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I'-'IANGLIJAI UŽDUOTAS SMŪGIS ANT JUROS. MUSYS FRANCIJOJ VIS DAR TĘSIASI.
ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

Kaip ir visuomet, iš Lie
tuvos ateina labai skūpiai v • •žinių.

Visiems rūpi kokių dalį 
Suvalkų gubernijos užėmė 
vokiečiai. Rusų dienraštis 
“Novoje Vremia” talpina te
legramą, iš kurios šiek tiek 
galima sužinoti kokį Suval
kijos plotą apėmė vokiečiai. 
Jie apėmė veik visą vakari
nę Suvalkijos dalį: Vladisla- 
vovą (Naumiestį), Vilkaviš
kį, Marijampolę ir Suvalkus, 
tai yra plotą, esantį atstu 
nuo rubežiaus 20 — 30 viors- 
tų.

Suvalkuose gubernato
riau ja vokietys Merveldt. 
Kad rusai bombarduotų Ka
raliaučių nėra žinios. Ru
sai tik atkartoja, kad jie ap
gulė Karaliaučių ir laukia 
skubios pagelbos. Tuo tar
pu, Karaliaučiaus universi
tetas aprinko generolą Hin- 
denbergą daktaru filosofi- 
jos, teisių medicinos' už
tai, kad tas išgelbėjo Prūsų 
Lietuvą.

Vokiečiai surengė karišką 
teismą rusų generolui Mar
tos, kuris liepęs žudyti visus 
vyrus Prūsų Lietuvoj.

Iš Petrogrado praneša,jog 
vokiečiai jau turi suvirš mi
lijoną kareivių, kurie ren
giasi padaryti smarkiausią 
ataką ant rusų. Minios ka- 
riumenės, kaip iš vienos taip 
ir iš kitos pusės traukia, 
linkui Prienų, Kauno, Garle-' 
vos ir apygardų. Tose vie
tose gal ištiks didžiausias 
mūšys, kokio Lietuva, o gal 
ir visa Europa, dar nematė.

Šią savaitę laiškų iš Lietu
vos “Laisvėje” tegauta vos 
vienas, kurį talpiname ant 
trečio puslapio (laiškas iš 
Vilniaus). — Rusai, bėgda
mi iš Prūsų, pasiėmė sužeis
tuosius ir amuniciją, o ko ne
galėjo paimt, tai viską sude
gino.

Rusai užėmė Jaroslavą.
Rusai užėmė Austrijos 

drutvietę Jaroslavą, kuri 
randasi 120 mylių atstume 
nuo Krakovo. Rusai sako, 
kad tos drūtvietės užėmimas 
labai svarbus reikale paėmi
mo Krakovo, kur šiuo tarpu 
spiečiasi militariškos Aus
trijos ir Vokietijos spėkos. 
Rusų rankose atsirado taip- 
pat gelžkelio linija, kuri jun
gia Jaroslavą su Pšemyslu.

Austrijos kariumenė pa
darė ataką ant žesovo Ru
sijos Lenkijoj, bet rusai tą 
ataką atmušė.

Iš Petrogrado skelbia, jog 
rusai jau užbaigė vyties au- 
strijiečius ir jog dabar pra
sidės apgulimas. Reiškia, 
ligišiol visi rusų pasigyri
mai Pšemyslo apgulime yra 
tuščias pasigyrimas.

Bažnyčiose.
Vokiečiai veik suardė pui

kią ir seną Rheimso katedrą, 
liekaną trilikto amžiaus. Už 
tai juos visi kaltina ir bar
barais vadina, bet vokiečių 
dienraštis “Berliner Tage- 
blatt” sako, jog francūzai su

belgais taip-pat vartoja baž
nyčias karės tikslams. Dau
gelyje Belgijos bažnyčių at
rasta varpinyčiose kanuolės 
ir įtaisymai bevielinio tele
grafo.

Lenkų inteligentija ka
reivių eilėse.

Daugybė lenkų mokslinin
kų, rašytojų, artistų daly
vauja lenkiškuose legijonuo
se, kurie susitvėrė Krakove. 
Garsus ant viso pasaulio ra
šytojas Waclaw Sieroszews- 
ki sužeistas rusais ties Kiel- 
cais. Legijonuose dalyvau
ja poetas Jan Kasprowicz; 
Strug, Danilowski, Zulawski 
ir kiti.

Visi jie eina už laisvą, ne
priklausomą Lenkiją.

DIDELE ANGLŲ NELAI
ME ANT JŪROS.

Londonas, 23 d. rugsėjo.— 
Vokiečių torpediniai laivai 
uždavė smarkų smūgį Ang- 
lijos ląivynui. Jįieų^;payy^ 
ko nuskandini tris didelius 
Anglijos kreiserius (skrai
duolius), kurių vertė išneša 
dvylika milijonų dolerių. Tų 
kreiserių vardai: “Abou- 
kir”, “iloque” ir “Cressy”. 
Keli vokiečių povandeniniai 
laivai, atsiskyrę nuo savo 
laivyno, padarė tą smarkią 
ataką ant anglų šiaurės ju
roje.

Anglų jūreivių prigėrė 
1,300. Išgelbėti pavyko 
tik 790. Gelbėti anglus pa
dėjo olandai.

Pirmiausia vokiečių po
vandeniniai laivai atakavo 
kreiserį “Aboukir”, kuris 
ekspliodavo su nepaprastu 
smarkumu. Nebuvo jau lai
ko galbėtis ant atsargos val
telių, paskui atakavo kitu du 
kreiseriu.

Anglijos visuomenė labai 
sujudo. Visur kilo šauks
mai, jog reikia kogreičiausia 
sumušti Vokietijos laivyną.

Kiek buvo nuostolių ant 
jūros?

Per aštuonias savaites ka
riškų operacijų ant jūros ka
riaujančios šalįs turėjo se
kančius nuostolius:

Germani j a nustojo — 22 
laivų.

Britanija nustojo — 16 
laivų.

Austrija nustojo — 5 lai
vų.

Rusija nustojo — 8 laivų.
Japonijo nustojo — 1 lai

vą.
Vidutiniškai rokuojant ,tų 

laivų vertė išneša $80,000- 
000.

O gyvybės kiek vertos?

MILŽINIŠKAS MušYS
TIES AISNE DAR 

NEPASIBAIGe.
Milžiniškas mūšys ties 

Aisne (Francijoj), kuris tę
siasi jau dešimta diena, yra 
kruviniausias mūšys pasau
lio istorijoj. Su juo veik ne
gali lyginties nei didžiausi 
mūšiai rusų-japonų karėje.

Laimėjimo, aiškaus laimė
jimo, dar vis nėra toj nei ki
toj pusėj ir abidvi pusės pra

neša apie dalinius pasiseki
mus.

Taip, vokiečiai sakosi už
ėmę drūtą poziciją Craonel- 
le, netoli Rheimso, o taip-pat 
sodžių Bethany. Lotaringi
joj vokiečiai atstūmė f ran
čų žus.

Dabar paklausykime, ką 
sako francūzai. Jiems pa
vyko atstumti vokiečius ties 
Argone. Abelnas padėjimas 
iki utarninko vakaro buvo 
be permainos. Abiejų armijų 
spėkos jau veik išsisėmė. 
Seredos rytą (23 d. rugs.) 
francūzams pavyko atstum
ti Vokiečius nuo St. Quintin 
ir jie užėmė tą miestą, iš ko 
yra labai užganėdinti.

Sužeistųjų didžiausios mi
nios kaip vienoj, taip ir kitoj 
pusėje.

Šiuo laiku eina didžiausias 
susikirtimas ties Amiens ir 
nuo to pasisekimo prigulės 
to baisaus mūšio rezultatai. 
Frąncūząm^ pavyko išspro- 
gdjnti JĮCtoįfe traukinius su ka
reiviais,' kuri ė buvo gabena
mi vokiečiams pagelbon.

Ekspertai sako, jog mūšys 
ties Aisne nusitęs dar, ra
sit, kelias dienas, bet neil
giau, kaip tris. Jeigu fran
cūzams tas mūšys pavyktų, 
tai jie, greitu laiku, galėtų 
visiškai išvyt vokiečius iš sa
vo šalies.

Anglijos spėkų vyriausias 
komanduotojas generolas 
John French neatsigiria 
francūzų drąsumu.

Kasgi mokės?
Pagal apskaitymą vieno 

Londono dienraščio, karė 
jau lėšavo ligišiol kariaujan
čioms šalims tris milijardus 
ir septynis šimtus ketures- 
dešimts milijonų rublių. A- 
belnon sąskaiton įeina kaip 
nuostoliai karės lauke,taip ir 
susi trukdymas pramonėje ir 
t.t. Ton sąskaiton betgi ne
įeina sunaikinimas tokių 
vertybių, kaip sunaikinti 
dailės vaizdai, sudeginti 
miškai ir t.t.

Kas už tą viską mokės?
Liausis kanuolių baubi

mas. Viskas reikės atbūda
vote, padirbti. Kas tą viską 
atliks?

Ogi vagšai-rankpelniai,tie 
vargšai-rankpelniai, kurie 
turės laimę iš karės sugrįžti! 
Už tai jie gaus ubagiškas al
gas, o laikui bėgant, juos vėl 
pašauks karėn...

Ar ilgai taip bus?

Ši mapa aiškiai parodo, kokioj pozicijoj dabar randasi francūzų - anglų ir vokie
čių armijos Francijoj. .

Socijaiistai šaukia tai
kos kongresą.

Amerikos socijalistų par
tija sumanė sušaukti taikos 
kongresą, kuriame turės da
lyvauti visų šalių socijalistų 
partijų atstovai. Tas kon
gresas turės atsibūti taip 
greitai, kaip tik galima.

Sped jale proklamacija iš
leista Chicagoj per Pildomą
jį Partijos Komitetą.

Proklamacija bus pasiųsta 
visų socijalistų partijų atsto
vams, taip-pat žymesniems 
socijalistams visose šalyse ir 
Europos socijalistų laikraš
čiams.

Amerikos socijaiistai už
megs arčiausius ryšius su 
Europos draugais, a Jeigu Ė- 
uropos socijaiistai ipįtars at- 
laikyt kongresą scMmė pa
sauly, tai amerikieti skiria 
kongresui vietą Kobėnhage- 
ne (Danijoj) ar Huagęjį' (O- 
landijoj). Vienok. wieįikie- 
čiai horėtiįr^d/IUvJ^igrei- 
sas atsibūtų Washingtone, 
šioj šaly, ir tuomet jie apsi
ima padengti didesnę dalį 
ekspensų.

Lietuvos žmoneliai mano, 
jog jau svieto pabaiga.

“Rankpelnis” talpina įdo
mų laišką iš Lietuvos, rodosi 
iš Vilkaviškio apygardos.

“Raiteliai jodinėja po kai
mus ir vis gaudo “prūsus”. 
Daug jų sugavi, daug nušo
vė. Mat, su vokiečiais eina 
dabar didelė karė. Po Ky
bartais, Vištyčiu, Naumies
čiu ir visoj vakarų šaly da
bar tik ugnis ir dūmai... Vi
sokių degančių plėnių net 
pas mus atneša... O iš ar- 
motų taip pliskina, kad net 
baisu klausytis. Pas mus at
rodo, kad jau pabaiga svieto 
prisiartino...

Dabar jau ne taip girdėt 
tų baisių šūvių. Toli nusi- 
mušė į vokiečių žemę. Sako, 
kad Stalupėnai, Eitkūnai, 
didelis mietas Gumbinė jau 
rusų užimti. Nežinome, ’ ar 
teisybė ar ne, bet kiti tikri
na, kad rusai apgali vokie
čius. Eitkūnuos ir Stalu- 
pienuos buvo iškilę dideli 
gaisrai. * Ugnegesiai net iš 
mus turėjo važiuot gaisrus 
gesint...”

Toliaus sakoma, kad žmo
nės baisiai įbauginti, nebe
žino, kur dėties. Maskoliai 
su vokiečiais daug namų su
degino...

Italijos socijaiistai už taiką.
Italijos nacijonalistai vi

sokiais būdais nori priversti 
savo valdžią įsikišti Europos 
karėn. Tam griežtai prieši
nasi socijaiistai. Jie išnau- 
jo išleido manifestą prieš ka
rę ir apreiškė, jog Italijos 
darbininkai stoja už . tarp
tautinį solidariškumą.

5,000 garibaldiečių prieš 
vokiečius.

Rymas.—Iš Lyono prane
ša, kad ten susidarė garibal
diečių pulkai, kurie nutarė 
padėti Franci jai. Jais vado
vauja anūkas garsaus Itali
jos išvaduotojo Juozo Gari
baldi.

Kare Afrikoje.
Nairobi, pietų Afrika.— 

Vokiečių kolionijų kareiviai 
atakavo Anglijos fortą dist- 
rikte Voi. Anglai atmušė 
vokiečius.

Gene rolas.Lęuis.JJothą* X; 
ra vyriausias - komanduoto
jas anglų spėkų pietų Afri
koje.

Visuotinas Lietuvių 
Seimas.

Visuotinas Amerikos lie
tuvių seimas, kaip žinoma, 
atsibus 1, 2 ir 3d. spalio 
Brooklyne.

Svetainė jau paimta—bū
tent Y.M.C.A.būtas ant Mar
cy Ave., (tarpe So. 9th ir So. 
10th Sts.).

Brooklyniečiai išrinko jau 
tam tikrą komisiją, kuri rū
pinsis visais seimo parengi
mais.

Komisijos varde K. Liut
kus meldžia visų tų, kurie y- 
ra delegatais į seimą,praneš
ti apie savo dalyvumą ne vė
liau, kaip 28 d. rugs, žinant 
skaičių delegatų, galima bus 
užsakyti tinkamą valgyklą 
dėl visų. Praneškit šiuo ad
resu: K. LIUTKUS, 131 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Rengiatės Seiman, kas dar 
nesirenget!

Serbai užėmė Sarajevo.
Serbai sakosi užėmę Bos

nijos sostamiestį Sarajevo, 
tą patį miestą, kur karės me- 
džiagon buvo mesta pirmuti
ne. ugnies kibirkštis, būtent, 
kur serbas studentas nušovė 
Austrijos karalaitį Franciš- 
kų Ferdinandą.

Belaisviai nieko nežino. bus laimėtas francūzais. Vo-
Paryžiun atgabenta dau

gybė sužeistų vokiečių karei
vių,daugiausia iš Marne lau
kų. Nei vienas iš belaisvių 
nieko nežino apie tikrąjį da
lykų stovį. Vieni iš jų ma
no, kad milijonas Italijos ka
reivių eina išvien su Vokieti
ja. Kiti vėl sako, kad Angli
ja palaiko vokiečių pusę. 
Treti spėja, kad Austrija ga
lutinai sumušė rusus.

Caras dėkavoja kareiviams.
Caras pasiuntė telegramą 

vyriausiam komandieriui ir 
prašo jo padėkavot karei
viams už puikų kariavimą.

Kasžin ar teisybė, bet ne
kuriu anglų dienraščių ko
respondentai tvirtina, kad 
caras liuosai sau važinėjasi 
automobiliuj po Peterburgą.

Du Austrijos kreiseriu 
sugadinta.

Italų dienraštis “Corriere 
della Sera”- praneša, jo

tarpe Auštfijds*^erstoų devynių dieglį,
Franci jos karės laivų. Du 
Austrijos kreiserių smagiai 
sugadinta. Jų vardai “Ma
ria Theresa” ir “ A 1 ’ 
“Spaun”.

Francijos valdžia sugrįžo į 
Paryžių.

Londone gauta neoficija- 
lė žinia, jog Francijos val
džia jau persikėlė iš Bordo į 
Paryžių, kadangi Paryžiui 
negręsia jokis pavojus.

Olandijos socijalistų atsišau
kimas.

Varde socijalistų partijos 
draugas Troelstra perskaitė 
Olandijos parlamente dekla
raciją, kuri buvo adresuota 
kariaujančių šalių socijalis
tams. Toje deklaracijoj 
meldžiama visų socijalistų 
pasilikti ištikimais Interna- 
cijonalui ir nekaltinti vieni 
kitų dėl karės. Kares paga
mino kapitalizmas ir socija
listų spėkos nebuvo išaugu
sios, kad sustabdyti karę. O- 
landi jos draugai agituoja už 
visų Europos valstybių re- 
publiką ir pripažįsta kiek
vienai skriaudžiamai tautai 
teisę valdyties autonomiš
kai.

Belgija atsisako nuo taikos.
Vokiečių fieldmaršalas 

von-der-Goltz pasiūlė Belgi
jai taiką su sąlyga, kad Bel
gija leistų Vokietijos kariu- 
menei laisvai pereiti jos teri
toriją.

Belgijos karalius atsisakė 
taikintis.

Kaltina rusų šnipus.
Austrijoj manoma, kad 

Galicijoj todėl sumušė juos 
rusai, kad šie žinojo labai 
puikiai apie visus judėjimus 
Austrijos kariumenės. Ru
sai turėję Galicijoj daugybę 
šnipų.

Išrodo gerai.
24 d. rugsėjo.—Francijos 

karės ofisas skelbia, jog mū
šys Aisne pakraščiais, kuris 
tęsiasi jau 10 dienų, išsirodo, 

kiečių generolo von Klucko 
armija žymiai pastumta at
gal ir jai gręsia pavojus būti 
atkirstai nuo vidurinės ar
mijos.

Pasirodo,jog mūšyje fran
cūzai ima viršų todėl, kad jų 
ir anglų spėkos viršyja.

V okiečiai vėl atakuoja 
Verduną, bet tasai miestas 
laikosi.

Lotaringijoj vokiečiai tu
rėjo apleisti miestus Nonie- 
ny ir Arracoart.

150,000 bedarbių Paryžiuj.
Apskaitoma, jog šiuomi 

laiku Paryžiuj yra 150,000 
bedarbių žmonių.

Daugelis bedarbių gauna 
pietus veltui. Bizniai vis 
dar randasi labai blogame 
stovyje. Manufaktoriams 
trūksta žalios medegos.

Austrai bėga nuo serbų.
Nish, Serbija.—Čia išleis

tas jg^kantįs 

austrijiečiai tapo galutinai 
sumušti ir bėga visoj linioj 
nuo Lubova iki Losnica. Ser-

“AdmiralIbai juos veja. Serbijos pul
kai pcsėkmingai užima Bos
niją”. i

Svaras mėsos—doleris.
Dienraštis “Figaro” rašo, 

jog šiuomi laiku Vokietijoj 
svaras mėsos lėšuoja jau vi
są dolerį.

Daugelis duonkepių kepa 
duoną iš bulvių ir miežių,bet 
vargšai ir tos duonos neturi 
už ką nusipirkti.

Kariškos atakos ir muzika.
Pasakoj a,kad vokiečių ge

nerolai, kad sustiprint savo 
kareivių dvasią, liepia muzi
kantams groti, kada karei
viai eina ant atakos.

Belgijos karalius nušovė 
savo šoferį.

“Progres du Nord” spauz- 
dina pranešimą, jog Belgijos 
karalius nušovė savo šoferį, 
kadangi tasai norėjo jo auto
mobilį nuvežti į vokiečių li
niją.

Gorky karėje?
Sako, jog garsus rusų ra

šytojas Gorky dalyvavo 
šturmavimeAustrijos tvirto
vės Jaroslavo. Tai buvęs jo 
pirmas kariškas krikštas.

Rusija laimėjo ant jūros.
Iš Londono praneša, jog 

rusų kreiseris Baltijos jūro
je nuskandino du vokiečių 
torpediniu botu ir vienų 
kreiserį.

Vokiečių kariumenė perė
jo per rusų rubežių ties Mla- 
va, Varšavos gubernijoj.

Vokiečiai dar vis yra užė
mę Kališą ir Thorną.

Wilsonas supyko.
Wilsonas supyko ant Vo

kietijos dipliomato barono 
Schoeno, sekretoriaus Vo
kietijos ambasados Wash
ingtone. Tasai dipliomatas. 
seniau buvęs Japonijoj, la-

........................ ...-—
(Tąsa nuol-mo pusi.).
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BESIRUOŠIANT SEIMAN 77 sieks

augs

BANK1ER1Ų 
TURTAS.

EIFFELIO 
BOKŠTAS

sis augštas yra 27 sieksnių 
nuo žemės paviršio, antrasis 
— 28 sieksniai nuo pirmojo, 
trečias augštas — 77 sieks
niai nuo antrojo ir viršuj

iniją.neilsocijąlistai,, nei ka-. 
talikai, nei tautininkai nesu
si taikys'kovos įrankių ir bū
dų pasirinkime, — reiškia

irowwi^i

J. Stropui 
(Pagal -Tr. i L.”).

dar 11 sieksnių iki \ 
stogelio. Ant pirm 
to buvo įtaisytos vi 
išlaukinė galerija, tarpe ku
rių tilpo 4 restoranai, stotįs 
4 keliamųjų mašinų (eleva
torių), tiesus ir susukti laip
tai ir 4 būdos bilietams par- 
davinėt. Antrasis augštas 
buvo užimtas keliamomis 
mašinomis ir dienraščio “Fi
garo” spaustuve; trečiame 
augšte, 130 sieksnių augštu- 
moj, galėjo sutilpt 800 žmo
nių.

Augščiau buvo įtaisytos 
vietos moksliškiems dar
bams, ant jų — švyturio 
lempa, o pačiame viršuj — 
pagrindas su automatiškais 
meteorologiškais (oro tyri
nėjimui) aparatais.

Kiek daug darbo reikala
vo to bokšto pastatymas,ma
toma kad ir iš to, jog gele
žiniuose balkiuose ir rams
čiuose išgręžta 7 milijonai 
skylių. Sudėjus tas skyles 
vieną prie kitos, pasidarytų 
62 verstai ilgio dūda!

Pokštas ne vien didelis — 
jisai nustebina ir savo dailu
mu: žiaurios geležįs ištolo 
rodosi lengvu mezginiu.

Eiffelio bokštą statant 
mokslo žmonės tikėjo, jog 
jisai nemažai patarnaus 
mokslui meteorologijos ir 
astronomijos srityse. As
tronomas Zansenes tikėjosi 
vaisingų darbų bokšte tyri
nėjime oro elektros, dan
gaus fotografavime ir že
mes spektro tyrinėjime, ka
štonas Tissandje tikėjo, jug? 
įnesęs daug naujų žinių į 
metalinių būdavojimų teca- 
niką, “Eiffelio bokštas, tai 
ryšys visos eilės milžiniškų 
įstaigų z.uuAijus naudai, 
apie Karias iki šiol tik sva-• • H. JOJO .

Jeigu ir nevisi tie lauki- 
• mai išsipildė, tai visgi Eiffe- 
į lio bokštas per daugel metų 
i buvo svarbiausia vieta at- 
s mosferos tyrinėjimams, 
i Pats Eiffelis bokšto labora- 
. to rijose atliko svarbius tyri

nėjimus to, kaip priešinasi 
oras jame judantiems daik
tams; tie tyrinėjimai davė 
drūtą pamatą dabartinės 
orlaivininkystės teorijai. 
1892 m. Eiffelis tyrinėjo 
lengvų kūnų puolimą, labo
ratorijoj ant antro augšto.

Bet vėliaus urnai pradėjo 
kilti kalbos, būk 
bokštui gręsiąs puolimo pa
vojus. Tos kalbos taip išsi- • 
platino, jog paryžiečių vai- • 
kai, šokinėdami apie bokštą,’, 
šūkavo: “bokšte, saugokis!” '

Tų kalbų priežasčia, tur- • 
būt, buvo tas, jog bokšto vit-- 
šūnė nepasilieka nekrutan
čia: atydųs mieravimai pa
rodė, jog po įtekme vėjo jį* 
nai linksta į šalis darydama* 
ore mažą ratuką apie 45> 
colius. Iki šiol bokštui ne- 
gręsia jokis puolimo pavo* 
jus.

Bevielinio telegrafo išra
dimas urnai suteikė milžinui 
bokštui naują tarnystę^ Ji
sai tapo visasvietine bevieli
nio telegrafo stotimi, kuri 
priima ir išsiuntinėja sig
nalus laikrodžių patikrini
mui iki 6,000 verstų atstu
mo, paveizdan, iki Sudano, 
Afrikoj ir iki' Uralo kalnų. 
Taigi, buvusis parodos pa
gražinimas į 25 metus savo 
buvimo spėjo persimainyt į 
naudingą mokslišką labora
toriją.

Paskiausiu laiku tam bok
štui teko patarnauti ir ka
riškiems reikalams. Prasi
dėjus dabartiniai karei, Eif
felio bokšto viršūnėj tapo 
įrengta vyriausė apsauga 
Paryžiaus miesto nuo vokiš
kų orlaivių užpuolimų. 
Bokšto viršuj įtaisyti galin
gi elektriški žiburiai ir 
įtrauktos naujausios orlai
viams šaudyti kanuolės, ku
rios visada pasirengusios 
maloniai neprašytus svečius, 
pasitikt.

DĖDĖ ŠERNAS DAR 
GYVAS!

Kuomet po juodosios Chi- 
cagos partijos atstovų atsi
šaukimu męs pamatėm dė
dės Šerno parašą, nenorėjo
me tikėti savo akims.

—Argi tai dėdė Šernas bū
tų padaręs pats sau morališ
ką chari-kiri? — manėme 
męs. Ir daugelis taip manė.

Mielai patiriame, kad L. 
Šerno parašas tame juodų 
pavardžių mišiny buvo klas
tingai padėtas.

Viskas gerai, kas gerai 
pasibaigia.

Juodosios partijas 
veikimas.

Nepasisekė šiuo žygiu mū
sų juodajai partijai apdum
ti Amerikos lietuviams akis. 
Nepasisekė nei Vabalninku 
giesmininkui ponui Keme
šiui, nepasisekė nei ponui 
Gabriui, nei tai visai šiltai 
kompanijai, kuri buvo susi
darius savo gūštą Chicago j.

Kogi ta kompanija nore- 
jo?

Ji norėjo įgyti hegemoni
ją ant Amerikos lietuvių ir 
liepti jiems šokti taip, kaip 
ji duduos. Ji norėjo pasi- 
kinkyt lietuvius į savo veži
mą ir suvadint juos visus į 
parapijinį seimą Chicagoj.

Jai, tai kompanijai, nebu
vo galvoj, ką pasakys apie 
seimą didžiosios organizaci
jos ir laikraščiai, jai nerū
pėjo, ką pasakys visuomenė 
per savo draugijas. Jai rū
pėjo tik .pakelti politišką 
vištgaidį Gabrį ant kraiko 
Chicagos klioštoriaus namo, 
duoti jam kelis sufliorius il
guose sutonuose ir tuomet 
švilptelt:

— Sic volo, sic jubeo! 
(taip noriu, taip liepiu). Vy
rai, važiuokite į Chicagą, 
nes čia bus Rymo katalikų 
federeišių seimas. Čia knibž
dės kunigais, o kadangi jie 
yra druska mūsų tautos, tai 
prikraukime jų mašnas pini
gais, o tuomet Lietuvos gel
bėjimas eis, kaip iš pypkės.

uodegos, o dabar pažiūrėki
me, ką jie darė. Išgvildenę 
jų darbus, męs pamatysime, 
kokio plauko yra tie žmoge
liai. Tuomet męs galėsime 
padaryt ir išvedimą, kas 
daugiausia prisideda prie 
ardymo ir griovimo visų ge
rų sumanymų.

Kaip tiktai Chicagos ge
ne ralis juodosios partijos 
štabas nutarė sudaryt kome- 

’ diją visuotino seimo, pada
lė rius jį uodega savo parapiji

nio mitingo, tuojaus iš Chi
cagos pradėjo pleškėti į vi
sus miestus - miestelius įvai
rus manifestai ir atsišauki
mai. Kunigams liepta stoti 
darban, šaukti parapijų ir 
draugijų mitingus ir rinkti 
delegatus Chicagon. Atsi
šaukimuose buvo liejama 
krokodilių ašaros dėlei vie
nybės ir kitų gerų dalykų ir 
vienybės ardytojai bei ak- 
liausios rūšies fanatikai už
simovė kaukę tautos geradė
jų.

Dabar męs pažiūrėsime, 
kaip mūsų klerikalai platino 
“vienybę” ir agitavo už 
“tautą”.

“Laisvei” prisiųsta visas 
pundas korespondencijų 
apie parapijinius ir šiaip 

. jau susirinkimus, kur kalbė
ta apie seimą.

Imkime Newark, N. J. — 
Atsiveria susirinkimas ir iš
eina kalbėt kunigas Dobu- 
žinskas, neseniai dar pribu
vęs iš Lietuvos. Apie ką gi 
jisai kalba? Ar apie vieny
bę, ar apie Lietuvos gelbėji
mą? Oi, tokie dalykai jiems 
nerūpi. Ir kunigas Dobu- 
žinskas pradeda pliaukšti 
idiotiškas nesąmones apie 
karę :, “cicilistai sakė, girdi, 
kad jie pasaulį išgelbės, o 
dabar visi eina karėn. Rusi- 
sijos carui atėjus dūmon, vi
si socijalistai suriko ‘ura už 
karę’. Austrijos socijalis
tai šaudę į savo brolius už
gintomis kulkomis 
dum” ir taip toliau, 
toliau. Paskui ėmėsi už 
Raudonosios Savaitės.

Čia ne vieta aiškinti, kaip 
šlykščiai tas ubagas dvasioj 
meluoja apie socijalistus. Ne 
vieta čia paklausti jo apie 
krikščioniją, kuri valdo pa
saulį ir kurios jisai, Dobu- 
žinskas, yra atstovu. To
kiuose dalykuose jį sukriti
kuos ir paprasčiausias dar
bininkas.

Bet argi dar kam neaišku., 
kad panašus Dobožinskai 
nenori nei seimo, nenori nei 
Lietuvą gelbėt! Ar tai ši
taip jie “gelbsti” Lietuvą?

Argi jie mano, kad išlieję 
tulžį ant sau nepatinkamos 
partijos, jie išgelbės Lietu
vą?

Toliaus tame pačiame Ne- 
warke atsirado dar visas 
būrys kunigų, kurių vienas, 
tūlas Augustinaitis, kaip su
tvėrimas tik ką iš klėtkos 
paleistas, spiegdamas šoki
nėjo į visas puses ir koliojo
si, plūdosi.

Tas, kas dėjosi Newarke 
—dėjosi ir kitur, nors, ma

žu, ne tokioj bjaurioj formo
je.

Mums rašo iš Tamaqua, 
jog tęnykštis kunigas vieša
me susirinkime pradėjo 
šaukti ir kolioti visus, kurie 
ne su juo — pagonais, šliup- 
tarniais ir tt. Tas pats, 
daug maž, dėjosi ir Bostone. 
Philadelphijoj klerikalai 
taip-pat ko patįs sau akių 
neišsidraskė. Iš to visko da
bar lengva padaryt abelnas 
išvedimas, jog net tokioje 
valandoje, kada reikia paro
dyt nors šiek-tiek žmonišku
mo ir pakantos, mūsų juodo
ji partija eina, išpūtus akis, 
didžiausiu, šlykščiausiu ko- 
liojimos keliu. Ir jeigu, su- 
lyg Lietuvos reikalų, daug 
tamsesnių mūsų brolių bus 
suklaidinta, tai tatai bus pa
daryta juodosios partijos 
dėka.

Kad juodosios partijos ge
nerolams ne tiek rūpi Lietu
vos reikalai, bet jų locni, ry
miški reikalai, parodo dar ir 
tas charakteriškas faktas, 
kaip baisiai jie šykštus.

Padėkime, tame pačiame 
Newarke, kada priėjo kalba 
apie rinkimą delegatų Chi- 
cagos seiman, tai kunigas 
Augustinaitis, kaip katė su 
pūsle, šokinėjo: “aš duosiu 
10 dolerių, kas daugiau”., 
na ir nieks nieko nepridėjo. 
Rodosi, ir Augustinaitis tą 
dešimtinę įsidėjo savo kiše- 
niun.

Še tau ir Lietuvos reika
lai. Net geri paijapijonąi 
vėliaus iš to pifttinosi.

Bostone, padėkime, kuni
gas, išvertęs akis, kaip ku
kulius, tuoj pareikalavo 100 
dol. kelionei į Chicagą, nors 
kelionė kaštuoja 40 — 50 do
lerių.

Še tau ir Lietuvos reika
lai.

Bet užtat jie ir jų bernai 
uoliausia moka užleist meš
kerę, kad gaut pinigų. Mums 
rašo iš E. St. Louis, jog ten 
laike prakalbų p. Gabrio ir 
kun. Gustaičio, buvo pasaky
ta, jog reikią gausiai aukau
ti, nes pusė pinigų eis politi
kos reikalams.Kokiems—ne
pasakė, bet manoma, kad pa
ties Gabrio biuro reikalams.

Kaip kunigai išvalgys tą 
košę — mums nerūpi. Patįs 
išsivirė — patįs lai valgo. 
Gerai, kad mūsų visuomenės 
didelė dauguma jų nepa
klausė. Dabar jau ir tamse
sni žmonės pradeda suprast 
— kad tai vyliugių, jėzuitų 
partija.

Ir tai, ką kunigai veikia 
dabar, jie veikė visuomet. 
Atsiminkime pirmąjį lietu
vių politiškąjį suvažiavimą 
ir kunigo Kaupo laiškus. 
Atsiminkime Vilniaus sei
mą, kuriame kunigai sėdėjo 
ant įkaitintų kėdžių, nes jie 
ten atsiėmė tiek ir tiek. Už
tat, parvykę namo, jie jau 
aiškiai padavė ranką val
džiai ir, kaip prisipažino ku
nigas Laukaitis dūmoje, pa
dėjo valdžiai slėgt revoliuci
ją. Tai matot, kaip jie pil
dė Vilniaus seimo nutari
mus!

Šiuo žygiu kunigai jau iš- 
anksto pasirodė nenorį stoti 
su visom kitom partijom be- 
partyviame seime, nes jie 
nujautė savo silpnumą. Kle- 
rikališki gaidžiai mandri tik 
ant savo klerikališko mėšly
no, kur jų valia šventa, bet 
viešajam gyvenime, savo po
zicijų apgynime — jie reiš
kia tiek, kiek zero.. Plates- 
niame sviete, viešoj kritikoj 
jie negali pasirodyt.

Štai kodėl jie, negalėdami 
atsilaikyt atviroj kovoj, ir šį

kartą, kaip visuomet, pradė
jo drumsti vandenį, maišyt 
žmonėms pėdas, ruošti savo 
seimą.

Męs pasakėme ,nors dau
gelį tamsesnių brolių kunigų 
ir jų avinų sukeltoji maiša- 
lienė ir suklaidins ir per 
juodvarnių kaltę keli tūk
stančiai dolerių bus mažiau 
surinkta Lietuvos reika
lams, tai betgi darbininkų 
visuomenė turės naudą, jei
gu išaiškins plačioms mi
nioms dviveidę, šlykščią ir 
ardančią kunigų politiką.

Trįs sumanymai delei 
Lietuvos gelbėjimo 

fondo.
Norints ligišiol spaudoje 

kalbėta tik apie vieną Lietu
vos gelbėjimo fondą, vienok 
praktikoje paaiškėjo jau 
bent kelios diametrališkai 
vienos kitoms priešingos 
nuomonės reikale Lietuvos 
šelpimo. Kad delegatams 
būsiančiojo seimo būtų gali
ma geriau orientuoties, 
svarstant Lietuvos fondo 
klausimą, paduosime čia, 
bent suglaustoje formoje, 
kokiais išvadžiojimais re
miamos tos skirtingos nuo
monės.

1) Sumanymas Lietuvos 
Gelbėjimo fondo pirmykštė
je formoje, taip kaip jisai 
buvo aptariamas spaudoj, 
turėjo aprėpti kaip medžia
gišką nukentusių nuo karės 
lietuvių šelpimą, taip ir ko
vą už įgyjimą autonomijos. 
Politikos reikalai, sumany
tojų nuomone, čia ėjo greta 
su medžiagišku karės aukų 
šelpimu. Tasai bendras cent
ralis fondas, turįs taip pla
čias veikimo funkcijas, su
manytojų nuomone, turėjęs 
suspiesti aplink savęs di
džiausias lietuvių minias. 
Fondo sumanytojams ir šali
ninkams rūpėta politiškas 
Lietuvos šelpimas todėl, kad 
jie manė, jog pasakymas, 
kad męs norime autonomi
jos, patsai savaimi dar ma
ža tereiškia, kadangi reikia 
ta autonomija išgauti, o tam 
tikslui reikia pinigų. Buvo 
nurodoma, kad airiai, auto
nomijos išgavimui, sudėda
vo didžiausias pinigų krū
vas. Sumanytojai ir šalinin
kai bendro fondo su taip pla
čiomis funkcijomis manė, 
jog tas Lietuvos gelbėjimo 
fondas turės egzistuoti tol, 
kol Lietuvos gyvenimas ne
įeis normalio politiško būvio 
vagon, tai yra ,kol nebus iš
gauta autonomija.

2) Antroji nuomonė, kuri 
jau keliose vietose buvo iš
reikšta ir net tūlų draugijų 
susirinkimuose kristalizavo
si į tam tikrus įnešimus, yra 
tame, jog tokio bendro cent- 
ralio fondo nereikia. Vie
ton to, jie rekomenduoja 
įsteigti tiek fondų, kiek yra 
didžiųjų Lietuvių organiza
cijų šioje šalyje — būtent S.

reikia kiekvienai sriovei 
veikti sau, renkant aukas į 
savo fondus. Tuomi bus iš
vengta daug kivirčų ir, or
ganizacijoms lenktyniuo- 
j ant, bus galima daug aukų 
surinkti. Paskui, jeigu bū
tų koks nors bendras žygis 
— tai visų atskirųjų kasų at
stovai galėtų padaryt bend
rą nutarimą.

3. Yra žmonių, kurie nori 
ir bendro fondo ir pavienių 
didžiųjų organizacijų fondų. 
Tai būtų lyg ir kombinacija 
iš pirmosios ir antrosios 
nuomonės. Bendras fondas 
turėtų šelpti vien medžiagiš
kai nukentėjusius, kurių bus 
daugybe. Po bendrojo fondo 
firma galima būtų surinkti 
daug daugiau pinikų, negu 
kad surinks pavienes orga
nizacijos. Be bendro fondo 
negalima bus visviena apsi
eiti, nes atsiras bendrų rei
kalų. Bendrasis fondas ne
turėtų kišties į politikos rei
kalus. Politiškiems reika
lams kiekviena iš trijų mū
siškių pakraipų turėtų tu
rėti įsisteigus savo fondus ir 
taip sunaudoti tuos pinigus, 
kaip joms išrūdytų paran
kiausia. Tuomet nebūtų jo
kių kivirčų ir kiekvienas au
kautojas žinotų,kokiam tiks
lui duoda pinigus, nes, daug 
maž, visuomenei jau žinoma, 
kokiais keliais eina prie au
tonomijos išgavimo socijali- 
stai, tautininkai ir klerika
lai.

Tai tiek šiuo žygiu. Kiek
vienam pravartu pagalvoti, 
kokia forma pagelbos orga
nizavimo būtų parankiau
sia.

talikų. Kelių lygiai fondų 
įsteigimo propoziciją suma
nytojai šitokiu būdu pama
tuoja: esant bendram fon
dui, turės kilti vaidai, nes 
kiekviena sriovė varžysis 
del būdo ir tikslo aukų pa
skyrimo. Praeitis parodė, 
kad bendras fondas yra gra
žiai skambantis sumanymas, 
bet praktikoje tankiai sutin
ka sunkiai apgalimas kliū
tis. Šalininkai įsteigimo ke- 
lerių fondų nurodo, kad eko
nomiškas šelpimas Lietuvos 
pavargėlių neturės praktiš
kos vertes, nes, jeigu padė
kime, surinkti net ir kelias 
dešimtis tūkstančių dolerių, 
tai visviena kiekvienam pa
vargėliui išpuls po 5 — 10 
centų, kas juk nieko nereiš
kia. Pagaliaus, nukentėju
sius šelps giminės, kurie siųs 
pinigus tiesioginiu būdu, ne 
per fondą. Vadinasi, pavar
gėlių šelpimas yra ne svar
bus, užtat daug svarbesnis 
politiškas veikimas. O ka
dangi politiškame veikime, 
kovoje už Lietuvos autono-

Lietuvos autonomija et
nografiškose rybose.
Būsiančiojo seimo dieno

tvarkėje vienas iš svarbiau
sių klausimų bus klausimas 
apie Lietuvos autonomiją. 
Todėl dabar gana daug kal
bama'apie autonomiją, bet... 
kaip paprastai pas mus esti, 
daugelis labai menką išma
nymą turi apie autonomiją.

Reikia tikėties, kad dau
guma būsiančiam seime bus 
už Lietuvos autonomiją et
nografiškose rybose, tai yra, 
stovės už. tai, kad autono
miškos Lietuvos sąstaton 
įeitų tik lietuviais apgyven
tos . srytįs. Yra žmonelių, 
kurie labai malonėtų prapla
tini Lietuvos rubežius, tai 
yra užgrėbti Vitebsko, Min
sko ir Gardino gubernijas, 
pasiremiant tuo, kad ten 
kadaise būk tai lietuviai gy
venę.

Bet tai tuščia svajonė, 
kaip lyginais ir lenkų tauti
ninkų seniai auklėjama idė
ja apie Lenkiją nuo jūros iki 
jūros (od morza do morza).

Negalima gyventi atmini
mais apie tai kas buvo; rei
kia taikinties prie šios gady
nės konkrečių sąlygų. To
dėl tai reikia reikalauti au
tonomijos etnografiškuose 
rubežiuose, o paskui, jeigu 
kokia nors srytis pati pano
rėtų dėties prie autonomiš
kos Lietuvos, tai būtų jau 
jos, tos sryties, gyventojų 
dalykas*

Parankiausia būtų, kad 
autonomiškon Lietuvon įei
tų ir Prūsų Lietuva, kuri, ži
noma, gali prisidėt tik tomis 
sąlygomis, jeigu ji, prisidė
dama, neprakištų tas tiesas, 
kurias dabar turi.

Jau buvo rašyta, kad pas
taruoju laiku Brooklyne ir 
New Yorke, subankrūtijo 
čiela eilė bankų. Daugelis : 
tam bankrutui netikėjo ir 
mane, kad valdžia uždarė, 
padarys kontrolę ir vėl vis
kas bus gerai. Ypatingai 
panašių kalbų galima buvo 
girdėti ties Grochovskio 
banku ant Grand st., Brook
lyne. Ten galima buvo iš
girsti net socijalistus apkal
tinant, būk jie, norėdami už
kenkti geram katalikiškam 
žydeliui, kuris prigulėjo prie 
įvairių parapijų ir už kurį 
kunigėliai agitavo, paleido 
tokį paskalą..

Ir kaipgi tokis šventably- 
vas žmogus, kaip Grochovs- 
kis (kuris jau seniai miręs) 
gali žmonių pinigus nunešt- 
ti? Kada pas jį įeini į ban
ką, tai vienam kampe kabo
davo katalikiška panelė 
švenčiausia, o kitam — pra
voslavų šventas Nikolajus- 
stebūkladarys, prie kurio 
dieną ir naktį degdavo žibu
rys. Reiškia, Grochovskio 
bankas ne tik katalikiškas 
buvo, bet ir pravoslaviškas.

Kas tam šventam banke 
padėdavo pinigų, tai gauda
vo neper stojančios pagalbos 
panelės švenčiausios abroze- 
lį su maldele, už kurios su
kalbėjimą galima gauti “zu- 
pelni atpuskai”

Reiškia, Grochovskio ban
kas ne vien rūpinosi žmonių 
pinigus “apsaugoti”, bet dar 
gelbėdavo jų dūšeles nuo 
amžino pragaro. Vienok at
sirado “bedievių”, kurie “ap
skundė” šventablyvą žmoge
lį valdžiai, o pastaroji, neat
sižvelgdama į jo šventably- 
vumą, uždarė banką.

Štai dabar valstijos bankų 
super! tendentas apskelbė, 
kaip tie bankai stovi ir kiek 
juose randasi turto.

A. Grochovskio bankuose 
Brooklyne ir New Yorke ka
sose atrasta $411,000 ir $735- 
000 skolų. Reiškia, trūksta 
$324,000/

Grochovskio visas turtas 
bus išparduotas, o pinigų da
lis bus sugrąžinta žmonėms.

Max Cobre visuose trijuo
se bankuose atrasta $3,041- 
000 kasose, trūko 808,000; 
turto randasi apie $300,000. 
Tokiu būdu išpardavimas a- 
tidėtas ant tūlo laiko, nes 
bankai mano atsigauti.

M. ir L. Jarmalauskių 
banke, 165 E. Broadway, ka
soj rasta $654,000, o skolų — 
$1,703,000! Trūksta $1,050- 
000! Paskirtas greitas 
pardavimas viso turto, 
bankas dar pienuoja tą iš
pardavimą sulaikyti.

Brolių Deič, New Yorke, 
atrasta kasoj $223,000, o 
skolų $351,000. Trūksta 
$128,000. Turto išpardavi
mas paskirtas, bet atidėtas 
ant tolimesnio laiko.

Reikia pastebėti, kad visi 
keturi bankieriai buvo geri 
“krikščionįs”, tikinti į dievą, 
o jau apie patrijotiškumą, 
tai ir kalbos nėra! Ir taip, 
pasiremdami tikėjimu ir pa- 
trijotizmu, patraukė tamsią
ją darbininkų minią, kuri 
sunešė kruvinai uždirbtus 
centus, o tie ponai prašvilpė 
juos.

O kiek dar tokių bankų 
randasi? Kiek dar yra lie
tuviškų “bankierių”, kurie 
automobiliais važinėjasi už 
žmonių pinigus? Kiek yra 
kunigėlių, kurie turi atiden
gę savo bankus, o žmoneliai 
neša į juos savo centus. Bet 
jeigu tuos visus bankus per
kratyti, tai gal pasirodytų 
tas pats, kas dabar pasirodė 
su virš minėtais bankais.

Geriausias dėl darbininkų 
bankas — pačta, nes už tai 
atsako valstija. Visi kiti 
bankai nėra apsaugoti nuo 
bankrūto,o ypatingai tautiš
ki. Tautiškus bankus ati
dengia gabus vertelgos, ne
turėdami kiseniuj nei sudi
lusio nikelio. Apie tokius 
bankus kiekvienas darbinin
kas, kuris tik turi padėjęs 
keliatą centų, turi pagalvoti.

švenčioniški&

Kuomet 1884 mete jaunas,, * 
bet jau pragarsėjęs savo ! 
milžiniškais statymais inži
nierius Eiffelis suplenavo 
pastatyti Paryžiaus 1889 m., 
parodai geležinį bokštą 300 
metrų (140 į sieksnių) augš
čio, tai daugelis kategoriš
kai užginčijo patį galėjimą 
tokį bokštą pastatyti, o kiti 
skaitė tą idėją be jokios pra
smės abelnai.

Bet štai jau 25 metai, kaip 
tasai “negalimas” darbas 
užbaigtas. Drąsus jo statė- 
jas turėjo laimę sulaukt 
25-ių metų savo veikalo jubi- 
lėjaus. Tas jubilėjus buvo 
tikra statymo technikos ir 
techniško genijaus šventė.

Inžinieriškoji Gustavo Ei
ffelio karjera prasidėjo nuo 
to, jog būdamas dar tik 23-jų 
metų amžiaus jisai dabojo 
statymą didelio tilto mieste 
Bordeaux; tenai jam atėjo 
idėja panaudoti suspaustą 
orą įkalimui tilto ramsčių. 
Toliaus, dirbdamas(1867 m.) 
geležinių Skliautų projek
tus, jisai apskaitliavo tikrąjį 
geležinių kryžiavonių drū
tumą ir jo patyrimai ilgai 
buvo rankvedžiais geležinių 
tiltų ir skliautų statytojams.

Toliaus, jisai pakeitė ču- 
guna geležim dirbime pama
tų dideliems skliautų til
tams, ir abelnai daugelį sta
tymo medegų Eiffelis pakei
tė kitokiomis, drūtesnėmis 
ir parankesnėmis. Jisai pa
tobulino pakeliamų tiltų sis
temą; pagerino prietaisas 
sujungimui atskirų tilto da
lių. Paskiau atsižymėjo mil
žiniškų gelžkelio stočių sta
tymu ir viduriniu subudavo- 
jimu geležinio grobio žino
mos New Yorko prieplaukoj 
laisvės stovylos. Galop, 

' Eiffelis daugiausia pragar
sėjo dviem technikos stebuk
lais, kurie tokiais ir dabar 

! yra: tai Harabito skliautinis 
tiltas 210 sieksnių ilgio ir 60 
sieksnių augščio, ir Niccos 
observatorijos stogas, kuris 
sveria 6,000 pūdų. Tasai di
džiulis stogas lengvai gali
ma viena ranka sukinėt.

Dabar apie Eiffelio bokš-

Jam pradėjus bokšto sta
tymą, 1885 m., net ir specija- 
listams rodės “to uždavinio 
išrišimas labai abejotinu”. 
Todėl žingeidu pažymėti, ko
kiame stovy iki tolei buvo 
statymo technika, ir kliūtis, 
atsiradusias statant 140 
sieksnių augščio bokštą. Iki 
tolei augščiausi akmeniniai 
statymai neperviršyjo 78 
sieksnių, o geležiniai — var
giai siekė 70 sieksnių, ir tai 
tik tiltų ramsčiai. Klausi
mas apie augštesnius staty
mus buvo ir teoretiškai neiš
gvildentas, o ir prityrimai 
nedavė iki tol gerų pasek
mių.

Eiffelio bokštas rymo ant 
keturių savystovių pamatų 
ir tiek-pat geležinių rams
čių. Akmenio - cementinis 
pamatas siekė 23 pėdas gilu- 
mon, o iš jo kyšojo įmūryti 
j on geležiniai ramsčiai, ga
linti atlaikyti viso bokšto 
sunkumą. Pirmo augšto 
ramsčiai turi dvidešimts 
septynis sieksnius ilgio ir 
pakreipti viens kito linkui 
ant 36 laipsnių.

Sudėstymui geležinių to 
stebėtino bokšto dalių varto
jo garimas prūnis milžiniš
kos pajiegos, kurias išpra- 
džių pastatydavo ant tam 
tikrų tiltelių, o vėliaus ant 
jau sudrūtintų ramsčių. To
kiu būdu sudėstė visą bokš
to masą — daugiau 400,000 
pūdų. Tą didelį darbą dir
bo 250 darbininkų per du 
metu. Patėmytina, jog ta
sai didžiausis pasauly savo 
plotu ir daila statinys nepra
rijo nei vieno žmogaus gyva
sties !

Kovo 30 dieną 1889 m. 
bokštas tapo užbaigtas, o ko
vo 31 patsai Eiffelis iškėlė 
ant bokšto viršūnės tautišką 
vėliavą.

Bokštas turi tris augštus 
ir dar viršutinę dalį. Pirma-



*

o mūšys vis tebesitęsia. Abidvi ar-Raudonas JuokasHauptmann

prielankių

politiškais drau-

Call” sako, 
socijalistai,

lai-
os

(Tąsa).
Jie buvo baisesni už viską, ką aš kuomet 

nors mačiau, kadangi buvo maži ir visur ga-

Admirolas Moore, po 
rio vadovyste Anglijos 
vynas nuveikė Vokietij 
laivyną ties Helgoland.
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Žinios delei kares ir 
apie karę.

Laiškas iš Vilniaus.
Prisėstas “Laisvės” redaktoriui.

Mylimas Drauge:—
Baisus pas mus dabar lai

kas prasidėjo. Jums, be abe
jonės, sunku jis ir perstaty
ti sau. Kas tik gyvas dabar 
pas mus užinteresuotas ne
paprastais apsireiškimais— 
“Kas bus”? Visi sujudę, vi
si laukia baisios katastrofos. 
Liepos 30 d. apie 9—10 vai. 
vakaro jau išlipino po mies
tą apskelbimus, kuriuose pa
skelbta visuotina mobiliza
cija. Rytą (liep. 31 d.) man 
einant į darbą jau būreliai 
žmonių skaitė tuos paskelbi
mus, teiravosi,kalbėjosi tarp 
savęs. Dieną gatvėse buvo 
minios žmonių. Vieni rau
dojo. kiti vaitojo. Laikraš
čiai kaip bematant esti iš
perkami. Labai tankiai 
trūksta. Nei ant Varšavos, 
nei ant Kauno jau iš Vil
niaus neišleidžiama. Girdė
jau, kad ant Peterburgo ir į 
kitas Rusijos vietas trauki
niai eisią tik 2 kartu per die
ną. Visi traukiniai užimti 
kariuomene. Baisybę ka
reivių jau ar nedėlia bus lai
ko kaip čia gabena. Spėja
ma, kad po Lyda turėtų būti 
patsai didžiausis mūšys.

Suvalkų gubernijoj baisus 
padėjimas. Žmonės verkia, 
nežino, kur dėtis. Daugelis 
kraustosi į Rusiją. Stotįs 
pilnos žmonių. J traukinius 
jokiu būdu nesutelpa. Visi 
nusiminę, didelėje panikoje. 
Iš Kauno jau apie savaitė 
laiko, kaip komendantas pa
liepė ervventojams krausty
tis. Girdėjau, būk veža do
vanai.

Juodašimčiai beveik kas 
vakaras darė mieste mani
festacijas priešai Austrija.

Rvtoj, manau, bus dar 
baisiau: vra šaukiami visi 
atsarginiai ir “ratniki opol- 
čeniia” pirmo skyriaus. Da
bar baisu žiūrėti, kas darosi, 
o rytoj tai ir visai paskęs 
miestas ašarose ir vaitoji
muose. žmonės baisiai neri
mauja, su didžiausiu Įtempi
mu laukia tos didžiosios ka
tastrofos.

Kuktos snaustuvė beveik 
nedirba. Mat. pats Kukta 
pašauktas i kariumene. Bet 
dar “Lietuvos Žinios”gal ne
kultas dienas išeis, kol tik 
priims ant pačtos ir kol dar 
tesės pinigu. Bankai užsi
darė, pinion negalima gauti. 
Baisus laikai artinasi. Net 
ir išbėgti nėra kur.

Tūli iš mūsų kalbame, kad

netrukus reikės bėgti ir iš 
Vilniaus. Tik nežinia kur. 
Gal kur į vidurį Maskolijos.

Gal ir šitas laiškas nei ne
pasieks Jūsų, kadangi pas 
mus tokie laikai artinasi. 
Pas mus dabar ašaros, verk
smas, dantų griežimas. Bet 
tai dar tik neaiškus šešėlis 
to viso, kas gal mus netru
kus ištiks. Badas, mirtis, 
plėšimai ir kitokios karo 
baisenybės,kaip koksai bai
sus siaubūnas jau slenka vis 
artyn ir artyn ir tuojau pra
dės ryti aukas.

Na, bus gana man rašyti. 
Tikiuosi, gal pavyks pranešt 
paskiau, kaip čia viskas dė
sis, nors jūs ir iš laikraščių 
telegramų jau žinosite.

Daug labų dienų visiems 
laisviečiams.

Su draugiška meile. P.
Vilnius, 31 d. liepos.

KAS PASIDARĖ SU 
“VORWAERTS?”

Nepaprastai keista žinia 
atėjo iš Berlyno. Praneša
ma, kad Vokietijos genera- 
ILškas karės štabas užvaldė 
“Vonvaerts’ą”, dienraštį lei
džiamą Vokietijos socijalde
mokratų.

Dienraščio redakcija per
sikeitė ir randasi dabar ran
kose valdžiai 
žmonių.

“New York 
kad Amerikos
kurie pažįsta Vokietijos są
lygas, jau seniai manė, kad 
tūli socijalistų laikraščiai 
nėra redaguojami socijalis- 
tais, bet randasi rankose ka
riškos valdžios.

šiaip ar taip kalbant, tein 
dedasi kas tai neaiškus, apie 
ką dabar pilno supratimo 
negalima turėti. Tiek tik 
žinoma, kad tie Vokietijos 
socijal^+ai, kuriais vado
vauja dr. K. Liebknechtas, 
elgiasi puikiai ir eina keliu 
tarptautiško darbininkų so- 
lidariškumo. Kita gi dalis, 
po vadovyste Davido, elgiasi 
kaž kaip keistai, bet tos srio- 
vės taktika galės paaiškėti 
karei pasibaigus.

LAilS'Vfc
francūzų miesto, kuris .turi Hauptmann sii didele rūs- 
daug istoriškų retenybių ir tybe kalba; apie Angliją ir 
nuo amžių. garsus savo baž
nyčia - katedra, užsilikusią 
nuo 13 šimtmečio. Ta bazi
lika, gyvas praeities paveik
slas, primena mums anuos 
senovės, laikus, kurie, gėri ar 
blogi jie buvo, vistik daug 
ką sako šios gadynės žmo
gui.

Ir štai, Rheimso bazilika 
išardyta.

Dabar eina protestai ir 
įtarimai, jog vokiečių artile
rija tyčia šaudė, kad sugrio
vus katedrą. Popiežius pa
siuntė protesto telegramą 
Prūsų Wilhelmui, grasinda
mas jam dievo rykšte. Dai
lininkai taip-pat subruzdo 
protestuoti.

Kadangi vokiečių kariu- 
menė sunaikino jau daug 
dailės dalykų, tai Franci jos 
dailininkai nutarė ant visa
dos nieko bendro neturėti su 
vokiečiais dailininkais, nie
kuomet neįsileist anų savo 
tarpan. Vadinasi, net tie vo
kiečiai - dailininkai, kurie 
dar negimė, ir tie jau pa
smerkti ant amžių amžinų
jų

Ar teisingas toks nutari
mas? Aiškus dalykas — ne
teisingas. Už klaidas vienų 
negalima kaltint nekaltų 
žmonių, nes tai būtų panašu 
j aną Jahovos kerštą, kuris 
baugino žmones baus
mėmis iki “dešimtai pakale
ni j ai”.

Bet, jeigu ir nesutikti su 
francūzų dailininkų nutari
mu, tai visgi reikia piktin- 
ties su jais išvien prieš dvi
dešimto amžiaus barbarus.

Dailininkai, kurie tankiai 
kalba apie bepartyviškumą, 
kurie nori atsitraukti nuo 
gyvenimo pinklių ir skrajoti 
dausose, — dabar gali pama
tyt, kad kapitalizmas ir jo 
iššauktos karės yra didžiau
si dailės nevydonai.

carą.
Gerhardas 

protestuoja prieš tai, kad tū
li vadina Vokietiją barbariš
ka šalimi. “Aš netikiu, kad 
koks nors Amerikos, Angli
jos, Franci jos ar Italijos ke
liauninkas jautėsi esąs bar
barų šaly, .kuomet lankėsi 
vokiečių šeimynose, vokiečių 
miestuose, vokiečių laivuose, 
koncertuose, vokiečių teat
ruose, Bayreuthe, vokiečių 
knygynuose ar mažėjuose”.

“Mūsų geografiškas padė
jimas yra toksai, kad iš rytų 
ir vakarų mums gręsia pavo
jus ir todėl męs turėjome bu
dėti, saugodami savo pasto
gę... Karė, kurion męs esa
me įvelti, yra apsigynimo 
karė”.

Vieno tik Gerhardas Ha
uptmann neatskiria: kapita
lizmo reikalų ir kultūros rei
kalu.

Leonidas Andrejev.

Turinys. Sapno tąsa. Vienas iš tų 
žmogžudžių vaikų įsiskverbia kambarin. Iš- 
pasakojimas to baisumo, kuris apima žmo
gų, kuomet jo gyvybei gręsia pavojus.

Numiręs brolis atsisėda ant miegančio 
lovos. Ką jisai papasakojo.

Mūšiai su įsivaizdintomis šmėklomis, 
žmonių nuduota drąsybė.

DAILĖ IR KARĖ.
Lou venas ir jo dailės 

brangenybes išgriauta, iš
pustyta.

Vokiečių kazokai, per visą 
savo amžį bepakūtavodami, 
negalėtų atsilygint už tai, ką 
jie padarė Louvene per vie
na tik diena.

Po Louvenui — atėjo 
Rheimso eilė, to seno - seno

Kaizeris ir jo vyriausias sūnus, sosto įpėdinis, husa
rų uniformose. Ligišiol kaizeris labai didžiavosi savo 
husarais, bet šioje karėje husarai labiausia nukentejo. 
Daug husaru pulkų visišką) sunaikinta.

RAŠYTOJAI IR KARĖ.
Garsus italų rašytojas Ga

brielius D’Annunzio nuvyko 
iš Italijos Francijon, kad iš 
arti prisižiūrėt mūšiams. Ji
sai norėjęs pasisemti me
džiagos, įspūdžių savo raši
niams.

Gabrielius D’Annunzio 
matė tą pasibaisėtiną mūšį 
ties upe Aisne ir sako, jog 
tas mūšys palikęs ant jo bai
sų, neišdildomą įspūdį.

Lenkų rašytojas Henrikas 
Sienkiewicz mano jau pra
dėti rašyt apysaką iš šios 
kares atsitikimų. Jisai ma
tęs mūšius Galicijoj, prisi
žiūrėjo prie žmonių li
po.

Beje, buvo pasklidęs gan
das , jog H. Sienkiewicz bu
vo suareštuotas Austrijos 
valdžios agentais. Pasirodo, 
jog tai buvusi tik sensacija. 
Sienkiewicz vyksta Šveica
rijon.

•ię? " v
fe? GERHARDAS HAUPT

MANN UŽSTOJA 
VOKIEČIUS.

Žymus Vokietijos rašyto- 
jas-dramaturgas, autorius 
“Audėjų” (tas veikalas iš
versta ir lietuvių kalbon), 
kuris žinomas savo didžiom 
simpatijom linkui darbinin
kų judėjimo, giria, užtaria 
vokiečius. Jisai sako, jog 
tik Vokietijai laimėjus, ki
toms tautoms bus proga lai
svai plėtoties.

“Vokiečiai yra rami 
tauta” sako Hauptmann. 
“Pasaulis žino mus gana ge
rai, kaipo seną kultūrišką 
naciją. Vokiečiai stengiasi 
pažinti dvasią kitų tautų. 
Paimkite mūsų vertimų lite
ratūrą, kuri taip turtinga, ir 
jūs pamatysite, kaip aty- 
džiai vokiečiai seka viską, 
kas dedasi, kas manoma, 
kaip galvojama kitur, užsie
niuose. Męs neturime nea
pykantos prieš Franci ją. 
Męs negalime atsigrožėti 
francūzų plastiška daile, 
skulptūra ir tos šalies litera
tūra. Anatolių France, Mau
na ssan t, Flaubert ir Balzak 
Vokietijoj uoliausia skaito
mi ir guodojami. Franci ja 
ir Vokietijoj turėtų būti ge
riausiais politiškais drau
gais”, w

P. SVOTELIS GYVAS.
Pranešame draugo P. Svo

telio pažįstamiems, jog 22 
d. rugsėjo gauta nuo jo iš 
Vokietijos rašytas laiškas 
(laiškas ėjo 25 dienas), kuris 
adresuotas “Laisvės” redak
toriui

Drg. P. Svotelis laisvas, 
dirba. Padėjimas sunkus ir 
gali būti dar sunkesnis. Vo
kietijon iš Rusijos nebegali
ma gaut laiškų. .Insterbur- 
gas (Įsrutis), rašo jisai, jau 
užimtas rusais.

Laiškas rašytas vokiškai 
ir ėjo per kariškos cenzūros 
rankas, kuri, matomai, labai 
aštri Vokietijoj.

Apie draugus V. Kapsuką, 
A. Baranauską ir Krakovo 
L.S.D.P. biuro narius, męs 
dabar neturime jokių žinių, 
bet męs bijomės dėl jų liki
mo, nes Austrijoj daugybė 
rusų pavaldinių areštuota. 
Tarpe areštuotų yra ir rusų 
socijaldemokratų vadas Le
nin.

Rear Admiral 
PAVIP BEATTY-

Anglijos admirolas Beat
ty, kuris liko sužeistas mū
šyje su vokiečiais ties Helgo
land.

Aš žiūrėjau per langą ir vienas iš tų 
mažiukų, pamatęs mane, nusišypsojo ir 
žvilgsniu pasiprašė, kad pavelyčiau ateiti 
pas save.

— Aš noriu pas tave, — pasakė jis.
— Tu užmuši mane.
— Aš noriu ateit pas tave, — pasakė 

jis, staigiai pabalęs ir, kaip žiurkė, pradė
jo draskyties ir kabinties siena, visiškai, 
kaip alkana žiurkė. Jisai krito atgal ir cy
pė ir taip judriai bėginėjo, jog aš negalėjau 
suspėti sekti paskui jo judėjimus.

Jisai gali perlįsti pro duris, — su išgąs
čiu pamislijau aš ir jisai, tarytum, įspėjęs 
mano mintį, suplonėjo, pailgėjo ir skubiai, 
kraipydamas savo uodegėlę, lindo į tamsią 
skylę viešųjų durų.Bet aš suspėjau pasislėp
ti po uždangalu ir girdėjau, kaip jis, tasai 
mažytis sutvėrimėlis, jieško manęs tamsiuo
se kambariuose, atsargiai slankiodamas sa
vo kojytėmis. Atsargiai, nuolat apsistoda
mas, jisai įėjo mano kambarin ;ilgai aš nieko 
negirdėjau, nei judėjimo, nei šnabždesio,ta
rytum, prieš mano lovą nieko nebuvo. Tik 
štai, keno tai mažytė ranka kilstelėjo šoną 
mano uždangalo ir šaltas kambario oras už
gavo mano veidą ir krūtinę. Aš drūčiai lai
kiau uždangalą, bet jisai kėlėsi viršun; ma
no kojoms taip šalta pasidarė, tarytum bū
čiau įkišęs šaltan vandenin. Dabar jos gu
lėjo be apsiausto, bespėkės, šaltoj kambario 
tamsumoj ir jisai žiūrėjo į jas.

Kieme, už namų sienų, sulojo šuva ir 
nutilo ir aš girdėjau, kaip sudūzgėjo rete
žis, kuomet šuva lindo būdon. O jis žiūrėjo, 
neatitraukdamas akių, į mano ųųogąp kojas 
ir tylėjo; bet aš žinojau, kad jisai, tas vai
kas, čionais, žinojau todėl, kad mane su
kaustė mirtina baimė, sukaustė, kaip ak
mens, kaip grabo sustingimą^ Jeigu aš bū
čiau galėjęs surikti — būčiau išbudinęs visą 
miestą, visą pasaulį, bet balsas manyje nu
mirė ir, sustiręs, aš jaučiau, kaip mano kū
nu slankioja mažos šaltos rankytės, besiar
tinančios prie gerklės.

— Aš negaliu !— sudejavau aš, dusda
mas, ir nubudau. Aš pamačiau saugią akį 
tamsumos, tokią slepeningą ir gyvą... Ir 
vėl užmigau.

— Nusiramink! — pratarė į mane bro
lis, sėsdamos greta manęs ant lavos ir lova 
subraškėjo, taip buvo svarus mano brolis — 
numirėlis. — Nusiramink, tu matai viską 
tik sapne. Tai tau tik pasirodė, jog tave 
smaugia, bet tu giliai miegi tamsiuose kam
bariuose, kur nėra svetimo žmogaus, o aš sė
džiu savo kabinete ir rašau. Nieks iš jūsų 
nesuprato, apie ką aš rašau ir jūs išjuokėte 
mane, kaipo pamišėlį, bet dabar aš tau pasa
kysiu teisybę. Aš rašau apie raudoną juo
ką. Matai jį?

Kas tai pasibaisėtinai milžiniško, rau
dono glūdėjo virš manęs ir gąšliai juokėsi.

— Tai raudonas juokas. Kada žemė 
proto nustoja, tai ji pradeda panašiai juok- 
ties. Tu gi jau žinai — žemė tapo beprote. 
Ant jos nebėra jau nei gėlių, nei dainų, ji 
tapo apskrita, išlyginta, raudona, kaip gal
va nuo kurios būtų nulupę odą. Ar matai 
ją?

— Taip, matau. Ji juokiasi.
— Pažiūrėk, kas darosi su jos smage- 

nimis. Jos smagenįs raudoni, kaip kraujo 
košė, ir sukrekėję.

— Ji dejuoja. ‘L
— Jai sopa. Ant jos neauga jau nei gė

lių nei dainų. Dabar, klausyk, — aš atsi
gulsiu ant tavęs.

— Man sunku, man baisu.
— Męs, numirėliai, gulame ant gyvų. 

Ar šilta tau?
— Šilta.
— Ar gera tau ?
— Aš mirštu.
— Nubusk ir sušuk. Nubusk ir sušuk. 

Aš einu sau...

bata, nedėldienis, panedėlis, utarninkas, se- 
reda, ketvergas ir vėl atėjo pėtnyčia ir pra
ėjo, -
mijos, šimtai tūkstančių žmonių stovi vieni 
prieš kitus ir nesitraukia atgal. Kas akie- 
mirksnis plyšta sprogstančios medegos ir 
kas akiemirksnis gyvi žmonės numirėliais 
pavirsta. Nuo baisaus dundėjimo, nuo nuo
latinio oro drebėjimo sudrebėjo patsai dan
gus ir surinko ties jų galvomis juodus debe
sis ir audrą, — o jie stovi vieni prieš kitus, 
nepasitraukia ir žudosi. Jeigu žmogus tris 
paras nemiega, jisai pavirsta ligoniu ir nu
stoja atminties; tuo tarpu, jie jau visą sa
vaitę nemiega ir pavirto tikriausiais pami
šėliais. Todėl jie jau nebjaučia skaudėjimo, 
todėl jie nebsitraukia ir mūšis tol, kol galu
tinai vieni kitų neišžudys. Eina gandas, 
kad tūluose pulkuose pritrūko šaudymos 
medžiagos, tuomet žmonės pradėjo svaidy- 
ties akmeniais, pjauties, kaip šunes. Jeigu 
bent dalelė tų žmonių sugrįžš namo, tai jie 
bus jau su iltimis, kaip vilkai, — bet jie ne- 
sugrįžš: jie pamišo ir nudaigos vieni kitus. 
Jų galvose didžiausias ermideris ir jie nieko 
nebsupranta: jeigu juos staigiai pasukti at
gal, tai pradėtų šaudyt į savuosius, many
dami, kad tai priešai.

Keisti gandai... Keistos šnekos, ’ apie 
kurias kužda pašnibždomis. Bąla iš išgąs
čio ir baisaus nujautimo. Broli, broli, klau
syk, ką pasakoja apie raudoną juoką. Šne
ka, kad pasirodė bekūniai puikiai, minios 
šešėlių, ir taip panašių į gyvus žmones. 
Naktimis, kada mirtinai išgązdinti žmonės 
nori snūstelti nors valandėlę ar pačiame 
mūšio karštyje, kuomet pati aiškioji diena 
tampa šmėkla, jie atskrenda, kaip žaibai ir 
pradeda šaudyt iš savo kanuolių ir oras pa- 
tvįsta keistu dūzgimu ir žmonės, gyvi žmo
nės, nors ir apsvaigę, stoja mirtinon kovon 
su įsivaizdintom šmėklomis nustoja proto iš 
baimės, pražįla ir miršta. Šmėklos, kaip jos 
greit pasirodo, taip ir pranyksta. Tyla už
viešpatauja. Ant žemės voliojasi žmonių 
lavonai — kas juos užmušė? Tu žinai, broli, 
kas juos užmušė?

Kuomet po dviejų mūšių prasideda ra
mybė ir priešai toli, staigiai, tamsioj nakty, 
pasigirsta bailus šuvinys. Ir visi pakįla, vi- 

1 si šaudo į tamsumą, šaudo ilgai, ištisomis 
valandomis — į tamsų tolį, iš kurio nėra jo
kio atsakymo. Ką jie ten mato? Koks bai- 

■ sumas apreiškia jiems savo, tylų paveikslą, 
nuo kurio dvelkia nuožmumas ir mirtis? 
Tu(X žinai, broli, ir aš žinau, tik žmonės dar 

 

nė^ipo^bet jau nujaučia ir klausia, pabalę iš 
lūk ūbi kodėl taip daug pamišėlių — juk 
praeityje niekuomet nebuvo taip daug pa
mišėlių ?

— Juk seniau nebūdavo taip daug pa
mišėlių! — kužda jie patylomis ir nori sau 
įsišnekėti, kad dabar taip, kaip buvo seniau 

ir jog ta didžioji prievarta ant proto jų ne
palies.

— Juk ėmėsi žmonės seniau ir visuomet 
ir niekados nebuvo ko nors panašaus . Ko
va — gyvenimo įstatymas, — sako jie ra
miai ir su įsitikėjimu, o pačių jau kinkos 
dreba, patįs jau gaudo akimis gydytoją ir 
šaukia: vandens, vandens stiklą!

Jie noriai, tie žmoneliai, taptų idiotais, 
kad tiktai negirdėti, kaip svyruoja jų pro
tas, kaip gęsta jų išmintis nelygioje kovoje 
su kvailybėmis. Tomis dienomis, kada ten 
iš žmonių darė lavonus, aš negalėjau rasti 
sau ramybės ir paguodos. Aš landžiojau 
žmonių tarpe, klausiausi ką jie šneka ir gir
dėjau daug tų melagingų šnekų, būk jiems 
neapeinanti karė ir jie esanti toli. Bet dar 
daugiau aš užtikau nuogo, bevilčio išsigan- 
dimo, karčių ašarų ir krykštavimų, kurie 
veržėsi iš gilumos prislėgtos krūtinės. Tuo
met didžioji išmintis, visame savo spėkų 
įtempime, siuntė paskutinį savo maldavimą, 
paskutinį savo prakeikimą:

— Kuomet gi pasibaigs ta baisioji ka
rė ! Pas vienus pažįstamus, kur buvau se
niai, aš netikėtai užtikau beprotį aficierį, 
sugrąžintą iš karės.

Tai buvo mano mokyklos draugas dar iš 
senų laikų, bet aš jo nepažinau. Jo nepa
žino ir motina, pagimdžiusi jį: jeigu jisai 
būtų kokį metą pragulėjęs duobėj, tai, ma
žu, būtų sugrįžęs daugiau panašus į save, 
negu dabar. Jisai pražilo ir tapo baltas, 
kaip pati mirtis. Veido ruožai nedaug te- 
persimainė, — bet jisai tyli ir ko tai klausos 
— ir nuo to ant jo veido gula baisi antspau- 
,da ko tai nutolusio ir su juom baugu kalbė
ti. Giminėms pranešė apie priežastį jo pa
mišimo; jisai stovėjo rezerve, kuomet gre- 
tymasis pulkas ėjo ant durtuvų atakos. 
Žmonės bėgo ir šaukė “ura” taip garsiai, 
kad net šūvių nesigirdėjo, — tik štai, liauta- 
ura” — ir įvy-

XVI.
Jau aštunta diena tęsiasi mūšys. Jisai si šaudant, liautasi šaukus “ 

prasidėjo pereitą pėtnyčią ir praėjo jau su- (Toliaus bus).
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MOTERIMS
NAUJIENOS

išrin-
o ji,

Moterų demonstracija.
15 d. rugsėjo Pittsburgh’e 

atsibuvo moterų demonstra
cija. Daugiau kaip tūkstan
tis moterų, apsirėdžiusių

Colorado, Kansas—visos jau 
suteikė moterims balsavimo 
teises. Taigi, Nebraska ne
turi būti parubežiniu buo
mu.

o

Ji prie krūtinės vėl pridėjo 
Man ranką gana meilingai, 
Ir meilės žodžius vien kalbėjo — 
Kančia bangavo jos jausmai...

MEILe.
Mintis iš Šak-Azio.

A. Averčenko.

Apgailėtinas Sutvėrimas
Vertė V. Čibiras.

(Pabaiga).
Aš atsisėdau nuošaliai ir žiūrėjau, kaip 

tas mielas, nelaimingas ir gyvenimo nu
skriaustas sutvėrimėlis sukinėjasi krau
tuvėj.

Tarp Onytės ir pardavėjo maž-daug 
buvo šioks pasikalbėjimas:

— Gerą dieną. Ar tamsta turite šito, 
hm... parako?

— Parako? Yra, tamsta. Kokio no
rite?

— Tokio... paprasto. Penkius svarus.
Pardavėjas pradėjo vynioti paraką ir, 

žiūrėdamas per langą, tarė:
— Medžioklė šiemet ne kokia... Lietus.
— Argi? Neapkenčiu medžioklės. Ne

apkenčiu lietaus.
Pardavėjas mandagiai nusišypsojo ir 

pastebėjo:
— Bet tamstos vyras, turbūt, yra įdo

mus medžiotojas, kad tiek daug parako 
perka?

Onytė nusijuokė.
j— Koks tamsta juokingas! Iš kur jūs 

ištraukėte, kad aš turiu vyrą? Aš papras
tai perku paraką dėl valgomojo kambario.

Pardavėjas baisiai nustebo.
— Dėl valgomojo... kambario?
— Nu žinoma. Aš nusipirkau kambari

nę lempą ir ten ant viršaus yra toks balio
nas, į kurį reikalinga pripilti parako dėl lyg- 
svario. Sakykite, ar užteks penkių svarų?

— Tamsta... Matyt, kad tamstai reikia 
ne parako,bet šratų ?!

— Na, šratų...
— Pardavėjas su nusistebėjimu pažiū

rėjo į mane, bet aš visai nusisukau į šalį.
Męs išėjom iš krautuvės, aš — apsun

kintas šratais, ji — linksma, pilna gyvybės, 
su kokia tai popierine dėžute rankoj.

— Ar jūs žinote, kas būtų galėję atsi
tikti, jeigu pardavėjas būtų jums davęs pa
rako?

Mano balsas nugązdino ją.
— O kas? Ar jis būtų užsidegęs?
— Jis būtų sudraskęs visą namą.
— Ką jūs kalbate! Kokia baisenybė! 

O šratai pavojingi?
Aš tik pečiais patraukiau.
—Jūsų rankose — gal būt.

Kuomet męs prisiartinom prie namo, 
kur ji gyveno, tuomet ji pradėjo mane pra
šyti užeiti pas ją. Mes įtempėm į kambarį 
lempą, šratus, ir Onytė tuojaus pradėjo rū- 
pinties reikalais.

Energija pas ją buvo stebėtina.
— Maryte! Duok šia vinį, atnešk ke- 

rosino, degtukų ir suolelį. O jūs, kol kas, 
sėskite į kampą ir netrukdykite man darbą. 
Aš tą viską atliksiu į dvi minuti.

Kadangi stalas jau buvo prirengtas 
prie pietų, tai ji viską nustūmė į vieną galą, 
pasistatė suolelį ant stalo, pati atsistojo ant 
suolelio ir atsidūrė prie lubų.

— Bet kuom gi aš jį įvarysiu? Plaktu
ko, rodosi, pas mus visai nėra.

Ji pradėjo vinį kalti dėžute su degtu - 
tais. Degtukai išsibėrė ir dėžutė sulūžo. Ji 
pamislijo, numetė dėžutę, pasiėmė nuo stalo 
stiklą. Bet vėl nelaimė — kuomet tik suda
vė stiklu į vinį, jis visai subyrėjo ir Onytė, 
juokdamosi per ašaras, pradėjo žįsti stiklu 
sužeistą pirštą.Toliaus buvo paleista darban 
peiliai, šakutės, šaukštai, bet visi sutiko at
kaklų pasipriešinimą nuo vynies.

Ant galo įsimaišė didelis ir sunkus puo
das. Jis jau atliko uždėtą ant jo misiją, 
nors su dideliu nesmagumu dėl savęs, lubų 
ir gaspadinės pirštų. Vėliaus, lempa, be tar
dymo ir teismo, buvo iškilmingai pakarta.

— Kaip jūs manot, ar ji stipriai ka
ros čia?

Aš pasakiau, kad vaikščiojant viršuti
niame kambary, gali labai lengvai ji nu
kristi.

— Argi ? Maryte! Eik ir pašakyk, kad 
ant viršaus kaip galint mažiau ir lengviau 
vaikščiotų.

— Jūs geriau paprašykit juos iš būto iš
sikraustyti — patariau aš.

Ji pamislijo.
— Ne, suprantate... nesmagu taip pa

daryti.
— Kodėl nesmagu ? Jeigu jūs jiems pa- 

skiriate vieną iš dviejų, ar gyvais sudegti, 
ar išsikraustyti iš buto, — aš persitikrinęs, 
jog jie išsirinks paskutinį.

— Ne, tai baikos. Nieko neatsitiks... 
Juk ji karo jau penkios minutes ir niekas 
nesidaro. Dabar tik įpilti kerosino, užžieb
ti ir męs galime pietauti.

Ji paėmė nuo stalo butelį, supylė lem- 
pon kerosiną ir uždegė :knatą.

Knatas užgęso.
Ji sukratė leinpą ir vėl uždegė.
Knatas vėl užgęso.
Buvo sumobilizuota visos pajiegos: aš 

ir Marytė.
Lempa gi pranešė, kad visai nemisli-

Męs putėm j on, išsukom knatą, 
kom visą mašineriją, vėl uždegėm, 
mirktelėjus, tuojaus vėl užgęso.

Ar tik neapgavo jūsų ? Nusiųskite Ma
rytę, lai ji permaino ją.

Kadangi Onytė buvo labai pailsus, tai ji 
tuojaus sutiko ant mano patarimo.

— Tik kerosiną išpilsiu. Maryte, duok 
butelį!

Paskui aš išgirdau stebėtina Onytės 
balsą:

— Stebuklai! Tik ką iš šito butelio iš
pyliau kerosiną, o jis dabar vėl pilnas. Vi
siškai nieko nesuprantu.

Mane žingeidumas paėmė ir aš priėjau.
— Atleiskite, Onyte. Juk jūs visai ne 

į tą butelį pilate, iš kurio išpylėte.
— Jūs čia daug suprantate! Tas bute

lis su uksusu. Kvaila Marytė paliko jį ant 
stalo.

— Ne su uksusu, bet tuščias. Jūs iš jo 
tik-ką supylėte į lempą.

Onyte apleido lempą ir su nusiminimu 
pažiūrėjo į manę:

— Ar jūs žinote, kadėl lempa nedegė?
Aš priėjau prie jos arčiau ir pasakiau:
—Dabar jau žinau. Nelaimingas su

tvėrimas !... Ir kur jūs tinkate ? !
— Paleiskite mane! Kaip jūs išdrįsote 

mane pabučiuoti? Tai nachališkumas... 
Jūs niekšas žmogus!...

— Kas, aš? Aš niekšas pirmos klesos. 
Argi jūs dar nežinote?

— Jūs naudojatės proga, kad aš viena!
— Ir kogi geresnio nuo manęs laukti... 

Suprantama, aplinkybės iššauklėjimo, sąly
gos užlaikymo kūdikystėj ir metodos moki
nimo mokykloj mane tokį padarė.

Ji norėjo ištrūkti iš mano rankų, bet 
triūsas su lempos pakorimu taip ją pavar
gino, kad ji tuojaus paguldė savo galvą ant 
mano krūtinės.

Ji pažiurėjo į mane ir pasakė:
—Ir koks gi jūs juokdarys'!

Kerštas dėl manęs, tai tas pats atlyginamas, 
kokiu aš ją įžeidžiau. Ji mane taipgi pabu
čiavo.

Nelaimingas ir vargingas sutvėrimas!
Tai buvo vienatinis jos darbas, kurį ji 

galėjo atsakančiai atlikti .

“Meile — ugninė yri šviesybė, 
Ryjanti skausmus triukšmingai, 
Bet kas nežino jos vertybės — 
Ji tam užgęsta amžinai...”

“Meilė — tikrasis yri balzamas
Šaltinio laimės dangiškos, 
Meilė — linksmybės, džiaugsmo namas 
Ir viltis tiesos nežinos”. i X'

■■ / __________________ '

Seimui i besiartinant, rei-negalės, per tai negalint sa- 
kėtų plačiau sau išsiaiškinti, 
kas reikalingiausia tame sei
me apsvarstyti ir nutarti. 
Kaip girdisi šian bei ten kal
bant, vienoj ar kitoj konfe
rencijoj svarstant, į seimo 
dienotvarkę manoma įnešti 
sekančius klausimus apsvar
stymui ir nutarimui:

Lietuvai autonomijos iš
gavimo klausimas.

Kokiuose rubežiuose Lie
tuvai autonomija reikalauti 
— etnografiškuose ar isto
riškuose?

Kokias priemones varto
jant, prie išgavimo autono
mijos eiti?

Įsteigti Lietuvos reika
lams fondą.

Kaip tą fondą įsteigti ir 
kokiems reikalams jis bus 
sunaudojamas? Nuo karės 
nukentėjusiųjų gelbėjimui 
ar Lietuvai autonomijos iš
gavimo reikalams?

Na, dar tūli mano reika
lingu ir galimu esant vieną 
bendrą politiškam veikimui 
ir kultūriniam darbui plat
formą išdirbti, prie kurios 
visos sriovės savo veikimą 
turėtų pritaikinti.

Tuos visus klausimus 
kiekvienas asmuo, į seimą 
važiuojantis, turėtų sau 
nuosekliai išsiaiškinti (ir ne 
tik seimininkai!), kad seimo 
posėdžiuose nereikėtų berei
kalingai ginčytiesi, laiką 
gaišuoti arba miglotame su
pratime seimo nutarimus 
perleidinėti.

Turėtų išariksto išsiaiš
kinti, prie ko kuris nutari
mas gali privesti, ir kokios 
pasekmės iš to gali išplaukti, 
kurios ant mūsų pačių darbų 
ir visuomenės judėjimo atsi
lieps?

Paimkim kad ir politišką 
klausimą — ką męs turėtu
me reikalauti, — neprigul- 
mybės ar autonomijos Lie
tuvai ?

Visi suprantame, kad šio
je imperijalizmo gadynėje, 
gavus Lietuvai neprigulmy- 
bę, be kariumenės, tvirtovių 
ir ambasadorių bei konsulia- 
tų užrubežiuose apsieiti ne
galėtume. Užlaikymas to 
visko didelius pinigus kaš
tuoja. O mūsų Lietuva yra 
žemos ūkio kultūros šalis. 
Šalis be gerų prieplaukų, ge
ležinkelių, pirklystės ii?pra
monės. Šalies valdžia tų vi
sų būtinųjų išlaidų padengti

vystoviai užsilaikyti, reikės 
kurios nors iš didžiųjų vals
tijų globai atsiduoti. Ir to
dėl, kaipo negalimo — savy- 
stovybės • nereikėtų tuom 
tarpu nei reikalauti.

Galima ir geistina tik de
mokratiška autonomija, bet 
federatyviškame sąryšyje 
su kitomis valstijomis ant tų 
pačių principų besivaldan- 
čių arba po globa didesnio
sios valstijos, per kurią jo 
sios' užrubežiniai reikalai 
yra aprūpinami. Tuom bū
du atpuola didieji iškaščiai 
užlaikyti kariumenę, amba
sadorius ir konsuliatus.Šalis 
lengviau galės kultūriškuo
sius ir ekonomiškuosius savo 
reikalus aprūpinti. Iš to 
matynpunkčio žiūrint, būtų 
geriau federatyviškame są
myšyje su kitomis valstijomis 
ar po globa kitos valstijos 
pasilikti, ir tik demokratiš
kos autonomijos Lietuvai 
reikalauti.

Kokiuose rubežiuose Lie
tuvai autonomijos reikalau
ti? Teisingiausiai ir prak
tiškiausiai reikalauti to
kiuose rubežiuose, kokiuose 
gyventojų dauguma norės 
prie autonomiškos Lietuvos 
prigulėti, nes antraip, prieš
tarautume mūsų pačių rei
kalaujamiems liousybės 
principams, norėdami kitus 
pavergti. Ir autonomijos iš
gavimui dvigubą sunkenybę 
užsidėtume. Reikėtų kovoti 
su tos valstijos valdžia, nuo 
kurios autonomiją išgauti 
turėtume, ir su tų provinci
jų gyventojais, kuriuos, 
prieš jų valią, prie Lietuvos 
norėtume prijungti.

Perdaug benorėdami, ga
limas dalykas, kad nieko ne
laimėtume.

Iš eilės seka klausimas, 
kokiomis priemonėmis vado- 
vaudamies,turime reikalauti 
autonomijos? Siūloma yra 
trįs būdai: dešinysis visuo
menės sparnas, tai yra kle
rikalai, siūlo (ir dalis deši
niųjų tautininkų prie to 
linksta) viešpataujančiai 
valdžiai besigerinimais, nuo 
lankavimais, pasitarnavi- 
rnais, prašymais ir tt. Lietu
vai autonomiją išmelsti.

Kairesnieji tautininkai 
siūlo taip vadinamąjį diplio- 
matišką būdą. Siųsti petici
jas kariaujančiųjų šalių dip- 
liomatams, prašymus taikos

konferencijai. Skelbimais 
per svetimąją spaudą, per 
garsius raštininkus ir įtek
mingus žmones išguldinė- 
jant, kad Lietuva seniau bu
vo galinga valstija, kad | ji 
nekartą sumušė švedus, ru
sus, mozūrus, vokiečius ir 
kryžeivius—jie mano atsiek
ti savo tikslą. Kad jos rube- 
žiai siekė arti Maskvos pa
sienių, kad Lietuva davė 
daug prakilnių vyrų len
kams, rusams, vokiečiams ir 
tt. ir kad dabar ji prislėgta, 
per tai negali plėtoties poli- 
kos ir kultūros srytyse,— 
dėlto tai reikalinga jai lais
vė, reikalinga autonomija. 
Na ir prie to dar ir tarpe mi
nių, per kokias tai išrinkta 
sias komisijas autonomijos 
mintį popolerizuojant ir su- 
sižinant su tomis pavergto
mis tautomis, kurios tuos 
pačius tikslus turi — jie ma
no savo tikslą atsiekti.

Tokiais ar tam panašiais 
skelbimais, prašymais ma
noma bekariaujančiųjų ša
lių dipliomatų domą atkreip
ti., kad Lietuvai neprigulmy- 
bę ar autonomiją duotų. 
Manoma, kad tie dipliomatai
— šalių viešpačiai, ant tiek 
mielaširdingi yra, kad viską 
Lietuvai suteiktų, jeigu jie 
žinotų, jog tas ir tas Lietu
vai reikalinga yra.

Socijalistai gi darodinėja, 
jog nei šalių viešpačiai, nei 
jų dipliomatai iš mielaširdy- 
stės niekad dar jokiai tautai 
liuosybės nėra suteikę, nei 
nėra vilties, kad kada nors* 
jie tą padarytų, nes. jų noras
— kuodaugiausiai mažes
niųjų tautų pavergti, o ne 
liuosybę davinėti. Viskas, 
kas iš jų yra išgaunama. —

ką, aštrią kovą, kovą pačios 
liaudies. O jeigu ir prisi
verčia bekariaujančios val
stijos vieną kitą duoti savys- 
tovybę kuriai nors tautelei, 
tai tuojaus ir karalius ant jų 
sprando užtubdo, pavyz
džiui, kaip su Albanija pa
darė. Tas ne iš mielaširdy- 
stės, bet dėlei tam tikrų 
strateginių ir poli tikimų tik
slų yra daroma, kad didžią
sias valstijas mažesniomis 
viena nuo kitos atitverus, 
idant konfliktams iškilus 
viena kitą taip greit neuž
pultų. Tokias valstijėles tver
dami, nesivaduoja peticijo
mis, p rašymais ar protestais 
tų žmonių,kuriems neprigul- 
mybė su karalium ant jų 
sprando duodama, bet va-

“Jos balsas, širdį veriantis, 
Kelia širdyje gyvumą, 
Ir liūdnas veidas verkiantis 
Jai rodo savo linksmumą”.

1
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“Užtai, kol šviečia horizontą*
Ir liepsnos plaka dar širdyj —
Mylėk! Gyveninis tavo šventa*
Nebus prabėgęs Užmiršty”.

Saulė* Brolis.

ŠUv. Valstijų Geologijos expertas tvir
tina, kad šioje šaly yra tiek anglių, kad ga
lima padaryti tokį šmotą 10 mylių ilgio, 10 
mylių pločio ir 10 augščio.

Tas šmotas svertų 3,500,000,000,000 to
nų. Iki šiam laikui iškasta anglių yra apie 
15^000,000,000 tonų..

Anglių kasyklose 1914 metais bus iškas
ta apie 600,000,000 tonų, apie 300,000,000 ku- 
biškų mąstų.

Panamos kanalo iškasime sunaudota 
anglių apie 262,000,000 kubiškų mąstų.

(

Pabėgo Belgijos karalienė.
Belgijos karaliaus pati pa

bėgo į Angliją. Jinai ten 
užsiima mielaširdingais dar
bais ir tankiai aplanko. Bel
gijos sužeistuosius karei
vius, kurie nugabenti Angli
jos

Chinijos mergaitės 
studentės.

Suvienytose V aisti jose iš
viso mokinasi 11 chiniečių. 
Jos pribuvo į Suv. Valstijas, 
kaipo Y. W. C. A. narės ir 
pastojo į medicinos kolegi
jas. Jos labai gabios moks
le ir žingeidaujasi apšvieta. 
Tarp jų yra kelios jau vedę.

Moterų teisės ir geras 
derlius.

Nebraskos valstijos mote- 
rįs tikisi gauti balsavimo 
teises šį rudenį. Jos tikisi, 
kad balsuotojai —vyrai bus 
už jąs.

Nebraskoj svarbiausią ro
lę lošia farmeriai ir jų orga
nizacijų dauguma stoja už 
moterų balsavimo teises.

Kada farmeriam blogi 
metai — tada jie surūgę ir 
veik nedalyvauja politikoj, 
bet šiemet geri metai, pui
kus derlius ir f armeriai mie
lai dalyvaus politikoj.

Kaimyniškos Nebraska! 
valstijos, kaip Wyoming,

duojasi didžių valstijų nuta
rimais ir egoistiško nacijo- 
nalizmo principais. Tokiais 
valstijų nutarimais duoda
ma tik savystovybė — nepri- 
gulmybe, o niekad autono
mija. Autonomiją patįs 
žmonės turi sau išsikovoti, 
taip, kaip išsikovojo ją Airi
ja, taip kaip kovoja Finijar 
taip, kaip kiekvienos valsti
jos gyventojai išsikovoja 
sau konstituciją — parla
mentą ar respubliką.

Tik per susipratimą, per 
įtensyvę kovą liaudis nuo 
viešpačių sau liuosybę iš
plėšti tegali, o niekad per 
maldavimus ar apskelbimus.

O antra, patyrimas liūdy- 
ja, kad viskas, kas be liau
dies pažinimo — supratimo 
dalyko vertės ir jos noro 
jai suteikiama ar primeta
ma, liaudis nepriima — ne
moka tuomi naudoties, ir 
per tai neišeina liaudžiai ant 
gero, bet tik mažai saujalei 
gudresnių tos liaudies vado
vų naudai. Skirtumas tik 
tame pasidaro, kad vieton 
svetimųjų savieji valdonai 
ją dar pikčiau engia.

Socijalistai iš to matym- 
pūnkčio žiūrėdami ir tvirti
na, kad viską, kas norimk 
liaudžiai suteikti, reikia per 
tą pačią liaudį tatai įvykdin- 
ti. Reikia pačiai liaudžiai 
plačiau ir aiškiau su tuomi 
susipažintų kad ji pati galė
tų apsvarstyti —reikalingas 
jai tas ar kitas perkeitimas 
ar ne, kad liaudis pati sau 
naudingus pagerinimus išsi
kovotų. Tada tik ji mokės 
juos branginti ir iš jų pride
rančiai pasinaudoti.

Socijalistai darodinėja, 
jog pirmučiausiai reikia he

me autonomijos išvystyti, ir 
podraug su visų tautų pa
vergtąja kliasa ne tik susi
žinoti, bet petys prie peties 
kovoti, nors reikėtų ir per 
kruvinąją revoliuciją liuosy
bę atpirkti.

Tokia plius-minus socija- 
listų nuomonė Lietuvai au
tonomijos atgavimo klausi
me.

Motote, kuom jį skiriasi 
nuo klerikalų ir tautininkų. 
Anieji be liaudies ar su ma
žu liaudies dalyvumu mano 
liaudžiai mielaširdystę pa
darysią, o socijalistai su 
baudžia ir per liaudies ap- 
švietą ir susipratimą mano 
autonomiją išgausią.

J. Šukys.

(

Sufragistės kreipėsi pas 
Wilsoną.

Ponia Katt, pirmininkė 
tarptautiškos sufragisčių 
sąjungos, atsiuntė Wilsonui 
laišką su parašais 14 viešpa
tysčių delegačių. Moterįs 
maldauja Wilsoną, kad jis 
pradėtų rūpinties apie taiką 
bekariaujančių šalių.

Delegatės pasirašę šių ša
lių: Danijos, Franci jos, O- 
landijos, Austrijos, Kana
dos, Australijos, Italijos, 
Norvegijos, Rusijos, Šveica
rijos, Anglijos, Vokietijos, 
Belgijos ir Suvienytų Valsti
jų-

Pačto darbininkai už 
moteris.

The National Association 
of Post Office Clerks atlai
kė neseniai savo metinį su
važiavimą. Ton organizaci- 
jon pridera 30,000 narių.

Pačto darbininkai išnešė 
rezoliuciją, kurioj pasakyta, 
kad jie smarkiai stoja už 
moterų balsavimo teises.

Blogam padėjime.
Viena anglė atsirado la-

«bai blogam padėjime, 
apsivedus su vokiečiu patri- 
jotu. Jos sūnus tarnavo An
glijos kariškam orlaivyne, o 
vyras buvo Vokietijos rezer
vistas. Iškilus karei, vyras 
pastojo į Vokietijos armiją, 
o sūnus pasiliko Anglijos ar
mijoj. Dabar ta moteris ne
žino, už kurią šalį besimelsti, 
kad dievas padėtų nuveikti 
priešą.

Tai matot, ką reiškia ište
kėti ne už savo tautos žmo
gaus!

Negrai baptistai už moteris.
Nacijonališka konvencija 

negrų baptistų išsitarė už 
moterų balsavimo teises.

Išviso negrų baptistų yra 
2,500,000 šioje šalyje.

Jinai baltais drabužiais, maršavo 
gatvėmis. Jos tuom marša- 
vimu išreiškė protestą prieš 
Europos kares ir preziden
tui Wilsonui padėkį kad Su
vienytos Valstijos nesikiša į

$50 tūkstančių sužeis
tiems.

Austrijoj viena moteris 
paaukavo $50 tūkstančių su- 
šelpimui sužeistųjų. Kas- 
žin, ar gaus pašelpos iš tų 
pinigų paprasti kareiviai? 
Gal tais pinigais sušelps ge
nerolus ir kitokius valdo
nus.

Mano milijoną dolerių 
išsivežti.

Belgijos vidaus dalykų mi- 
nisterio Vandervelde žmona, 
kuri dabar atvažiavo į Ame
riką aukų rinkti, mano mili
joną dolerių išsivežti.

Šiomis dienomis jinai bu
vo New Yorke užprašyta 
pas A. Black į svečius, kur 
buvo daug moterų, ypatin
gai socijalisčių. Vandervel- 
dienė pasakė karstą prakal
bą, nupiešdama Belgijos bai
senybes ir išreiškė savo nuo
monę, kad surinksianti mili
joną dolerių pašelpos nuken
tėjusiai Belgijai.

Jinai turi nuo Belgij’os ka
ralienės laišką — paliūdyji- 
mą.

Per 100 metų niekur ne
išvažiavo.

Šiomis dienomis mirė Nor- 
folke senelė 100 metų am
žiaus. Stebėtina, kad ta se
nelė per visą savo amžį nie
kur nebuvo išvažiavus iš to 
kaimo, kuriame jinai 
no.

gyve-
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KORESPONDENCIJOS
PERSEKIOJA “NAUJIE

NŲ” PLATINTOJUS.
Baltimore, Md.

Tūlo J. Žebrausko vaikas 
pardavinėjo “Naujienas”. 
Jis nešiodavo po lietuviais 
apgyventas kolionijas ir iš
parduodavo 50 egz. kas die
ną. Matomai, lietuviški kle
rikalai neapkentė, kad taip 
smarkiai platinasi socijalis
tų laikraštis. Tad sykį tūlo 
Aleknavičiaus vaikas, tur
būt tėvų arba kito keno pri
mokytas, pasigavęs tą “Nau
jienų” platintoją, apstumdė 
ant gatvės ir išbarstė jo lai
kraštį; vaikutis, susirinkęs 
laikraštį, verkdamas nuėjo. 
Už kelių dienų tas vaikutis 
vėl atėjo ant tos pačios gat
vės, kur gyvena A. Ir, žino
ma, Sutiko tą patį, bet šį sy
kį labai sumušė ir vaikas at
sisakė pardavinėti toj daly 
laikraštį.

Bet to neužteko. Nuėjo 
vaikas išpažinties ir, mato
mai, pasipasakojo kunigė
liui, kad jis pardavinėja ga- 
zietą “N.”. Tas, žinoma, 
kaip ir visi “dūšių ganyto
jai”, uždraudė tam vaiku
čiui pardavinėti bedievišką 
laikraštį.

Mat, jis norėtų, kad jų 
“Draugą” kas platintų, bet 
niekas neperka. Tai mato
te, kaip mūs “dvasiški tėve
liai” rūpinasi darbininkų ap- 
švieta. Draudžia laikraščius 
skaityti, draudžia juos pla
tinti. iš kurių darbo žmonės 
daug ką pasimokintų.

Omega.

So. Manchester, Conn.
D.L.K.V. Dr-stė rengia 

pirmą didelį balių su įvai
riais pasilinksminimais ant 
26 d. rugsėjo. Kadangi čia 
dar niekad nebuvo baliaus, 
todėl dr-stei gal pasiseks 
balius.

Ant pereito surinkimo 
prisirašė du nauji nariai. 
Draugystė neužilgo žada pa
rengti ir prakalbas.

Neseniai dr-stė išrinko ir 
savo korespondentą J. Ja
nuškevičių, kuris praneš ži
nutes į laikraščius apie 
draugystės reikalus.

D.L.K.V. korespondentas.

Scran ton, Pa.
Ant Jono Margio krikšty

nų svečiai besilinksmindami 
sumanė paaukauti ir kali
niams. Aukavo šios ypa- 
tos:

A. žmitra, M. Banys, F. 
Virmauskas, J. Margis, O. 
Margienė, F. Gžebak , A. 
Stasevičia, S. Petruškienė, 
K. Veraga, J. Veragienė, D. 
Bulašaitis—po 25c.; St. Kar- 
toševskis—20c.; B. Žmitrie- 
nė, V. Žmitriūtė, K. Petrau
skas, St. Lukoševičia—po 10 
c. Viso $3.60. Persiuntimo 
lėšos 10 c., lieka $3.50.

J. Petrikys.

Coalturt - Alta, Canada.
Šiame miestely randasi 

lietuvių 6 šeimynos ir 10 pa
vienių. Visi dirba anglių 
kasyklose. 3 d. rugsėjo ang
lių kasykloj tapo užmuštas 
17 metų amžiaus F. Malžū- 
nas, lietuvis. Kadangi velio
nis čia turėjo savo tėvus, tai 
jie iškėlė tikras lietuviškas 
laidotuves ir ant pabaigos ko 
sau pakaušių neprasimušė. 
O jau kaip giedojo šventas 
giesmes, tai visi svetimtau
čiai subėgę klausėsi.

Ar tai gražus toks pasiel
gimas?

J. Mainierys.

Toledo, Ohio.
L.S.S. 229 kuopos komite

tas jau du sykiu buvo sušau
kęs viešus susirinkimus, 
kad sutverus pašelpinę 
draugiją. Paskutiniame su
sirinkime buvo nutarta su
tverti S.L.A. kuopą. Bet 
mūsų katalikai griežtai tam 
priešingi. Jie darodinėja, 
kad jokių susivienyjimų 
jiems nereikią, nes S.L.A. e- 
sąs netikęs, neišmokėsiąs pa-
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šelpos ir tam panašiai. Ma
tomai, jie nori sutverti para
piją ar ką kitą, bet visai ne
atsižvelgia, kad čia randasi 
tik 60 “dūšių” lietuvių, tai 
nieko nebus galima atskirai 
nuveikti. Socijalistams ne
vertėtų paisyti į tuos gaiva
lus ir pradėtą darbą varyti 
pirmyn, nes didžiuma nori 
sutverti S.L.A. kuopą.

** *
14 d. rugsėjo L.S.S 229 kp. 

atsibuvo mitingas. Prisira
šė du nauju nariu. Buvo 
skaityta atsišaukimas L. S. 
S. 84 kp. nario Žigaičio. 
Draugai suaukavo $2.05, ku
rie bus perduoti per “Kovą”.

Lašakė.

Schenectady, N. Y.
12 d. rugs. L.S.S. 154 kuo

pa, užbaigdama “Raudoną
ją Savaitę”, parengė puikų 
vakarėlį, kuriame buvo mo
nologų, deklamacijų, pasi
kalbėjimų Džian Bambos su 
Keide ir t.t. Publikos buvo 
pilna svetainė ir visi likosi 
užganėdinti.

Mūsų kuopa buvo manius 
surengti ir kituose mieste
liuose prakalbų, bet tas neį
vyko iš priežasties negavimo 
kalbėto j aus, tai dabar atidė
ta ant toliaus.

Taipgi 154 kuopos atsibu
vo trečiųjų teismas su A. V. 
Vasneliu. Trečiųjų teismas 
Vasnelį pripažino kaltu 
šmeižime kuopos ir suspen
davo ant 6 mėnesių, beto Va- 
snelis turi atšaukti tuos vi
sus šmeižimus, o jeigu neat
šauks, tai bus visai prašalin
tas.

A. J. Gudzin.

KUNIGAS VERKIA.
So. Boston, Mass.

Jau kehs sykius buvo“Lai- 
svėje” minėta, kad mūsų Ta
mošėlis per pamokslus nieko 
daugiau nesako, kaip tik so
cijalistus keikia, bet tas nie
ko negelbsti. Dabar jis iš
rado naują kovos būdą—tai 
keikdamas verkti. Mat, kuo
met kūdikis pradeda verkti, 
tai tuojaus jį malšina ir jo 
reikalavimus išpildo, tai ir 
mūsų Tamošėlis taip pradė
jo elgtis. Bet čia jis apsiri
ko: socijalistai nei nemano jį 
malšinti ir žada jam duoti 
iki valiai paverkti. Vartoji
mas per pamokslus žodžių 
irgi nesiskiria nuo Lietuvos 
piemenukų, kurie tarp savęs 
susipyksta ir pradeda kolio- 
tis. žodžiu, tikras “beibė” 
ir viskas.

Bet apie savo parapijonus, 
kurių dalis pešasi, girtuok
liauja ir net vagystėmis už
siima, tai nei žodžio nepra
taria . Labiausia jam širdį 
skauda, kad socijalistai 'su
tvėrė vaikų draugijėlę Bijū
nėlį ir ten juos mokina.

Bet pasirodo, kad nei Ta- 
mošėlio piemeniški keiks
mai, nei ašaros nieko negelb
sti ir tėvai kaip leido savo 
kūdikius, taip ir leidžia.

Aš patarčiau Tamošėliui 
nesikeikti, nelieti bereikalin
gai ašarų, bet prirodyti Bi
jūnėlio draugijėlės vaikų 
blogus darbus. Męs gi, jei
gu Tamošėlis norės, priro- 
dysim jo mokinamųjų vaikų 
darbelius.

M. P-cius.

Montello, Mass.
9 d. rugs. L. S. S. 17 kuo

pa parengė paskaitą. Skai
tė drg. P. Kurklys temoj: 
“Socijalizmas, kunigija ir 
laisvamanybė”. Žmonių bu-, 
vo daug ir viskas pavyko ge
rai.

13 d. rugs. L. T. N. drau
gystė. buvo parengus disku
sijas temoj: “Ar vyčiai at
neša naudą darbininkams?” 
Žmonių susirinko apie 200. 
Ant pabaigos pribuvo ir vy
čių nariai. Po ilgų diskusi
jų paleista per balsus. Trįs 
balsavo, kad atneša naudą, o 
visi likusieji — kad neatne
ša. Jauna Mergaitė.

Cambridge, Mass.
L.z S. S. 71 kuopa per 

“Raudonąją Savaitę” paren
gė penkis įvairius vakarus. 
Buvo pasakyta trejos pra
kalbos, 1 paskaita, 1 diskusi
jos; buvo sulošta trįs teatra
liški veikalėliai, dainavo 
choras ir tt. Per visus vaka; 
rus žmonių prisirinkdavo 
pilna svetainė. Prie kuopos 
prisirašė apie 20 naujų na
rių; literatūros išplatinta 
gana daug. Kalbėjo Akelai
tis, Bekampis ir paskaitą lai
kė Kurklys, “Keleivio” II 
redaktorius. Viskas pavyko 
labai puikiai. Uranas.

N. S. Pittsburgh, Pa.
L. S. S. 55 kuopa turėjo su

rengus prakalbų per visą 
“Raudonąją Savaitę”. Kal
bėtojais buvo: J. Baltrušai
tis, A. Baltrušaitis, Keršis, 
Mažiukna ir Aleksis. Pub
likos per visus vakarus buvo 
atsilankę skaitlingai. Taip
gi buvo ir kitokių pamargi- 
nimų, kaip tai: deklamaci
jų, monologų ir tt. “Kovos” 
išplatinta 150 egz.; taipgi 
nemažai parduota ir knygų; 
gauta “Kovai” keliatas pre
numeratorių. Jeigu ne be
darbė, tai viskas būtų išėję 
daug geriau ir būtum gavę 
daugiau naujų narių, bet be
darbė viskam kenkia.

Uralas.

Tamaqua, Pa.
12 d. rugs. • čia buvo pa

rengtos prakalbos. Kalbėjo 
L. Pruseika, “Laisvės” re
daktorius ir drg. Andriule- 
vičia. Abiejų kalbos publi
ką užganėdino. Gauta pen
ki nauji nariai ir apie tiek 
gauta soc. laikraščiams skai
tytojų. “Raudonoji savaitė” 
atnešė nemažą naudą.

Amaporas.

Leechburg, Pa.
12 d. rugs. Lietuvos Sūnų 

draugystė parengė dar pir
mas šiame miestely prakal
bas. Kalbėtojum buvo pa
kviestas V. Pūkas iš Pitts
burgh, Pa. Nors kalbėtojas 
buvo prisižadėjęs atvažiuoti, 
vienok neatvažiavo. Kas per 
priežastis — nežinia. Žmo
nių susirinko gana daug; ne
sulaukiant kalbėto j aus, tu
rėjo jo rolę atlikti K. J. Bi- 
žauskas. Taipgi buvo dek- 
liamacijų. Prakalbos pavy
ko neblogai. Prie draugys
tės prisirašė 3 nauji nariai.

Peiktinas darbas, kad kal
bėtojas prisižada, o paskui 
neatvyksta. Lapietis.

Providence, R. I.
Pastaromis dienomis pas 

mus atsibuvo dvejos prakal
bos ir du baliai.

5 d. rugs, buvo moterų 
draugystės Birutės balius.

6 d. rugs. L. S. S. 197 kuo
pos prakalbos su įvairiais 
pamarginimais. Kalbėjo F. 
J. Bagočius. Prakalbos pa
vyko labai puikiai.

7 d. rugs. L. S. S. 197 kuo
pos buvo balius su perstaty
mu “Eksproprijatorius”. Lo
šimas atlikta gana gerai.

13 d. rugs. L. P. P. K. pa
rengė prakalbas. Kalbėjo F. 
J. Bagočius. Publika likosi 
užganėdinta.
Reikia pasakyti, kad visi ba
liai iš finansiško atžvilgio 
nepavyko. Priežastis — be
darbės.

M. Lazauskaite.

Cambridge, Mass.
L. S. S. 71 kuopa rengia 

pastatyti 12 d. gruodžio vei
kalą penkių aktų, septynių 
atidengimų” Patamsės Galy
bė”. Užimta Institute Hali, 
277 Cambridge St., E. Cam
bridge, Mass. Meldžiame vi
sų draugysčių ir kuopų ant 
tos dienos nerengti nieko.

Kuopos sekretorius
B. A. Simanavičius.

Hazleton, Pa.
Mūsų socijalistų kuopa 

laike “Raudonosios Savai
tės” nieko neveikė. Mat, 
kuopoj randasi, “negrino- 
rių”, kurie pastaruoju laiku 
vis arčiau ir arčiau mar- 
šuoja prie romiškų vartų. 
Tarpe socijalistų jie nemato 
jokio biznio. Visai, kas kita 

su Romos vergais tie ir biz
nį padaro ir tarp jų gali 
žmogus vardą išsidirbti.

** *
Mūsų parapija gavo jauną 

“dūšių” ganytoją su dailia 
gaspadine. Ganytojas tuo- 
jaus pasisakė, jog esąs “pir
meivis”, tai mūsų parapijo
nai taip nusigando, kad net 
kinkos pradėjo drebėti. O 
šliuptarniai iš džiaugsmo 
delnus pradėjo trinti. Pa
žiūrėsime, kaip tas “pirmei
vis” toliaus elgsis.

Beje/ bučiau užmiršęs 
pranešti svarbią naujieną. 
Mūsų parapijos komitetas 
Kristaus pėdomis seka. Vie
ną sykį į bažnyčią buvo įžan
ga 25c., o zakristijonas norė
jo įeiti už dyką. Tuomet ko
mitetas davė jam tokį “ki- 
ką”, kad tas už durų išbėgęs 
turėjo parkristi. Bravo, vy
rai ! Kristus net su virvė
mis plakė bažnyčioj žmonės, 
o jūs dar mielaširdingai 'pa
sielgėt.

Vienas iš Marksistu.v

Newark, N. J.
Šiomis dienomis pas mus 

pasirodė pirmas numeris 
“žvaigždės” (tos pačios Mi- 
lukinės) ir pasivadino New- 
arko ir New York o bren- 
čium. Spausdina tą “žvaigž
dę” septynių kalbų “profe
sorius” V. Lazdinas. Ką tas 
žmogelis mano, tai sunku su
prasti: visiems pataikauja ir 
prieš visus kovoja. Parda
vinėja pirmeiviškus laikraš
čius, bet jeigu kas paprašo 
“Laisvės”, “Keleivio” ar 
“Naujienų”, tai tu o jaus iš
girsta visokias blevyzgas 
ant tų laikraščiu. Viena 
mergina paprašė “Keleivio”, 
tai jis pasiūlė jai “žvaigž
dę”. Tai taip agentaujama 
laikraščiais. Guzas.

Kewanee, Ill.
13 d. rugsėjo mūsų kuni

gėlis išbarė savo parapijo
nus, kad jie nemoką mėnesi
nių ir žadėjo daugiau netar
nauti. Mat, už šliubus im
davo po $15.00, o dabar gal 
visai neduos. Tą pačia die
na buvo šv. Antano pašelpi- 
nės .draugystės susirinki
mas, prie kurios ir kunigėlis 
priklauso. Jis atėjo į susi
rinkimą ir pareikalavo $25 
pašelpos, nes, girdi, penkias 
savaitęs sirgęs. Apie savo 
ligą nedavė draugystei ži
nios. Nekurie nariai paaiš
kino, kad pagal konstituciją 
jis negali gauti pašelpos, bet 
tuomet visi pradėjo šaukti, 
kad kunigėliui reikia išduoti 
pašei p a ir gana.

Jeigu taip būtų pasielgęs 
darbininkas, tai nei cento 
nebūtų gavęs, bet kaip kuni
gėlis, tai jam tano pašalpa 
išduota. Mat, dėl kunigų jo
kių taisyklių, jokių įstatymų 
nėra. Abraomo Sūnus.

Worcester, Mass.
15 ir 16 rugsėjo atsibuvo 

blaivininkų seimas, o vaka
rais buvo parengta koncer
tas ir perstatyta teatrališ
kas veikalas.

15 d. rugsėjo buvo koncer
tas su prakalbomis. Kalbė
jo tris kunigai ir kunigų 
klapčiukas . Juškaitis. Visi 
kalbėjo apie blaivybę; visų 
prakalbos buvo paremtos 
pasakaitėmis. Juškaitis šau
kė susilaikvti nuo girtuokly
stės, nurodinėdamas,kad da
bar laisvamaniai visuomet 
prikaišioja katalikams, jog 
jie esą girtuokliai ir tt.

Prasidėjus koncertui, baž
nytinis choras sudainavo ke- 
liatą dainelių,kurios išėjo vi
dutiniškai; taipgi sudainuo
ta kelios dainelės solo, ku
rios išėjo gerai. Paskui dai
navo kvartetas. Apie tokį 
dainavimą jau geriau nemi
nėti. Tik reikia stebėtis, 
kam leisti tokius “daininin
kus” ant steičiaus? O gal 
publiką erzinti?

Antrą vakarą buvo suloš
ta tragedija “Ant bedugnės 
krašto”.

Worcesterio Vaikas.

Fitchburg, Mass.
Čia lietuvių randasi apie 

3 ar 4 šimtus, bet veikimas 
tarp jų šiais metais padidė
jo. Draugysčių randasi šios: 
Lietuvių Jaunuomenės 
draugystė, prie kurios pri
klauso vyrai ir moterįs, šv. 
Kazimiero draugystė ir L. S. 
S. 134 kuopa. Už vis smar
kiau veikia L. J. draugystė. 
Vasaros laiku parengė du 
pikniku su prakalbomis, de
klamacijomis ir monologais 
ir šiaip buvo parengus porą 
prakalbų. Paskutinės pra
kalbos atsibuvo 7 d. rugsėjo, 
per kurias prisirašė 27 nau
ji nariai. Nors L. J. draugy
stė neperseniai susitvėrus, 
bet dabar jau turi apie 50 
narių. Reiškia, žmonėms pa
tinka laisva draugystė.

Šv. Kazimiero draugystė 
irgi nesnaudžia, bet jai ne
kaip sekasi, nes jinai pa
rengtuose savo piknikuose 
neskleidžia apšvietos, bet 
užmano kūdikiškus žaislus, 
už kuriuos iskiria dovanas 
irgi kūdikiškas. Buvo pa
rengtos ir prakalbos, bet 
mažą naudą jos suteikė: pri
sirašė 5 nariai. Viso labo 
draugystė turi net... 20 na
rių, o jau penkti metai, kaip 
gyvuoja.

L. S. S. 134 kuopa vasaros 
laiku Veik nieko neveikė. Ža
dėjo žiemos laiku smarkiai 
pasidarbuoti. Pažiūrėsime.

Kaip girdėjau, tai pradėjo 
tvertis ir moterų draugystė, 
tam tikslui buvo net kunigas 
pakviestas.

V. Pšalgauskas.

Minersville, Pa.
13 d. rugsėjo vietos L. S. 

S. kuopa parengė prakalbas 
su įvairiais pamarginimais, 
kaip tai deklamacijomis, 
dainomis, monoliogais ir tt. 
Kalbėjo drg. L. Pruseika, 
Ant pabaigos buvo perskai
tyta protesto rezoliucija 
apie siuntimą produktų ka- 
riaujančiom šalim. Rezoliu
cija tapo priimta.

Aukų surinkta padengi
mui lėšų $16.05. Varde L. S. 
S. 15 kuopos visiems ištariu 
širdingą ačiū. Publikos bu
vo daug ir likosi užganėdin
ti. Suprantama, atsirado ir 
tokių, kuriems nepatiko, nes 
buvo susirinkusių davatkų, 
o davatkom niekados darbi
ninkiškos prakalbos negali 
patikti, nes ten nepasakoja 
anie dievą, šventuosius, vel
nius ir tam panašiai. Atsi
rado ir iš laisvamanių, kurie 
neužsiganėdinę būtent tvar
ka. Girdi, kam reikėję leis
ti mergaites giedoti. Toks 
apkaltinimas daugiau negu 
juokingas. Męs turime vi
suomet kūdikius pratinti 
prie dalyvavimo visuome
niškuose susirinkimuose, 
nes tik iš tokių kūdikiiį gali
ma susilaukti vaisių. Męs 
gerai žinom, kaip mums vis
kas buvo užginta, niekur ne
leisdavo ,o tik liepdavo kuni
gų klausyti. Męs dabar taip 
negalime pasielgti. Męs ma
tom, kad daugely miestų 
jau vaikų draugystės ran
dasi.

Prie kuopos prisirašė per 
“Raudonąją Savaitę” 11 
naujų narių, “Kovai” užra- 
šytata 37 skaitytojai. Lite
ratūros išparduota už $14. 
“Raudonoji Savaitė” atnešė 
nemažą naudą.

J. Ramanauskas.

Celtzer City, Pa.
24 d. rugp. vietos anglių 

kasykloj susiginčijo vienas 
fanatikas S. K. su J. P., kad 
pastarasis priguli prie uni
jos ir nešioja ženklelį. 
Negalėdamas J. P. žodžiais 
įveikti, kirto jam “drylium” 
į krūtinę. J. P. apskundė 
teisman ir S. K. turėjo užsi
mokėti visus iškaščius ir ta
po pastatytas po kaucija 
$200 ant metų laiko, kad 
daugiau J. P. nepalies.

Tai matot, kaip fanatikai 
elgiasi.

Jaunutis Kaziukas.

žemiau talpinamos kores
pondencijos parodys mūsų 
skaitytojams, kokiais “tėvy
nės ir artymo mylėtojais” y- 
ra mūsų kunigija. Lietuvių 
laimė, kad tos juodos parti
jos puvėsiai neužnuodina 
sveiko mūsų tautos kūno. 
Puiku, kad mūsiškiai drau
gai drąsiai stoja prieš tuop 
ponus ir pasako žmonėms 
teisybę, taip kad ir tamses
ni parapijonai šiandien pra
deda suprast teisybę. Gir
dėjome, kad Newarko soci- 
jalistai šaukia poną Dabu- 
žinską į diskusijas. Gerai, 
lai stos viešon kritikom

“L.” Redakcija.

Newark, N. J.
14 d.rugsėjo mūsiškiai kle

rikalai turėjo mitingą reika
le juodojo seimo Chicagoj. 
Šis susirinkimas buvo daug 
kuom nepaprastas, nes suėjo 
daug avinų ir buvo net 6 
skerdžiai. Mat, norėta nu
siųst delegatus į Chicagą, 
bet šiuo kartu nepavyko. 
Dar ir tuomi tasai susirinki
mas buvo nepaprastas, kad 
ir bedieviai galėjo prasitart, 
nors ir per didelę cenzūrą. 
Atidarius susirinkimą (pir
mininkavo Krulikauskas), 
perskaityta visa eilė nenuo
sekliai parašytų reikalavi
mų, kuriuos apsvarčius, rei
kės siųsti seimui.

Tarp kitko, tame projekte 
buvo labai kurioziškų reika
lavimų. Padėkim: 1) reika
lauti, kad visose Europos 
valstybėse būtų konstitucija 
ir 2) Protestuoti prieš len
kus, kurie bando suplėšyt 
Lietuva.
Kalbėjo tūlas Dobužinskas. 

Štai kelios ištraukos iš jo 
kalbos, kurios melagingumą 
gali suprast net ir davatkė
lės: “Socijalistai rėkė, kad 
jie pasaulį išgelbės, bet žiū
rėkit, kaip jie išgelbėjo! Ru
sijos carui atėjus dūmon ir 
pranešus apie karę, visi ru
sų socijalistai suriko dūmo
je: ‘ura už karę!’ (Meluo
ja. Rusų socijalistai ir dar
bo kuopa dūmoje balsavo 
prieš karę. Red.). Vokie
čių socijalistai lydėjo kaizerį 
į karę (ėjo ' liepiami, taip 
kaip ir mūsų broliai Lietu
voj. Red.), bet ne su žvakė
mis, kaip bažnyčioj, bet su 
kalavijais (Paklauskit to 
nepraustburnio, ką veikia 
katalikų bažnyčia ir katali
kiškos partijos Austrijoj ir 
Vokietijoj! Red.). Austri
jos socijalistai, girdi, šaudę 
kulkomis dum-dum, kas yra 
uždrausta tarptautiškų tei
sių... tai vis tie, ką pamynė 
Kristaus mokslą ir 1.1”. (Tam 
bemoksliu! žmogui, turbūt 
viskas galvoj susipainiojo. 
Jisai nei tiek elementariškos 
doros neturi pasakyti, jog iš 
•visų partijų tiktai socijalis- 
tiška protestavo iš visų spė
kų prieš karę. Rėd.).

Dobužinskas kalba, kaip 
pereklė višta ir pagaliaus 
jam šnekos pritrūko ir jisai, 
nežinodamas ką sakyti, bet 
dar išsižiojęs, nulipo nuo pa
grindų.

Keli susirinkusieji parei
kalavo, kad jiems būtų leista 
atsakyti ant užmetimų. . Iš 
publikos tam reikalavimui 
pritarta rankų plojimu. Bet 
p. Dobužinskas pasibijojo 
viešumos ir užlindo už pir
mininko pečių.

Pasižymėjo tūlas kunigiu
kas iš Girardville, Pa. Tasai 
šaukė, rėkavo, klykė, bėgio
jo, patsai įnešimus darė, pat
sai balsavo net, faktiškai, 
pirmininkavo.

Vėliaus tapo užklausta, ką 
darys, kad jeigu gražumu 
neduos Lietuvai autonomi
jos. Kunigai nei bė, nei mė 
ir stengėsi klausimą užglos
tyti, bet buvo gerų žmonių, 
kurie pasakė kunigams apie 
revoliuciją.

Sumanė pasiųst Dobužins- 
ką į Chicagos seimą. Girard- 
villės kunigas davė 10 dol. ir 
klausia: “Kas daugiau?”

Ogi nieks! Taip ir nepa

Tėvynes ir artymo mylėtojai
siuntė. Dabar net ir parapi 
jonai piktinas kunigais.

Guzas.

TRIUKŠMINGAS SUSI 
RINKIMAS DĖLEI CHI

CAGOS SEIMO.
Iš Philadelphijos, Pa., 

mums rašo:
18 d. rugsėjo atsibuvo po- 

bažnytinėj Kaulakio svetai
nėj visuotinas susirinkimas 
dėlei Chicagos kuniginio sei
mo. Kun. Kaulakis su savo 
zakristijonu ir jo batlaižiu 
Balilioniu sumanė pasiųsti 
delegatus į Chicagos seimą. 
Tuoj pranešė šešioms bažny
tinėms draugystėms, kad 
jos išrinktų delegatus į mi
nėtą seimą. 13 d. rugsėjo su
sirinko draugysčių komite
tai ir išrinko Kaulakio zak
ristijoną delegatu,kuris tuoj 
ir išvažiavo į Chicago. Taip
gi buvo išrinktas ir kitas de
legatas. Kaulakis su Bali
lioniu pamatė, kad bus per
daug toms draugystėms iš- 
kaščių, sumanė dar sušauk
ti visuotiną susirinkimą; 
manė, kad ir kitos draugys
tės prisidės. 18 d. rugsėjo 
susirinko daugybė žmonių į 
bažnytinę svetainę. Kun. 
Kaulakis atidarė susirinki
mą ir savo bambančio j kal
boj aiškino apie karę ir nu
kentėjusią nuo karės Lietu
vą. Perskaitė Gabrio ir Chi
cagos kunigų atsišaukimą, 
kviečiantį dalyvauti seime. 
Kvietė ir kitas draugystes 
prisidėti ir tuojaus išrinkti 
dar delegatus. Gal būt, jie 
ir bRtų išrinkę ir pasiuntę^ 
bet čia ir socijalistai 
atsirado. Tuoj Smelstorius 
išaiškino bereikalingumą 
Chicaginio seimo; paskui 
Stasiulevičius pasakė, kad 
nėra reikalo siųsti delegatus 
į Chicago, kadangi ten bus 
seimas vienų tik kunigų, ir 
nurodė, kad spalio mėnesy 
bus visuotinas seimas New 
Yorke, kur dalyvaus visos 
lietuviškos organizacijos ir 
draugijos. Žmonės pradėjo 
ploti rankomis. Kaulakis^ 
pamatęs, kad žmonės dau
giau simpatizuoja socijalis- 
tams, sumanė juos subartu 
Stasiulevičių ir Smelstorių 
išvardino bačkiniais kalbė
tojais ir nupeikė juos, kad jų 
niekas nežino, o Gabrys vi
sam sviete pragarsėjęs. Pa
skui vėl socijalistai kalbėjo 
ir nutarė, kad nesiųsti dele
gatų Chicagon. Vėl Kaula
kis pradėjo aiškinti, kad jei
gu laisvosios draugystės ir 
nepristoja, bet tos šešios vis- 
tiek siųs. Visiem kitiem lie
pė išsiskirstyti, o tik pasilik
ti bažnytinėm draugystėm 
kad galutinai užbaigus apie 
tą seimą. Bet kada pasiliko 
tik tos bažnytinės draugys
tės, iškilo didžiausias triuk
šmas. Ir jau ką tik nesikibo 
į krūtines. Dalis norėjo, kad 
būtų siunčiama delegatai į 
Chicago, o kiti visi rėkė, kad 
nereikia ir tokiu būdu su
maišė visą susirinkimą ir 
nutarė nesiųsti. Sako, kad 
Kaulakis pasiuntė savo za
kristijoną, tai tegul jam ir 
užmokės.

Girdisi kalbant, kad Kau
lakis dar niekados tokio ne
smagumo neturėjo, kaip šį 
sykį. Kiti parapijonai giria 
socijalistus už jų drąsumą ir 
energiją.

Sekančią savaitę draugys
čių sąryšis turės susirinki
mą ir ketina pasamdyti sve
tainę, kur bus sušauktos vi
sos draugystės ir bus renka
mi delegatai į New Yorką 
visuotinan politiškan Sei
man.

Čia, mat, Kaulakis su Ba- 
liulioniu, kelių bažnytinių 
draugysčių sekretorium, su
manė pasinaudoti, bet gavo 
tokią nosį, kokios niekad ne
sitikėjo.

A. Abromavičius.

Hartford, Conn.
16 d.rugsėjo šv. Jono drau

gystė sušaukė extra mitingu, 
kad išrinkus į chicaginį sei
mą delegatą. Prieš atidary
siant mitingą, maršalka vi-
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BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Preke teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

JUOKŲ KĄSNELIAI.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Dešimtį tūkstančių kartų 

pašlovintas Orakule!
Nesupyk, kad aš tau už

duodu darbo be užmokesčio. 
Gal gi tavo orakuliška gal
va išriš tą klausimą, dėlei 
kurio aš negalėjau užmigti 
daugelį naktų. Štai kame 
kebhukas :

1) Kada Adomas gyveno 
rojuje nuogas, tai kur tuo
met užsilaikė utėlės?

2) Biblija sako, kad Ado
mas gyveno rojuje didžiau
siame sutikime su visais gy
vūnais, tai ar su blakėm ji
sai taipgi nesipyko ir kuomi 
blakės tuomet maitinosi?

Jeigu tuodu klausimu pro
tingai išrisi, tai kaip mudu 
numirsim ir, nukeliavę į 
dangų, atsisėsim į Abraomo 
sterblę, tada aš tau užfundy- 
siu bonką šampano. Juk tu 
šampaną myli, ar ne?

. S. Bruskis.

Atsakymas: —
Kada dievas sutvėrė Ado

mą ir iš jo šonkaulio pafiksi- 
no jam Jieva, tai utelės ir 
blakės jau antra diena spa- 
cieravo po rojaus daržą. Bet 
tų laikų blakės ir utėlės ne
buvo panašios į šių dienų 
utėles ir blakes. Jos tuomet 
buvo didelės, kaip mūsų da
bartinės karvės, ir maitinda
vosi žole ir medžių lapais. 
Adomas su Jieva melždavo 
blakes ir gerdavo jų pieną, o 
ant utėlių jodydavo, kaip 
ant dabartinių arklių. Ka
da gi Adomas su Jieva pra- 
kando “obolį”, tuomet die
vas, perpykęs ant jų, sukėlė 
prieš juos visus rojaus gy
vūnus. Utėlėms dievas pa
liepė susitraukt ir jodyt ant 
Adomo ir Jievos sprando, o 
blakėms įsakė maitintis A- 
domo ir Jievos krauju. Va
dinasi, kada Adomas su Jie
va buvo rojuj, tai jie išnau
dodavo utėles ir blakes, ka
da gi jie liko išvyti iš rojaus, 
tai blakės ir utėlės, atsily- 
gindamos už skriaudas, juos 
pradėjo išnaudoti.

Mat kame gerumas.
Kumpelis: — Na ką, gir

dėjau jau ir apsivedei?
Skilandis: — Na tai jau, 

brolau.
Kumpelis: — Ech, man ro

dosi, kad tau visai nebuvo 
reikalo apsivesti, nes dar 
suvis jaunas.

Skilandis: — Tai ką, jau
nam da geriau apsivedu
siam.

Kumpelis: — Aš nežinau... 
Kokį gi geruma tu randi ap
sivedęs?

Skilandis: — A-a bracia, 
matytum, kaip gerai. Aš, 
kaip apsivedžiau, tai kaip 
guliau su savo pačia, tai tris 
dienas ir tris naktis išgulė- 
jom ir kad valgyt nebūčiau 
užsimanęs, tai dar ilgiau bū
čiau gulėjęs...

SCHNEIDER BROLIAI
tw

KRIAUCIAI

arklį; na, ir ant jo laimės, po 
pusei valandos jis sugrįžo 
vedąs arklį už apinasrio. Sa
vininkas didelei nusistebėjo, 
kad toks mažaprotis žmoge
lis taip lengvai atrado jo gy
vulį, todėl, padavęs jam ža
dėtus penkis rublius, užklau
sė:

“Pasakyk man, kaip tu jį 
atradai?”

Ant to puskvailis atsakė:
“Ugi, pamislinau sau, kur 

aš eičiau, jeigu būčiau ark
lys: aš ten nuėjau ir jį ra
dau”.

Puikiai atkirto.
Pereitoj savaitėj ant vie

nos iš New Yorko gatvių tu
la sufragistė laikė prakalbą 
apie moterų teises ir nupei
kė demokratų valdžią. Ta 
prakalba labai nepatiko vie
nam demokratiškam politi- 
kieriui ir jisai sumanė sufra
žistę pajuokti. Kada sufra- 
giste nustojo kalbėjus,- jisai 
išdidžiai priėjo prie jos ir 
garsiai, kad visa publika gir
dėtų, klausia:

— Jeigu tamista esi tokia 
gudri, tai atsakyk man, kiek 
ant kiaulės kojos yra pirštų ?

Sufragistė atydžiai pažiū
rėjo į politikierį, lengvai nu
sišypsojo ir sako:

— Nusiauk, tamsta, nuo 
savo kojos čeveryką ir su
skaityk, tai sužinosi.

Publika pradėjo juoktis, o 
politikieris, it musę kandęs, 
nuėjo šalin.

Svirplys.

Kokia nauda iš krikšto?.
Kunigas:—N u, pasakyk 

man, kokią naudą mums at
neša krikštas šventas?

Parapijonas:—Hm... Čia, 
Amerikoj tai jums atneša po 
du dolerius. Lietuvoj gi, ve
dusiųjų kūdikio krikštas at
neša tik penkis auksinus, bet 
merginų kūdikio vieną čielą 
rublį.

J. širšukas.

Arklys ir puskvailis.
Vieno ūkininko kartą pra

žuvo arklys; negalėdamas jį 
niekur surasti, davė ant rin
kos išbūbnyti, kad jeigu kas 
jį atras ir sugrąžins atgal, 
tai gaus penkis rublius.

Žinomas, puskvailis, išgir
dęs apie tokią dovaną, pasi
ryžo su j ieškoti tą pražuvusį

Vėžio sapnas.
Buvo šiltas vasaros vaka

ras. Dangus apsiniaukęs. 
Karts nuo karto horizontą 
nušviečia žaibas ir girdėtis 
tolimas griaustinis, it ka- 
nuolių kanonada. Oras neiš
pasakytai tvankus... Žmonės 
sušliurę vaikščiojo Point’o 
pakrantėmis, dalis jų volio
josi smėly. Aš su savo drau
gu, bijodamiesi prisiartinan
čio lietaus, žengiame spar
čiu žingsniu atgal namon. 
Keliatą žingsnių atstumos 
nuo mudviejų štai guli vė
žys. Vėžys, kaip vėžys, mu
du ir šį sykį norėjome praei
ti, neatkreipę ant jo savo a- 
tydos,bet staigu visas sujun
da, pasispardo kojomis ir su
šunka: “Kas čia, velnias, da
rosi? Vis tik dėk ir dėk, nie
kad nebus galo! Pasikarkit 
su savo vėžiu, man jo nerei
kia” !

Mudu, nesuprasdami ka
me dalykas, prisiartiname ir 
žiūrime, jog visas apsiputo
jęs, konvulsyyiškai drebė
damas, kumštis sugniaužęs 
irvisbūmba: “neisiu dau
giau ant mitingo... vistiek 
sykį mirs... pinigų daugiau 
neduosiu... prigavote... mane 
ru—p...!” Mudu, viens į kitą 
pasižiūrėjova ir supratę, jog 
tai vėžio sapnas, traukėva 
linkui namų.

Jonas Guoga.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky apredaly, 

kaip tai skrybeliy, marškiniy, 
kalnieriy ir t. t. Pas mane ta- 
voras gera s ir prekės pigios.

131 Grand St., 
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)

Telefonas [885ĮGreenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PASA. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

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

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

“VESTUVES”
Abonementas iki 1 d. Lapkričio, 

1914. Kas prisiys doleri ui 
tas gaus didelę knygą “Vestui- 
v©s” sli cho
rams, įvairiy balsy solistams ir 
pianui. Po 1 d. Lapkričio šita kny
ga (scenos veikalas) “Vestuvės” 
bus pardavinėjama po 5 dolerius. 
“Vestuvės” apleis spaudą apie 
15 d. Lakričio ir užsirašę ją tuo- 
jaus gaus. Adresuokit šitaip:

Mr. M. PETRAUSKAS 
366 W. Broadway

So. Boston, Mass. 
Pinigus siyskit Money Orderiais

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?

109 Grand St.,

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

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

pirmutinis lieiuviškas[new;yorke

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

Kreipkitės pas:

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

NEWOrYORPl< CITyTn. Y. S0UTH B0ST0N’ MASS
820 Bank Street/Waterbury, Conn

Telefonas 652 Newtown?
R. KRUČAS

FOTOGRAFISTAS
Padarau paveikslus pagal nau
jausią madą ir pigiausią kainą.

152 Perry Avenue
Mnspeth, L. 1. N. Y. 

kampas Clermont St.

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

Skanus alus, 
gardi arielka, 
•liūs, visokis 
fynas, kvepen- 
ti cigarai, Ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šioi 
asakančiausios 
vietos, o busit 
ažganėdinti.

73 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Palei Wythe Ave.

DIDELE SPAUSTUVE

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

J. M. JASULĖVIČIUS, 
748 W. Leotfington St., Baltimore, Md.

Geriausia Lietuviška i

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dieną.

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

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

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

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

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

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

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

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

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

Skaitykite ir platinkite
“Laisvę”

Tik $2.00 metama

Laisves” Knygos
SOCIJALIZMAS—KUOMI JIS YRA IR 
KAIP JĮ ĮKŪNYTI? Parašė O. Amerin- 

ger, sulietuvino Europietis., Šią kny
gelę patartina perskaityt kiekvienam 
darbininkui—ir tam, kuris tiki į soci- 
jalizmą ir tam, kuris netiki. Kiek
vienas socijalistas, perskaitęs šią 
knygelę, galės lengvai atremti savo 
priešus. Kiekvieną gi nesocijalistą ši 
knygelė pertikrins, kad socijalizmas 
—tai ne svajonė ir kad tik per socija- 
lizmą darbininkai galės atsiekt laimę. 
Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina 
tik.................................... 15c

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė 

V. Paukštys, Jeigu dar kas nežino 
tų baisenybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas negirdėjo, 
kiek laisvės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit šią kny
gelę. Čia jūs atrasit, su kokiu žvė
riškumu caro budeliai kankina nekal
tus žmones ir su kokiu drąsumu mū

sų draugai eina ant mirties. Kaina 20c
MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELIJOJ 
IR APAŠTALŲ RAŠTUOSE. Parašė Z.

Aleksa. Ši knygelė išaiškina, kokis 
moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 
ir kaip link moterų atsinešdavo Kris
taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 
mokslą skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina ją perskai
tyti moterims. Kaina.............. 20c

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukaitis. 
Tai yra labai smagi apysakaitė, kuri 
atvaizdina liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi, vos prade
danti protauti, turi žlugti gyvenimo 
purvyne. Kas myli skaityti gražias 
apysakaites, lai perskaito ir šią kny
gelę. Kaina tik............. 15c

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS SLAP
TYBĖS ARBA KRUVINI DOMAZO 
MACOCHO DARBAI. Parašė Kelmutis.

Ši knygelė atidengia stebuklingų 
klioštorių purvą. Ji aiškiai parodo, 
kaip zokoninkai, po priedanga šven
tenybių, užsiima vagystėmis, girtuo
kliavimu, paleistuvavimu ir net 
žmog udystėmis. Kaina......... 15c

LIAUDIES DAINOS. Tai yra rinkinėlis 
gražiausių lietuviškų dainelių ir de
klamacijų. Kas nori išmokti dekla
muoti gražias eilutes bei išmokinti 
savo vaikučius, lai įgyja šią knygelę. 
Joje yra geriausios eilės Jovaro,, Vai
čaičio, Kudirkos ir kitų žymesnių po
etų. Kaina tik................... 15c

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas. 
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, 
pamatys, kokioj tamsybėj, kokioj gi
lioj nežinėj gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. Kas 
nori valandą laiko smagiai praleisti, 
lai užsisako ją. Kaina tik........ 10c

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek

vienas vaikinas bei mergina, kurie 
mano tverti šeimynišką gyvenimą, 
būtinai turi perskaityti šią knygelę. 
Taipgi kiekvienas žmogus, kuris nori 
vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny
gelėje gali rasti daug pamokinimų. 
Kaina.............................. 10c

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LUS. Parašė A. Montvidas. Tai yra pa

rankiausias vadovėlis išsimokinimui 
teisingai statyti ženklus rašte. Daug 

- lietuvių moka rašyti, bet labai mažai 
yra tokių, kurie moka teisingai var
toti atskirimo ženklus savo rašte. O 
nemokėjimas vartoti atskirimo ženk
lų, padaro raštą be vertės, beveik ne
suprantamą kitam žmogui. Ypač šią 
knygelę patartina įgyti kiekvienam 
laikraščio korespondentui. Kaina
tik............................................. 10c

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arba kaip 
pažinti žmogaus ateitį ir praeitį pa
gal delno ruožus. Kas tuomi mokslu 

interesuojasi, lai perskaito šią knygelę. 
Kaina..............................

STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina $1.00 
parsiduoda už.................

PRASIKALTIMAI IR PRASIKALTĖ
LIAI, kaina....................

SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
PAMATAI, kaina.........

PASAULIŲ RATAS, 
kaina.....................

MEILĖS KARŠTLIGE, 
kaina....................

DARBAS, kaina.......................
AUDĖJAI, kaina....................
KERŠTINGA MEILE, kaina

15c

75c

10c

20c

25c

20c
75c
50c
10c



MitintoSveikatos

1.00

3.00

1.00
25c.

Taippat

PAJIEŠKOJIMAI

LAISVES

SPAUSTUVE

Užsirašykite

Platinkit “LAISVĘ

T eatras

Morris HILLQUITH

183 Roebling St Brooklyn

Pabaigą korės

1.00
1.00

taip, 
grin-

495 Broadway
South Boston, Mass

Atsakymai

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose

“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.

Taipgi geras 
skutimuisi ir 
galvos 
plovimui.

(Severos Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

Laisves” advokatas

Pirmininkas pasakė: “t 
vo, prabaščiau, pralaimėta 

V. V-as.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS Z
: 249 HUDSON STREET, NEW YORK CITY, t

ir gaunamos
................. $1.00
........................75
. ,50c. ir l.oo
..50c. ir 1.00

K. F. Pakė-nas.
Penn Ave., Pittsburgh, Pa

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

> J,

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.

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

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

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai 
vakaro.

Draugijos 
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:

Pasekmingai atlieka savo darbu prie S 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbą invairiose moterų lixose. K

F. Stropiene^X*,; *
SO. BOSTON, MASS. «

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

sus iš svetainės išvarė, kurie 
tik buvo neprigulmingi. Pa
siliko vien tik nariai. Kuo
met prasidėjo delegatų rin
kimai, tuojaus pasigirdo ir 
kunigo balsas. Visi labai 
nustebo, nes kunigas nepri
guli draugijon, o svetainėj 
atsirado. Nekurie jau norė
jo griebti už sprando ir mes
ti laukan, bet susilaikė.

Reikia pažymėti, kad šv. 
Jono draugystė turi apie 
300 narių, o tame mitinge 
dalyvavo apie 30. Išrinko 
delegatą, nutarė jam išduo
ti iš kasos kelionei pinigų ir 
viskas užbaigta. Delegatas 
prisirengė važiuoti, bet štai 
kasierius neišduoda pinigų, 
pasiremdamas tuom, kad ne
pilnas susirinkimas buvo. 
Dabar mūsų draugystė pasi
liko be delegato.
Kasieriaus pasielgimas rei

kia pagirti, kad jis nenusi
lenkė prieš kelis politikie
rius ir neišdavė pinigų.

Kapucinas.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

piety.

Teleforiaą Spring 411

Girardville, Pa.
Mūsų kunigas nori pri

gaut žmones su savo chicagi- 
niu seimu. “Męs”, sako ji
sai, “reikalausime katalikiš
kos Lietuvos, kad būt galima 
laisvai statyti klioštoriai, 
bažnyčios ir t.t.”.

Žmonės visi nuo galvos 
moka po 24 centus.

Levinskas paklausė, iš kur 
kunigas žino, kad ten bus vi
suotinas seimas? Kunigas 
tikrina, kad bus.

Levinskas teisingai nuro
dė, kad Chicagos seimą šau
kia Gabrys, bet ne didžio
sios lietuvių organizacijos.

Du fanatikai užklupo ant 
Levinsko su kumščiomis. 
Mat, kai negali atsilaikyti 
kritikoj, tai rodo kumščias.

Apšviestesni lietuviai iš
rinko delegatą į seimą, kuris 
atsibus New Yorke.

Riešutis.

MUZIKAIJŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

Pajieškau pusbrolio Juozo Brazaus
ko ir Saliamono Žemaičio, taipgi pus- 
se erės Julijos Brazauskaitės, po vy
ru Misevičienė. Meldžiu atsišaukti 
arba kas juos žino, pranešti šiuo ant
rašu :

Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisytų gyduolių ir 
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorius negalėtų 
išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

Pajieškau merginos arba moteries, 
kuri galėtų kokį porą mėnesių prižiū
rėti kūdikius ir namus. Atsišaukit 
š'uo adresu:

A. čekauskas
49 W. 117th St., New York, N. Y.

“ M A U J I E N 0 S ” I84I S. Halsted St, Chicago, III
Žinomi prisiunčiu$------------- už “NAUJIENAS"----------- -

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu;

Pajieškau apsivedimui doros mer
ginos nuo 18 iki 25 metų amžiaus; aš 
esu 25 metų amžiaus, dirbu po kote
lius, turiu gerą darbą. Kurios mylit 
apsivesti, prisiųskite laišką su savo 
paveikslu, o aš duosiu atsakymą kiek
vienai.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

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

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

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

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

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

J. BELIACKAS
3019 S. Union Ave., Chicago, III. 

(71—75)

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 kap dvi savaiti.
“Rankpelnio” prenumerata pigi;

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

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR„
BELSHILL, SCOTLAND.

einamiausią kainą. Parandavoju 
automobilius, karietas dėl veselijų,i 
krikštynų ir kitoms partijoms.. Vi
si mano patarnavimu yra užganė-; 
dint’. Aš randuosi tokioj vietoj,' 
kur hei vienas lietuvis negali pa
klysti, nes yra matoma nuo LIE-i 
TUVIŠKOS BAŽNYČIOS.

Pirmą Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

“NAUJIENOS” yra darbininką laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

"NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininką, 
žmonių apšvietai ir ją gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

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

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

Išpilei y k šitą blankų ir pristųsk kartu su pinigais.

S. Uzdrevaitis
1337 So. 48th Ct. Cicero, III

Pajieškau savo parapijonkos Onos 
Borckiutės, (po patėviu vadinasi Ona 
i’etraičiūlė), jau ženota, kaip vadina
si po vyru, nežinau; paeina iš kaimo 
i.tnčių, gmino Liesnitstvos, Naumies
čio pavieto, Suvalkų gub. Gyvena 
Pittston, Pa., apie vienuolika metų 
kaip An erike, iš Lietuvos atvažiavo 
pas savo tetą. Ji pati, jos vyras arba 
pažįstami malonėkite suteikti adresą, 
nes aš turiu pranešti labai svarbių ži
nių iš tėviškės nuo jos brolio.

J. Kuncaitis
710 Hennepin Ave., Minneapolis,Minn.

DRAUGYSTĖMS, 
KUOPOMS ir KLIUBAMS!

Išdirbu visokias
KUKARDAS, “BADGES”, GUZUKUS IR 

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

spaudas draugystėms,
Ant žedn-> pareikalavimo prisiunčia 

sempelius.
A. SIRUPAS

NO VEI /J’Y MANU FACTU RE R
123 Ferry St. Dep. L. Newark, N.J.

Tamaqua, Pa.
16 d. rugsėjo kun. Gudai

tis sušaukė susirinkimą del 
rinkimo delegatų į kuniginį 
Chicagos seimą.

Pirmininku išrinkta P. 
Buška. Jisai turėjo laišką 
nuo V.Račkausko ir perskai
tė tą laišką. Ten buvo pra
nešta, kad didžiosios lietu
vių organizacijos nuskyrė 
seimą ant 1, 2 ir 3 d. spalio 
New Yorke.

Kunigas atsistojo ir, nu
stebės, žiūri į laišką.

Matoma, jam nepatiko. 
Tuojaus stojos ir ėmė šnekė
ti, kad jam neparanku daly- 
vaut su visokių sriovių žmo
nėmis. Suminėjo ir J. Šliu
po vardą, kas tūliems dar la
bai baisu.

Paleidus per balsus, pasi
rodė, kad už Chicagą buvo 6 
balsai, o už New Yorką 19 
balsų. Aiškiai matyt, kad 
žmonės daugiau pritaria 
svietiškai pusei, o ne dvasiš-

QflUDrnO Tnh I 9) V Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Valkams uu/ulub I uU"LuA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

ir Severa’s Medicated 
Sas'yra Skill S03P

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

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

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

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

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

5AAA TZ b E Tl 1 * Reikalaudami katalogo pri-.UUU Katalogų Dykai. siųskite dvicentinę štampą ir 
katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms d tinoms. 
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

Bijūnėliui.— Kadangi pa
senęs dalykas, o vietos šiuo 
kartu stoka, tai neverta ir 
dėti. Atleiskite užtai.

Merginų Patronui. — Jau 
buvo minėta.

K. J.Sufragistei.—Jau bu
vom padavę sustatyti kito 
korespondento. Atleiskite, 
kad negalim sunaudoti.

PJT. Grigaliūnui.—Never
ta apie moterėlių tuos dar
bus rašyti, nes jokios naudos 
nebus, apart vietos užėmi
mo.

Draugui.— Jeigu koks 
nors draugas išvažiavo į ki
tą vietą, tai męs nematom 
reikalo garsinti, nes jis ir 
ten taip pat veiks, kaip ir 
pas jus.

Molokanas.—Jau buvo mi
nėta.

Guzui 
pondencijos apleidom, nes į- 
statymiškai draudžiama pa
našiai rašyti.

Ten buvusiam.—Jau buvo 
minėta. Atkartoti neverta, 
nes vietos stoka.

Atsibus Subatoje
26 d. Rugsėjo, (September), 1914 m.

Svetainėj NEW ACADEMY HALL 
525 So. 4th Street, Philadelphia, Pa. 

Prasidės 7 vai. vakare.
Kaip visuomet taip ir šį kartą L. S. 

S. 1-ina kuopa perstato puikius veika
lus ir užganėdina publiką. Šį kartą 
bus suloštas vienas iš juokingiausiu 
veikalų “ALKANAS JONUKAS”'. 
Todėl kiekvienam verta atsilankyti, 
nes juokų bus iki ausų. O po ’tam— 
BALIUS su skrajojančia krasa ir do
vanomis. 1 dovana 
$12.00, kuris gaus 150 atviručių gaus 
puikius žiūronus. Kitos dovanos ma
žesnės vertės bus duodamos pagal at- 
virėlių.

įžanga su drapanų pasidėjimu 15c.
Širdingai kviečia visus

KOMITETAS.

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

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

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

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

nius. 48 puslapiai. Kaina 15c.

'V

SEVERA’S
GOTHARD OIL

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

giškus traukimus ir stlngumą.
Kaštuoja 25 Ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.

BRANG,AUS,S žmog^s turTas!
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Ncw 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
išrado daugybę spccijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san 
delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas., 
Nuo kosulio..............
Nuo gerklės skaudėjimo 25c 
Skilvinčs nroškos...........10c. it
Pigulkos riet kepenų.................
Blakių naikintojas.....................
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui.................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis............................
Antiseptiškas muilas.................
Gumbo lašai....................50c. it

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trcjanka Arba Trejos Devynieros
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. t, kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. ,

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

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami* į Lietuvišką Aptiekę.

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

________ ‘Z!ic.
1 iniinentas arba Expelleris 

plaukų šilimo...
Reumatizmo...... 50c. 
Ivti.ŠKų ligų........... 60c.
dusulio..........................
kirmėlių...................

Antiseptiška mostis. ..... 
Nuo viduriavimo.................
Kastorija del vaikų.... 10c. 
I’roškos del dantų...............
Kaipų naikintojas................

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

Ir “sclatlcos!1* greitai prašalinami, jeigu

Pajieškau tetėnų Kazimiero Zeletc- 
kio ir Pranciškos Zeletckitės, Katino 
gub. ir pavieto, Seredžiaus parapijos 
ir miestelio. Apie 8 metai Amerikoj. 
Pirmiaus, rodos, gyveno Worcester. 
Mass., vėliau, sako, išvažiavęs į 
Bridgeport, Conn. Turiu labai svar
bu reikalą, todėl malones atsiliepti.

B. Mačiulaitis
Box 83, E. Pepperell, Mass.

Igų metų pritirtmu 
sutaisytų 

geriausių gydančių medikamentų ir 1 
ligas. T .

sekančios gyduolės
Nuo galvos skaudėjimo.16c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo.. 
Nuo peršalimo.... 
Plaukų stiprintoja

N uo 
N uo 
Tuo 
N uo 
N uo

Pajieškau Antano Abukausko ir An 
tano Stelmuko, abu Kauno gub., 
tygalos parapijos. Turiu svarbų 
kalą, todėl jie patįs arba kas 
juos žinot, malonėkite pranešti.

A. Dambrauskas 
423 Centre Ave., East R. R. .

Springfield, Ohio

Ann Katalogų Dykai ® 
MvtVvv Užlaikau grama- 
fonus su lietuviškoms dainoms. 
Kožnas rekordas kaštuoja tik 75c 
Jeigu nori mano katalogo, tai priniuzk už 
3c pačtinę stamjių. o apturėsi dideli ir JfiJ 
puiku katalogų, kuriame rasi visokiu ge ąsĮjj 
riauaiu Armonikų, Skripku. Triubu ir 
daugybe kitokiu Muzikalifiku Instrunion- Nj 
tu. Istorišku ir^maldu knygų, .kokiu tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalaukite 
visokio tavoro pas tikrą^lietuvi, o gausite 
teisingus tavorus. Rašykit toki adresą:

W. S. WAIDELIS
112 GRAND ST. ŠS 

BROOKLYN, N. V. Sį
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VIETINES ŽINIOS

Kas dar neturite

Kovos?’

Kova”

LIETUVIŠKA

Ar žinai, kaip dvasiškija APTEKA

buvo “kankinama“?
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(Tąsa ant 8-to pusk).
bai garsiai pradėjo Šnekėti, 
kad Japonija neapkenčia Su
vienytų Valstijų ir jog tar
pe Japonijos ir Amerikos tu
rės kilti karė.

Wilsonas reikalaus, kad 
baroną Schoeną atstatytų 
nuo sekretoriaus vietos.

Mexikoj nauja karė.
Generolas Franciškus Vil

la, kuris turi didelę spėką 
šiaurėje Mexikos, apskelbė 
karę centrališkai Mexikos 
valdžiai, kurioje vadovauja 
konstitucijonalistas Carran
za.

Villa sakosi norįs demo
kratiškiausios žmonių val
džios, o Carranza negalįs jos 
duoti.

Kasžin jau kas bus su ta 
Mexika.

turėjo parengus teatrą su 
dainomis, Bronx, N. Y. Bu
vo sulošta “Mūsų gerasis”. 
Lošimas išėjo vidutiniškai. 
Tik Vedaris gadino, kad visą 
laiką sėdėjo užsigrįžęs nuo 
publikos. Geriausia lošė 
Garšviutė ir Vaičekauskas.

Po teatrui sudainavo “Ai
do” choras po vadovyste p. 
Eremino tris daineles: 
“Marsalietę”, “Tu kur klai
džioj darbininke” ir “Pava
saris atėjo”, kurios nusisekė 
gerai ir publika likos užga
nėdinta.

Ant pabaigos buvo išėjęs 
kalbėti dzūkas, bet kalba nei 
dzūkiška, nei žemaitiška.

Žmonių buvo pusėtinai ir 
kuopai pelno šiek-tiek liks.

Kares lėšos į dieną.
Vokiečių kariškas eksper

tas Henke apskaitė, kad An
glijai, Vokietijai, 
Franci jai, Belgijai 
trijai karė kasdien 
$38,000,000.

ir Aus- 
lėšuoja

Paskutiniame L. S. S. 19 
kuopos raportai parodo, kad 
Raudonos Savaitės pesek- 
mės gana geros, 
pos prisirašė 27 
riai, iš kurių 5 
Literatūros parduota už 
$18.94. “Kovos” irgi pusėti
nai užrašyta. Dabar kuopa 
turi, rodos, 117 narių.

Prie kuo- 
nauji na- 
merginos.

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

DR. J. C. 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: Nerišliomis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-sjrinduliu 
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 UŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

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

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurion perdaug vieton 
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 motų mano praktika ir stebuklingos mašinos.

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne.- Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sake, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti 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 išagzeminuotf, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimus ligoniams 
DYKAI Nedaliomis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

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.

BUK 
VYRAS

50,000 
KNYGŲv

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga.ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgaut^vyriškuma, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegitna sicklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotittt 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiŠkai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisktt 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, Ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 805 22 Fiftb Aveaue, Chicaro:

Godotinas Tanilsta: Papai Tamistos prižadiejma, aS noriečjati 
jogTamistaprisiustuniei man vysai dykai v6ua jusu knyga del vyru.

Vardas

l Adresas: Steltas

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Labai Puikus
“Vorwaerts” sustabdytas.
Sulyg pranešimo iš Ko- 

penhageno, vyriausias soci- 
jalistų dienraštis “Vorwa- 
*erts” yra sustabdytas, ka
dangi jisai pranešė, kad Vo
kietijos valdžia negerai el
giasi su belaisviais, o rusai ir 
ir francūzai elgiasi kogra- 
žiausia.

Anglijos oro laivynas.
Anglijos oro laivynas pir

mu sykiu padarė žygį Vokie
tijon. Jisai atskrido Dussel- 
dorfan, vyriausia stovyklą 
Zeppelino orlaivių,ir paleido 
kelias bombas.

Manoma ir daugiau tokių 
žygių daryt.

28 d. rugsėjo, 8 vai. vakare 
Tautiškam Name atsibus 
Lietuvių Apšvietus draugys
tės susirinkimas.

Draugai ir draugės, atsi
lankykite visi ant šio susirin
kimo, nes bus daug svarbių 
dalykų, kaip tai: bus išduo
ta raportai iš atsibuvusios 
konferencijos, rinkimai at
stovų į bepartyvį seimą ir tt. 
Tat atsilankykite kodau- 
giausia.

Raštininkas
J. Parulis.

T. M. D. 3 kp. susirinkimas 
atsibus 27 rugsėjo nuo 3 vai. 
po pietų p. Draugelio svetai
nėj, 73 Grand st., Brooklyn, 
N. Y. Visi nariai malonėki
te atsilankyt, nes bus daug 
svarbių reikalų.

Raštininkas.

Venski
New Yorke yra išviso du 

milijonai darbininkų ir 38- 
000 vaikų, dirbančių indus
trijoje.

Columbia universitetas 
jau atsidarė. Pereitais me
tais tame universitete moki
nosi 10,000 studentų, šiemet 
gi bus visas tūkstantis dau
giau.

PERSKAITYK!
Kas užsirašys “Laisvę” ant metų 

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

F. JOČIONIS
Bok 412, Westville, III.

(72—75)

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką įtei
kia daryti apslrgus, talp-pat 
ir kur greit Išsigydyti, ly
giai ta knyga

Armonikai
su 21 perlo KleviŠiu, 8 basais 

Vertės $18.00, tik už $7.150

21 d. rugsėjo p. P. Drauge
lio svetainėje atsibuvo gana 
triukšmingas draugijų at
stovų susirinkimas reikale 
būsiančio visuotino seimo. 
Buvo gana smarkių ginčų 
tarpe didžiojo New Yorko 
draugijų sąryšio delegatų ir 
tų žmonių,kurie pradėjo taip 
vadinamas “bepartyviškas 
konferencijas”. Tie ginčai 
kilo todėl, kad ruošianties į 
seimą,nebuvo padaryta atsa
kančios tvarkos, kas ir keno 
vardu viską rengia.

Nutarta rengti seimas vi
sų susirinkime dalyvavusių 
draugijų vardu. Seimo su
rengimui išrinkta tam tikra 
komisija. Svetainę seimo 
posėdžiams nutarta paimt 
Y.M.C.A. ant Marcy Ave.

Vėliaus kalbėta apie Lie
tuvos autonomiją. Priimta 
p. A. Rimkos rezoliucija.

Įnešimas išrinkti komisi
ją, kuri svetimtaučių, spau
doj populiarizuotų Lietuvos 
autonomijos idėją, atmesta, 
kuomet J. Šukys ir L. Prū- 
seika nurodė, kad tai yra at
skirų sriovių literatorių. pa
reiga. Bendra gi komisija 
galinti net nueiti klaidingu 
keliu ir, kaip paprastai būna 
su komisijomis, užsnūsti.

įlankoms bankrutijant.
Labai tankiai girdėti, jog 

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

Vienas geriausias ir atsa- 
komiausias būdas taupini- 
mo, — įdėti į tikrą nuosavy
bę (Real Estate), o ten nei 
vagis nepavogs, nei nesu- 
bankrutys, o vertė tikros 
nuosavybės vis auga augš- 
tyn. Męs parduodam lotus 
nuo $250 iki $500, ant lengvų 
išmokesčių ,geroj, apgyven- 
toj vietoj, East New Yorke, 
kur galima už 5 centus iš vi
sur privažiuoti, kur prekė 
neužilgo dubeltavai pakils.

Budavojam dviejų famili- 
jų namus su 50 pėdų pločio ir 
100 pėdų ilgio lotu, kaštuoja 
$3.500. Priimame mažą su
mą ant sykio, o likusius kaip 
raudomis atmokėsit. Taip
gi parduodu gatavus namus 
visose apgyventose vietose 
nuo Š3.200 ir aukštyn.

Taigi susipraskit ir per
stoki! mokėti randas ki
tiems, o pradėkite mokėti už 
savo stubas toj vietoj, o po 
kelių metų turėsit savo nuo
savus namus.

Nepraleiskit progos ir at- 
sišaukit po žemiau padėtų 
adresu:

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

DIDŽIAUSIA APDRAUDOS DRAU
GIJA AMERIKOJE:

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

iki $100,000.00.
Platesnių žinių lietuvių kalboje ga

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

JOSEPH R. (JAYSON
272 Main St., New Britain, Conn.

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Wirtalla’s Šokių Mokykla atsidarys 

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

PerskaitylcHr pasakyk 
savo draugams.

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

DIDŽIAUSIOJE LIETUVIŠKOJE
KOLIONIJOJE WISCONSIN’!-:.

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

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

CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA RESTAURANTAS.
Parduodu Restaurantą geroj vietoj, 

biznis išdirbtas. Parsiduoda iš prie
žasties ligos. Atsišaukite, kurie nori
te įgyti puikų biznį.

ST. ARLAUCKAS
102 Grand St.,. .Brooklyn, N. Y.

(72—74)

BROOKLYNIEČIŲ ATYDAI.
Lietuviškas šiaučius.

Pataisau batus, čeverykus už pigią 
kainą. Darbą atlieku gražiai ir gerai., 
Atsilankykite, o persitikrinsite.

S. MILEVIČIUS
Ave., Brooklyn, N. Y. 

(71—75)
356 Wythe

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

266 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

“DAKTARAS”
parodo,, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertes $25.00, tik už $14.25

““trdil41i.GUFAFONAS 
Su 12 Lietuviškų dainų, vertes $45.00, 
Atiduodame tik už .........  $1 9.50

Tą grafafoną gv.įrantų jame ant 10 metų.

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiusime muzikališką instru
mentą, kokį JV» tik norėsite.

Dabar “KOVOS” prenumerata tik
Greitai siųskite vieną dolerį, o gausite “Kovą” per vie

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

1815 Moyamensing Avė.,
Philadelphia, Pa

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

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap-
• rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
i lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės-
• 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 užsisenčjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras'!, nes dideles 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 kokj nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

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

Męs užlaikome specijališkai rusą meistrą, kuris į>i...»»sv visokius 
Muzikališkus Instrumentu? ir Formgrahus.

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

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

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE.

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

“Iš dvasiškų 
tėvelių gyvenimo“.

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

Pinigus galite siųsti ir stampomis.

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

ir “link- 
ir

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
j 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.

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

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sekios nubegimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
bDOCT ATITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
J fivu J. 1 1 iu• tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanajų, 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.
C VFf f Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- DU ILiu. rį0 spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje, viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgns me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnčję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
nių gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
GI A PTOę I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kai]
MLifll Ivu tai'I riperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.

IC*'pi J12 A Įlydau pas tuo*, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- 
1 ly’V i dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo bitnio.

Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -° ūdas chronišku ligų yra vienaa iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atneša geras, 
r>a«°kmes. Gydąu Ausu, Galvos, Širdies' Gerkles, Plaučiu, Krutinės. Pečiu, Kepenų. Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Smerenu, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu į gydymą laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu. Kurie gyvenate toliaua 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

IYD DVDKJI7 208 W. 4211d St., arti Broadway
DIIU1E, NEW YORK CITY, N..Y.

Tik ką iščjo iš po spaudos antra laida 
DK. F. MATULAIČIO

TEI5INQ0J

MOTERŲ LYTIŠKOS HJGIJENOS 
KN1NGELE

Šikningelė svarbu perskaityti kiek
vienam, VYRUI. MOTEREI ar MERGI
NAI. Ji visiams ligiai naudinga ir žingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai ir gausiai 
paveiksluota. Pnsiųsk 25c krasos ženk
leliais, o tuoiaus aplaikysi tą žingeidžię 
kningelę. Adresuoki

M. G. VALASKAS
149 Ken»lngton Ave. Chicago, y jį.

°3T83WIHrt J 
10IIO31V

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

ANCHOR, 
PAIN

EXPELLER

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

F. AD.
RICHTER

& CO.
74—80

Washington 
su

NewYorkN.Y.

3 Drūti muskulai neatneša naudos, 
< jei Jus Romatizmas kankina. Su 
0 PAIN EXPELERIU
j jei drūčiai subers!i atneš Jum tuoj 

palengvinimą ir prašalins priežastį

F. Ad. Richter & Co.
PEARL »T., NEW YORK.

Temikit ant Ankero
ženklo apsaugoimo




