New York, N. Y. 

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

Philadelphia, Pa.
Susinešimų Sekretorius 1) M.M.Rice- 

Herman, 140 E. 19th St., 
New York, N. Y.

Susinešimų Sekretorius 2)J.Neviackas

nori nusipirkti gerus čeverykus?
X Jeigu taip, tai visuomet

eik-į J. MARTINAIČIO 
Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.



*

PAJIEŠKOJIMAI

Ta pasarga reiškia: jeigunedėlios diena. Baisus paki- E. Raugei is, 
Dorrisville, III. 

(83—86).
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LAISVE

Laiškai iš
Lietuvos

Butrimonįs, Vilniaus gub., 
rugpjūčio 27.

—Męs gyvename labai liū
dname laike—veik visus pa
ėmė į kariumenę. Raudon- 
biliečius nuo 1908 iki 1913 
metų ėmė, bet aš dar pasili
kau, nes esu 1904 metų rau- 
donbilietis, vienok kasdien 
laukiu pašaukimo.

Mūsų brolis Jonas (Jonas 
17 metų amžiaus) paimtas 
prie kariškų vežimų už vežė
ją. Gal jau neprisieis pasi
matyti, o gal paskutinį sykį 
ir rašau.

Nelaimingas tas, kuris su
laukė šios gadynės.

Tavo Antanas.
P. S. Daug ką nerašau, 

mes cenzūra peržiūri visus 
laiškus.

Iš Marijampolės rašoma 
F. Klišiui į Baltimore, Md.— 
Navynos pas mus visai ne
geros. Jau daugiau mėne
sio, kaip mušasi, vajavoja. 
Baisu pas mus gyventi. Ro
dosi, dievas dar padeda mū
sų ciesoriui. Dar mus iki kol 
kas, apsaugoja nuo pavo
jaus. Buvo girdėties ir ^ir- 
motų šaudymas, dabar jau 
nesigirdi. Buvo matyties ir 
dūmų rūkimas. Tai, turbūt, 
prūsas, bėgdamas, viską de
gino. Stuikininkai, kurie 
yra gailingesnės širdies, tai 
negali žiūrėti į sužeistuo
sius. Tai pameta arklius ir 
vežimą ir pabėga iš baimės. 
Į Marijampolę sužeistųjų 
neatveža, nes veža į Vilnių. 
Sako, vieni sužeistieji keikia 
motinas, ką pagimdė juos, 
kiti—žemę, kuri juos ne 
šioja, treti—saulę—ką švie 
čia.

.. ____ _____________________ ■
Yra rekomenduojamus, • 
kaipo veiklus tepalas be- 

sigydymui nuo

reumatizmo, 
strčndieglių, 

“sciatikos,” ne
uralgijos, mėš
lungiškų trau
kimų, tinimo, įg! 

ka Iflo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- 
šių dlegBų ir skaudėjimų, kur tepalas pap- 
r? : vartojamas arba patariamas.
KaoiuOja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje

3

SEVERAS
(bLwd

Oil
(Severos Gothardiškas Aliejus)

SEVERAS TAB-LAX
Cukrinis viduriu sulluosuoto- 
jas vaikams ir suaugusiems.

Kaštuoja 10 ir 26 centus.

Severa’s Medcatod Skin Soap 
(Sevcros Gydantis Odinis Muilas.) 

Vaikams ir suaugusiems.
Kaštuoja 25 centus.

Galima gauti kiekvienoje aptickoje. Reikalaukite Severos 
P-eperatua, o jeigu aptiekorlus neišpildytų jūsų 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, 

KUOPOMS ir KUUBAMS! ’
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZUKUS IR !
ŽENKLELIUS. ’

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

spaudas draugystėms, J
Ant žėdn? pareikalavimo prisiunčiu > 

• sempelius. !
A. STRUPAS •

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

MUZIKALIŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

Sveikatos Sultinis i

s,ou« ino«« r®r4J,

,W. F. Severą Co. “TJ05

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių • gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės; 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio..............f. . .. . 
SkilvinSs proškos.. .. 
Pigulkos del kepenų 
Blakių naikintojas... 
Del išvarymo soliterio.... 
Anatarinas plovimui..........
.Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti mostis....................
Antiseptiškas muilas..........
Gumbo lašai...................50c,

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka»Arba Trejos Devyniėros 
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., kokio* 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

50c. ir 
50c. ir

25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.

10c. ir

$i. oo 
■ .75 

1 00 
1.00 
.50 
.50 

. 50
1.00 
.25 
JO 

3.00 
.25 
.25 
.50 

, .25 
ir 1.00

Nuo galvos sksud?jimo.10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo....................... ..
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
1 inimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų šilimo................ • •
Nuo Reumatizmo.......... 50c. ir
•Nuo lytiškų ligų...........50c. ir
Nuo dusulio............
N no kirmėlių...... 
Antisepti.ška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kasteri ja del vaikų 
Proškos del dantų. 
Kaijių naikintojas.

10c. ir

.25 

.25 
JO 
.25 
.50 
.25 
.50 

1.00 
1.00 
.50 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
JO

25c.

sutinki pildyt įstatus šios 
draugijos arba jos didumos 
balsų nutarimus? Ąr pri
klausai prie kokių nors kitų 
draugijų? Jeigu taip — tai 
reikia priduoti tų draugijų 
vardai. Ar buvai nariu šios 
draugijos seniau? Jeigu 
taip — tai reikia paduot ku
rių dėlei priežasčių išstojai 
iš draugijos.

Tuosna klausimuosna ap
ykantas patsai turi atsakyt, 
jeigu moka rašyt.

Toliaus seka pasarga, ku
ri skamba šiaip: “draugijai 
patyrus ką nors neteisingo 
šiame mano apreiškime (ap
likacijos išpildyme), sutinku 
apleisti šią draugiją be jo
kių vaidų ir nereikalauda
mas sugrąžint įmokėtų sa

lvo pinigų, kame ir pasira- 
įšau”. Seka aplikanto para
šas ir žemiau dar dviejų liū-

Po mobilizacijos tai buvo #
nedėlios diena. Baisus paki- Ta pasarga reiškia: jeigu 
lo triukšmas mieste. Užbū-W.r.auS1Ja patirtų, jog aphka- 
bnyjo neva bėgti zapasniems 
į Prienus, bet, pasirodo, jog 
žmonės gerai nenuklausė. 
Manė, kad visiems reikia ei
ti į Prienus. Ten suvažiavo 
baisybė žmonelių. Tai kur
gi juos padės? Išmėtė po 
laukus. Tai buvo pilni pat
voriai žmonių verkiančių ir 
badaujančių.

Vėliaus vaikai pradėjo 
sirgti cholerinka... —

Iš Griškabūdžio, Suvalkų 
.gub. praneša J. Sniokiui į 
Brooklyną. — Męs Griška
būdy tai, galima sakyti, vais- 
ko nematome. Visam Griš
kabūdy ramu, nes nėra_ ke
lių kariumenei eiti . 
Pilviškius, Šakius ir Pane 
munę tai eina, 1

cija yra neteisingai išpildy
ta, padėkime, būtų užslėpta 
kokia nors chroniška liga, 
neteisingai paduota amžis ir 
tt., — tai draugija, savęs ap
sigynimui, turi teisę tokį 
narį prašalinti . Tokią svar
bą ir tokią prasmę turi mi
nėta pasarga, bet anaiptol 
ne kitokią. O šiaip jau už 
visokius prasižengimus na
rys yra baudžiamas sulyg 
konstitucijos skirsnio 8. To
dėl nereikia nei manyti, kad 
A. P. L. IA. dr-ja galėtų iš
mesti ką nors dėl tokiu 
prasižengimų.

Toliaus 3 kp. nariai sako: 
“yra verčiami išpildyti apli-

\ p/ ikacijas ir seni nariai”. Aš 
kain vanduo paSakysiu’ kad 3 kp‘ nariai •* i . Kaip vanduo. ir čia klysta. Aplikacijos 

Širvintą isc egin° sulyg pas-į įvykintos nuo 2 suvažiavi- 
mo, buvusio McKees Rock, 
Pa., gruodžio 29 d., 1913 m. 
Todėl tik nauji nariai turi iš- 

i, tai yra, 
on nuo sau- 

(Žiūrėkite

laitiniai triobai, taip-pat ir 
Tilžę. Aplink Širvintą išde
ginta kaimai ir dvarai.

Vyrus ir arklius išvežė ,į pildyt aplikacijas 
Marijampolę. Mano pinigai. įstojant! draugij 
buvo padėti Sakių kasoje — sį0 į 19^4 m
tai aš jau jų negavau. Šiun-I 
te į Naumiesčio banką, bet 
ant rytojaus jau išvežė į 
Vilkiją. Kitiems likusius 
pinigus buvau išskolinęs, tai 
dabar negaliu atgauti.—

Augščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoje 
draugijos reikaluose.

■w

“L.” No. 78 tilpo atsišau
kimas A. P. L. A. 3 kp. kelia
tės narių į visas A. P. L. A. 
narius kaslink įstojimo apli
kacijos blankų.

Skubinai noriu pasakyti 
kaslink aplikacijų, kad A. P. 
L. A. nariai suprastų aiškiai 
ir nemanytų taip klaidingai, 
kaip A. P. L. A. 3 kp. nariai 
mano. Jie paėmė ištrauką 
iš aplikacijos ir pavadino ją 
“viduriniu punktu”. Bet nė
ra , 
tik’paprasta pasarga, po ku
ria seka parašas aplikanto ir 
liudininkų. Dėl geresnio su
pratimo. parodysiu, kokie tie 
klausimai, į kuriuos aplikan- 
,as turi atsakyti: vardas, 
pavardė. Gimimo metai. 
^Gimimo vieta. Ar esi pilie
tis šioje šalyje? Ar vedęs? 
Kūno ir proto sveikata. 'Ar

dunniu p 
jokis vidurinis punktas, o

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
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, malonėkite su manim 
arčiau susipažinti. Meldžiu atsiliepti 
ant sekančio antrašo, taipgi malonėki
te įdėti savo paveikslėlį.

J. Lapenas
P. O. Box 81, Olmsted Falls, Ohio. 

(79—83).

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo, 18 iki 30 metų. Aš esu 28 me
tų, gerai prasigyvenęs. Malonėčiau 
gauti laisvą ir nors kiek prasilavinu 
šią moksle . Meldžiu atsišaukti ir sy
kiu prisiųsti ir savo paveikslą.

S. Antanaitis.
Gen. Del., Christopher, Ill.

Pajieškau savo pusbrolio Mateušo 
Valinčiaus, kaimo Rudnikų, valsčiaus 
Mockavos, Suvalkų gub. Meldžiu at
sišaukti.

Charles Šilkas, 
Box 315, Minersvil’e, Fa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 23 metų amžiaus, laisvų pa
žiūrų . Aš esu laisvas, 24 m. amžiaus. 
Merginos,kurios nebijot laisvo apsive- 
dimo ir norit turėti gerą vaikiną, ma
lonėkit atsišaukti ir prisiųsti savo pa
veikslą.

Box 138,

protokolą).
3 kp. nariai sakosi išrinkę 

4 narius, kaipo gydytojus, 
kurie turi ištirti naujų na
rių sveikatos stovį. Tuo tar
pu, konstitucijoj A. P. L. A. 
dr-jos skirsny III, paragrafe 
III pasakyta, jog tik dr-jos 
susirinkimo daugumai pa
reikalavus nuo naujai įsto- 
jančio nario daktaro paliu
dysimo, tokis paliūdyjimas 
apie sveikatos stovį turi būt 
pristatytas. Tokis paliudy- 
jimas tik tada reikalauja
mas, jeigu bent 2 draugijos 
nariai būtų priešingi nau
jam nariui dėlei jo sveikatos 
stovio ir diduma susirinkimo 
tų dviejų narių nuomonę pa
remtų. Tada naujas narys 
turi eiti pas daktarą su vie
nu iš draugijos narių, tam 
tikslui paskirtu. Daktarui 
užsimoka patsai įstojantis 
narys: Bet jeigu nesiranda 
priešingų, tai užtenka išpil
dymo aplikacijos ir paliūdy- 
jimo dviejų pilnų narių.'

Draugai, daugiau žiūrėki
te į konstituciją ir suvažia
vimų nutarimus — tai iš
vengsite stambių klaidų.

J. K. Mažiukna

Pajieškau giminaičio Kazio Razmos, 
Kauno gub., Telšių pav., Getautų kai
mo . Pirmiau gyveno Brook’yn, N. Y.

K. Judeikis,
15 Millbury St., Worcester, Mass.

Pajieškau pusseserių Onos ir Petro
nės Mikalauskaičių ,Kauno gub., Ra
seinių pav . Ona pirmiau gyveno E. 
Cambridge, Mass., o Petronė Chica- 
^°’ 11L

Meldžiu atsišaukti.
S. Mikalauskas,

1039 Washington St. Norwood, Mass.

Pajieškau draugo Juozo Silaikio, 
Suvalkų gub. Pirmiau gyveno Illinois 
valstijoj. Meldžiu atsišaukti . •

W. Miller,
Box 99 Fulton Co., Norris, Hl.

Pajieškau švogerio Albino Mila- 
šaus, Kauno gub., Telšių pav., Karti
nos miesto. Antri metai Amerikoj. 
Pirmiau gyveno Canadoj .

Malonės jis pats atsišaukti arba 
kas žino pranešti.

J. Gaubis,
P .0. Box 142, Linden, Wis.

Pajieškau draugų Juozo Janužio iš 
Pikčiavičių kaimo, Kejukų parapijos, 
taipgi Antano Radavičiaus iš Žvirbli- 
nių dvaro. Abu Kauno gub. Žinau, 
jog gyvena Amerikoj, tik nežinau kur. 
Jie patįs arba kas apie juos žinot ma
lonėkite atsišaukti.

Jonas Stakutis,
553 Marton Ave., E. Hammond, Ind.

K A M BA RYS 1ŠSI RA N D A VO J A.
Geras, šviesus kambarys dėl 2 vai

kinų ar merginų išsirandavoja labai 
pigiai.

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

(75—85)

5.000 Katalogų Dykai.
catalogs tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainoms.
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

Dr. Alex. O’Malley
(Specialistas)

RUPTUROS
IšGYDAU greit,atsakančiai 

galutinai.
DIRŽAI NEREIKALINGI ANT 

VISADOS.
Galutinas išgydymas rupturos (pa

trūkimo) abiejų lyčių, nežiūrint, kaip 
ji butų įsisenčjus, gvarantuojama be 
darymo operacijos.

Dr. O’Malley gydymo metodą yra 
liuosa nuo pavojaus. Nėra čia jokių 
pjaustymų, skausmų, operacijų. Ne- 
reik sugaišt nuo darbo. Kada pagy
dytas, jokių diržų arba juostų nereik.

Užganėdinimą gvarantuojam. Dau
gybes turime padėkavonių nuo išgy
dytų žmonių . Suvirš 50ff ligonių pra
eitais metais tapo išgydyti.

Pareika>auk mano iliustruotas kny
gutės apie patrūkimą, kurią aš pa
siųsiu visiems atsišaukusiems, kurie 
prisius už 2c. stempą persiuntimui.

Kalbama ir rašoma lietuviškai ir 
lenkiškai .

DR. ALEX. O’MALLEY
OFISAS 158 SO. WASHINGTON ST.

WILKES BARRE, PA.

Užsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

"NAUJIENOS“ talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

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

Išpildyk šitą blanką ir prislųsk kartu su pinigais.

"MAUJIENOS" 1841 S. Halsled St., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčia $------------ už “NAUJIENAS"

metus ir meldžiu jas siųsti žiuo adresu:

ŠEIMYNOS ISTORIJA
“Laisve” tik ką išleido naują, labai nau

dingą knygelę “Šeimynos Istorija”. Pagal 
A. 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”
LS3 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.

KONCERTINIS
TOURNEE

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

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

PILNAS FORNIČIUS Į 
RUMUS.

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

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

T&ippat

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

Jaigtl jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojau* reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami i Lietuvišką /I plieką.

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

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

tų, streikus, muštynes ir t.t., 48 puslapiai. Kaina iJc

PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogu,_ komediją 
"Viduj Klebonijos" ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa
ranki jsidėti į kišenių. 44 puslapiai. Kaina 15c.

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

Kas nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik -4č5^c©r»tai.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

LAISVES”

S PA usr U V E

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

Platinkit “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

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

183 Roebling SL, Brooklyn,

taip, 
grin-



M
H

M
N

MMMHMMMMNM
-

■

■ v........ ..  .

. v-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Suareštavo Joną Sapiehą.

Londone suareštuotas ku
nigaikštis Jonas Sapieha, 
kamergeras dvaro Austri-

džiausiąs bausmes.

Aukos Lietuvai gelbėt 
jau renkamos.

23 d. spalių tautiškame na-
jos imperatoriaus Francis-1 me 19 kuopa L. S. S. parengė

aus Juozapo.

te AMERIKOS PA
DANGĖS.

Daugiau žmonių, kuriuos 
reikia užmušt.

prakalbas. Pirmininkavo J. 
Šukys, kalbėjo L. Pruseika, 
kuris savo kalboj nurodė, 
kad reikia ne tik gailias aša
ras lieti del karės, bet ir rū- 
pinties, kad ateityje tųjų ka-

“Suvienytų Valstijų laivy- rių nebūtų. Reikia pasakyt 
nas nėra prisirengęs prie ka- i žmonėms pilną teisybę apie 

karių priežastis. Kol gy
vuos kapitalizmas — tol bus 
karės. Nei caras, nei kaize
ris, nei Anglijos kapitalistai 
darbininkams gero nevelija.

L. Pruseika nurodė, kad 
reikia kovot ne tik su stam
biuoju kapitalo, bet ir su jo 
mažyčiais šuniukais, su blu
somis, kuo yra įvairus lietu-

rėš! S. V. laivynui trūksta 
dar 18,000 žmonių, idant ji
sai būtų prisirengęs prie ka
rės”.

Tokį raportą išdavė laivy
no viršininkai, taip bėdavo- 
jama kongrese, taip šaukia 
jau įvairus politikieriai.

Matyt, jiems padai dega, 
žiūrint į Europos gaisrą.
Matomai, jie norėtų tokį viski politikieriai, ^kazirmn- 
gaisrą sukurti ir pas mus!

Ar žinote?

kai ir šiaip jau mulkintojai.
Paskiausia kalbėjo apie 

Lietuvos Šelpimo Fondą ir
Ar žinote, kad rinkimuose kritikavo Chicaginį fondą,

3 d. lapkričio, darbininkai 
New Yorko valstijos privalo 
paduot balsą už:

Gustave A. Strebel—ant 
gubernatoriaus šios valsti
jos;

Stephen J. Mahoney—ant 
leitenant-gu bemato riaus.

Charles Edward Russell— 
ant Suv. Valstijų senato
riaus.

Paduokite už juos balsus 
ir pakalbinkite kitus paduo
ti.

kuris yra perdaug klerika- 
liškai partyviškas.

Aukų Lietuvos Šelpimo 
Fondui surinkta suvirš 35 
doleriai.

Publikos buvo gana daug 
ir ji labai ramiai klausėsi. 
Kalbėtojas kalbėjo pustre
čios valandos.

Sekančios prakalbos bus 
šioj subatoj. Tai bus speci- 
jališkos prakalbos prieš rin
kimus.

Klausytojas.

LA1SV8

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA, PER

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

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

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

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENĖJUS1AS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, širdies, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No
sies ir Gerklės, Moterų Ligas ir nusisverimus gydome 

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

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

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

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

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

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

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

MOKYKLA ANGLIŠKOS KALBOS. /
Mokina dienomis ir vakarais, kurie 

negali lankytis 
tiškai, mokinam 
respondcncijas).
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St., Chicago, Ill.

(82—90)

į mokyklą 
per laiškus 
Dėl platesnių

ypa- 
(ko- 

žinių

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

GUFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertes $45.00,
Atiduodame tik už ................   $19.150

Tą grafafoną gvarantuojame ant 10

su 21 periu Klevišiu, 8 basais 
Vertes $18.00, tik už $7.00

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basų 

Vertes $25.00, tik už $14.25

Atsiųskite mums nors kiek pi* 
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime mnzikalifiką instru
mentą, koki jus tik norėsite.

Męs užlaikome specljallškai rusą meistrų, kuris pataiso visokius 
Muzlkaiiškus Instrumentus Ir Fonografus.

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

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

Specijaiiškas traukinys 
šuniui.

Turčiaus Herman B. Du
ryea iš Westbury, L. I. nu
stipo šuo. Turčius sumanė 
jį palaidot kur tai Tennessee 
valstijoj ir užsakė šunį nu
gabeni specijališką trauki
nį. Šunies būdukė - grabelis 
kvietkomis apkaišytas.

Ką jūs pasakysite ant to, 
bedarbiai?

Gompers už Glynną.
Už tą demokratų samdinį, 

už tą didžiausią darbininkų 
priešą, kuris nei pirštu ne
pakrutino, kad pagelbėjus 
New Yorko valstijos bedar
biams — už dabartinį tos 
valstijos gubernatorių Glyn
ną guldo savo galvą ir reko
menduoja išnaujo į guber
natorius — S. Gompers, A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas.

Kaip ilgai tęsis tas 
šiškumas?

Socijalistai New Yorke 
varo didžiausią agitaciją, 
kad 12 distrikte pravedus 
kongresan draugą Meyerą 
Londoną.

Subatos vakare jie padarė 
net 60 prakalbų, kuriose kal
bėjo toks jau skaičius žymių 
socijalistiškų kalbėtojų. Tai 
tikras socijalistiškas užplū
dimas ant Eas Side.

Darbininkai to distrikto 
tikisi, jog jiem pavyks lai
mėti.

Vidutiniškai imant, New 
Yorke per dieną sukolektuo- 
jama aukų gelbėjimui nu
kentėjusiu nuo karės $12- 
348.

niek-

Frankas Vogelis, partneris 
garsaus savo subankrūtiji- 
mu Siegelio — jau nugaišo.

Veikiausia, nusitempė į 
aną svietą nelaimingųjų 
vargdienių pinigus.

JOSEPH

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

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

K. ŠIDLAUSKAS
Ąptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kam p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 2101.3

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

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti .

Išgydau Vyrus Greitai

Turčiai.
Iždo de pa i-tame ntas pra

nešė, kad šioje šaly radosi 43 
milijon., kurie įmokėjo mo
kesčius nuo įėigų, siekiančių 
viršaus milijono į metus (ka
pitalas, vadinasi, daug di
desnis). Pirmoje eilėje sto
vi Rockefelleris; kurio abel- 
nas turtas siekia bilijoną do
lerių.

Ketverge, 29 d. spalių, 
Blissville, L. I. Raižio svetai
nėje (52 Greenpoint Ave.) 8 
vai. vakare atsibus prakal
bos. Kalbės J. Šukys apie 
karę.

Įžaiga veltui. Geistina bū
tų. kad prakalbose susirink
tu kodaugiausia Blissvillie- v • C1U. c

M. Petrausko koncertas.
Girdėjome, kad Mikas

Petrauskas žada mūsų miesMyvr”YiiKTT'iP retrausKas zaaa musų mies-V1E 1 INEd ZlniUbe te duoti koncertą, kuris atsi-
24 d. spalių tautiškame na

me atsibuvo “Aido” choro 
parengtas vakaras su įvai
riausiais pamarginimais. 
Artistai - aidiečiai labai ge
rai sulošė trumpą komedijė- 
lę “Meilės Parodijos”. Visi 
artistai, be išimties, lošė la
bai gerai.

Koncerte dalyvavo šie cho
rai: “Aido”, Gimnastikos, 
Sietyno ir latvių chorai iš 
Newarko.

Publikos buvo nepapras
tai daug. Retai kada ant 
mūsų vakarų tokia daugybė 
žmonių susirenka. Taigi, 
“Aidas” pelnys iš pinigiško 
atžvilgio.

Jaunuomenė linksmai pa
šoko.

| bus 22 d. lapkričio mėn. Mc- 
Caddin svetainėje.

Platesnes žinias paskelb
sime vėliaus.

24 d. spalio vienoje iš pa
rapijinių svetainių atsibuvo 
p. M. Viskoškienės koncer
tas.

Koncerte dalyvavo pati 
parengėja ir šie asmenįs: P. 
Rimkus, A. Kvedaras ir B. 
Kalikauskas.

Taip-pat dalyvavo Kank
lių ir Scenos Mylėtojų cho
rai.

New Yorke sumanyta ne 
juokais išnaikinti paleistu
vystės agentus, kurių jau la
bai daug priviso.

Teisėįai baudžia tuos a- 
gentus be jokio pasigailėji
mo. Štai, italas Antonio Ca- 
lanzo tapo nubaustas už vi
liojimą ir transportavimą 
dėl paleistuvystės tikslų 
merginų ant 19 metų kalėji
mai! ir $5.000 bausmės.

Teisėjas pilnai sutiko su 
kaltintoju, jog paleistuvys
tės agentams reikia duoti di-

Parsiduoda kampinis sa
ldinas su įvairiais gėrymais, 
lietuvių apgyventoj kolioni- 
joj. Kontraktas padarytas 
ant penkių metų; tavoro 
randasi ant $800; kaina — 
$1.500. Klauskite:

450 Flushing Ave., kam
pas Bedford Ave., Brooklyn,

I Akušerkaį
at Pabaigusi kursą Womans Medical L

College, Baltimore, Md. £
Š Pasekmingai atlieka savo darbą prie @ 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 
pagelbą invalriose moterų ligose. L

| F. Stropiene,^".’’1..' | 
g SO. BOSTON. IMDASS.

Bankoms bankrūtijant.
Labai tankiai girdėti, jog 

bankos subankrūtija ir nu
neša žmonių sutaupytus cen
tus, kuriuos žmonės per sun
kų vargą ir triūsą sūčėdijo.

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 išmokes- 
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 
100 pėdų ilgio lotu, kaštuoja

Tel. 4093 Greenpont. $3,500. Priimame mažą su- 
mą ant sykio, o likusius kaip 
randomis 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 Helių 
metų turėsit savo nuosavius 
namus.

Nepraleiskit progos ir at
sišaukit pp žemiaus padėtu 
adresu:

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

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

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

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

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

NUSTOK KENTĖJĘS.
Gydau vyrus, moterįs ir 

vaikus, ateikite pas mane, 
aš pagydau ką kiti negalėjo 
pagydyti.
DR. HENRY SELIGMAN,

181 S. 2nd st. Brooklyn, N.Y. 
netoli Driggs avė.

Ofiso valandos: Papras
toms dienoms nuo 8 — 10,

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

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdčs- 
tinėja, Jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

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

YPATINGAI serganti, nusilpnčję, 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 a«t kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga 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.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Ncdčlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

Nedėliomis iki 1 po pietų.
ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda pirmos kliasos MĖSI- 
NYČIA; biznis gerai išdirbtas ir su 
naujausios mados įtaisymais. Randa
si ant visiems gerai žinomos ir biz
niavęs gatvės Brooklyne. Ypatingai 
gera proga žinančiam 'ietuvišką ir 
lenkišką kalbą. Parsiduoda ištikrųjų 
už žemą kainą. Biznis varomas per 50 
metų. Parsiduoda iš priežasties se
natvės savininko. Atsišaukite pas

WEBER,
340 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(82—90)

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Wirtalla’s šokių Mokykla atsidarys 

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

Jei nori pirkti ant lengvo išmokesčio

ar šiaip kokį biznį, užeik ofisan. 
Jei negali atsilankyti ypatiškai, tai kreip
kis per laišką

M. MiZARA , 
REAL ESTATE AGENTAS 

'‘Laisvės” Ofise
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

arba S. V. BAKANAUSKAS, ?49 Millbury Street, 
Worcester, Mass.

VARIfOCFI F Aš gydau VARJCOCELĘ be jokio skausmo, 
’ rlIKIVvVluIuLi. operacijos, arba apvyniosimų; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gjslose greitai pranyksta. Sekios nubėgirnai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PDACTATĮTIC Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba
* IvUO 1 rl 11110. 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.
QVFII 1^5 Jeigu jums skauda gerkle, randasi plėvės, ištgrimai, va- 
kJ 1 A lluAkJ* rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas aiba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje, viduryje a< 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Ne-
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuoaytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas bloptis įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą iiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
niy gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QI A PTfK I Naujos ir senos,bjaurios ir įsiseni

1UJ UUUO. tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini 
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisadoa greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
STLM CTI II? A įlydau pa« tuo«, kuriuo*d*ktarsi jau buvo atsilakė ii<ydyti. Gy- 

dau be jokiu operacijų, skausmu Ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinimo. Aš neapsiimu Išgydyti tu. koriu negalima. Mano gydy
mo -Oudas chronišku Ilgu yra vienas iš geriausiu, kg uitikriname, jog visada atneša geras, 
pasekmes. Gydau Ausu, Gaivos. Širdies' Gerklšs. Plaučiu. Krutinės, Pečiu. Kepenų, POvn. 
Žarnų, Inkstu. Šlapinimosi organu, Smegenų. Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas, 
Aš netikiu j gydymą laiškais, todčl neklauskite manės patarimu. Kurie gyvenate toMana 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikra teisybe pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

IYD 208 W. 42nd St., arti Broadway
VU. DinnE, NEW YORK CITY, N. Y.

LIETUVIŠKA

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.

REIKALAUJU VAIKŲ.
Aš norėčiau gauti mažų vaikučių 

dėl auklėjimo. Todėl, kas turit ir no
rit išduoti kitur auklėti, atsišaukit 
pas mane, nes bus gerai prižiūrimi ir 
už nedidelių mokestį, tik $3.00 per sa
vaitę.

A. Maskow
225—24th St., Brooklyn, N. Y.

(79-87)

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 aptickose.

F. A D.
RICHTER 

& CO.
74—80 

Washington 
St.,

New York,,N.Y.

| EXPELLER
i ,/ Dniti muskulai neatneša naudos,
3 jei Jus Romatizmas kankina. Su
3 PAIN EXPELERIU

jei drūčiai suberŠti alaeš ^Tum tuoj
' palengvinimą ir prašalins priežastį

ap JT *

F. Ad. Richter & Co.

Temikit ant Ankero 
ženklo apsaugojmo

MOKYKIMĖS ANGLIŠKOS KALBOS
Męs užlaikome geriausius mokintojus su tobuliausia metodą, ir nB- 

ra abejonės, kad neišmoksite.
Męs taipgi mokiname Knygvedystės, Civil Service ir prirengiame į 

bile kokią kolegiją.
Męs išverčiame visas angliškos kalbos lekcijas lietuvių kalbon.

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

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

Neatidėliok! Ateik tuojaus į Philadelphijos Prirengiamąją Mokyklą.
510 SPRUCE STREET, PHILADELPHIA, PA.

CHAS. A. JAFFE, Principalas, M. E. LAPOYOWKER, Sekretorius

Tel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

Priima ligonius 
vakare tarp 7 ir 9 valandos 
(išėmus panedėlį ir seredą) 
po No. 229 Bedford Ave., 

Brooklyn, N. Y.

JURG. KAIRAITIS
Parduoda savo namą už la
bai žemą kainą. Namas yra 
iš septynių ruimų ir geram 
stovy j. 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 B 
vilios,




