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TRCfVETaip elgties jisai

ary-

reštavo.

išžudysApleido miestą Alost.

30,000 karvelių.
Karvelių auginimo drau

gija Anglijoj perdavė kariš
kai valdžiai 30,000 karvelių 
susinėsimo reikalams.

bes paimtos rusais, tarpe jų 
daug veislinių gyvulių.

Rusai būk, tąi apstūmė jb;
ieci u S dau gely viėtį
žinia iš Paryžiaus taip- 

pat patvirtina, jog apie Dru
skininkus tęsiasi baisus mū-

werpeną.
Tonais i Vokiečių kariumenė vėl 

kurioje gy- pradėjo aktyvišką veikimą 
Belgijoj. Šiuomi tarpu vo-
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VOKIEČIAI TIES DRUSKININKAIS NORĖJO PEREITI NEMUNĄ
Mf-šYS TARPE GARDINO dėta ta sąlygą, kad visi len- 

IR DRUSKININKŲ. , kai bus ištikimi carui. Tuo 
Innfinn.»o ‘m a tarpu, taip vadinami “strzel-Londonas 30 d rugsėjo- J; kl j j ir didelč dau_ 

Is Petrogrado atėjo zinta. / , k socija,istu netik
jog Nemuno pakrašty, tarpe b npnw(3i8 užsitikėiima 
Gardino ir Druskininkų eina ką t! ?flc , '?/
baisiausias musys tarpe ru-i™ H d«r. ^smarkiau
si ir vokiečių kariumenės. | vSpJ.į,
Rusais vadovauja žinomas 
Rennenkampf, vokiečiais — 
generolas Hindenburg.

Mūšys tęsiasi jau nuo ne- 
dėidienio ir tęsiasi baisiame; 
ūpo pakilime abejose pusėse. I 
Kiekvienoj pusėj dalyvauja 
keturi armijos korpusai. Ru
sai gauna vis daugiau ir

Antra puse vertus, paža- 
. dėjimas nebuvo formališkas, 
| nes po juom nebuvo caro pa- 
! rašo. Ir abelnai, visi cariz- 
i mo pažadai nieko nereiškia.

Užėmus Lvovą, caro val- 
; džia konfiskavo milžinišką 
į magnatų knygyną ir visas 
i knygas nugabeno Petrogra-

liaučiau ii 1., v, /b.
daugiau spėkų iš Vilniaus,-_______

Ujife vą 'Su ar^tay
Bureevas, rusu revoliuci- 

jonierius, kuris ilgą laiką 
gyveno Paryžiuj ir gaudė 

learo šnipus, užsimanė įstot 
Vokiečiai keliose vietose i kariumenėn ir kauties prieš 

mėgino pereit Nemuną, bet-vokiečius.
be pasekmių. Augustavo gi- kvietė visus rusus socijalis- 
riose randasi galybės vokie- tus, bet šitie jo nepaklausė, 
čiu. Patį Augustavo miestą Tuomet Bureevas iš
šiuomi tarpu laiko savo ran- žiaus vyko Rusijon per Kin
kose rusai. Įliandiją . Mieste Roumo,

-------------- Finliandijoj, Burcevą sua-
. RUSAI PAĖMĖ ROMINTŲ 

LOBIUS.
sale Vištyčio, (Suvalkų!

gub.) Prūsų pusėje yra di
džiausios Romintų girios, i 
kuriose Villius II labai tan-| 
kiai medžiodavo.
randasi ir pyli
veno Villius.

Dabar praneša iš Smolen- kiečių artilerija bombarduo- 
sko. jog visos Romintų gėry - 'ja Lie r re t. Vokiečiai jau už- 
bės paimtos rusais, tame iu ėmė Malines.

PerBrusselį linkui Ant- 
werpeno nugabenta labai 
daug vokiečių kariumenės. 
Antwerpenas — viena iš di
džiausių pasauly drūtviečių.

Dar iš Lietuvos.
Vokiečių generališkas ka

rės ofisas skelbia, jog rusai 
mėgino atstumti- vokiečius 
iš Lietuvos ir Lenkijos, bet 
jiems tas nepavyko. Karės 
ofisas sako, jog dabartinis 
padėjimas vokiečių kariu
menės rytuose yra puikus.

Vokiečių orlaiviai pasiro
dė ties Baltstoge. Vienas iš 
jų metė bombą, kuri užmušė 
15 mokyklos vaikučių.

Vokiečių tikslas prasimuš- i 
ti pro rusų eiles, persikelti 
per Nemuną ir užimti Kau-j 
ną su Baltstoge. Vokiečiai 
mėgino jau pereiti Nemuną 
pro Druskininkus (Gardino 
gub.), be> jiems tas nepavy-

valdžios, 32,000 gyventojų 
miesto Alost, Belgijoj, ap
leido savo buveines, kuomet 
tan miestan prisiartino vo
kiečiai. Tai padaryta todėl, 
kad vokiečiai neturėtų pro
gos tą miestą sudegint, kaip 
tai padarė su Louvenu ir 
Termonde. ■

Ties Augustavu, Suvalkų 
gub., buvo didžiausi mūšiai. 
Tie mūšiai, turbūt, buvo be 
pasekmių, nes vokiečiai ne
pasitraukia atgal.

CARAS NEDUOS LEN
KAMS AUTONO

MIJOS.
Iš Berlyno praneša, kad 

didis kunigaikštis Nikolaj 
\Nikolajevič atšaukė pažadė- 

jijpą lenkams autonomijos.

Popiežius ir Franciškus 
Juozapas.

Austrijos imperatorius 
parašė laišką popiežiui ir ta
me laiške sakosi negalįs be 
Vokietijos sutikimo kalbėti 
apie taiką. Jisai tvirtina, 
kad Austrija ' ir Vokietija 
kariauja už būtybę.

Popiežius nusiuntė Fran- 
ciškui - Juozapui specialį lai
šką, kuriame meldžia, prie 
pirmos progos, taikinties.

Vokiečių laivynas kruta.
Kopenhagen, Danija. - 

Keleiviai, kurie grįžta
Mat, autonomija buvo paža- Kiel’io kanalo, sako, jog Vo-
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organizacijų ir jos išneš pro
testą prieš tariamąjį katali
kystes persekiojimą Mexi- nių. 
ko j.

Daugiau vaikų.
Karėje išmuš daug žmo- 

Tuomi labai susirūpinę 
Canterbury arcivyskūpas, 
kuris išleido aplinkraštį vi

siems savo diocezijos kuni
gams, kad jie kesmarkiausia 
; ragintų jaunus vaikinus ir 
merginas prie apsivedimo. 
Apsivedimo mokesčiai turi 
būti sumažinti, o nuo vyrų,

Brusselis užmokėjo 
$6,000,003.

Brusselio burgomistras j 
tapo pasodintas kalėjimam 
todėl, kad griežtai atsisakėmoKesciai turi 
išmokėti Vokietijos kariš- sumažinti, o nuo 
kam gubernatoriui Brussely eitn^nc.1U karen, neturi but 
tą karės duoklę, kuri uždėta nieko imama.

£ L '

ąųi^Brusselio. Jį tol laikė 
kįįejime, kol miesto munici- 
p^^eįas nedavė gubernato-

Vokiečių Kongo užimta.
Paryžius.—Francijos ka

riumenė centrališkoje Afri
koje užėmė didesnę dąlį ,

^prignJi'rfČTo -V

--j........................... .

kieti jos laivynas nepapras
tai kruta. Ant visų skrai
duolių ir dreadnaughtų sta
tomos naujos konstrukcijos 
kanuolčs, tik ' ką atlietos 
Kruppo fabrikose.

Visas kanalas užpildytas 
kares laivais. Arsenale dir
bama dieną - naktį. Nuolat 
pribūna traukiniai, kurie

Canada jau pasiuntė 32- 
000 vyrų ir žada dar 100,000, 
esant reikalui, pasiųsti. Pi
nigų karės reikalams pasky
rė 50 mil, dol. Taip-pat bu
vo daug privatiškų dovanų. 
Australija davė 20,000 vyrų. 
Australijos laivynas yra po

tijos.
Naujoji 

8,000 vyru.
Zelandija davė 

Taip-pat pris- 
daug mėsos ir 

sviesto Anglijos kariumenei. 
Pietų Afrikoj suorgani

zuota kariumenė užpuolimui 
ant Vokietijos kolionijų At

Indija pasiuntė jau kares 
laukan dvi divizijas kariu
menės. Indijos princai 
rinko karei $2,500,000.

su-

Pasisavino vokiečių 
kolionijas.

Paryžiaus “Temps”, kuris 
visuomet kalba varde val
džios, sako, jog Anglija ir 
Frąncija jau dabar užims 
tas vokiečių kolionijas, ku
rias i 
karės pabaigos.

ris jam ant žūt-būt liepė 
prasi mušt per Vogeaus, 
bet tasai negalėjo išpildyt to 
paliepimo. Tuomet jisai nu
sižudė, pasiuntęs pirm to 
kaizeriui sekančia telegra
mą: “Negalima prasimušt 
per Vogezus. Ateikit ir pa
bandykit patsai”.

Mūšiai Francijoj.
Sujyg pranešimų genera- 

liškų štabų iš Vokietijos, 
Anglijos ir Francijos — mu
štuose ties upe Aisne dar vis 
nėra stambių permainų. 
Kartais, tai viena tai kita 
puse pasigiria laimėjusi, bet 
tie laimėjimai nėra

Kiek ten žmonių 
sunku ir apsakyti.

Korespondentas 
York American”

“New 
praneša 

nuo 30 d. rugsėjo, jog vokie
čių generolo von Klucko ar
mija pasitraukė ir francū-

“VVorwaerts” uždarytas 
ant visados.

Vokiečių socijalistų dien
raštis “Worwaerts” ligišiol 
buvo uždarytas tik ant tri
jų dienų. Dabar jisai jau 
uždarytas ant visados, kol 
karė tęsis.

Rusijoj uždaryta visos 
unijos.

Peterburgo dienraštis 
__________ _ Rieč” praneša, jog 4 d. rug- 

užkariavo, nelaukiant Pjūčio, karei tik ką prasidė
jus, Rusijoj uždaryta visos 

| darbininkų unijos.
Tai, mat, kaip caras myli 

savo žmones!
Iš Šveicarijos praneša, jog 

Rusijoj uždaryta taip-pat

Nusižudė pulkininkas.
Vokiečių pujfcinink. Kock, 

kamandieras Muelhauzerio 
garnizono^ nusižudė. Kaize-

Rusai Vengrijoje.
Rusai, bevydami austrus 

iš Galicijos, įėjo jau i Ven
griją. Austrijos kariumenė 
būk tai apleido jau ir Ven
griją ir rusams likosi atvi
ras kelias į Budapeštą. Ru
sai randasi nuo Budapešto 
atstume 170 mylių.

Rusai vis dar svajoja apie 
Berlyną.

Nors rusai dar nepaėmė 
Przemyslo tvirtovės ir ran
dasi dar gana toli nuo Kra- 
kovo, vienok jie tvirtina,kad 
ant Kalėdų bus Berlyne. Di
dis kunigaikštis Nikolaj Ni- 
kolajevič turi apie milijoną 
kareivių pačioje tik Galicijo-

Baisi viešnia — cholera.
Baisi viešnia, bet nuolati-

ra — jau siaučia Rusijos Po- 
dolijoj, tarpe rusų kariume- 
nės. Daug rusų kareivių, 
kurie suimta nelaisvėn Aus
trijoj, serga cholera. Aus
trijos kariški daktarai tuoj 
atskyrė juos nuo kitų ligo
nių, bet, veikiausia, choleros 
nepavyks sustabdyti.

Tarpe francūzų, vokiečių 
ir anglų kareivių pradėjo 
siausti karštlige ir reuma
tizmas. Daugeli jų reikia 
gabenti j ligonbučius.

Mexikoj.
Villa pasisakė niekuomet 

nenorįs būti Mexikos prezi
dentu. Taip-pat ir Carran- 
zaųlavė užtikrinimą, jog ji
sai. nenorįs būti prezidentu. 
Taigi, yra viltis, kad Mexi
koj įvyks ramybė.

Baltimore j dabar atsibū- 
visfdarbininku dienraščiai, na suvažiavimas katalikiškų

‘Tarpe soęijališt

atsibuvo
nacijonališkas
mas. Apie suvažiavimą nė- 1
ra žinių. Eina tik gandas, naujos kariumenės link'ui 
kad socijalistai nori išmest. Karaliaučiaus. Rusų ran- 
iš partijos advokatą Romu- koše dar vis randasi gelžke- 
aldi, kuris simpatizuoja ka- lių linijos tarpe Tilžės ir Ka
rei.

— Laike rinkimų Švedijos 
parlamenta n socijalistai lai
mėjo dar 14 naujų vietų. Da
bar, naujame parlamente, 
yra 57 socijalistai, 86 kon
servatoriai ir 57 liberalai.

Liberalai prakišo 14 vietų, 
kurios kliuvo socijalistams.

Rusai pasiuntė vėl daug
• % •

raliaučiaus.
Eina gandas, jog Vokieti

ja mano išsodinti daugybę 
kareivių šalę Palangos, Lie- 
pojaus ir Vindavos. Tuomet 
ji mano, jog pavyks užimti 
visa Latvija.

Paskandino Francijos ka
rės laivą.

Vienas Koelmo dienraštis 
gavo žinią, jog Austrijos 
fortai Katarro pasiuntė jū
ros dugnan didelį Francijos 
karės laiva. v

VOKIETIJA GALI KA
RIAUT METUS.

Vokiečių visuomenė ir fi
nansų institucijos puikiai 
parėmė savo valdžios atsilie
pimą linkui sudarymo karės 
fondo, iŠnešančio 5 milijar
dus markių.

Sulyg apskaitymo karės 
ekspertų, karė lėšuoja Vo
kietijai kasdien apie 20 mili
jonų markįų. Reiškia val
džia galės kariauti dar visus 
metus laiko.

VOKIEČIAI ATSTUMTI.
Oficijališkai pranešama, 

jog vokiečiai tapo atstumti 
su dideliais nuostoliais lin
kui girios Aigle. Tas prane
šimas patvirtina pirmutinį 
neoficijališką pranešimą,jog 
vokiečių generolo von Kluc- 
ko armija sumušta ir bėga

ši žinia dar visgi reikalau
ja patvirtinimo ir jeigu ji 
teisinga, tai vokiečiams už
duota smarkus smūgis.

2,000,000 bedarbių 
Vokietijoj.

Genevoj (Šveicarija) gau
ta žinių iš Miuncheno, jog 
šiuomi laiku Vokietijoj yra 
2,000,000 moterų ir vyrų 
kurie vaikščioja be darbo.

VOKIEČIAI NEAPLEIS 
KRAKOVO.

Iš Berlyno praneša Jog 
vokiečiai padės didžiausias 
spėkas, kad atsilaikyti ties 
Krakova, kadangi neatsilai
kius, bus visiškai bėda. Ru
sai tuomet galėtų įsiveržt 
Silezijon ir patraukt ant 
Breslavlio.

KAISEK. WlLH£Ltfį
u

Vėliausioji Villiaus foto-
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga.
SEPTYNI KUNIGAI MO 

KINS PAKLYDĖLIUS.

TARPE LAIKRAŠČIŲ.
Du dienraščiu. Dabar jau 

praėjo užtenkamai laiko, 
kad padarius platesnį išvedi
mą apie abiejų Amerikos lie
tuvių dienraščių turinį ir pa
kraipą. Pirmųjų dienų įsi
karščiavimas praėjo ir abie
jų dienraščių gyvenimas te
ka normališko paprastumo 
vaga. Pradėsime nuo “Ka
taliko”. Tasai laikraštis mė
gino prisidengt radikališka 
skraiste ir, tarpais, mėgino 
radikališkai pamokslinin- 
kaut. Bet kur tau vilkas iš
kęs nestaugęs, o klerikališ-< 
kas “Katalikas” savaip, se-' 
noviškai, nerašęs! Tasai lai
kraštis yra taip tampriai su
sigiminiavęs su atžagareivių 
sriove, jog dėl jojo yra gyvy
bės klausimas laikymasis 
juodųjų skvernų. Jis taip ir 
daro. Juodąjį Čhicagos mi
tingą vadina svarbiausiu 
seimu. “Ka-kas” neturi nei 
tiek pilietiškos drąsos, kad 
nurodyt, jog net iš formališ- 
kos pusės tasai mitingas ne
turėjo tiesos vadinties “poli
tišku lietuvių seimu”.

Ar čia neaišku, jog tas lai
kraštis pilnai priklauso nuo 
atžagareivių kišenių malo
nės!

lėm”, kokiom jos buvo prieš 
kelis metus. Mūsų nuomo
ne, tai buvo labai geras ke
lias. Suprantama, dabar 
“Šakei” daug platesnė dirva. 
“Sakei”, beje, reiktų prisidėt 
ir prie “Sandoros”.

“Darbininkų Viltis” tuo 
tarpu išeina per mėnesį vie
ną kartą. P. Šliakys, to lai
kraščio vedėjas, sakė mums, 
jog dar mėgins tą laikraštį 
sutvarkyti, suorganizavus 
leidimą ant geresnių pama
tų. Ir tiesa! Jeigu jau taip 
laikraštį leist, kaip dabar, 
tai ir pačiai išleistuvei di
džiausias vargas.

Ir apie “Saulę” žodelis. 
Neseniai “Laisvės” redakto
rius, būdamas Mahanoy Ci
ty, apsilankė ir “Saulės” re
dakcijoj. Tarp kitko, jisai 
paklausė “Saulės” redakto
riaus, p. Bačkausko, ar per
keis kuomet nors “Saulė” 
savo rašybą. Ant to buvo 
atsakyta, jog “Saulės” įkū
rėjas, senasis Bačkauskas, 
mirdamas, pasakęs: “vaike
liai, tegul “Saulė” bus tokia, 
kokia ji buvo . Esama viso
kių laikraščių, o “Saulė” tię 
viena tokia. Tegul žmonės 

! mokinasi iš jos skaityt — tai 
Ibus lietuviškas elemento
rius”. Ir todėl, “Saulė” liks,

da. Tuomet apsieisime ir be 
advokatų ir be tam tikrų ko
misijų, kurios paprastai tik 
palaidoja Letos bangose vi
sus sumanymus.

NELAUKIAMI SVEČIAI.
Kokia tai patriotiška vo

kiečių deputacija iš vakari
nių valstijų sumanė pasima
tyt su prezidentu Wilsonu ir 
patraukt jį savo, patriotiš- 
kon, pusėn. Vokiečiai norė
ję protestuot prieš belgus 
ir tt.

Wilsonas davė suprast, 
jog jisai nesikiša į tokiu^da- 
lykus.’ Visuose panašiuose 
dalykuose jisai elgsis neu- 
tfališkai.

Kasžin, ar tik toks pats li
kimas nepatiks ir Čhicagos 
juodąją deputaciją, kuri ma
no patraukt prezidento Wil- 
soną savo pusėn?

KINS
“Žvaigždė” rašo:
“Kunigų Sąjungos seimas 

buvo New Yorke 15 ir 16 d. 
rugsėjo. Seiman pribuvo 26 
klebonai. Nutarta išrinkti 
komisiją pamaldų sutvarky
mui, taipgi paskirta komisi
ja (iš kun. A. Miluko ir kun. 
Kemešio) išdirbimui pieno 
katalikiškai presai. Taipgi 
išrinkta komisija (iš 7) išro
dymui paklydėlių laikraš
čiuose skelbiamu neteisy
bių”.

Septyni kunigai mokins 
paklydėlius... Hm... Pir
mas dalykas, kas jiems turė
tų rūpėti, tai pirmiau išvalyt 
savo burnas, o paskui ir visų 
savo konfratrų.

APIE SAPNUS ir smegenįs pradeda veikti 
Pas sapnuotoją sukįla pa-

Šiaip jau, “Kat.” straips- , , . •
niuose — ta pati pigatis ir k°Bačkauska‘i vaik.(i lentai 
n-viršutinio protavimo clva- «acKausKai vaikai šventai 
si-i Padekime viename sn-'”lldo tev0 lsakVm9- Kas 
vo N-rv “Kat ” rašo iOgibūtlJ>'ieigu mOslJ vlsų teva1’ “mokslas - turtu pagrin Palikt« .^stamen-
<las” ir visai nepaaiškina!tus. ?su Panasials isaky- 
darbininkams, kaip ištikru-' TZ r .v. , , -.ių yra su šios gadynės moks- K° davr , 1,gl.sl0L 
hi, kaip yra su šios gadynės į ??e> ta‘ ke ia«-’anV.° lalk X 
inteligentija ir kas reikia • lV?- ?lkrapsc?ll ')aY V’ 
dnrvti kad mokslas hutu i Žva,gzde” Pnespaskutl-darbininku kkJi prieki J nis ios numeris išSj° Newar? 
mesnis . Paaiškinti gi tikrai 
teisybę “Kat.” ir negali, nes 
tuomet jam reiktų kritikuot

Philadelphia, Pa. Sekantis 
numeris turėtu išeit Mas-

kapitalizmą, o to daryti jam '; • kĮ’’bonall ‘ nannvJvio hneni Tz:xorv,_ MUU K3S JdCDOnaUja.nepavelyja bosai. Kitame 
savo N-ry “Kat.” giria atža-| 
gareivių org. “Vyčius” — ir! 
giria tą org. perdėm. Ir vėl,!

! SEIMO DELEGA^F^tSy 
PATARIM^SJES^ 

vadinas, klerikališka yla iš-! Yra žmonių, kurie šventai 
lenda is maišo. Lžtat soci- 'm^į, ^acĮ lietuviai tik tuomet 
jalistus tas laikr. niekina i atsieks savo politiškus tiks- 
prre kiekvienos progos. jus> kuomet gerai išsigarsins 

r^igi, kuo-kuo, bet bepar- svetimtaučių spaudoj. Pas 
tyvišku laikr. “Kat.” negali1 nekurtuos veikėjus ta nuo- 
vadinties. Tai yra papras- monė pavirto manija, liga, 
tas Rymo agentėlių laikraš- Jie rekomenduoja įsteigti 
tis. ' biurus, komisijas, pasamdy-

Kas kita “Naujienos”. Jos ti tam tikrus juris konsul- 
nesidangsto bepartyvišku- 
mo skraiste ir pasisako, jog 
esančios darbininkų dien
raščių socijalistiškos pakrai
pos. Taip elgties — reiškia 
gražiai elgties, reiškia sakyt 
teisybę. Be daugybės žinių 
“Nauj.” yra ir šiaip dar gerų 
pamokinančių straipsnių gi
lesnio turinio, ypač subatos 
numeriuose. “Nauj” redak
cija savo apžvalgose sugeba 
paliesti gyvenimą visoje pil
nybėje ir nušviesti dalykus 
taip, kaip tai naudihgiausia 
yra darbininkų išsiliuosavi- 
mo idėjai. “Nauj.” visuo
met turi savą, neskolintą pa
žiūrą ir eina savo keliu be 
svyrinėjimų, be prisigerini- 
mų. Pertai “Nauj” išlaiky
mas yra svarbus visiems A- 
merikos lietuviams darbi
ninkams.

“Amerikos Lietuvio” pir
mą num. gavome, bet tuo 
tarpu, būtų dar peranksti 
kas nors apie tą laikraštį 
pranešti. Laikraštis vadi
nasi bepartyvišku . Bet tai, 
kaip žinoma, yra paprastas 
garsinimosi būdas.

“šake”, kaip skaitytojai 
patėmys iš pranešimo, tel
pančio ant 7 pusi. šiame“Lai- 
svės” N-ry, žada eit du sykiu 
mėnesyje. Dabartiniai “Ša
kės” tvarkytojai neseniai 
lankėsi “Laisvės” red. ir męs 
daug su jais šnekėjomės apie 
reikalus juokų laikraščio. 
Nurodėm tūlas ydas seno
sios “Šakės”. Leidėjai sakė, 
jog rūpinsis versti “Šakę” 
tikru satyros laikraščiu ir 
tame męs jiems! prijautėme.

Gero
merikos lietuviams reiktų. 
Patartume šakiečiams ar
čiau susipažint su “Dilgė-

BIZNIS Iš KARĖS.
Amerikos laikraštinis bo

sas, p. Hearst, sumanė iš ka
rės padaryt didelį biznį. To 
gudragalvio laikraštininko 
galvoje gimė mintis įtaisyt 
taikos demonstracijas. Ir 
štai, kaip New Yorke, taip 
San Francisco, kur yra He- 
arsto laikraščiai, rengiama 
prakalbos, demonstracijos ir 
tt., renkama parašai, kauly- 
iama. palaiminimas vyskupui 
ir gubernatorių.

Tūlam žmogeliui gali išsi- 
rodyt, kad Hearst yra dide
lis ramybės apaštalas. Nie
ko panašaus. Dar visai ne
seniai, kada Amerikai gręsė 
karė su Mexika, Hearst ne
savu balsu šaukė, kad reikia
kariaut. Jo laikraščiai New! 
Yorke, San Francisco , Chi- 
cagoj, Atlantoj ir kitur dau
giausia kurstė visuomene 
prie karės. Hearst laikraš
čiai taip elgėsi todėl, kadį jie 
buvo uoliausi palaikytojai 
plėšriųjų kapitalistiškų inte-

4 Apsukrus laikraščiai: jie 
moka daryt biznį visuomet, 
bet kaip bjauri yra tokių lai
kraščių politika.

Už tai, New Yorko unijos, 
kada Hearst melde ir jas 
prisidėt prie humbugieriš- 
kos agitacijos už taiką, pa
sakė, jog jos visuomet stoja 
už taiką, bet ne už Hearsto 
rėki i amą.

KIEK LIETUVIŲ MU
ŠASI KARĖJE?

“Dilgėlės” rašo;
Rusų armijoj esą 250,000 

žydų. Lenkų esą 500 tūks
tančių (pusė milijono). Lie
tuvių nežinia kiek, bet gal 
bus kokia 50 tūkstančių. Jų 
galėjo daugiausiai žūti, nes 
išsyk juos statė pirmoj vie
toj.KAS BARBARAI?

Iškilus Europos karėm, 
prasidėjus baisiom žmogžu
dystėm, pasigirdo balsai, 
kad vienos viešpatystės ka
reiviai žudo žmones šventai, 
pagal “penktąjį dievo prisa
kymą”, išduotą Maižiui ant 
kalno Sinajaus, o kiti to pri
sakymo neprisilaiko, bet žu
do barbariškai, t elgiasi ne- 

I žmoniškai.
Vokiečiai skundžiasi, kad

tus, tiesų žinovus, susiuosti 
su augštais dipliomatais ir 
tt.

Mums tie visi pienai išro
do, tarytum, mėginimas pa- 
budavoti tautos gerovę ant 
ledo.

Nurodysim kelis faktus. 
Lenkai aristokratai kiek tai 
gaišta, kad gauti progą susi
uosti su caro dvariškiais Pe
terburge. O ką jie pešė? 
Poznaniaus aristokratija 
kaip jau meilinosi vienu lai
ku prie Villiaus II—o ką ga
vo? Finai politikieriai kiek 
tai šaukė savo užsienio biu
ruose, kiek tai landžiojo po 
kanceliarijas — o ką gavo? 
Finijos autonomijos nebūtų 
jau likę nei šešėlio, jeigu ne 
stipriai susiorganizavusi 
liaudis ir ypač darbininkų 
partija.

Airijos autonomijos išga
vimas taip-pat parodo, kad 
ne tuščiais garsinimais auto
nomija įgyta, bet ilgų metų 
kova su Anglijos ir Airijos 
atžagareiviais.

Todėl męs ir atmetam dip- 
liomatiškus' plenavimus ir 
vaikščiojimus po ministerių 
priemenes arba samdymus 
visokių advokatų .

Švieskime liaudį, auklėki
me jos politišką sąmonę — 
tai ir bus pamatas mūsų 
liuosybės.

Bet kaip su garsinimais? 
— paklaus mūsų. Atsakome 
trumpai. Kiekvienos pakrai
pos veikėjai, ypač literato- 
riai, tegul įgyja pažintis su 
svetimtaučių veikėjais sa
viškės pakraipos ir lai infor
muoja svetimtaučius apie 
savo reikalus. Lietuviai so
cijalistai lai susižino su ang
lų, soc. spauda, o tautininkai 
-fsu anglų buržuazine spau-

PADĖKA^ ŠIMTĄ KARTŲ 
BJAURESNĖ, NEGU 

PAPEIKA.
Paskutiniame N-ry ofici- 

ališko organo Amerikos 
Darbo Federacijos “The A- 
merican Federationist” yra 
straipsnis buvusio preziden
to Tafto. Tame straipsny 
yra šitokių žodelių apie 
Gompersą:

“Aš laiminu tamistą ir ve- 
lyju jums geriausio pasiseki
mo toj energiškoj kovoj, ku
rią tamsta vedi prieš socija- 
lizmą darbininkų judėjime”.

Tikras Judos bučkis! Ir 
kaip bjauru pamislyt, kad 
tokie lekajai kapitalistiškų 
atžagareivių, kaip Gompers, 
turi dar tokią didelę įtekmę 
šios šalies darbininkuose.

Bjauru!

NAUJAS HUMBUGAS.
Apie streiką “Naujienų” 

spaustuvėjė mūsų tautinin
kai jau užmiršo...

•Bet ilgai tylėti būtų buvu
si nuodėmė. Ir štai, “Tėvy
nė” pagarsina, kad einantis 
per “Keleivį” raštas “Žmo
nių skerdykla” yra vogimas. 
Tą žinią ant tų pėdų atkar
toja “Lietuva” ir Brooklyno 
teta ir visos jos išvien aima
nuoja.

Bet, kaip paprastai, mūsų 
tautininkai- pasiskubino. Jie 
pakrikštijo vaiką, kuris dar 
negimė. Pasirodo, jog “Ke
leivis”, pradėjęs tą veikalą 
spauzdint, išanksto pasakė, 
iš kokio šaltinio viskas imta.

Dabar “Tėvynei”, “Liet.” 
ir “V. L.” išpultų parausti ir 
atšaukti tą, ką rašė ant 
“Keleivio” .

Žiūrėsime!

sužeistuosius, neatsižvel
giant, ar jie apsiginklavę, ar 
3eginkliai. Vokiečiai nepri
valo užpakaly savęs palikti 
gyvų francūzų”.

Vokiečių kaizeris šį įsaky- 
kymą pripažįsta už “šven
tą”, nes jis protestavo prieš 
francūzus, kad jie dirba kul
kas “dum-dum”.

Belgai siunčia savo dele
gatus, kad papasakojus Suv. 
Valstijų piliečiams apie vo
kiečių žiaurumą, apie jų bar
bariškumą. Tie delegatai 
nasakoja ir pasmerkia vo
kiečius.

Bet štai šiomis dienomis 
o ribų v o iš Belgijos į New 
Yorką žymaus Amerikos 
dailininko žmona ir štai ką 
jinai pasakojo:

“Aš pati mačiau, kaip vo
kiečių kareiviai suareštavo 
dešimtį belgų. Čia pat buvo 
jiems padaryta krata ir at
rasta kišeniuose žmonių au
sų. akių, lūpų ir liežuvių...

“Vokiečiai * tu o j aus juos 
visus sušaudė. Ant rytojaus, 
eidama su savo reikalais, 
mačiau, kaip viena vokietė iš r 
nroto išėjo, kuomet belgai ; 
kankino jos kūdiki. Belgai,: 
nužiūrėjo, kad jos vyras 
šnipas. Jinai raudojo ir sa- A . soninabuHstus (juos

’ bet taipgi vadina lunatikais) 
°a“Jie iš visu pusiu prikišoigirdime visokil3 baikli ir l>a- nrie kūdikio nuogus kandus saklb Sapnuodamas so.nna- 
ir šaukė;

— Kur tėvas?!
“Kūdikis persigando ir 

apako. Motina neišlaikė to

su vokiečių kareiviais, kad 
žudo paimtuosius nelaisvėn, 
kad .moterims kapoja krūtis, 
pirštus ir tt.

Rusai tą patį pasakoja ant 
vokiečių. Jie irgi “faktiš
kai” prirodo, kad vokiečiai 
baisiai žiauriai elgiasi su ru
sais.

Frartctlzai skundžiasi, kad 
vokiečiais visu r jų miestus 
degina, visur bažnyčias 
griauna, visur elgiasi barba
riškai ir dar vartoja uždraiP 
stas kulkas, būtent “dum
dum”.

Vokiečiai rašo Su v. Vals
tijų prezidentui Wilsonui 
skunda, kad Prancūzai dirba 
uždraustas kulkas “dum
dum” ir prašo Wilsono prieš 
tai protestuoti.

Francuzai duoda atsaky
mą, kad vokiečiai savo kaltę 
nori suversti ant francūzų.

Belgai vėl šaukia, kad ne
apsakomai žiauriai su jais 
elgiasi vokiečiai, vadina juos 
barbarais ir prašo užtarimo.

Kurie dabar barbarai, o 
kurie šventieji? Kas gali 
būti teisėju ir kas gali vie
nus išteisinti, o kitus pa
smerkti? Kas gali pasaky
ti, kad tie ir tie yra barba
rai, o tie ir tie civilizuoti 
žmonės?

Aš manau, kad kiekvie
nas, kuris tik sveikai pro
tauja, pasakys: “Barbara 
barbarus kaltina, barbarai 
barbarams skundus rašo ir 
barbarai barbarus išteisina 
bei pasmerkia”.

Gal daugelis pasakys, kač 
aš labai drąsiai išsitariau. 
Bet aš nei kiek neraustu taip 
išsitaręs. Aš nematau 
žmogžudystėj skirtumo, ar 
tą žmogų sušaudo, pakaria, 
bomba sudrasko, sudegina, 
pasmaugia, nunuodyja, pa- 
pjauja, durtuvu nuduria ir 
tam panašiai. Tai kamgi 
tuomet vadinti vieni kitus 
barbarais ir vieni kitus kal
tinti? .

Pagal dabartinę taktiką, 
pagal dabartinius įstaty
mus, tai žmogus niekam 
daugiau .netikęs, kaip tik 
nužudymui.

Štai Anglijos generališkas 
štabas išleido įsakymą,, kač 
negelbėti net savo skęstan
čių kareivių, bet palikti juos 
ant jūrių..

Vokietijos 53 brigados 
viršininkas išleido sekant, 
įsakymą: -

“Nelaisvėn neimti. Sušau
dyti Visus, kurie tik jums

Mūsų organizmas reika
lauja pasilsio, be kurio kūno 
mašina greitai suirtų.

Miegant nesustoja virini
mas (žlebčiojimas), nei kve-

su tų nervų suerzinimu; jis 
sapnuoja gaisrą, arba JiukS; 
mą dainavimą. Paskatinti^ 
smegenįs veikia toliau: vai
dinasi įvairus paveikslai, iš 1 J 1

■ lošia įtekmė degančios .lėm
pavimas, nei kraujo cirku- kjįnų.^^se^nuola^ę^rolę 
Racija; miega tiktai smege-; ~ **
nįs, bet ir nepilnai. Sakom 
nepilnai, nes miegantis žmo
gus nenustoja pilnai anei va-

Tankiai prabundame, ma
nydami, jog visą naktį mie-

tęsėsi tiktai trumpą «valan- - 
dėlę. Nes miegant laikąla- 
bai blogai suprantam, iš
miegojęs dvyliką valandų 
žmogus tankiai mano, būk 
vos kelias valandas temie
gojo.

, Labai gyvi ir jautrus sap
nai gali padaryti juodėjimus 
tūlų kūnok dalių. Tankiai 
sapnuojam, kad negalim iš . 
vietos pasijudinti. Norime 
bėgti, bet jaučiamės prikal
tais, norime šaukti, bet krū
tinė balso neišduoda. Kar
tais iš baimės pabundame, 
bet jeigu suerzinimas neiš
nyksta, tai ir judėjimo ner
vai pradeda veikti; tada su
rinkame, pašokam, iššokam 
iš lovos, o pilnai pabudę už
mirštam sapną .

Sapnai, ypač baisus, nie
ko gero nesuteikia. Noriu 
nurodyt, kaip jų išvengus.

Nekeikia gulti lovon anks
čiau dviejų valandų po vaka
rienei, nes virinimo darbas, 
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bulištas turi pusiau atmerk- ku.’l atllek? daug organų, 
tas akis, jis mato, kur eina ir 
ką daro; jis neturi tiktai ap
svarstymo ir supratimo; dėl-
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Ii os, anei jausmingumo, kąfi°jpm> o tuo tarpu sapnas
liūdyja pasikreipimas ant 
šdno, išsitiesimas, susirieti- 
mas, etc. Paeinanti proto 
veikmėse sumišimai nuo il
go nemiegojimo, būtent neu
ralgija, spazmos, halucinaci- 
jos ir t. p. liūdyja, jog mie
gas sveikatai yra būtinas.

Miegas kartais yra gilus 
ir ramus, kartais lengvas ir 
pertraukiamas sapnais; 
kuomet mintis veikia, bet 
valia ir sąmonė ją nekontro
liuoja, tai ji šoka nuo vieno 
daikto ant kito ir pasidaro 
vadinami sapnai.

Kartais sapnai yra taip 
tvirti, kad sujudina ir kitas 
kūno dalis. Tas apsireiški
mas vadinasi somnabulizmu. 
Tūli žmonės sapnuodami 

’vaikščioja ir atlieka tokius 
daiktus, kuriuos paprastai 
atlieka be apsvarstymo.
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baisaus reginio, ne savo bal- *? -’is.el(na >’er P^ojingiau-usias vietas, pv. per siaurą 

: lieptą, stogų kraigais, ’ kur 
I atbudęs nedrįstų eiti. Dau- 
1 gelis esame apie panašius 
'žmones girdėję arba juos 
matę. Kadangi daugelis Į 

i sapnus labai prietaringai 
dienomis pi i buvo. ^ri, tai turime paaiškint, iš 

• kur paeina sapninės svajo
nės. Iškalno primenu, kad 

Įnėra mažiausio reikalo pirk
ti sapnininką.

Kuomet miegas yra tvir
tas, niekas netrukdo viduri
nės veikmės organizmo, tai 
nėra jokių sapnų. Vienok 
jei tik kas nors pertraukia 
miego normališkumą: vidu
rinė ar išlaukinė priežastis 
(blogas vidurių veikimas, 
bloga kraujo cirkuliacija, 
arba bildėsis, baladonė), 
smegenįs truputį atbunda ir 
prasideda sapninės svajo
nės.. Tos rūšies sapnai pa
eina nuo paprastų -organiz
mo judėjimu, pv. sapnas apie 
lėkimą, kritimą. Lėkimo 
ritmas (ritmas lėkimo judė
jimų) sutinka su kvėpavimu 
ir paeina nuo krutinės kilno
jimosi. Sapnas apie, kriti
mą paeina nuo stipresnės 
kraujo cirkuliacijos. Kar
tais kraujas pradeda smar
kiau vienon vieton tekėti, ir 
sapnuotojas jaučia, būk ton 
•pusėn krinta.

Jei kvėpavimas yra kuom 
nors apsunkytas, tai sapne 
apsireiškia įvairios kliutįs 
(trubeliai), surištos su sap
nuotojo gyvenimu: studen
tas sapnuoja, kad stovi prieš 
profesorių, bet lekcijos ne
moka; užpultas kareivįs ne
gali ginklo rasti; gaspadinė 
sulaukia svečių, bet neturi 
kuom juos vaišinti, etc. Kar
tais čysto oro stoka verčia 
sapnuoti, būk ant krūtinės 
koks nors sunkumas užkrin
ta, arba būk priešas užgula. 
Tankiai, ypač Lietuvoj, žmo
nės sapnuoja, būk koks tai 
“slogutis” užgula ant žmo-| 
gaus ir laiko prispaudęs. Ar 
'dabar neaišku, kad toki sap
nai paeina nuo sunkaus kvė
pavimo, arba nuo miegojimo 
tokioj vietoj, kur oras visiš
kai netikęs?

Kadangi miego laike sme
genįs neturi užtektinai spė
kos protavimui bei svarsty
mui, tai sapninės svajonės 
labai fantastiškai apsireiš
kia.

Išlaukinės priežastįs taip
gi lošia rolę sapnų sukėlime 
Kas miega, duokim sau prie 
šviesios lempos, ant to švie
sa padaro įtekmę, nors akįs 
yra užmerktos. Lempos 
šviesos krutėjimas taipgi sa
votiškai veikia. Akių bei 
ausų nervus suerzina šviesa,

su sušuko ir pradėjo savo 
galvą i sieną mušti...

“Jfriai iš proto išėjo”.
Prie ko tokius pasielgimus 

nriskaityti? Ar tik ne prie: 
civilizacijos?...

Šiomis <
iš Europos amerikone L 
Frank ir štai ką jinai pasa-

“Aš apsistojau viename! 
noterų vienuolyne, netoli! 
Numuro (Belgijoj). Ten at-' 
vedė keliūtą belaisvių vokie
čių. Jie buvo labai ištroškę 
ir paprašė gerti. Viena vie
nuolė paėmė vandens, Įpylė 
nuodų ir padavė kareiviams 
gerti. Aš neiškenčiau ir Su
šukau, kad vanduo užnuody-

Čia jau tikrai “šventas” 
pasielgimas, nes taip daro
ma vienuolynuose.

Tai ką gi męs skaitom 
barbarais ir prieš ką protes
tu o j am? Pagaliaus, kokie 
darbai barbariški, o kokie ci
vilizuoti?

Beje, gal atsiras gudruo
liu. kurie pasakys, kad viena 
šalis barbariška, o kita civi
lizuota. Ar taip?

Suprantama, Rusija viena 
iš barbariškiausių šalių, nes 
prieš tai ir Gabrys'nesinrie- 
šina. Franci j a ir Anglija — 
civilizacijos šalįs. Bet gra
žios tos civilizacijos ‘šalįs, 
kad apsikabinę su korikų ir 
žmogžudžiu šalimi, Rusija, 
bučiuojasi ir eina sykiu kitų 
Žudyti! *

Kodėl taip yra?
Atsakymas aiškus; kapi

talizmas neatskiria civiliza
cijos mio barbarizmo, kapi
talizmas nežiūri, ar tai mo
narchija ar republika — jis 
veikia išvien, kad tik padidi
nus savo galę. Pakol priva
ti ška nuosavybė viešpataus, 
pakol jinai nebus panaikin
ta, patol męs daugiau nieko 
nematysim, kaip tik barba
rizmą. Tik tuomet išnyks 
barbarizmas, kuomet buš' 
panaikinta privatiška nuo
savybė. Mes dabar matom, 
kad sykiu eina ir republikos, 
ir monarchijos, ir parlamen- 
tariškos šalįs. Męs matom, 
kad kaip barbarai, taip ir ci
vilizuoti žmonės tą pati dar
bą atlieka, nes juos kapita
lizmas prie to verčia.

Kuomet bus panaikinta 
privatiška nuosavybė, tuo
met męs matysim,' kas bar
baras ir tik tuomet męs galė
sime tuos barbarus pa
smerkti. Dabar gi męs tu-, 
rim pasmerkti kapitalizmą 
ir kapitalistiškąją valdžią, 
nes jie įįdžiausi pasaulio 
barbarai.

švenčioniškis.

atima ramybę, kurios mie
gas reikalauja, erzina ner
vus, ir sukelia baisius sap
nus. Juo lengvesnę valgom 
vakarienę, tuo ramesnis bū
na miegas. Perdidelis fiziš
kas'bei dvasinis nuovareis 
kenkia pailsini; vidutinis 
darbas suteikia gerą, ramų 
miegą.

Palaikymui tos smegenų 
ramybės, 1”vi reikalinga 
sveikam, stiprinančiam mie
gui, yra geru daiktu nuvary
ti kraują iš galvos į žemuti
nes galūnes, apdengiant ko
jas šilčiau, negu kitas kūno 
dalis, o lova klojant taip, kad 
po galva būtų augščiau.

Miegruimis turi būti ty
kus ir tamsus. Oras jame 
turi būti neperšiltas, švie
žias, čystas, ir nereikia lai
kyti jokių daiktų, kurie er
zintų nervus, kaip kvietkos, 
kvėpylai, etc. Lova turi bū
ti čysta ir neperkieta. Už: 
klodalai turi būti • nestori; 
geriausia vilnoniai. Per
daug minkštos pagalvės 
(paduškos) sukelia atbėgi- 
mą daug kraujo j smegenis, 
kas suteikia įvairius sapnus.

Labai naudinga kas dieną 
išvėdinti lovą ir miegniimį, 
prileidžiant užtektinai sau
lės šviesos, kuri yra geriau
sias ligų gemalų naikintojas. 
Mūsų gaspadinės neretai 
miegruimius daug rečiau 
mazgoja. Tai yra didelė klai
da. Miegruimyje męs pralei
džiame didelę dalį gyveni
mo ; užtat nešvarus miegrui
mis labai kenkia sveikatai.

Gyvenkime hygieniškai, 
tai mažiau reikės sapnuoti 
ir baisių sapnų bijoti. Ir 
sudeginkime visus sapninin
kus! Patariu kiekvienam 
“Laisvės” skaitytojui, vieton 
sapnininko, nusipirkti kokią 
nors knygą apie sveikatą.

A. J. Karalius.

Pasikalbėjimai.
“Keleivis” įvedė pasikal

bėjimus Maikės su tėvu, 
“Laisvė”—Rožytės su. moti
na, “Kova”—Povylo su dėde.

“Draugas” neiškentė ne- 
pamūgzdžiojęs socijalistus.. 
Tuomi jisai pripažino, kad 
socijalistai yra gabus ir mo
ka agituot žmonėse. “Vien. 
Liet.”, sako, irgi neiškentės, 
ir turės pasiduot įtekmei 
“raudonųjų”.

Žiūriu, jau ir “Rankpel
nyje” kalbasi Tamošius su 
Frankiu. /

Ar nebus tik jau truputį * 
perdaug panašumo?

Jaunas Socijalistus.



nuo

so, kas buvo šiurkštaus ir rašė eiles, — bro
lis, kaip kritikas, tvirtino, kad eilės puikios.

ura- 
ele-

»

Seniausia Rheimso kated- 
kurią vokiečiai sugriovė.ra,

I

•i

■S

JIi

5* "N

v?

(ir kitų planetų) ant saulės. 
Menkas, labai menkas yra 
susimažinimas žemės suki- 

Žiūnnt ant mirgančių, to- kuris baltai _ įkaitino susi- mosi, tai yra, susimažinimas 
greitumo, kokiu jinai ke
liauja aplink šaulę. Tasai 
greitumo susimažinimas 
taip lėtas, jog per daugel 
tūkstančių apsireiškia tiktai 
sekundos dalimis, bet... visgi 
jis, nors lėtai, bet neišveng- 
linai veda prie to, jog žemės 
kamuolys nustos greitumo, 
kuris palaiko’ jį dabartinėj 
judėjimo orbitoj, ir žemė 
nupuls ant saulės, sudegda
ma pirm, negu ją pasieks.

Rodos ir paminėtųjų prie
žasčių pilnai užtenka, kad 
pripažinti, jog mūsų gražios 
planetos pragaištis yra tik- 

jtai laiko klausimu, — bet 
! naujausi tyrinėjimai radijo- 
Įlogijos srityje perstato 
'mums dar baisesnį paveiks
lą. Apsireiškia nauja ir la
biausiai galima žemės mirtis 
ir tai daug greičiaus'. •

Mūsų laikrašty jau buvo 
rašyta apie radiumą ir jo 

i keistas ypatybes. Tu ypaty
bių tarpe reikia pažymėti 
l radiumo ir jo preparatų ga- 
įlę būti šiltais. Radiumas vi
suomet šiltesnis už aplinkinį 
orą. Neužilgo po radiumo

Busiantis musų planetos likimas.

Irių ramių ir tolimų žvaigž-1 daužūsiu x kūnu, permainė 
džių, kaž-kaip netiki, jog jos juodu į garą ir net, gali būt, 
lekia erdvėje tokiais greitu- išskirstė juodu į atskirus a- 
mais, prieš kuriuos mūsų tomus.
žemiški greitumai, kaip eks- Nenorom kįla mintis, jog 
presiniai traukiniai, auto- toksai likimas ir mūsų pla- 
mobiliai ir net kanuolių kul- netai skirtas. Besisukdama 
kos, tai tik menkas šešėlis. |apie saulę ir kartu su ja lėk-

Netiki ir tam, jog visi tie dama etero okeane, ir jinai 
gali pasitikti savo kely mil- 
žiniškąxaerolitą, klaidžiojan
tį erdvėse tamsų kūną, tokio 
didumo ir taip smarkiai le
kiantį, jog nuo susidaužimo 
su juo neišgelbės jos ori
niai šarvai — tamprusis o- 
ras.

Žinoma, tokia katastrofa 
yra galima ir, jei jinai atsi
tiktų, viskas gyvas turėtų 
neišvengtinai pražūti. Vie
nok, menkai yra vilties tokią 
pabaigą sulaukti. Atstumai, 
kurie skiria dangaus kūnus, 
neišmieruojamai dideli, su
lyginant su pačių kūnų didu
mu. Liuosos vietos kūnų ju
dėjimui taip begalo daug, 
jog, nors jų susidaužimas ir 
galimas, bet tasai galėjimas- 
susimažina veik iki nolio — 
nieko.

Greičiau galima laukti ne j atradimo, tuomi jo (ir kitų 
katastrofiškos, o prigimtos -
mūsų laikinio viešbučio pa
baigos. i

Žinodami, jog saule ran
dasi ataušimo perijode. jog 
iš baltos žvaigždės jinai jau 
tapo geltona, vėliau taps 
raudona ir, galop, atauš 
tiek, jog visai nustos švietu
si, mokslinčiai spėjo, jog 
prigimtu būdu gyvenimas 
^nt žemės pasiliaus nuo šilu
mos trūkumo. Ant tokios 
temos, apie svieto pabaigą, 
i ašyta daug moksliškų apy- 
-al>ų, ir tokia žemės gyveni
mo pabaiga iki paskiausių 
laiku išrodė prigimčiausia. 
Bet juk tai būtų tiktai gyve
nimo užbaiga, o pati mūsų 

'planeta tęsti savo kelionę 
šauliu ii- visos mums mato-; pasaulio erdvėje tol, kol ne

susi daužtu su kitu dangiš
ku kūnu ii- išnaujo užžibėtų 
nuosavia šviesa. Mes pasa
kėm, jog menkai galima ti
kėti tokiam susidaužimui 
Įvyksiant, bet, vienok, jisai 
neišvengtinas.- Visas daly
kas laiko perijode. Susidau
žimas beveik negalimas bė
gy to menko laikotarpio,

šviesuliai nėra amžinais, jog! 
kiekvienam jų anksčiau ar 
vėliau lemta pražūti, kaip 
tas lemta ir mūsų žemei.

Ne šimtus, ne tūkstančius, 
bet milijonus metų lekia sa
vo orbitomis - keliais plane
tos, puola erdvėn saulės - 
žvaigždės, ir mislinasi, jog 
niekas negali jų bėgio su
stabdyti, praamsįais vienodo 
jų judėjimo iškreipti.

Bet mąstymai ir net as
tronomiški tėmijimai moki
na mus, jog paveikslas, kuris 
mums rodos amžinu, tik 
mums tokiu apsireiškia, ka
dangi męs tik menką aky- 
mirksnį gyvename.

Ne žvaigždinis dangus 
amžinas, bet męs pertrum- 
pai gyvename, kad patėmyti 
jo permainas. Tik-ką pama
tęs svietą, žmogus vėl išeina 
i slaptingą, nežinomą “nie
ką”, ir net daugelio gentkar- 
čių prityrimas, didžiųjų pro
tų žinių rinkimo rezultatas, 
tas viskas, kas patirta bėgy 
keliolikos trumpų žemiškų 
amžių, labai mažai reiškia

V Z

prieš geologiškus perijodus, 
mūsų mažytės planetukės 
—žemės gyvenime. Gi, mū
sų žemė v ra tik menkas, nie
ko nereiškiąs žvaigždinės si
stemos atomas.

Bet nors ir menkas laikas, 
kaip žmogaus protas pradė
jo susipratusiai tėmyti ap
supančią ji beribę visatą, 
Hoi’S ir trumpas mūsų am
žius, męs visgi Įstengsime 
sužinoti, jog ne tik mūsų gy
venimas, bet ir atskiru pa-

Leonidas Andrejev.

Nenorom kįla mintis, jog

mos žvaigždžių sistemos gy
venimas taip-pat nykstantis, 
taip-pat praeinantis, kaip ir 
mūsų žmogiškas gyvenimas. 
Skirtumas tik tame, jog 
žmogaus gyvenimas nesuly
ginamai trumpesnis už pla
netų ir žvaigždžių gyveni
mą. Žmogui nuo jo tolimos 
žemės jau tekdavo'su astro- gy to menko laikotarpio 
nomiškų įrankių pagelba tė- kaip prasidėjo ant žemės gy- 
myti tolimii pasaulių p ra- vastis, nuo pirmutinės pro
zų tį.

Kokiame -.nors dangaus 
skliautu kampe urnai užside
ga naujas šviesulys, jo švie
sumas dieną nuo dienos didi
nasi. pasiekia maksimume— 
augščiausį laipsnį, paskui 
pradeda mažėti ir išlengvo 
pranyksta. Tas reiškia, jog 
kur-tai, milijardų milijardai 
viorstų nuo mūsų planetos, 
susidūrė du tamsiu dangiš
ku kūnu, ir kolosališka jų 
susidaužimo* jiega pagimdė 
•emažiau kolosališka karštį,

toplazmos atsiradimo iki 
paskutinio žmogaus žuvimo, 
bet jis neišvengtinas pačiai 
gyvybės nešiotojai — žemei, 
kadangi jinai gali per visą 
amžinastį to susidaužimo 
laukti.

Galima įsivaizdinti- ir ki
tokį visokios gvvybės, o pas
kiau ir pačios žemės išnyki
mą, ir tasai naujas žemės 
kamuolio mirties paveikslas 
mokslinčių tarpe turi nema
žai šalininkų.

nnnuolimas žemės
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jam giminingų elementu) 
^galėjimu patįs save šildyti, 
bandė išaiškinti vidurine že
mės kamuolio šilumą. Šito
je tai radiumo ypatybėje ir 
slėpėsi nauja galima žemės 
mirtis.

Radiumas mus pertikrino, 
jog medega neamžina. Me- 
degos nežavimas ,kas dar 
taip neseniai skaitėsi nepa
judinama teisybe, dabar su
naikintas prityrimu. Ra- 
diumas yra uraniumo subi
rėjimo produktu. Uraniu- 
mas yra sunkiausias, sulyg 
atominio sunkumo, elemen
tas. Perdaug sudėtinis ura
niumo atomas atgyvena sa
vo amžių ir sutrupa į mažes
nio atominio sunkumo mede- 
gas.

Ypač svarbių jog sulyg 
naujausių sprendimų tasai 
subirėjimas labai neseniai 
prasidėjo! Neseniai, — su
lyg geologiškos laiko pras
mės, bet visgi neabejotina, 
jog visas dabar esąs radiu
mas atsirado tik pastarų 
tūkstan mečių laike. Juk 

'patsai radiumas nuolat įra- 
trupa, ir jo “gyvenimo” pe
ri j odas neperviršyja 2000 
metų. Tai aky mirksnis, 
palyginant su mūsų žemės 
amžiumi. Jeigu radiumas 
būtų buvęs pirmpradiniuose 
žemės sluogsniuose, tai prof. 
Curie nebūtų galėjęs jo at
rasti, nes iki to laiko, kuo
met žmogus atsirado (tik
riau sakant, dar ilgai prieš 
tai), radiumo nebūtų nei 
pėdsakų užsilikę. Uraniu
mo subirėjimo perijodas du 
ir pusė milijono kartų ilges
nis, negu radiumo, ir tęsiasi, 
abelnai, 5000 milijonų metų. 
Kuomet tasai terminas pra
eis, uraniumas, kaipo atski
ras elementas, išnyks 
žemės kamuolio.

Bet juk ne vien-tik 
niurnas, kaipo atskiras 
mentas, išnyks nuo žemės 
kamuolio.

Pagalios, ne vie-ntik ura
niumas įra! Jau ir dabar 
tam pačiam procesui pasi
duoda lengvesnis elementas 
—.tariamas ir, galop, pats 
radiumas ir jo iširimo pro
duktai. Ir kuo mažesnis 
atominis naujo iširimo pro
dukto sunkumas, tuo trum 
pesnis jo būvis; jis vis mai 
nosi, kol neatsiranda nauja 
pastovi atomo forma. Labai 
ir labai galimas daiktas, jog 
visiems žinomas švinas pa
sidarė iš radiumo, teisin- 
giaus — iš poloniumo, radiu
mo iširimo produkto.

Nyksta užsitikrinimas, 
būk kitų elementu atomai 
yra amžinai “drūti”. Tas, 
kas, taip sakant, “vakar” 
prasidėjo su uraniumu, “yy- 
1 <)j” ištiks kitus kūnus. TūU 
mokslinčiai sako, jog tokis 
subirėjimas jau prasidėjo ir 
kituose lengvesniuose ele
mentuose, bet kol kas jis ne
išmatuojamai menkas ir męs 
negalime jo užtėmyti. Kas 
žino, ar mūsų tolimi ainiai

neskaitys elementų radio- 
aktyviškumo — subirėjimo 
įstatymą taip-pat visotinu, 
kaip mūsų protėviai skaitė 
atomo amžinasties įstaty
mą?

- ~--.niWVr.iaB

Matomai, mūsų pasaulis 
savo amžių atgyveno. Tvar
kios atomų sistemos, kurios 
sudaro jo medegišką pama
tą, tarsi pailso suktis aplink 
savo centrus ir yra naujai 
pergrupuojamos. Iširimą se
ka paliuosavimas energijos, 
kuri kadaise buvo išaikvota 
atomų besitvėrimui, ir ta,da
bar paliuosuojanti, energi
ja, pareidama į šilumą, sude
gins mūsų vargšę žemę taip- 
pat pilnai, nors ir ne taip- 
spėriai, kaip ir susidauži- 
mas su kokiu kitų dangaus 
kūnu.

Gal būti, jog ir tas paveik
slas, kurį astronomai kar
tais patėmyja (apie ką augš- 
čiau minėjome), yra pasek
mė nesusidaužimo, bet sau- 
valio tamsaus dangiško kū
no iširimo.

Taigi, prie visų mūsų že
mei gręsiančiu pražūties pa
vojų prisidėjo dar vienas ir, 
kas žino, gal būt, pats tikė- 
tiniausis.

Kuomet gi galima tos ka
tastrofos laukti?

O, skaitytojau, jūs galite 
dar nesirūpint apie save ir 
net apie savo anūkus. Juk 
męs kalbame apie paties že
mės kamuolio pragaištį; o 
laikiniai jo svečiai, žmonės, 
labai gali būt, išmirs daug 
anksčiau, negu prisiartins 
ta ar kitokia mūsų planetai 
mirtis.

Amžinai besimainančiose 
gyveninio formose męs tik 
viena tų formų. Dar anks- 
čiaus, negu žemė numirs, 
žmonių skeletai bus, gal-būt, 
laikomi paleontologiškuose 
mažėjuose, greta ichtiosau- 
rų skeletų, ir naujos, gausiai 
apdovanotos, esybės, musu į . ...... . . . „ . .
■žemiški įpėdiniai, kalbės | kaiP rytmečio giedra, barzdute tokia švelnų 
apie mūsų laiką, kaipo apie | jog, rodosi, galėjo padabinti net moterį. Ji- 
tūlą perijodą, kuomet ant Įsai mėgo knygas, gėles, muziką, šalinosi vi- 
ant žemes gyveno žmogus...

J. Stropus.

Raudonas Juokas
Turinys. Tąsa laiško žuvusio aficierio. 

Tai buvo puikus žmogus, poetiška prigim- 
čia, švelnus, o vienok karė padarė jį žiauriu 
kraujo praliejimo mylėtoju.

Kas sugrąžins tuos, ką žuvo?
Prakalbos. Kalbėtojas aiškina apie ka

rės baisenybes ir kviečia iškasti duobes ir 
palaidoti jose ginklus, bet tamsiosios jiegos 
įtaiso skerdynes, pavartoja prieš žmonių

(Tąsa).
malais. Mano prieteliau, nepyk už baiką. 
Tu esi toks mandagus ir taip žmoniškas, 
jog, rasit, norėsi pavadint mus nakties plė
šikais, bet, atsimink, juk ir męs patįs nuogi- 
pliki ir neturime kuo apsirėdyt. Aš jau se
niai nešioju kokią tai bobos jiekę ir panašus 
į....’ negu į aficierį laimėjusios armijos.

“Beje: tu, rodosi, vedęs ir tau nelabai 
smagu skaityti tokie dalykai. Bet... supran
ti? Mergos. Lai ima juos velniai, aš jau
nas dar ir trokštu meilės! Palaukie — ar 
tai turėjai sužiedotinę? Ar tai tu ro
dei man fotografiją kokios tai merginos ir 
sakei, kad tai tavo sužiedotinė, o ten apa
čioje buvo parašyta kas tai liūdno, liūdno. 
Ir tu verkei. Tai buvo seniai. Aš vos be-

/ 

pamenu, nes tai buvo seniai, labai seniai. Ir 
tu verkei. Kodėl verkei? Kas tokio liūdno 
buvo ten parašyta? Ii’ tu verkei, verkei.... 
Argi negėda aficieriui verkti?”

...“Varnai, krankia. Ar girdi, drauge: 
varnai krankia. Ko jiem reikia?...”

Toliaus jo laiškas jau buvo neįskaito
mas, eilutės buvo nusitrynusios, o parašo 

' negalima buvo perprast.
Ir keista: prisiminimas žuvusio neiš

šaukė manyje jokio pagailos jausmo. Aš la
bai aiškiai persištačiau jo veidą, kuriame 
viskas buvo minkšta, lipšnu, kaip moters 
veidas: skruostai buvo rausvi, akis aiškios,
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nintelis kaizerio sūnus, kuris 
laike šios karės tarnauja lai
vyne.

galėjo rišties su krankiančiais varnais, 
ske r dy n ė m is, m i r ti m i.

...Varnai krankia....
Ir staigiai, kaip žaibas, nušvietė mane 

stebuklinga mintis, jog jokios kares nėra, ir 
jog tie baisumai tai tik tuščias įsivaizdini- 
mas nesveikos vaidentuvės. Nėra nei už
muštųjų, nei lavonų, nei tų šmėklų, kurias 
sutveria pakrikusi mintis. Aš miegu augš- 
tielninkas ir man brėkšta šiurkštus sapnas, 
kaip kūdikystėje: ir tie tylus, nykus kam
bariai, kuriuos išpūstyjo mirtis ir baimė, o 
mano rankose koks tai nepaprastas laiškas. 
Brolis būk'tai gyvas, visi jie sėdi už stalo ir 
girdžiasi, kaip skamba indai.

...Varnai krankia...
/

Ne, tai teisybė. Nelaiminga žemelė, juk 
tai tiesa! Varnai lekioja. Tai ne išmislas 
tuščiakalbio plunksnabraižio, jk1 škančio pi
gių efektų ar pamišėlio, nustojusio proto. 
Varnai krankia. Kur gi mano brolis? Ji
sai buvo gailestingas ir prakilnia širdimi 
žmogus ir niekam blogo nevelyjo. Kur ji
sai? Atsakykit man, prakeikti užmušėjai! 
Prieš visą Į»asaulį aš klausiu jūsų, prakeikti 
užmušėjai, juodvarniai, draskanti kūnus, 
nelaimingi, paslydusiu protu žmogiukai. 
Jūs žvėrys. Kodėl užmušėte mano brolį! 
Jeigu jūs turėtumėt veidą, aš rėžčiau 
jums per jį, bet jūs neturite veido, pas ju
mis tai snukis plėšraus žvėrio. Jūs tik nu- 
duodate žmones, bet po pirštinėmis aš ma
tau nagus, po skrybėle — prisiplojusią žvė
ries kaukolę. Nors jūs ir išmintingai šne
kate, bet aš girdžiu paslėptą pamišimą, bar
škantį sudilusiais retežiais. Ir visa galybe 
mano liūdesio, mano gailesčio, mano sudu
žusių minčių — aš prakeikiu jus, pakvaišu
sius, besiblaškančius žvėris!

XIX.
„.“Nuo jūsų męs laukiame gyvenimo 

pataisymo!”
Šaukė kalbėtojas, led ne led besilaiky

damas ant paaukštinimo, balansuodamas 
rankomis ir judindamas vėliavą, ant kurios 
buvo parašas: “Šalin karė!”

— “Jūs, jaunuoliai, kurių gyvenimas 
dar nepražydo,apsisaugokite save ir ateities 
kartas nuo to baisumo, nuo to gyvuliško 
nuožmumo. Nėra spėkų, idant kęsti, krau
jas užplūdo akis. Dangus griūva ant galvų,

Žeme prasiveria ties njumis. Gerieji žmo
nės...”

Minioj kas tai suūžė ir balsas kalbėtojo 
paskendo neramiai sukuždėjusioje balsų jū
roje.

...“Tegul jau būsiu aš irpakvaišėlis, bet 
aš teisybę sakau. Mano tėvas ir brolis pū
va ten, kaip pastipėliai. Sukurkite ugnis, 
iškaskite duobių ir palaidokite ginklus. Su- 
ardykite kazerfces ir nutraukite nuo žmo
gių tuos žibančius drabužius, nupieškite 
juos. Negaliu kęsti. Žmonės miršta...”

Sulyg tų žodžių kas tai augštas nu
trenkė kalbėtoją. Vėliava nupuolė. Aš ne
galėjau patėmyti, kas nutrenkė kalbėtoją, 
nes greitai viskas-susimaišė. Kaip jūros vil- 
nįs, žmonių minia susiūbavo, sugaudė. Pra
dėta svaidyties akmeniais, kurčgaliais. 
Virš minios pakilo kumščios. Minia, kaip 
įsibėgėjusi, gyva vilnis pagavo mane, nune
šė kelis žingsnius ir trenkė į tvorą, paskui 
nunešė atgal, kur tai į šalį ir, pagaliaus, pri
spaudė prie medžių krūvos, kuri tik-tik besi
laikė ir kas minuta galėjo užvirsti.

Kas tai sausai ir tankiai subraškėjo. 
Minutai viskas nutilo — ir vėl sustaugė tūk
stančiai balsų, sustaugė gaivališkai. Ir vėl 
kas tai sausai ir vikriai subraškėjo.. Kas tai 
sale manęs parvirto ir iš-raudonos skylės, 
akių vietoje, pradėjo lieties kraujas. Ir 
svarus medis, puldamas, savo kraštu užga
vo mano veidą. Aš parklupau, bet pradėjau 
lysti kur tai tarpe mindžiojančių kojų ir iš
sikasiau į saugesnę vietą. Paskui aš perli
pau per kokias tai tvoras, nusilaužiau sau 
visas panages, vėl užkliuvau malkų rėduose, 
vienas iš tų rėdų sugriuvo ir aš tik dideliu 
spėkų įtempimu variausi pirmyn — o užpa
kaly manęs viskas pavirto į milžinišką ūžė
si, kur viskas bildėjo, gaudė, sprogo. Ku> 
tai skambino varpais, kas tai parvirto, tary
tum, griuvo penkių augštų namas. Prie
tamsa, tarsi, sustojo, neleisdama nakties ir 
iš anos pusės staugimas ii’ šaudymas, rodo
si, raudonai nusidažė ir nuvijo tamsą. Nu
šokęs nuo paskutinės tvoros aš atsidūriau 
kokiame tai siaurame, kreivame skersgat
vyje, panašiame į koridorių tarpe dviejų ne
bylių sienų, ir bėgau vis toliau ii’ toliau, bet 
skersgatvis neturėjo išėjimo: jį pertverė 
tvora, už kurios vėl buvo sukrauta didžiau
si malkų rėdai. Ir vėl aš leidausi bėgti per 
tuos malkų kupstynus, puldamas ir kilda
mas, tik nedrįsau dairyties, kas buvo užpa
kaly manęs; aš jau ir taip žinojau, kas de
dasi tenais iš tų rausvų atspindžių, kurie 
krito ant malkų. Kraujas iš sužeisto veido 
liovėsi tekėjęs ir veidas mano pasidarė man 
svetimu, kaip gipso kaukė, ir skaudėjimas 
beveik pasibaigė. Rodosi, vienoje iš skylių, 
kurion užkliuvau, aš net apsvaigau, bet tik
rai negalėčiau tvirtint, ar taip ištiesų buvo, 
ar man tik taip pasirodė.

Paskui aš ilgai slankiojau ir bėgiojau 
po nepažįstamas* gatves, kuriose nebuvo 
liktarnų, tarpe juodų, apmirusių namų, ir 
jokiu būdu negalėjau pabėgti iš to mirties 
labirinto. Reikėjo sustoti ir apsidairyti ap
linkui: paskui mane sekė jau tolymas, bet 
vistik nesiliaująs ošimas ir staugimas; kar
tais, kaip reikėjo pasisukti, jisai padvelkda
vo veidas, pavirtęs į kamuolius juosvai- 
raudonų dūmų, tuomet aš pasisukdavau 
betgi atgal, pakol jisai vėl neatsirasdavo už 
mano pečių. Ant vieno kampo aš pama
čiau šviesos juostą, kuri dingo, kaip tik aš 
prisiartinau. Krautuvę ūmai uždarė. Per 
platų plyšį aš dar pamačiau kampą sėdynės, 
kokią tai bačką, bet viskas vėl pasinėrė tam
soj. Netoli nuo krautuvės man pasipainiojo 
žmogus, bėgantis stačiai priešais. Mudu vos 
nesusidūrėme ir tik spėjome susilaikyt ke
lis žingsnius vienas nuo kito. Nežinau, kuo 
jis buvo: aš mačiau tik tamsų, budėjimo pil
ną, siluetą.

— Iš kur tu? — paklausė jisai.
— Iš ten.
— O kur bėgi?
— Namo.
— Aha, namo?
Jisai nutilo ir šoko ant manęs, stengda

mos parversti ant žemės ir jo šalti pirštai 
godžiai stvėrėsi mano gerklės, bet užkliuvo 
drabužiuose. Aš įkandau jam rankon, išsi
sukau iš jo nagų ir dūmiau tolyn. Jisai il
gai vijosi mane tamsiomis gatvėmis, bildė
damas savo čebatais.' Paskui atsiliko — 
turbūt jam sopėjo nuo mano įkandimo.

Nežinau jau, kaip papuoliau savo gat
vėn. Joje taip-pat nebuvo lempų ir namuo-. 
se nesimatė jokio žiburio. Aš būčiau aplen
kęs ir savo namą, Tik netyčia pakėliau akis , 
ir pamačiau jį. Tik aš ilgai abejojau: ženg
ti vidun ar ne.

(Pabaiga bus).
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reiškia, turi būti vandens ši
luma nuo 2$) iki 30 laipsnių 
pagal Reomiuro.
i Paprastai tokios maudy
nės ir yra daromos, bet dau-

“VAGIS
(Vertimas).

PRIEŽIŪRA ŽINDAMU 
KŪDIKIŲ.

(Pagal praktišką enciklo-

Kūdikis gimė. Akušerė 
arba daktaras tuojaus, pri- 
. J. j paliuosuoti kūdikiui 

ir nosį, o

f? ■r

į-

miausia ištepa kūdikio kūne
lį kokiais nors riebumais, o 
paskui labai ilgai prausia su 
muilu, kad panaikinus nuo 
kūnelio “glitumą”, tuom

Niekados nereikia kūdikį 
arti šilto pečiaus, 

I ypatingai neturi galvelė į- 
, nes gali atsitikti to-

Steponas Žeromskį.

(Tąsa).
— Suprantu, jūsų malonybė...
Tuom tarpu, kąip Obala pertikrino mus 

savo supratime, Lelevičius pjriėjo prie jo ir 
pirmiau, negu valstietis spėjo atsisukti, pa-, 
griebė jį už plaukų. Aš čia gavau progą pir
mą sykį pamatyti, kaip muša per veidą. 
Kaire ranka Lelevičius laikė už plaukų, o 
dešine mušė per veidą. Iš syk valstietis 
rankom mosavo, tartum muses baidydamas 
ir ramiu balsu sakė.

— Liaukis, Lelevič, liaukis...
— Tu jam į kaktą! — pratarė ponas Al

bertas, duodamas man papirosą ir švedišką 
degtuką.

Lelevičius “davė” jam ir į kaktą, ir į 
dantis, ir į ausį, ir į nosį, ir keliatą sykių į 
sprandą... Aš pamačiau, kaip iš valstiečio 
nosies pradėjo bėgti kraujas . Lelevičius gi 
vis dar jį mušė net į augštį pasišokėdamas... 
Pagaliaus, pasigirdo baisus nemalonus ir 
sunkus nuvarginto žmogelio verksmas, o 
paskui jis pagriebė Lelevičių už gerklės. Pa
matęs tą, ponas Albertas šoko prie valstie
čio ir taip smarkiai jam kirto per veidą, kad 
tuojaus parkrito, kaip šiaudų kūlys. Giri
ninkas dar užpuolė ant gulinčio, paspardė jį 
kojomis ir paskui sugrįžo prie mūsų, kaip 
vėžys raudonas.

Nepoilgam ir Obala atsikėlė; jis spjau
dė kraujais ir šluostėsi marškinių 'rankove 
kruvinas lūpas. Ant jo veido nesimatė jo
kių mušimo ženklų. Jis ilgai kosėjo ir spjau
dė kraujais: paskui priėjo prie kumelaitės

dėtose ant krūtinės rankose jis laikė iš me
džio padirbtą kryžių, be jokios “mukelės”. 
Aplinkui jį lekiojo daugybės vuodų ir mu
sių; jos nusileidžiant veido, lenda į nosį ir 
burną. Obala paėmė šaką ir pradėjo muses 
ir vuodus baidyti. Kada jis sugrįžo prie mū
sų, jo akįs pasidarė miglotos, tartum van
dens pilnos.

— Iš kokios priežasties jis mirė? — už
klausė ponas Albertas, eidamas per duris.

— Kas gi gali žinoti?... Tik susirietė ir 
viskas.

— Vienu valkata mažiaus bus! — tarė 
Lelevičius, atsisukęs į mus ir gardžiai nusi
juokė.

Obala pažiūrėjo j Lelevičių ir jo akyse mas savo amžiaus dienas, tai 
pasirodė kokia tai neapykanta, kokis tai dauguma visai su juomi ne

MOTERIMS
NAUJIENOS

— Lelevič, laike pietų užeikie pas poną 
Rusevičių ir paprašykie jį, kad parašytų ant 
Obalos skundą už vogimą kntų,— iškilmin 
gai pasakė ponas Albertas.

— Jūsų malonybė, susimylėkite, dova
nokite man už šias lentas... — pradėjo vals
tietis maldauti.

— Matai, šunio sūnus, ko jis užsinorė- 
!... — Linksmai ištarė Lelevičius. — Per

daug tu gudrus!
— Bet kodėl aš tau turiu dovanoti?
— Pirmą ir paskutinį sykį, jūsų malo

nybe... Aš niekados čia nebuvau ir nebūsiu. 
Juk reikia gi iš ko nors sukalti grabą, o čia 
ir valgyti nėra ką, stačiai nors gulk ir mirk 
badu.

— Kokį grabą?
— Vaikui grabą. Matot, mano sūnus 

numirė, Jonelis...
— Ir tu vagi? ! Ir net grabui lentas va

gi?! Tik tu pamislyk apie savo niekšišką 
darbą!... Ar galima surasti didesnį niekšą 
už tave? A?

Bet kur gi aš gausiu, kur gausiu?... 
—- kokiu tai keistu balsu prabilo Obala. — 
Reikia laidoti, reikia penki rubliai kunigui 
duoti, reikia už duobę rublį mokėti, o patįs 
jau ėielas mėnuo netik duonos neturim, bet 
ir bulvių nematėm. Dovanokite Jūsų malo
nybė, susimylėkite...

— Pažiūrėsime, balandyti, pažiūrėsime, 
ar ištikrųjų tu teisybę sakai ,ar tik neme
luoji, kad tavo sūnus mirė. /Na, tai eime pa
žiūrėti tavo mirusį sūnų .

Valstietis susidėjo lentas į vežimą, pa
varė savo kumelaitę ir męs paskui vežimą 
pradėjom eiti. Kaip valstietis, taip ir ku
melaitė žingsniavo gana sunkiais žingsniais, 
abudu nardė, bet valstietis ragino ją grei
čiau eiti.

Męs vėl išėjom iš girios ir įėjom į pievą. 
Dangus buvo mėlynas, saulė švietė, paukš
čiai dainavo, rasa dar nebuvo nukritus, bet 
neapsakomai dailus rytas ir męs gėrėjomės 
juomi.

Netoli nuo girios mažas kaimelis. Oba
los namas ką tik pastatytas ir dar viena pu
sė nepadengta, kiemas neaptvertas, kelių 
žingsnių-nuo namo atstumoj stovi svirnas, 
suvienytas su tvartu .

— Kur numirėlis? — paklausėm męs 
atsistoję kieme prie mėšlų krūvos, kuri už
ėmė pusę kiemo.

— Jis guli svirne.
— Tu vedęs?
— Ne, našlys!...
— Na, tai parodykie numirėlį, nes męs 

norime matyti.
Obala meškiškais žingsniais priėjo prie 

svirntf, atidarė duris ir įleido mus. Svirnas 
visai tuščias ,viename kampe numesta šieno 
kokštelė, vidury šiaudų glėbys, ant kurių 
gulėjo penkiolikos metų vaikiščio lavonas.

• Vaikas taip pat išdžiuvęs, kaip ir tėvas, 
kojos tokios pat juodos, kaipir tėvo, tik jo 
veidas nupraustas ir plaukai sušukuoti. Su-

tokioj pozoj, kokioj kūdikis 
randasi. Tampymas kūdi
kio kojalių ir rankelių, su
spaudimas vystikails, yra vi
sai nereikalingas ir blėdin- 
gas kūdikiui. Reikia atsi
minti, kad kūdikis visą laiką 
motinos viduriuose buvo su
sirietęs ir rankutes susidė
jęs ant krūtinės • reiškia 
visų kūdikio kūno dalių išsi- 
taisymas reikalauja tūlo lai
ko ir pats per save, o ne spe- 
ciališkas, kaip tankiai daro 
mūsų moteris. Mat, daugu
ma mano, kad jeigu kūdikį 
liuesai laikysi, nesuspausi ir 

tuomet neištaisysi jo kaulų, tai jis - - -ji i • • y J • 1 • vi • I 
būna iš- ir tam panašiai. Tokia nuo- 

jaus- menė yra visai klaidinga. 
Juo kūdikis liuosiau vysto
mas, liuosiau laikomas, juo 
jis sveikesnis išauga ir jo vi
sos kūno dalis pačios per sa
ve išsitaiso .

Suvyniojus kūdikį galima 
nagui (lyti ant paduškos ir 
šiltai apkloti. Paguldyti bū
tinai reikia ant nugarėlės.

Labai mažai kas žino, kaip 
reikia paguldyti kūdikį, o 
tas didelę rolę lošia. Labai 
daug būna atsitikimu, kad 
nuo neteisingo paguldymo, 
kūdikis tuojaus miršta. Da
lykas štai kame: ką tik užgi
musio kūdikio yra labai di
deli kenenai ir jeigu kūdikį 
oaguldyti ant kairiojo sene
lio, tuomet kenenai pradeda 
spausti jam širdį, pasidaro 
neteisingas širdies plakimas, 
o silpnesnių kūdikių ir visai 
paliauja — kūdikis miršta .

Galima pilnai daleisti, kad 
dauguma kūdikių, taip vadi
namų “užgultų”, visai ne 
motinu užgulti, bet mirė nuo 

žydėti”, t, y. visą Į paguldymo ant kairiojo šo- 
.. L raudonais nelio, kuomet jį pradeda žin- 

spuogais, kas visai nepriva- dyti.
\ / Tą turi kiekviena motina
apiplauti, ir kiekviena auklė gerai įsi-

ne taip apseina, kaip moks
las reikalauja, bet prisilaiko 
senoviškų įpročių, paliktų 
mūsų bočiais.' Todėl čia 
trumpai norime nurodyti, 
kai]) tas viskas turėtų būti.

gailestis, bet jis nieko neatsakė.
— Ar tu turi daugiau vaikų?
— Neturiu, Jūsų malonybė, tai 

vienintelis sūnus, vienintelis!...
Matomai, žaibas skaumų trenkė jam į 

širdį, kuomet jis tuos žodžius ištarė, nes jo 
balsas labai keistas buvo. Paskui jis parė- ' 
mė rankomis galvą, nuleido žemyn akis ir burna ' i 
stovėjo labai nuliūdęs. Taip jis išsto- jau pasigirsta kūdikio verk-‘gali išaugti kreivas, šleivas 
vėjo gana ilgą laiką, bet staiga griebėsi; smas; 
rankomis už savo plaukų ir iš visų pajiegų į 
rovė juos žemyn.

Per valandėlę jis vėl nusiramino ir pra
dėjo nešti kirvį, pjūklą, oblių, kaltą, plaktu- suruošta 
ką, vynis, mastą ir šukėj išvirtus klijus. Su-1 maudynė, kad vandens šilu- 
rinkęs visus tuo.s daiktus, pradėjo graba i mąJ.y 2mtųs kūdikio kūno,—- ° HrPieKio fiTri nnfi Arnnrlnna

— Ignai, ar negalėtum tu man padėti 
grabą sukalti, nes vienam sunku? — tarė 
Obala Lelevičiųi.

— Eik į peklą, kvaily! Mat, aš čia su 
juomi susidėsiu grabus daryti. Greičiau tu 
psisipažink ponui, kaip jūs ingius lukšte- 
nat? Ar žinai, ponas, kad šitie valkatos 
vasarą, kada dar rugiai nenunokę, ot, kaip 
ir dabar, tai vaikščioja po laukus ir Inkšti- 
na iš varpų minkštus grūdus. Prisilukštena 
pilną kišenių ,atsineša į namus ir verda 
buizą.

— Už šiandieninę vagystę bus paduotas 
skundas. Jeigu nori, tai dar gali geruoiu

verksmas 
šauktas nemaloniais 
mais, kurie apima kūdiki 
įžengiant į mūsų pasaulį.

Visų pirmiausia turi būt 
kūdikiui tokia

— Susitaikysime, jūsų malonybe, susi
taikysime. Aš jūsų malonybei atidirbsiu...

— Ant dirbimo aš nesutinku. Tu duosi 
keturis rublius man ir vieną rublį ant baž
nyčios, o jeigu ne, tai turėsi kalėjiman atsi
sėsti. Dabar gali apsimislyti, aš duodu lai
ko iki rytojui, nes skundas bus paduotas tik 
rytoj. Na, pasilik sveikas.

xMęs išėjom. Ponas Albertas greitai nu
ėjo per kiemą; aš pasilikau už vartų, kad iš
girsti, ką kalbės Lelevičius su valstiečiu: 
Lelevičius pasiliko svirne. Jis iškišo galvą 
ir pamatęs, kad ponas Albertas jau toli, 
greitai pradėjo kalbėti:

— Tu, Vincai, nieko nebijok, aš jį per
kalbėsiu... nieko nebijok... Aš paskui atei
siu, atsinešiu savo oblių ir puikų grabą pa
darysim, lai tik šie ponai nueina, o aš atei
siu ,nebijok nieko...

Paskui Lelevičius išbėgo iš svirno, pasi
vijo savo poną ir pradėjo pasakoti, kad Oba- 
lą būtinai reikia nubausti. Bet į kalėjimą jį 
sodinti negalima, nes ten jis dar didesniu 
vagim taps.

— Pažiūrėsime, pažiūrėsime, bet dabar 
apie tai nekalbėk, — pertraukė jo kalbą po
nas Albertas ir liepė priešaky eiti.

Truputį paėjėjus, męs užėjom už kalne
lio; ten buvo prūdas, apaugęs krūmais. Pa
sigirdo įvairus paukščių balsai. Man liepė 
pasilikti ant kalnelio ir šaudyti antis tuo
met, kuomet jos lėks iš prūdo, o ponas Al
bertas su Lelevičium nuėjo toliaus ir išnyko 
iš mano akių. Aš jaučiausi neapsakomai pa
vargusiu ir atguliau ant žemės su tokia min- 
čia, jeigu žemė pradėtų drebėti arba veži
mas atvažiuotų su gražiausiom merginom, 
tai vistiek aš nesikelsiu nuo žemės. Aš at
guliau augštieninkas ir žiūrėjau į dangų, į 
augštas pušis, į prūdą, kaip jame eina vil
nis ir paskui atsimuša į krantą ir vėl atgal 
įpuola į prūdą. Karts nuo karto pradeda 
siūbuoti pušįs ir išrodo tokiais keistais, di
deliais sutvėrimais.

Ant augštų pušių lekiojo varnos ir ne
apsakomai šaukė; jų tas šauksmas išrodė, 
yg pagelbos reikalaujantis.Aš atydžiai pra
dėjau j jas žiūrėti ir suradau priežastį to jų 
šauksmo.

Vienoj augs te j pušy sėdėjo ant šakos 
vaikiščias ir ilga lazda badė iš lizdo dar ne
mokančius lekioti varniukus. Aš pakėliau 
galvą ir pamačiau kitą vaikiščią, kuris gau
dė išmestus iš pušies varniukus. Kas minu- 
ta, tartum akmuo,t krito juodas, bjaurus 
varniukas. NekUrie išsyk užsimušdavo,

(Pabaiga bus).

kūdikiui ir reikalingas, nes 
jis apsaugoja jo kūnelį nuo 
trinimo drabužių ir tempe
ratūros permainų; kada tas 
glitumas pasilieka nereika
lingu, tai jis pats per save iš
nyksta.

Iš priežasties ilgo ir ener
giškoj pirmoj maudynėj plo
vimo, kūdikis iš pirmų dienų 
pradeda 
jo kūneli išberia

lo būti. Pirmą sykį užtenka 
kūdikį lengvai 
kad nepasiliktų ant kūnelio i temyli, kad nepaguTdyti 
kraujų, išlengvo apiplauti;*"’’ 
vėl čystu vandeniu, pašildy-j 
ti vystyklus ir įvynioti į juos o-uldyti 
kūdikį. | J.

Paskui reikalinga apžiū-; kaisti, __
rėti ir sutvarkyti bambytė. kios pat pasekmės, kaip ir
Čia irgi nereikia niekuom 
tepti bei barstyti, bet tik ap
saugoti nuo oro įtekmes. To
dėl reikalinga nupirkti ap- 
tieko.j tam tikro sterilizuoto 
audeklo, vadinamo marlių, 
iškirpti skylė, užmauti ant 
bambytės, aprišti “bintu”.

Tuomet apvilkti marški
nėliais ir suvynioti į minkš
tas palukes.

Suvyniojimo būdas sekan
tis: pirmiausia padėti “mul- 
tinavą” palukę, o ant jos 
drobinę, tuomet suvynioti į 
drobinę, o paskui į multina- 
vą.

Vyniojant kūdikį, būtinai 
reikia prisilaikyti sekančių 
taisyklių neištiesti nei ran
kelių, nei kojalių, bet palikti

paguldymas ant kairiojo šo- 
nelio. Taipgi reikia žiūrėti, 
kad nebūtų arti atdaro lan
go, o ypatingai žiemos laike, 
kur kūdikis guli.

(Toliaus bus).

mą, kad sušaukus lietuvių i kių ten Saliamonų. Paim- 
moterų suvažiavimą Ameri-1 kime skaitlines persiskyri- 
koj, tai nei vienas iš tų gar- mų. Pavyzdžiu 1911 me- 
siųjų kritikų neatsiliepė. Vi-1 tais Francijoj buvo persi- 
si jie tyli, tartum į burną i skyrimų ir prašymų dėl per- 
vandens įgėrę.

Kodėl taip daroma? Man 
rodosi, kad čia norima teisy
bė paslėpti.

“Laisvės” N. 54 Burdin
gonas sako, kad tokie klausi
mai neturi jokios vertės.

Bet kokią gi vertę turi ap
rašymai persiskyrusių šei
mynų? Aš manau, kad jeigu 
prieš apsivesiant jie būtų 
svarstę įvairius šeimyniškus 
klausimus, tai, be abejonės, 
nebūtų pasilikę tokiais ne
laimingais.

Toliaus Burdingonas sa
ko, kad jis, po apsivedimui, 
esąs ponas. Aš manau, kad 
mūsų vaikinai nėra jau tokie 
barbarai ir turi šiokią-tokią 
sąžinę. O kad žmonės yra 
ne lygių pajautimų, tai ir 
reikalinga tokie klausimai 

’svarstyti.
Vėl Burdingonas sako, 

kad skelbti, būk socijalistai

fanatikių, tai jau perdaug 
esą. Taip pasakyti irgi per
daug. Juk aš nesakiau, kad 
jie jieško fantikių, bet 
tik šalinasi nuo apsišvietu
sių merginų. B. sako, kad

giną tik tolei, kolei nekalba
ma apie apsivedimą. Aš čia 
matau labai blogus apsireiš
kimus: tai]) tik sudemorali- 
zuojama merginos gyveni
mas. Man rodos, jeigu gyve
nimo aplinkybės nedaleidžia

BOKŠTAI GRIŪVA.
Reikia stebėtis iš mūsų 

žmonių, kaip jie svarbesnius 
dalykus per pirštus pralei
džia, o ant menkesniu klau-', 7 4-
simų bokštus suverčia.

Kada aš “Laisvės” N. 48 
pajudinau klausimą apie ly
tišką hygieūą, tai iš visų pu
sių pasipylė kritikos, visi 
stengėsi, visi siuntė redakci
jai straipsnius. Bet kada 
“Laisvės” N. 51 J. V. A. pa
judino gana svarbų klausi-

gražiai draugauti ir 
stengti užkariauti 
Taip bendraujant 
mergina suviliota.

Paskui tula Katerina Rei
no sako, kad ne laiškais rei
kią klausti. Su tuom iš da
lies galima sutikti, bet to
liams jinai tęsia: “Gavęs 
vaikinas tokį laišką pasa
kys: kokiems galams reika
linga man ta pati ,kad rūpin
tis ją užlaikyti ir dar mokin
tis save suvaldyti?” Man 
rodosi, kad toks pasakymas, 
tai žemiau kritikos. Iš tokio 
išvedimo išeina, kad ištekė
dama mergina pasiliuosuoja 
nuo visų darbų ir rūpesčių, o 
antra, kad mergina, tai ne 
kas kitas, kaip tik vyro žais
las. O kur žmoniškumas? 
Jeigu jau taip, tai kam rei
kalauti panaikinimo prosti
tucijos? Kam kaltinti kuni
gus, kad jie užlaiko gaspadi- 
nes? Toliaus K. R. sako, 
būk mano pasakymas, kad 
paleistuvystė po priedan
ga šliubo esanti visai nesu
prantama. Ąš nekalta, kad 
tas tamstai nesuprantama. 
Man rodosi, kad toks pasa
kymas labai aiškus ir galima 
kiekvienam suprasti be jo-

siskyrimų 47,000, o iš jų 6% 
taip vadinamam medaus mė
nesy. Tai kas gi tas medaus 
mėnuo, kad tie saldumai tuo- 
jaus pavirsta į kartumus? 
Jeigu tokie pasilieka neper- 
siskyrę, tai ar galima jų šei
mynišką gyvenimą pavadin
ti tikru gyvenimu ? Man ro
dosi, kad toks gyvenimas ir 
yra ne kas kitas, kaip tik pa
leistuvystė po ’priedanga 
šliubo. Gal čia vėl pasakys, 
kad netiesa, kad aš nemora- 
liškai išsireiškiau. Mat, čia 
skirtumas tame, kad su be- 
šliubine paleistuve nereikia 
peštis, nereikia koliotis, ne
reikia duoti prašymų, kad 
valdžia daleistų persiskirti, 
o su taip vadinama pačia, su
rišta šliubu, kasdien reikia 
peštis, kasdien turėti nesuti
kimus, bet gyvenomo sieki
nys tas pats — užganėdini- 
mas savo jausmų.

Dar vienas nepamatuotas 
užsipuolimas, tai Dl-es, kuri 
sako, būk socijalistės mergi
nos esą išdidžios, paniekina 
paprastus darbininkus ir tik 
taikąsi prie inteligentų, kad 
gavus sau vyrą.

Man labai nuostabu, kaip 
Dl-ė gali prikergti man tokį 
užmetimą, kuomet aš visai 
nekalbėjau apie ekonomines 
išlygas. Man rodosi, kad 
kiekviena mergina supranta 
ir mato vaikino ekonomines 
aplinkybes ir jinai negali 
taip pasielgti. O jeigu atsi
randa tokių, kurios panieki
na paprastus darbininkus, o 
tik kimba prie inteligentų, 
tai ar galima tokias pava
dinti socijalistėms? Man ro
dosi, kad męs sykiu su vaiki
nais dirbam, sykiu su jais 
kovojam,tai sykiu su jais tu
rime ir draugauti,bet nesiša- 
linti nuo jų. Tokis užmeti
mas neišlaiko kritikos.

Man rodosi, kad susipra
tus mergina visuomet bran
gina vaikino protą, o ne jo 
turtą. Turtą brangina tik 
tos, kurios nenori vargti, ne
nori išvien kovoti. Tokios 
nėra scpijalistės.

K. S. Lietuvaitė.

7,000 raštininkįų bedarbe.
Prasidėjus Europoj ka

rėm, Amerikos pramonija 
turėjo apmirti. Supranta
ma, dauguma firmų sumaži
no ne tik darbininkų skati- 
lių, bet ir ofisų raštininkų. 
Tokiuose ofisuose daugiau
sia tarnavo merginos. Jau 
dabar yra užsiregistravusių 
7,000 merginų stenografių, 
kurios neteko' darbo. Reiš
kia, prisidėjo prie bedarbių 
dar iš septynių tūkstančių 
taip vadinamo “protiško” 
darbo armija .

Chinietes studentes.
Šiomis dienomis pribuvo į 

New Yorką 10 chiniečių-stu- 
denčių, kurias Chinijos val
džia atsiuntė į Amerikos 
universitetus.

Visas užlaikymas studen
čių bus padengtas iš valdžios 
iždo.

Visos studentės bus po 
priežiūra moterų krikščio
niškos draugijos.

Už papeikimą vokiečių 
karės teismas.

Amsterdamas, 28 d. rugs. 
Viena vokietė papeikė vo- a 
kiečių kareiviu žiauru pasi
elgimą ir pasakė, kad jai pė
da būti vokiete. įeieu vokie
čiai taip elgiasi. Už tok} iš
sireiškimą jinai atiduota ka
rės teismui ir, veikiausia, 
bus sušaudyta. , f



KORESPONDENCIJOS.
VARGAS SU BEDIEVIAIS eina stoti į viešą kritiką, tuo

met jie bėga nuo to. ' 
Kazys Vaikinas./k th o), Mass.•

Mūsų kunigas sumanė iš
skirti iš Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystės tikrus 
katalikus, kad galutinai ne
pavirstų į bedievius. Su 
tuomi tikslu per pamokslą 
užsakė, kad L.S. ir D. drau
gystės nariai-katalikai susi
rinktų pobažnytinėn svetai
nėn ir atsiskirtų nuo tų “lat
rų”, kurių didžiuma priguli 
prie draugystės.

Prieš paskirtą kunigėlio 
dieną, L. S. ir D. draugystės 
komitetas sušaukė nepap
rastą mitingą ir pranešė vi
siems, kad ši draugystė su
tverta ant laisvų pamatų ir 
kad jos nariai nepasiduotų 
kunigui suvilioti,nes jau kle
rikalų buvo varoma smarki 
agitacija.

Nors kunigas kvietė tik 
katalikus, bet susirinko veik 
visi tos draugystės nariai. 
Susirinkus nariams, kuni
gas paskyrė raštininką ir 
pagelbininku ir pradėjo susi
rinkusius bauginti velniais, 
pekla ir kitokiom baidyklėm. 
Bet čia ne taip išėjo, kaip 
bažnyčioj. Kada kunigas 
pabaigė savo Ii tani ją, tai pir
mininkas draugystės Vasi
liauskas pradėjo jam atsaki
nėti ir nurodyti jo negerus ir 
klaidingus darbelius. Kuni
gas, neturėdamas ką sakyti, 
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Baltimore, Md. ,
5 d. rugsėjo I.W.W. centro 

atsibuvo piknikas. . Į tą cen
trą priklauso keturi skyriai: 
lietuvių, lenkų, žydų ir italų. 
Manyta šiek-tiek pasipelny
ti, kad užlaikius tą centrą, 
nes kasa tuščia nuo pereito 
streiko. Bet iš visų keturių 
skyrių surinko apie šimtą 
publikos. Suprantama, kad 
dabar nepasipelnys. Kodėl 
taip ? Gal dabar vėl bus kal
ti socijalistai, kad publika 
nesilanko? Bet ant socija- 
listų jau negalima užmesti 
kalte, nes iš ju buvo atsilan
kę.

Tiesa, nors publikos buvo 
mažai, bet ir tai spėjo savo 
gabumą parodyti. Vienas iš 
jų bandė pavogti dęžę ciga
rų, o kitas penkis galionus 
šaltsmetonės (ice cream), 
bet tapo pagauti ir turėjo 
užsimokėti. Taip atsižymė
jo lietuviai. Kada buvo lie
tuvių skyriaus susirinkimas 
ir komitetas prangšė apie jų 
narių tokį pasielgimą, tai 
nei nesvarstė. Pripažino, 
kad tas nesvarbu, bile tik jie 
užsimokėjo. Mat, tie vagi
liai smarkiai kovoja prieš

kė.

svetaines.
Tada kunigas pradėjo vaikš
čioti po stubas ir rinkti nuo 
draugystės nariu parašus. 
Surinko devyniolika. Komi
tetas išgirdęs, kad kunigas 
panašiai elgiasi, vėl sušaukė 
mitingą, kuriame buvo išaiš
kinta, kad tie nariai elgiasi 
nelegališkai ir eina prieš 
draugystės įstatus ir įnešė, 
kad draugystė nubalsuotu 
(Ar kad nubausti juos? 
— Red.),bet čia “geri” kata
likai smarkiai pasipriešino 
ir buvo jau bebėgą su kumš
čiais. kaipo su katalikišku

nuraminus “gerus” katali
kus, prisiėjo pareikalauti 
keturi policmanai, kurie iš
skirstė mitingą. Kunigas gi 
bėgiojo aplink svetainę ir 
džiaugėsi, kad jo katalikai 

bepradedąkumščiais 
žcgnoties.

6 d. rugsėjo vėl užsakė 
per pamokslą, kad visi geri 
katalikai 8 d. rugs, susirink
tų į bažnyčią, pasimelstų, o 
paskui jau pradėtų mitingą. 
Sulaukus minėtos dienos, vėl 
į bažnyčią suėjo bedievių. 
Pamatęs kunigas, kad ir be
dieviai atėjo “pasimelsti”, 
tai liepė sukalbėti visiems po 
kelis poterius ir ateiti 10 d. 
rugsėjo į pobažnytinę sve
tainę. *

10 d. rugsėjo pradėjo rink
tis žmonės. Ogi žiūri, kad 
svetainės durys uždarytos, o 
žmonės eina į bažnyčią. Mat, 
kunigas gudriai sugalvojo: 
geri katalikai užeis į bažny
čią, o iš ten juos kunigas nu
ves į skiepą, o bedieviai, pa
matę uždarytą svetainę, iš- 
siskirstis. Bet kas tau! Be-

-»l ur . - - ------------- -- '

LAISVI
pasaulis susitvėrė iš atomų, 
o Maižis rašo, kad iš nieko. 
Taipgi pasakė, kad pasaulio 
susi tvėrimui reikėjo dau
giau, kaip tūkstanties metų. 
Pasakė, kad ne viskas paei
ną nuo dievo, nes dabar dau
giau esą blogumų, negu ge
rumų, tai išeitų, būk dievas 
palaikąs blogumus.
• Kitą nedėldienį pasakojo 
apie žmogaus atsiradimą ir 
išaiškino, kad žmogus paei
na iš žemės, nes javai augą 
iš žem’ės, o žmogus juos val
gąs, arba: kiaulė ėdanti vis
ką, kas tįk iš žemės paeina, o 
žmogus valgąs kiaulę. Da
bar mūsų pardpijonai labai 
džiaugiasi, kad kunigas su
kritikavęs bedievius ir fak
tiškai prirodęs, kad žmogus 
paeina ne iš beždžionės, bet 
iš kiaulės, nes pirmiau pasa
kė, kad javai auga iš žemės, 
o žmogus valgo javus, o pas
kui prilygino, kad kiaulė ė- 
da viską, kas tik yra iš že
mės, o žmogus valgo kiaulę. 
Katalikams gal toks išvedi
mas ir atsakantesnis, nes jų 
dauguma tankiai pasielgia 
aršiau, negu kiaulės.

Pas mus yra mada rinkti 
grybų, kurių nemažai randa
si apielinkių giriose. Bet nie
kados nebuvo tiek užsinuo- 
dyjimų, kaip šiais metais. 
Pas tūlą lietuvį gyveno dvi 
jaunos merginos. Gaspado- 
ritis, turėdamas laiko, pri
rinko grybų i r,'išvirus, val
go visa šeimyna. Tuojaus 
visi'susirgo; kiti išliko gyvi, 
o tos dvi jaunos mergaitės 
mirė. O. Kručiutė mirė 18 d. 
rugs., o O . Kazilevičiūtė— 
20 rugsėjo. Taipgi daugelis 
serga užsinuodyję grybais.

20 d. rugsėjo Stravickienė 
norėjo pati nusinuodyti. Ji
nai išgėrė “žalių miltelių”.
Buvo pašauktas daktaras iri 
tuojaus nugabeno ligonbu-į 
tin. Nežinia, ar jinai išgis,; 
ar mirs. Kas per priežas
tis—nežinia. Su vyru gyveno 
sutikime, turi du kūdikiu. 
Kuomet ją klausia, kodėl ji
nai norėjo nusinuodyti, tai 
sako, kad iš gailesčio, bet 
kas per gailestis, tai nepasa
ko. X.

** *
Šiomis dienomis Točionis 

su kunigu sušaukė visuotiną 
lietuvių susirinkimą, kad iš
rinkus delegatus į beparty- 
vį seimą. Kunigas pasakė 
gana “progresyvišką” pra
kalbą ir sutiko su “Tėvynės” 
nuomone, kur buvo pasaky
ta straipsnyje “Karė ir 
krikščionybė” . Bet paskui 
pasakė, kad nesą ir socijaliz- 
mo, nes kaip krikščionįs,taip 
ir socijalistai einą į karę ir 
žudą vieni kitus.

Priėjus prie Chicagos sei
mo, iškilo tarp rengėjų nesu
sipratimai: Točionis norėjo 
išnešti prieš Gabrį protestą, 
kaip jis išdrįso šaukti seimą, 
o kunigas tam priešinosi. 
Kas tai iš publikos atsiliepė: 
“Protestuoti prieš Gabrį— 
tai protestuoti prieš visą 
Lietuvą ir Susiv. Lietuvių 
Amerikoj, nes Lietuvos am
basadorius, o susivienyjimas 
oaskyrė jam iš savo kasos 
50.00”.

Prie galutinos tvarkos ne
priėjo ir atidėjo viską ant se- 

! kančio susirinkimo.
^Ąš pats.

kos tiek daug prisirinko, kad 
į svetainę netilpa. - Visi ra
miai užsilaikė. P^o paskaitų 
buvo diskusijos:“ar reikalin
ga moterims duoti lygias su 
vyrais tiesas?” Ilgai disku- 
suota, bet prie užbaigos ne
prieita ir atidėta ant 27 d. 
rugsėjo.

Reikia pagirti publiką,kad 
jinai lankosi ir moka užsilai
kyti.

Pasaulio Vargšas.

K. Dekaraitis.

-j

Mat mūsų Luriigai dau
giau nieko nebežino, kaip tik 
vienus prieš kitus kurstyti ir 
darbininkišką vienybę ardy
ti.

legatus į visuotiną politišką 
seimą New Yorkan. Dele
gatai išrinkti 5, bet S. L. A. 
vietinė kuopa siunčia dar 
vieną. Tokiu būdu iš Phila- 
delphijos dąlivaus seime 6 
delegatai.

Reikia pažymėti, kad vie-

Schenectady, N. Y.
20 d. rugsėjo L.S.S 154 kp. 

parengė prakalbas. Kalbėjo 
F. J. Bagočius. Kalbėtojas 
aiškiai nupiešė, kas troško 
karių, kam jos naudingos ir 
kokią blėdį atneša- visuome
nei. Jo kalba taip sugraudi
no publiką, kad ne vienas ap
siašarojo. Aš manau, kad 
kalbėtojo žodžiai ilgai bus 
atkartojami tarp mūsų lie
tuvių.

' A. V. Vasnelis.
Nuo red. — Dėlei stokos 

vietos, priversti esame vi
sus kalbėtojo žodžius apleis
ti, ką korespondentas para-

Bridgewater, Mass.
12 d. rugsėjo L.S.S. 129 

kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo J. Bekampis. Žmo
nių prisirinko nemažai ir vi
si užsilaikė ramiai. Atsira
do dvi mergaitės, kurios pa
deklamavo eiles. Prie kuo
pos prisirašė keli nauji na
riai. Aukų surinkta paden
gimui lėšų astuoni doleriai 
su centais.

Ant 3 d. spalių kuopa ren
gia balių su prakalbomis. 
Kalbėtojum mano užkviesti 
F. Bagočių.

Reikia pastebėti, kad pa
staruoju laiku mūsų lietu
viai labiau pradėjo judėti ir 
ž i n g e i d a u t i visuomeniškais 
reikalais.

Cleveland, Ohio.
rveiįvia pa^yincu, vic-i .

nas iš Teatrališkos ir giedo-l, Šiomis dienomis pas mus 
riu draugystės buvo tam I buvo didelė paroda, kurią 
priešingas, kuris dalyvavo, surengė visos bažnytinės ir 
chicagiečių klerikalų ' “sei-1 tautiškos draugijos paminė
me”, o parvažiavęs nieko ne-;.)*mui 50 metų sukaktuvių S. 
žinojo, kas ten buvo veikia-!Daukanto mirties ir 10 metų 
ma, ir jokio raporto nedavė. Iatgavimo Lietuvoj spaudos. 
Todėl gėda draugystei, kad ’ Paroda prasidėjo 3 vai. po 
dar pasivadinus progresy-(Pietų. Dalyvavo su nuogais 
višką, o regresuoja.

Marytė.
į kardais, tartum karėn ėjo. 
Po maršavimo nuėjo į sve
tainę, kur atsibuvo.prakal

bos su įvairiais pamargini- 
i mais, kaip tai: muzika, dai- 

as nos ir tam panašiai.
Rochester, N. Y.

Rugs. 20 “Aido” chor 
statė ant scenos 5-kių veiks-; 
mų dramą “P< 
kai”. Sulošė vidutiniškai.1 
Gerai savo roles atliko Ma- 
gerskiš (A. Orlauckas), O-Į 
nytė (J. Šumskiutė), Tarno-U......
sius (Čiopas )ir žydai (J. irigUS norj sėdėti ant trijų ke- 
J. Žemaičiai). Kiti irgi ne-Lum f • • . . , •
blogiausia atliko. -----
buvo pamai’gintas eilėmis 
monoliogais ir dainomis. Ge- 
rą įspūdį ant publikos nada- be't tuojaus pasakė, kad 
rė Seno Vinco monoliogas Chicago j 
“Gyvenimas ir Viltis”, kurpseįmaSt ' 
sulošė A. Arlauckas ir M. dvieju seimu visai nieko ne- 
Januškevičiutė. A. Balzeris!pasakė • 
puikiai sudainavo solo In-I Antr’as kalbėjo J. Saka- 
ternacijonalą w Esmu men-i]aug]ęas. jįg gana puikiai 
kas tarp paukscni . 1 nupiešė S. Daukanto biogra-

“Aido” choras gali pasta-
T-TS’ be't; T'^ias kalbėjo J. Brazai- 

L • t — " • ne’-' tis. Jis kalbėjo apie vieti- stengu gerai, kup >r siuom; ; ,.eikalus J Ka'lba buvo 
sykiu dainos išėjo labili silp-;, b ; vta su angliškais 
nai. DainiĮiinkai kaltina sa- - )ži ig /k() wiksa ]al)ai 
v mokytoja, bet u z tai me-.. >k Rvietį visug irkti 
kas nekaltas, jeigu jie nes.- H tautiš!<o na-
stengia gauti geresnį. I J

Žmnoiu buvo pilna svethi- mo‘ 
nė, ir “Aido” chorui liks ne 
mažai pelno.

ų “Ponas ir Muži- skis. Ką jis norėjo pasaky- 
Sulošė vidutiniškai,1 tai visai negalima supras

ti, nes viską maišė į vieną 
krūvą ir iš to visko išėjo bui
za. Suprantama, kada žmo-

tai visuomet tokios 
Vakaras prakalbos išeina. Užsiminė 

apie visuotinąjį lietuvių sei- 
Ima, kuris bus New Yorke, 

1 ir 
yra “visuotinas” 

Apie skirtumą tų

nas, o po beno• ėjo sekančios 
draugijos: Lietuvos Balfeo, 
S. L. A. kuopa, Birutės drau
gija, L. S. S. 58 kuopa, Lie
tuviškas Benas, Šv. Petro ir 
šv. Benedikto draugystė. 
Moterįs ir merginos nemar- 
šavo gatvėmis, bet tik paly
dėjo maršuotojus. Po mar
šavimo visi susirinko į pub- 
lišką svetainę ir ten prasidė
jo programo išpildymas. 
Tvarkos vedėjas perskaitė 
programą, kas ką turės at
likti. Pirmiausia Birutės 
choras padainavo keliatą 
dainelių po vadovyste vieti
nio vargonininko. Toliaus 
kalbėjo P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius, M. Jur- 
gelionienė ir Al. Dovidaitis 
— visi iš Chicagos. Grigai
tis kalbėjo apie Lietuvoj 
spaudos atgavimą. Savo 
kalba publiką labai užganė
dino. Jurgelionienė kalbėjo 
apie tai, kaip moterįs turi 
nagerinti ‘ savo gyvenimą. 
Dovidaitis nupiešė dabartinį 
Lietuvos padėjimą, kuomet 
Europoj kilo karės. Visi 
kalbėtojai publiką užganėdi
no. Tarpais buvo dainų ir 
deklamacijų.

Publikos gatvėmis marša- 
vo apie šešis šimtus, o pra
kalbų klausėsi apie keturis 
šimtus. Visi ramiai užsilai
kė ir atydžiai klausėsi kalbė
tojų, už ką reikia pagirti.

5
1 
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Sloueyburn, Scotland.
Čia randasi nemažai lietu-

Chicago, 111.
24 d. rugsėjo šv. Jurgio 

svetainėj buvo katalikų fe
deracijos kongreso vakaras, 
kuriame chorai dainavo kan
tatą “Broliai”. Vakaras bu
vo be jokių pamarginimų ir 
kantata išpildyta prastai. 
Žmonių buvo daug, nes per

klose. Darbai eina 
niškaiir dirba po

Klaidos atitaisymas.
“Laisvės” N. 68, tilpusiam 

iš Kenosha, Wis., pranešime 
buvo pasakyta, kad Lietuvos 
Balso draugystė nutarė pa
bengti apvaikščiojimą 10 
metų sukaktuvių Lietuvoj

1 mo. Čia turiu trumpai apsi- spaudos atgavimo ir tt., o tu- 
i stoti, kai]) tas tautiškas na- 1‘ėjo būti: Lietuvos Balso 

Bažnytinės draugyste sumanė tą 3-P- 
suorganizavo vaikščiojimą parengti susi- 

prjs vienijus su kitom draugys-
imas statomas.
draugystės 
tam tikrą komisiją.
bažnytinės draugystės iš
renka 15 direktorių, kurie

tėm ir išrinko iš savo tarpo
I delegatus. Reiškia, visos 

Kas nu- draugystės ir kuopos rengė 
:io balso išvien, o ne Lietuvos Balso

i

■ s

viduti-

nekurie

neturi. Taigi visai nestebė 
tina, kad žmonės neperka šė Sekret. F. Bartkus. '•

Ketvirtas kalbėjo vietos 
kunigas J. Halaburda apie 
atgavimą Lietuvių spaudos, 

lietuvių užsipuldinėti, i bet nieko ypatingo nepasakė 
apie Lietuvą, tik gėrėjosi 

ti. Paskui prasidėjo areštai Lietuvos kunigaikščių smar- 
vokiečių ir pradėjo valdžia kurnu ir tt. Ant pabaigos at- 
šnai moti į lietuvius. Vieną I siprašė tautiečių, kuriuos 
dieną sušaukė visus lietu-' jis, metai atgal, gal bereika- 
vius policijon ir pradėjo vir-'lo iškoliojęs ir išgyrė Šliupą, 
šininkas kamantinėti, kur i pavadindamas geru tautie- 
kas gimęs, ar Prūsuose, ar ;čiu, kuris lietuvius atskyręs 
Rusijoj, kokioj gubernijoj, nuo lenkų. Nors Šliupas esąs 
valsčiuj ir kaime. Kaip se-' bedievis ir vedąs žmones iš 
niai atvažiavęs Anglijon, ko-1 doros ,bet kaipo gerą tautie- 
dėl atvažiavęs, ar tarnavęs j tį, jis branginąs Šliupą. Už- 
kariumenėj ir tt. 
sakė, kad tarnavę, 
jaus tuos paženklino j kny-j kai. sliuptarniai ir socijalis- 
gą, o kurie pasakė, kad ne-'tai!”

Iškilus Europoj 
anglai darbininkai 
ant
Lodei jie nevažiuoja kariau

Kingston, Pa.
Iš mūsų miestelio labai 

mažai matosi žinių laikraš
čiuose, tartum čia visai lie
tuvių nebūtų, vienok čia yra 
gana daug lietuvių, bet jie 
nieko neveikia. Jaunimas 
užsiima girtuokliavimu ir 
persekiojimu laisvesnių 
žmonių. Kurie skaito laik- 
laščius, tai yra pravardžiuo
jami, išjuokiami ir net per
sekiojami.

Merginos irgi neatsilieka 
nuo vaikinų. Vieton skaity-

rnokslus garsino tą vakarą ir 
nupiešė kopuikiausiu. Dau
guma moterėlių, išgirdusių 
kunigėlio žodžius apie tą va
karą, bėgo pėščios kelias 
mylias. Bet kuomet atėjo, 
tai netik kad mokesties gai
lėjosi, bet ir savo kelionės. 
Tas vakaras aiškiai parodo, 
kaip dvasiški ja rūpinasi 
kultūros kėlimu. Jai visai 
neapeina ką nors naudingo, 
prakilnaus surengti, bet 
daugiau savo avelių pritrąu- 
kus ir iš jų geriau pasipelni- 
jus. Ant minėto vakaro taip
gi neblogai pasipelnė.

Šešėlis.

A lydai f.W.W. lietuvių 
lokalu.

siuomi pranešam visiems 
1. W. W. Ii e tu v i ų 1 o k a 1 a m s, 
jog pabaigoj rugsėjo bus iš
siuntinėta į visus skyrius 
atsišaukimai ir blankos kas- 
link sušaukimo I.W.W. lie
tuvių suvažiavimą Jeigu 
kurie lokalai tų blankų ne
gautų, lai atsišaukia pas že 
miau nurodytas ypatas. 
Nors męs turim I.W.W. lie
tu viii skyrių sekretorių ad
resus, bet abejojam, ar visi 
adresai pas mus randasi.

Suvažiavimas rengiamas 
pabaigoj gruodžio mėnesio 
šių metų, todėl visi skyriai 
turi prisidėti, kad tą darbą 
pastūmėjus pirmyn.

Reikale suvažiavimo - visi 
lokalai turi kreiptis pas ren
gimo komisiją. '

2 skyriaus, 191 lokalo na
rys.

F

Kurie pa- i baigė savo prakalbą šauks- laikrascius, knygas, tai jos 
tai tuo-Imais: “Lai gyvuoja katali- nūsitepa geltonai dantis irHaverhill, Mass.

Šis miestelis yra pagarsė
jęs batsiuvyste. Pagal ap- 
skaitliavima. 1913 metais 
čia pasiūta 22 milijonai porų 
batų. Yra dvi skrybėlių 
dirbtuvės, viena odų ir vie
na vilnonių audinių. Lietu
viai daugiausia dirba prie 
batų. Nekurie uždirba ne
blogai, bet viską praleidžia 
saliūnuose.

Viena iš tvirčiausiu ir se
niausių draugysčių, tai šv. 
Juozapo. Yra ir moterų 
draugystė po vardu “Nekal
to prasidėjimo motinos die
vo”. Ūkėsų Gedimino Kliu- 
bas pirko lotą statymui tau
tiško namo. Šį mėnesį bus 
pradėta statyti namas. L.S. 
S. 144 kuopa apsnūdus ir 
nieko neveikė, apart suren
gimo vienų prakalbų. Su- 
orantama, daug kenkia ir 
bedarbė. T.M.D. 150 kuopa 
nieko neveikia. Susivienyji- 
mo kuopos nežinia,ar jos mi
rė, ar dar gyvuos.

Abelnas judėjimas silpnas. 
Buvo kooperatyviška krau
tuvė, bet subankrūtijo.

• V ox.

paskui šaiposi, kad geriau 
patamsėj blizgėtų ir tuom 
prisiviliotų vaikinus.

Turim lietuvišką bažnyčią 
ir savo piemenį, bet avįs taip 
ištvirkę, kad jau ir pats pie
muo negali su jomis susi
tvarkyti.

Laikas būtų mūsų lietu
viams susiprasti ir mesti to
kius negražius darbus, bet 
imtis už apšvietos.

Šviesos Mylėtojas.

tarnavę, tai kamantinėjo, 
kodėl netarnavę ir tt. Pas
kui surašė visus Į knygas, 
užrašė dabartini gyvenimo 
adresą -ir liepė kiekvienam 
pasirašyti. Paskui pasakė, 
kad jeigu kas norės persikel
ti svetur, tai turės ateiti ir 
pasakyti, kur jis persikelia.

Praslinkus kelioms die
noms, policija atnešė kiek
vienam kortą, kur surašyta 
viršminėtas kamantinėjimas 
ir pareikalavo, kad kiekvie
nas išduotų savo fotografi
ją, kuri būsianti prisegta 
prie tos kortos. Mat, jeigu 
tu pabėgsi į kitą miestą, tai 
kad tave galėtu pažinti.

Dabar lietuviai labai nusi
minę ir eina visokios kalbos: 
vieni sako visus varys į Lie
tuvą, kiti,sako, kad ims į An
glijos kariumenę ir reikės

Abelnai savo kalboj neuž
gavo nei vienų. Pirmiau gi 
jis uolią! kovodavo su socija- 
listais. Jeigu kunigas ir ant 
toliaus taip elgsis, tai daug 
geresni pasisekimą turės.

J. Šilelis.

j
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Del kankinių buvo renka-P™?okl’s šaudyti, treti pri-9

į

I

tam

K. J. Geležėlė
859 Hollins St., 

Baltimore, Md.

socijalistų plūdimui 
panašiai.

ka mos aukos. Šliaukau ta

Prenumeratorių “Kovai” 
gauta 11.

A. Smith paaiškino kali
nių - kankinių sunkų padėji
mą.

Los Angeles, Cal.
6 rugsėjo atsibuvo L. S. S. 

39 kp. prakalbosw Kalbėjo 
A. Žagaras dviem atvejais. 
“Dabartinė Europos karė ir 
Romos agentų biznis”.

xKalbėtojas, matomai, pu
blikai patiko. Kalbėjo 2 vai. 
su viršum .

I. Skidmor pasakė eiles 
“Apie karę ir Darbininkų

Pilnai pritariu tam suma- ’ dainą’.’ Eilės buvo labai tin- 
nymui. Kiekvienas lokalas,' karnos ir puikiai pasakytos.

nyčion. Kunigas atsistojo 
tarpdury ir n radėjo klausi
nėti einančių pravardžių. 
Tuojaus prikibo prie drau- 
gvstės sekretoriaus J. Kav- 
laičio. bet čia nasioainiojo 
pirmininkas Vasiliauskas, 
tai metėsi prie jo, o, tuom 
t«rpu suėjo visi bedieviai. 
Matydamas, kad čia gali bū
ti taip pat, kaip ir pirmiau 
buvo, pasikalbėjo su savo 
klapčiukais, pasakė, kad mi
tingo nebus ir drožė iš baž
nyčios lauk. Paskui parsi
vedė į kleboniją kelias davat
kas ir kelis davatkinius, už
sirakino duris, kad neįlystų 
bedievis ir pradėjo su jais 
kalbėtis.

Tai matot, kaip elgiasi 
mūsų dvasiški]a ir kaip ji
nai bijosi viešos kritikos. 
Jie galingi tik bažnyčioj, 
kuomet jų niekas nekriti
kuoja, bet kuomet tik prisi-

aplaikęs blanką, privalo ap
svarstyti L W. W. susirinki
me ir paskui sugrąžinti drg. 
Geležėlei, kaipo rengimo su
važiavimo komisijos nariui.

J. D. Bendokaitis 
Rochester, N. Y.

Gardner, Mass.
' L.S.S. vietinė kuopa vis ei
na stipryn ir stipryn. Kas 
syk skaičius narių daugina
si, turi nusisamdę svetainę, į 
kurią susirenka 4 sykius į sa
vaitę ir naudingai praleidžia 
laiką.

20 d. rugsėjo buvo paskai
ta. Skaitė J.Rudaitis temoj: 
“Liaudies gyvenimas ir var
gai ir kaip juoš prašalinti”.

___________ ____ lPaskui buvo skaityta apie 
lininkai netoli nužengė nuo jaunuomenės meilę ir kaip 
Maižio, nes jie tvirtina, kad jinai reikia vartoti. Publi-

Paterson, N. J.
Mūsų klebonas pradėjo sa

vo parapijonams per pamok
slą aiškinti apie atsiradimą 
pasaulio. Vieną nedėldienį 
aiškino, kaip atsirado pasau
lis ir stengėsi sulyginti tą 
savo aiškinimą su mokslu. 
Anot jo, šios gadynės moks-

Lietuvių publika Los An
geles pagirtina. Turi žmo
niškus jausmus ir su geroms 
mintims. Beto, buvo ir klau
simai statyti prieš socijaliz- 
mą, ant kurių drg. A. Ž. ge
rai atsakė. P.

Philadelphia, Pa.
Rugs. 27, čia buvo prieš- 

seiminis seimelis, iš viso su
sidedantis iš'23 draugysčių. 
Susirinkime dalivavo 317 
narių įvairių 'draugysčių ir 
vienbalsiai nutarta siųsti dė-

Kenosha, Wis.
12 d. rugsėjo atsibuvo su

vienyti draugijų ir kuopų 
piknikas, kurio pelnas pas
kirtas padengimui lėšų ap- 
vaikščiojimo 10 metų sukak
tuvių atgavimo Lietuvoj 
spaudos. Publikos buvo daug 
ir visi gražiai linksminosi.

13 d. rugsėjo atsibuvo iš
kilminga paroda paminėji
mui 10 metų sukaktuvių at
gavimo Lietuvoj spaudos. 12 
vai. dieną visos draugystės 
ir kuopos susirinko į šv. Pet
ro parapijos svetainę. Ten 
buvo išrinkta tvarkdariai ir 
prišokta ženkleliai. Paskui 
pertikrinta skaitlius tų 
draugysčių narių ,kurios bu

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

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

duria, kad visus į kalėjimą 
pasodins ir tt.

Atsirado ir tokių, kurie 
pradėjo policijai skųsti vie
tos sociialistu kuopą, būk jie vo nutarę po bausme daly- 
rengiasi prieš anglus sukilti, Įvauti. . 
bet tie skundai nieko negel
bėjo.

Dabar kunigas organizuo
ja savo parapijomis rinkti 
aukų dėl su šelpimo Lietuvoj 
nukentėjusiu žmonių. Su 
tuom tikslu ir mūsų mieste
ly buvo parengtos prakal
bos. Kalbėjo kunigas, bet 
visa jo kalba buvo pašvęsta 
sociialistu plūdimui ir tam

Pirmoj valandoj išė
jo visos draugystės iš svetai
nės ir praclėjo stoti į eiles. 
Priešaky jojo “Žirgvaikis”, 
o paskui važiavo vežimas, 
kuriame keturios merginos 
laikė lyrą. Lyra buvo labai 
puikiai papuošta ir ant vie
nos pusės buvo užrašyta: 
“Ir šviesa ir tiesa mūs žings
nius telydi”, o ant antros: 
^Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi”. Po lyros ėjo be-

BANKOMS BANK RŪTŲ A NT.
laibai tankiai gin'^ti. iog bankos 

subankrūtija ir nu’iešf> *.n'onhi sutau
pytus centus, kur .tos •’•nonos per sun
kų vargą ir triūsų su’rdi’o.

Vienas ir geriausias ir aUakomiau- 
sias būdas taupininio. — įdėti i 
tikrą nuosavybę (Real Estate), o ten 
nei vagis nepavogs, nei nesubankrū- 
tys, o vertė tikros nuosavybės vis au
ga augštyn. Męs parduodam lotus 
nuo $250 iki $500, ant lengvų išmokes- 
cių, geroj, apgyventoj vietoj, East 
New Yorke, kur galima už 5 centus iŠ 
visur privažiuoti, kur prekė neužilgo 
dubeltavair pakils.

Budavojam dviejų familijų namus 
su 50 pėdu pločio ir 100 pėdų ilgio lo
tu, kaštuoja $3,500. Priimame ma
žą sumą ant sykio, o likusius kaip rau
domis atmokėsit Taipgi parduodu 
gatavus namus visose apgyventose 
vietose nuo $3,200 ir augštyn.

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

Nepraleiskit progos ir atsigaukit po 
žemiaus padėtu adresu:

K. LABANAS
239 S. 4th Street, Brooklyn, N. T.
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A. SHRUPSKI

?>1 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.
d 10c

15c
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75c

10c

20c

ORAKULO PATARIMAI.

21.1

Morris HILLQUITH |§

25c
10c

25c
75c
20c
50c
10c

261 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

IMMMHNRMMIĮ

Padarau paveikslus pagal nau
jausią madą ir pigiausią kainą.

4‘Laisvės” advokatas

Pas mane galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
J* skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky
ki!,, o persitikrinsiu

kIBMmi

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

nešti, kad maho 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-

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

Nepamirškite mūsų nąujoadreso.

JUOKŲ KĄSNELIAI

As Abrys...
Aš Abrys,
Kaip piplys,
Ne gardus, 
Bet slidus —

- Jieškau aš 
Po mašnas 
Kunigų

Ne kuiliuks, 
Bet paršiuks, 
Ne narsus, 
Bet ėdrus. 
Ilgaveidžių 
Kilties

Lyties.
Mudu du 
Su Gustu 
Vyčiuose 
Svečiuose 
Seserų 
Riebalų , 
Oi, oi oj —

Ku-ku.

Telegramos.
(Pypkių-cibukų agentūros).

Chicago, III. Kemešio-Ga- 
brio seime buvo visi vyrai ir 
Baltrus. Nebuvo tik Grikš
to ir Geležėlės, kas labai ap
gailėtina.

Montello, Mass. Purito
nai - socijalistai rengia ma
nifestą prieš epikuriečius 
socijalistus dėlei šokio tan
go. Kuri pusė laimės— ne
žinia.

dievas sutvėrė: juodą, baltą, 
ar geltoną. Męs žinom, kad 
ant žemės yra trįs žmonių 
pakalenijos: juodųjų, baltų
jų ir geltonųjų. Męs, bal
tieji, sakom, kad dievas yra 
baltas, nigeriai sako, kad 
dievas juodas, čainiai gi sa
ko, kad dievas geltonas. Tai
gi, susimildamas, Orakulėli, 
pasakyk, kurį žmogų dievas 
sutvėrė ant savo paveikslo? 
Jeigu jis tvėrė baltą, tai iš 
kur tada atsirado nigeris ir 
čainys ir kas juos sutvėrė?

J. širšukas.

Atsakymas: —
Ar Pamišta žinai,kodėl ku

nigai atbulą kalniečių nešio
ja? Todėl, kad jie viską at
bulai aiškina ir daro. Taigi, 
jeigu jie sako, kad dievas su
tvėrė žmogų ant savo pa
veikslo, tai reikia suprasti, 
•kad žmogus sutvėrė dievą 
ant savo paveikslo. Baltie
ji pasifiksino sau baltą die-

nieji — geltoną ir kiekvieni 
iš jų tik savo dievą garbina. 
Orakulas neblyvina nei į vie
ną iš tų dievų. Orakulo die
vas, kurį jisai garbina ir 
prieš kurį jisai nusilenkia— 
tai Doleris. Orakulo dievas 
yra daug galingesnis už vi
sus kitus dievus ir enytajum
jisai gali nupirkt ir parduot 
nigerių, čainių ir baltųjų die
vus. Prieš Orakulo dievą - 
Dolerį šiandien dreba visas 
pasaulis.

Asilas.
P rele ge n t as, ska i t y d am as 

prelekciją apie kalnus, per 
kuriuos jis keliavo, taip nu
pasakojo :

“Ant tų kalnų keliai yra 
taip status ir akmenuoti, jog 
nei asilas neįstengtų užlipti; 
todėl aš jais nei nemėginau 
augštyn lipti”.

Siaubūnas.
Ūkininkas, Krosnos para

pijoje, papjovęs karvę, jos

Drtaugijo^, 
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:
LIETUVIŲ 1MMIGRANTŲ 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. t

So Boston, Mass. Vienas! 
vėžininkas susapnavo sapną 
apie dulkes ant “Keleivio” 
lango ir Ęgvo

žio langus, jog viskas 
ąuksas, kas žiba.

pa- 
vė- 
tas

Los Angeles, (’al. Čia pri
sikėlė iš numirusių Žagaras, 
kuris per šešis metus po že
me gulėjo.

Tilžė. K arė nors tiek pa
sirodė naudinga, jog J. Va
nagaičiui nereikės išduot at
skaitos iš pinigų, sukolek- 
tuotų “Birutei”.

Suvalkai. Lietuvos 
skverniai jau prisiekė 
jai Prūsų valdžiai, 
“kiekviena valdžia dievo lei
sta”.

nau-
nes

viduriuose atrado: didelį si- Į vice-prezidentas. 
rltiUrini vinrlti tt'ic i ė nlniilzii 1 I* • Bartkus, 10

špilkas, vieną brošką, dvi 
kabes ir penkis guzikus. Jis 
iš tokių radimų labai nuste
bo ir sako: “Po šimts bala
nų! Dzievaži, ta karvė visų 
mergų prarijo!”

Didelis palengvinimas.
Žemaitis nukeliavo į Rygą 

ir ten gavo tarno vietą. Jo 
brolis gyveno Kaune, ir ka
dangi tarnavo pas žydą už 
ašminj ant dienos, tai buvo 
labai nuvargęs. Todėl anas 
brolis, kad jam pagelbėjus, 
nusiuntė jam savo senas at
liekamas drapanas. Į žipono 
kišenių jis įdėjo sekantį pa
aiškinimą: v

“Muna myls bruol! Čiona 
aša dielia tamstas siunčiu 
sava drabužius. Kad any 
n abut tap svarbus,* bo rakt 
dag dagesnia už anus muo- 
kiet un parsiuntimą, ta aš 
išpijuoveu iš anūn guzikus.

Tavo bruolis, Jūzaps.
Aš tūs guzikus išpjuo- 

vens sudiejau ing kelnių ki
šenių, ta anūs ir berasi”.

Klausimas: —
Visogalis ponas Orakule ! 

Matyt, kad tavo didenybei 
nėra nieko nežinomo kaip 
ant šio svieto, taip ir ant 
ano, nes visus painiausius 
klausimus taip puikiai iš- 
virozini, kad nei čigonė, žiū
rėdama į delną, geriau nepa
sakytų. Taigi ir aš lenkiu 
galvą žemiau kelių prieš ta
vo didybe ir maldauju atsa
kyti man į padūkusiai sunkų 
klausimą. Bet pirma, hegu 
aš užduosiu klausima, noriu 
žinoti, ar tu tiki i dievą, ar 
pažįsti jį? (Jeser! Pažįstu 
visus, kiek tik ju yra, bet ti
kiu tik į savo dievą, sveti
miems gi dievams neblyvinu. 
Orak.). Taip, ir aš manau, 
kad tiki, nes be. dievulio pa- 
gelbos tokios didelės.galvos 
neturėtum. Taigi, tikėda
mas. kad neesi bedieviu, už
duodu tau šitokį klausimą: 
pasakyk man, kokios spal
vos yra dievas: juodas, b ai- j 
tas ar geltonas? Kunigai 
mums sako, kad dievas su-: 
tvėrė žmogų ant savo, pa-1 
veikslo. Bet man keistai at- .
rodo ir aš jokiu būdu negaliu Šis paveikslėlis parodo 
savo labuonėj išrišti, kokį Voldetijos laivą, kuns įsne- 
žmogu ant savo paveikslo žioja minas.

paveikslėlis parodo

ADRESAI VIRŠININKŲ “LI1 
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WLS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenne 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St

St.,,

........... 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 
A ve.J. Sukelia, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskis, 261 N. Chi- , 
rago 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.

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. 

« d %$] į 4
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 Pėnn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

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

“aido” choro Viršininkų
ADRESAI;

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

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

Kasierius S. Garšviutė, J548 xGrand 
St., Brooklyn, N. Y.

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

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

LIETUVIŲ KELIONEI ’PAšEL'POS 
DRAUGIJOS VALDYBOS Iii.

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADkEŠAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberia, 283 

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

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

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

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

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

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

KONCERTINIS

!
T

Klausyk mano žodžio!
\leik pirkti vyrišky aprėdaly, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

Te J e fonas p 85 Ji reenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

t ?

Perskaityk ir pasakyk 
savo draugams.

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

I) 11 )žl A U SI O J E LIE T U V1ŠK O J E
K OLIONLIO J E W1 SCO N SI N’E.

Žeme 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 
•hii), kreipkitės šiuo antrašu:

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

CHICAGO, ILL.

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas
F>. DRAUGELI.

Skanus alūs, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
fynas, kvepen- 
ti cigarai, Ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šioa 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

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

DIDELE SPAUSTUVE
Visokius spaudos darbus padarau 

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

J. M. JASULEVIČIUS,

TOURNEE
Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 

lapkričio, pasirengė duoti ei’ę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegul 
susižino su

M. PETRAUSKU
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 748 W. Lexington St., Baltimore, Md.

“LAISVĖS” KNYGOS
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP Jį ĮKGNYT? 
Parašė O. Ąmeringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie- 

. ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
inas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik....................

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
TIN IR ŠLLSSELBURGO 
BASTILIJA. Parašė V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de
dasi Rusijos kalėjimuose, jei 
dar kas negirdėjo kiek lais
ves kovotoji; žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit 
šią knygelę, čia jūs at rasit, 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant mirties. 
Kaina

MOTERŲ 
G ELI JO J 
TUOSE.

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

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitisį. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik .... ..
U DIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra g" 
riausios ei’ės Jovaro, Vaič; 
šio, Kudirkos ir kitų žymi 
nių poetų. Kaina tik ....

GYVAS GRABE. Parašė Sen 
Vincas. Tai vienas iš geriau-

... 20c
PADĖJIMAS EVAN- 
IR APAŠTALU RAš- 
Parašė Z. Aleksa, ši

Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 

. knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina ....................... .................

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE-

20c

15c

SCHNEIDER, BROLIAI
KR1AUCIAI

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

V*

A JUOZ. MARTINAITIS

109 Grand St Brooklyn, N. Y

bošius.Kiekvienas vaikinas bei 
mergina, kurie mano tverti 
šeimynišką gyvenimą, turi 
būtinai perskaityti šią knyge
lę. Taipgi kiekvienas žmogus, 

—. kuris nori vesti tikslingą gy
venimą, šioje knygelėje gali 
rasti daug pamokinimų. 
Kaina tik ........................

LEKCIJOS APIE ATSK IRIMO 
ŽENKLUS. Pftrašč A. M on t vi

dus. Tai yra parankiausias 
vadovėlis Jšsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašto. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai ,^ra tokių, 
kurie moka tcis’ngai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašto. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertes, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden

tui. Kaina tik ................
MOK S L AS R AN K žl N Y STĖS

arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
interesuojasi, lai perskaito

* šią knygelę. Kaina ................
DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE

NIMO, kaina ..........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA , kaina . . 
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

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

KALTĖLIAI, kaina .......
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PASAULIŲ RATAS,
v kaina ..........................................
DARBAS, kaina.................................
MEILĖS KARŠTLIGĖ, kaina ...
AUDĖJAI, kaina ........... .................
KERŠTINGA MEILĖ, kaina ....

30 Church St. 
New York City.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

PIRMUTINIS LIE! UVISKASlNEWLYOk KE

UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS
10c

♦
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASIL1AUCKAS
498 Washington St.

Corner Spring St*eet
NEW YORK CHY, N. Y.

820 Bank Street/Waterbury, Conn.

Telefonns 662 Newtown'
R. KRUČAS '

FOTOGRAFISTAS

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

kampas Clermont St.

Ar skaitai

“Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 

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

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

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

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

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

rį dykai.
“RANKPELNIS”;

76 MAIN STR.,
BELSHILL, SCOTLAND.

■M

Geriausia Lietuviška

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 Siegel St,, Brookly n, N. Y.

♦

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

•avąitei, 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 įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

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

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

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

D-RĄ L. LANDĖS
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!

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metami.
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LAISVfi

Pranešimas apie 
“Šakę”.

Šiuomi pranešame gerbia
miems “šakės” skaitytojams 
ir publikai, jog nuo šio laiko 
“Šakė” pereina iš privatiškų 
rankų į didelės bendrovės 
rankas ir persikelia iš Chi- 
cagos į Worcester, Mass., 
kur užsideda savo spau
stuvę. Buvusis leidėjas, ne
žiūrint didelių įplaukų ir ge
ro laikraščio/tovio, sumanė 
pavest “Šakės” leidimą ben
drovei. kad dar margesnių, 
geresniu ir švelnesniu pada
rius laikraštį kovai prieš at- 
galeiviškas srioves.

Kadangi į bendrovę prisi
dėjo daugelis Worcesterio ir 
apielinkės žinomų veikėjų ir 
pasiturinčių žmonių, tad ti
kima, kad “Šakė” bus pripil
dyta dar gyvesniais ir pir- 
ineivybės priešus aštriausiai 
kandančiais raštais.

“šakes” pakraipa pasilie
ka laisvamaniškai - socijalis- 
tiška ir yra pilnai užtikrin
ta. Kas link piniginio sto
vio, “šakė” niekad nejautė 
stokos ir tiek su d ru tėjo į 
trumpą laiką, kad sumanyta 
išleisti du sykiu į mėnesį. 
Kaip tik liks spaustuvės rei
kalai atsakančiai sutvarky
ta, tuoj “Šakė” pradės eit 
du svkiu i mėnesi.

“Šakė” visuomet užstos 
pirmeiviškas organizacijas, 
veikėjus, laikraščius ir kitus 
dalykus, kurie remia pirmei
višką judėjimą, bet visuomet 
badys atgaleivius ir viso
kius negarumus, kad ir pir
meivių tarpe.

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

ir “sciaticos” greitai prašalinami, jeigu

SEVERA’S
GOTHARD OIL

(Severos Gothardiškas Aliejus)
yra pavartojamas tepimais!. Jisai sumažina už
degimų, prašalina tinimų, ir apmalšo mėšlun

giškus traukimus ir stingumų.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.

Puikiausis Spvoro’ę Mpdirnfpd TalpgI geraR 
maudymuisi ir ilCVCId o llCULlalCU skutimuisi ir
toiletinis n galvos
muilas yra mKIU dOttp plovimui.

(Severos Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

Qfl'/OrnC Tuh f QV Cukrinis vidurių suliuosuotojas. laikams 
uufulud I UuLuA Ir suaugusioms. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

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

W. F. SEVERĄ CO., Ce<li>r RaPi<13-lowi>-

tas vyras, tai prie šieno va
lymo moka 35 ar 40 dol. ant 
mėnesio; tada gali susiderėti 
ant ilgiau, tik pas žinomą 
farmerį.

Katarina Reyno. 
(“Dilgėlės”).

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

Telefonas Spring 411.
Darbą atlieku geriausiai ir už pri- 
einąmiausią kainą. \ Parandavoju 
automobilius, karietas dėl veselijų, 
krikštynų ir kitoms partijoms.. Vi
si mano patarnaviĮnu yra užganė-, 
dinti. A,š randuosi tokioj vietoj, 
kur nei vienas lietuvis negali pa- 

‘klysti, nes yra matoma nuo LIEr, 
TUVIŠKOS BAŽNYČIOS. BRANGIAUSI ŽMOGAUS TURTąs

meldžiu pranešti šiuo adresu:
V. Radžiukynas

235 Oat Alley, Shenandoah, Pa.

Pajieškau dėdės Andriaus Beleučko, 
Suvalkų gub., Garlevos parapijos, 
Kampiškių kaimo. Girdėjau, kad gy
vena Brooklyne. Apie 15 metų Ame
rikoje. Meldžiu jo paties, ar kas apie 
jį žino pranešti ant antrašo, nes turiu 
labai svarbų reikalų.

, Ona Karsokiūtė,
29 Bissell St., S. Manchester, Conn.

Pajieškau Antosčs Vitukiniulės, An- 
tosės Kanciūtės ir Onos Cetatorienės. 
Visos Suvalkų gub., Seinų pav., Seiri
jų gmino. Labai turiu svarbų reikalų. 
Jos pačios ar kas kitas meldžiu pra
nešti ant šio antrašo:

Sim. Stokūnas
39G Lisbon St., Lewiston, Me.

| GRĄBORIUS IR BALZAMUOTOJAS t
? 249 HUDSON STREET, NEW YORK CITY. X

♦

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, 

KUOPOMS ir KI.IUBAMS! 
Išdirbu visokias 

KOKARDAS, “BAIMIHS”, GUZIKUS IR 
ŽUNK4-I-LIUS. 

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

spaudas draugystėms, 
Ant žėdu > pareik davimo prisiunčia 

sempelius.
A. SI RUPAS ‘

N O V EI .T Y M ANU F A CT U R E R
123 U'erry St. Dep. L. Newark, N.J.

8

M

MUZIKAIJŠKŲ INSTRUMENT U IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 

Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę spccijališkų gyduolių, sutaisytų iš švic- 

iių gydančių medikamentų ir labai pasek- 
jvair as litras. Tame kitų aptiekus san- 
ir gaunamos sekančios gyduolės;

imo. tOc 
lų. ,10c.

išrado daugybę 
žiausių ir geriaus 
tniiigai gydančių 
delyje sukrautus i
Kraujo Valytojai* ... 
Gyvasties llalsanias.. . 
Nervų Stiprintojas. . . 
Vaistas del Vidurių.. 
K rauio Si ip rili toj as.. . 
Nuo kosulio/...............
Nuo gerklės skaudėjimo 25. 
Skilvinės nroškos.......... 10c. i
Pipulkos del kepenų...............
Blakių naikintojas...................
Del išvarymo soliterio..........
Anatarinas plovimui...............
Nuo kojų prakaitavimo.. .. 
Gydanti mestis.........
Antiscptiškas muilas 
Gumbo lašai..

si.00

BOc.
BOc.

20.

1.00
1.00

.BO
. 50
no

i to

JO 
3.00 

.25

u o

: ij gėlimo

• intojas. . ■ -S' 
.rba Expellcii 

žibino........

iv ti ku ligų .

k' ri’iėiių.

. .bo<
. ,5Ot

2S 
.25 
JO
25 
.50 
.25
50 

I OO 
1 O0

50 
.25

is Sakes mime- 
labai greitai ir to

liau nebus jokių trukdymų, 
o susi vėliu i mo priežastimi 
buvo persikėlimas ir savos 
spaustuves rengimas, todėl 
skaitytojai, “šakės” mylėto
jai ir platintojai, turės at
leist ir kantriai palaukt, kol 
atspauzdinsime; už tai pas
kui jie gaus du sykiu i mė
nesį.

Su visais reikalais reikia 
kreiptis dabar šiuo adresu:

išeis
of

ATEMENT OF OWNERSHIP, 
Management, Circulation, etc.

u i red by the act of August 24,1912, 
Laisvė”, published semi-weekly at 
Roebling St.. Brooklyn, N. Y.,- for

October 1st, 1914.
Editor Leon Pruseika, 183 Roebling 

St., Brooklyn, N. Y.; Managing Edi
tor, Leon Pruseika, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.; Business Managers, 
Joseph Undzius, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.; Publisher, Lithua
nian ^Co-operative Pub. Soc., (Inc.)

Ownwers 
Driggs Ave 
Walutkewicz, 1(»5 So. 9th St 
lyn, N. Y.;Joseph Undzius

Pajieškau pusbrolio Viktoro Grigo, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Balnin
kų valse., Dubarškių sodžiaus. Jis 
pats ar kas jį žino, meldžiu man pra
nešti ant antrašo, nes turiu labai svar
bu reikalą.

V. Valanga 
Box 385, Painesdale, Mieli.

149 Millbury St., 
Worcester, Mass.

Su didžia pagarba, “Sa
s’’ bendrovės valdyba:

Pirm. P. A. Dėdynas, 
Sekr. S. V. Bakanauskas 
Kas. J. Mickevičius.

NAUJA KNYGELĖ.
^Laisvė” tik ką išleido 

naują, labai naudingą kny
gelę “šeimynos Istorija”. 
Pagal A. Rubakino parašė 
A R. Kaina tik 10 centų.

Knygelė tinka kiekvienam 
pasiskaityt, o ypač mote
rims.

Agentai galėtų paimt de
šimtimis egzempliorių 
lengvai išplatintų.

Joseph Neviackas, 878 
Brooklyn, N. Y.; Joseph 

Brook- 
722 Driggs 

■n, N. Y.; Joseph Moc
kus, 412 Bedford A ve..Brooklyn, N.Y.; 
John Naudžius, 105 So. 9th St., Brook
lyn N. Y.; Leon Prūseika, 878 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y.; Vincent Pauk- 
shtys, 722 Driggs Ave., Brooklyn, N. 
Y.; Vaclavas Zaperiackas, 722 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y.; Joseph Shu- 
kys, 154-0 Grand St., Brooklyn, N. Y.; 
Pius Machis, 131 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.; V. Januška, Brooklyn, N. Y.; 
P. Marcinkevičius, Great Neck, N. Y.; 
E. Aniuolauskiute, Worcester, Mass.; 
B. Stankus, Worcester, Mass.; K. Na
vickas, Montello, Mass.

Known bondholders, mortgagees, 
and other security holders, holding 1 
per cent or more of total amount of 
bond*, mortgages, or other securities: 
—None.

(Signed) Joseph Undzius, Business 
Manager.

Sworn to and subscribed before me 
this 28th day of Sept., 1914.

(Seal) A. G. Buckingham,
Notary Public, 175 

My coinmnisisoWwwwwn,,J.žv,sžrkl 
(My commission expires March,1915.) 
na Philadelphia, Pa. Aš esu vedęs

Pajieškau pusbrolio Flioreno ir Juo
zo Tvaranavičių. Kauno gub., Šiau
lių pav., Baisiogalos parapijos, Biliū
nų sodžiaus, 
kalų, todėl meldžiu 
kas 
so:

Tvaranavičių. Kauno gub., šiau-

Turiu labai svarbų rei- 
atsišaukti arba 

apie jį žino pranešti ant šio adre-

Antanas Tvaranavičia
Antelope St., St. Louis, Mo.

I’ajieškatt T. K. Chiuberkio, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Gruzdžių valsčiaus, 
Rudiškių filijos, Kančiunų kaimo. Jis 
pats arba kas apie jį žino malonės 
pranešti ant šio adreso:

Marė Shniukienč,
929 W. 32nd St., Chicago, 111.

Pajieškau (jarbo barzdaskutykloje. 
Du mėnesiai kaip užbaigiau mokslų. 
Jei būtų tokis darbininkas reikalin
gas, meldžiu atsišaukti ant šio adreso: 

Joseph Kcntrus
1112 So. 2nd St., Philadelphia, Pa.

TIK CHICAGIEČIAMS.
Išrandavoju šviesų malonų dėl vie

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

Atsišaukite vakarais ir ncdėldie- 
niais iki pietų po antrašu:

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

(spauskit varpelį ant 3 lubų).

Tik nuvertus kapitalizmą.
Algernon Lee, žinomas A- 

merikos socijalistas, kuris 
tik ką sugrįžo iš Europos, 
sako, kad šios šalies darbi
ninkus laukia toksai pat li
kimas, kaip ir Europos dar
bininkus, jeigu tik jie nenu- 
vers kapitalizmo jungą.

Užtat svarbu išaiškinti 
Amerikos žmonėms tą baisią 
pragaištį, kurią gamina ka
pitalizmas. Tą darbą gali 
atlikt tik socijalistai,o ne kas 
kitas.

Žiūrėkit, darbininkai, kad 
nelaimė jus neužkluptų ne
prisirengusius!

Kenoshos ir apielinkės lietuvių vi- 
>os draugijos ir kuopos 
džiausį balių, kuris atsibus Subatoje, 
3 d. Spalio (October), 
Shletz.o Hali Svetainėje, 
sides 7:30 ir trauksis iki vėlai nak
ties. Gerbiami viengenčiai! vardan 
visų suvienytų draugi jų ir kuopų tu
rime .už garbę kviesti visus be- skir
tumo atsilankyti į šį balių, nes tai yra 
pirmas parengtas toksai iškilmingas ir 
naudingas balius, gal nekuriems iš 
mūsų ir paskutinis, kadangi toki ba
liai labai retai kada rengiami. To
dėl kas tik gyvas atsilankykite ant šio 
baliaus. Remkite Liet. Tėvynės rei
kalus. Bus graži muzika su įvairiais 
pamarginimais ir būsit visi užganė
dinti. Todėl nepraleiskite tokios ge
ros progos.

Sekret. Peliksas Bartkus.

rengia

1914 m., 
Ba’ius pra-

PAJIESKOJIMAJ
Pajieškau švogerio Jono 

seniai Amerikoj, girdėjau, kad 
na Philadelphia. Pa. 
su jo sesere Antanina, 
svarbų reikalų.

Kas žinot, malonėkit
A. Yocius

1409 Wentworth Avenue 
Chicago Heights, Hl.

A šesu
Turiu

Kačiulio,
gyve-

pranešti.

labai

PERSKAITYK!
Kas užsirašys “Laisvę” ant metų 

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

F. JOČIONIS
Westville, 111.Box 412,

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Wirtalla’s Šokių Mokykla atsidarys 

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

DIDŽIAUSIA APDRAUDOS DRAU
GIJA AMERIKOJE.

Metropolitan Life Inc. Co incorpr.
Galite apdrausti savo gyvastį nuo $50 
x iki $100,000.00.

Platesnių žinių lietuvių kalboje ga
lite apturėti kreipianties (įdedant už 
2c štampų) pas generališkų agentų:

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

Naudingi patarimai dirban
tiems farmose.

Pas farmerius yra tokia 
mada. Jeigu pristoji pirmą 
mėnesį, gauni 15 dol. Išbu
vęs mėnesį, prašai 18 dol.; 
trečią mėnesį prašai 20 dol. 
Kaip prašai pakelti mokes
tį, sako: “Jeigu būsi pas ma
ne 6 mėnesius, tai duosiu 20 
dol. arba ir daugiau”. Jei
gu paskui, išbuvęs kokius 
du mėn., nori pamesti, tada 
ūkininkas nenori mokėt dau
giau, kaip pirmą mėnesį. 
Dėlto nesiderėkit ant kelių 
mėnesių; geriau tik ant vie
no.

Žinoma, galima ir ant il
giau susiderėt; jeigu farme- 
ris mato, kad esi geras, drū-

Pajieškau Juozo Luko, Kauno gub., 
Telšių pav., kaimo Grikštūnų. Atva
žiavo Amerikon 1912 m., Kas žino, 
malonūs pranešti.

W. Pocius 
1102 La Salle St., Racine, Wis.

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

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

(76—80)
Berriman St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugo Stanislovo But
kaus, Kauno gub., Raseinų pav., Ne
makščių par., Taučialių kaimo, 4 me
tai Amerikoje, meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Jonas Yanuskas
830 Hubbard Ave., Detroit, Mich.

Pajieškau savo pusbrolio Raulo Ra- 
džiukyno, Suvalkų gub. .Kalvarijos pa
vieto, Alitaus parapijos, kaimo Kumė- 
nų, 30 metų Amerikoje. Kas jį žino,

KAMBARYS IŠSIRANDAVO.JA.
Geras, šviesus kambarys dėl 2 vai

kinų ar merginų išsirandavoja labai 
pigiai.

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

(75—85)

PILNAS FORNIČIUS Į 
RUMUS.

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

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

PU1KI 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 Avė., 

(71—75)
Chicago, Ill.

4^ .. $

Sįį^ . •

W'ų<''

pW

SI

5 AHA IZ i 1 1 • Reikalaudami kat^ogo pri-
.UUO Katalogų Dykai, .u

katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms d unoms.
J. GIRDĖS, 103 Grand Street. BROOKLYN, N. Y.

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

“NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

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

Išpildyk šitą blanką irprislųsk kartu su pinigais.

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

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

L. 10

Tel. So. Boston 845 M
AAA-Kataloffų Dykai 

MV«vvV Užlaikau grama- 
fonus su lietuviškoms t dainoms. 
Kožnas rtekordas kaštuoja tik 75c 
JeiRii nori mano katalogo, tai priaiuak už. 
3c pačtinę Htampų. o apturėsi dideli ir 
puiku katalogų, kuriame rasi visokiu ge 
riaušių Arijioniku, Skripku. Triubu ir 
daugybė kitokiu Muzikaiišku Instrumen
tu. Istorišku ir maldų knygų, kokiu tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalaukite 
visokio tavoro pas tikrų lietuvi, o gausite 
teisingus tavorus. Rašykit toki adresų:

XV. S. WzXIOEUI« 
112 GRAND ST.

495 Broadway 
South Boston, Mass.

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

pietų.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

Mokina dienomis ir vaka
rais, kurie negali lanky tiesi 
į mokyklą apatiškai, moki
nanti per laiškus (korespon
dencijas). Dėl platesnių ži
nių rašykite pas

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

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 į 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų mirtin laiškai ir šlisscibur- 
go Bastilija”, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję,

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

Knyga turi 74 puslapius Ir kainuoja 
tik 20 centų.

“LAISVfi”
183 Roebling StM t Brooklyn, N. Y.

i' glorija <1< l vaikų. 
Proškos del danių..

ftOc. ir 1.00

kokio*

25 
10

Specijališka Pikiai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Dcvynieros ?5c.
Tnippat iš Lietuvos pargabento^ visokios lietuviams gydančios žolės, šaknįs ir t. t 

tik yia žinomos ir žmonių vartojamos.

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

.Taigų jums lirangi yra jūsų sveikata, tai tuojau« reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į l.ictmntkq Aptiekę.

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

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

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

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

REVOLIUCIJOS A1BALSIA1.. Puikus skaitymai apie revoliuciją Lie
tuvoje. Paveikslai parodo, kaip revoliucijonieriai išvagia kali
nius. 48 puslapiai. Kaina 15c.

Kas nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik 4-Š’ountni.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

“LAISVES

SPAUSTUVE.

“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
gi jos, kuopos ir biznieriai, jeigu jūs norit, 
kad jums reikalingi apskelbimai būtų at- 
spauzdinti aiškioj, gražioj formoj ir teisin
goj, visiems suprantamoj, letuvių kalboj,tad 
neškit į “Laisvės” spaustuvę.

Platinki! “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

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

“LAISVĖ”
183 Roebling St, Brooklyn, N. Y.
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BROOKLYNIEČIU A TA DAI.

'Tclephore So. L'otd'on 2’1014 ir 2l(tL3Vi Wvthe

MOKYKIMĖS ANGLIŠKOS KALBOS

Komitetas.

ANT BALIUKŲ

didžiausia 
receptai 
daktarų.

i aptieka 
; valstijoj.

GfcNCkAL JOFEEE
P<2 gi.'f MOČIA f i Of!

FERAI! FERAl!

Pataisau batus, čeverykus už p>?gią 
kainą. Darbą atlieku gražiai ir gerai. 
Atsilankykite, o persitikrinsite.

--------’OIL'S
Brooklyn, N. Y.

XM0AM3H-

LIETUVIŠKA •

po. 
tarnai.

Antras priepuolis įvyko 
ant afigštutinio kelio ant 

Traukiniai liovėsi

VIETINES ŽINIOS
Prieš visuotiną seimą.

Siame “Laisvės” N.-ry dar 
negalime pranešt apie patį 
seimą, nes “Laisvė” išėjo 
anksčiau, negu seimas prasi-

Ligi seredos, 30 d. rugs., 
pribuvo jau gana daug dele
gatų. Pribuvo didžiulė chi- 
cagiečių delegacija: P. Gri
gaitis—“Naujienų” redakto- 

. rius, A. Lalis, žinomas Chi- 
cagos veikėjas, K. Gugis, M. 
Jurgeiionienė ir p. šarka.

Iš Westville, Ill., pribuvo 
T. Dundulis. Iš Wilmerding, 
Pa.,—Katkauskas. Iš Wa
terburi o—J. Pruselaitis ir 
Jakimavičius. Iš Philadel-

Stasiulevičius, Stasiulevičie-' 
nė ir Merkis. Iš Bingham-1 
tono—Bučinskas ir Deps.1

ir Dr. F. Matulaitis. Laukia-1 
ma dar visos eilės keleivie- 
čių. Iš Minersville pribuvo 
J. Ramanauskas. Iš Shenan
doah, Pa.,—V. šliakys.

Ketverge ryte laukiama 
dar daugybes delegatų iš ap
linkinių miestų.

Linkime seimo delegatams

susidūri
mas dvieju traukinių pože
minio gelžkelio. Abiejuose 
traukiniuose buvo daugybės 
žmonių.

nes

Rinkimai.
pirmykš-!

nominacijos antį 
gubernatoriaus gavo Glynn ■ 
(dabartinis gubernatorius) į 
—nuo demokratu; Whit-| 
mann—nuo republikonų.

Ant senatoriaus daugiau
sia balsų gavo demokratas1 
Gerard.

29 d.rugsėjo Lietuvių Pre
serių unijos 58 sk. U. G. W.1 
of A. laikytam extra susirin-i 
kime nutarė paimti vietinį 
laikrašti “Laisvę” už orga-
na.

Tokiu būdu “Laisvė” lie
kasi Lietuviui Preserių uni
jos 58 skyriaus U. G. W. of 
A. organu.

pamatė jį besėdant automs- 
biliun ir puolėsi prie jo, bet 
negalėjo pagauti. Tada pa
sileido visi gatve vyties, bet 
bankierius nors subankrūti- 
j tįsio banko buvo automobi
liu), o žmonės, kurie dėjo pi
nigus į jo banką, pėsti bėgo, 
per tai ir nepavyko pagauti. 
Paskui pribuvo policija ir vi
sus susirinkusius išvaikė.

L.S.S. 59 kuopa Jersey Ci
ty parengė dvejas prakal
bas: pirmos prakalbos atsi
bus 3 d. lapkričio, 7:30 vai. 
vakare, Imperial Hali, kam
pas Adams ir 3-čios gatvių, 
Hoboken, N. J. Antros pra
kalbos bus nedėliojo, 4 d. 
lapkričio, 3 vai., po pietų, 
Moniuszko salėj, 18 Germa
nia Ave., Jersey City, N. J. 
Įžanga visiems dykai.

Komitetas.

Generolas Joffre ant 
rėš lauko.

Treti metiniai Forai San- 
ryšio Lietuviškų Draugys
čių New Britain, Conn., pra
sidės 3 d. Spalio (October), 
1914 m. ir tęsis per sekan- 

vakarus: 4,5,6,7,8,9,10 
ikyjir 12.spalio (October), .1914, 

'Lietuvių Svetainėj. Tie fe- 
1 rai bus naudai Lietuvių Sve
tainės po num. 354 Park St.

4 d. spalio, nedėlios vaka
re, 7:30 vai. bus loštas teat
ras “Pirmi Žingsniai” Los 

Meldžiame prese-!vietinė L.S.S. kuopa. Taipgi 
rių dažniau priminti apie sa-'^tis prakalbos svetainės nati
ve reikalus. ! d‘ii.

vergo vakare, atsibus Lietu- 
vių Preserių unijos 58 s . 
riaus U. G. W. of A. kvarta
linis susirinkimas.

Raštininkas F.F. Svetikas. Į
Nuo Red.—“Laisvė”, kieki 

galėdama patarnaus prese- 
riams ir gins visuomet jų' 
reikalus. 1

Kain jau buvo minėta, kad 
New Yorke subankrūtijo M.! 
Jarmulovskio bankas ir nu-| 
nešė gana daug darbininkui 
sudėtų pinigų (apie $1,700,- 
000). Žmonės susirinko 
prie bankieriaus namo ir! 
pradėjo kelti triukšmą. Pa-1 
sigirdo šauksmai, kad įsi-į 
veržti į namą ir “iš gerklės | 
išlupti pinigus”. Bankierius' 
su savo pačia ir vaikais, bi
jodamas darbininkų keršto, 
užlipo ant namo, perėjo per 
viršų ant svetimo namo, nu
lipo žemyn ir įsėdęs automo-, 
biliui leidosi gatve. Nekurie !

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

ANT KRIKŠTYNŲ

gos, jeigu jus trokštai, kad dar
bininkų idėja laimėtų, paragin- 
kit svečius paaukauti broliams, 
kurie kenčia ir kovoja.
Remkime kalinius ir sibiriečius! 
Remkime Lietuvos Socijuldemo- 
kratų partilųl
Remkime darbininkišką laikra
štį “Vilnį”!

KOVA” Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

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

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

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

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

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

99 1815 E. Moyamensing Avė.
1^-0 a. Philadelphia

Gera Prog
1'

Ligoniams
YRA fįlREIKIAPER

DR. J. C! BROWN
itą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 motus, dabar 
IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dienom

riaušių Amerikos universitetų, ir turi auksinį medalį už 
naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spincIuliu 
ojut pageiną. Su į'a yra permatomas Visas žmogaus kūnas, užtai ir lengva 
Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima sužinoti,

Visiems gerai žinomą daktarą-specijali
I ŽDYK4 PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIU! 
mis: Nedaliomis, Utarninkais ir Pėtnyčioiuis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš ge! 
atsižymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su' 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. I ‘ 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir Arailgina gydymą. ” 1

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSLSENĖJ US1 AS IK; NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, dirdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisverimus gydome

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ. GĖLA IR KITAS LIGAS, Ikwrios perdaug vietos 
užimtu čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmis.

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

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

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

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tada (ik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu’jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimui ligoniam 
DYKAI Nedėliotais, Utarninkais ir Pčtnvčiomis.

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

0mS0 VALANDOS: NEDALIOMIS:
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pact.
Nuo 1 vai. po piet iki K vai. vakaro.

Lietuviška vakarinė

Lietuviu Jaunimo Lavini
mosi Ratelis įsteigė vakari
nę moklyklą, kurį atsidarys 
2 ii. spalių. Mokykla randa
si Palace Hall, 93 Grand st. 
Mokinama bus dovanai kas 
utarninkas ir petnyčia, 
8 iki 10 vai. vakare.

Šioje mokykloje bus moki-! 
narna 
rašyti n

JOSEPH

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

. j mirškite atsilankyti nas se- 
Jietuviškai skaityti, j nų pažįstamą. Dabar lai- 
ir skaitliuoti (rokun-) ^as užsisakyti rudeninius 
Mokiniai bus priima-1 siutus, nes padarom už pigia 

mi, kurie visiškai nemoka 
skaityti, rašyti ir skaitliuo
ti, ir tie kurie moka, bet ma
žai.

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bot 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgtus, taip-pat 
ir kur greit Išsigydyti, ly
giai ta knyga

nuo

paskutines spėkas idant ne
būtų Brooklyne lietuvio nei 
lietuvaitės, nemokančių 
skaityti ir rašyti.

Tą patį atsidarymo vaka
rą atsibus ir ratelio susirin
kimą ai malonėkit

Nauji nariai

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO iSPARD.AVIMO’NEW yorkh dar niekad nebuvo

Labai Puikus
Venski

Armonikai
• su 21 perto Klevišiu, 8 basais 
Vertes $18.00, tik už

Toks pat Armonikas
21 plieninių k Ispanų, 12 basų 

Vertės $25.00, tik už $14.25

kainą. Siutus darome už 
$15.00 cistų vilnų.

236 Grand Street, netoli

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

Sutaisau 
atyda, nežiūriM, ar tie 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatine lietuviška 
Bostone ir Massachusetts
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojaiiws. Galit reika
laut per laiškus, o aš prisiųsiu per 
exf«esą. •’

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

2M> Broanfway kamp. C Street

Męs užlaikome geriausius mok'iilojus sa tobuliausia metodą, ir nė
ra abejonės, kad neišmoksite.

Mes taipgi mokiname Knygve'/ystčs, Civil Service ir prirengiame į 
hite kokią kolegiją.

Męs išverčiame visas angį išimos kalbos 1'ekei.JjKS lietuviu kalbwn.

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

MOKESTIS: $5.00 už 1s) savimtŲ, $12.tl0 už 6 mėnesius $20.(Ht už metą, 
$25.00 už už.ba^iimą angliškos kalbos kurso.

Neatidėliok! At eis, tuo.'p.'iis j l’hi'iadelphijos Prirengiamąją Mokykl ą

510 SPRUCE STREET,
CHAS. A. JAIT- F. Criimr^las,

PHILADELPHIA, PA.
LAPOYOV K E R, Sekretorius

ŠEIMYNOS ISTORIJA
tik ką išleido naują, labai nau-

A. Rubakino parašė A. R. Kaina tik 10 c.
Knygelė tinka kiekvienam pasiskaityt, o 

ypač moterims.
Agentai galėtų paimt dešimtimis e 

pliorių ir lengvai išplatintų.

183 Roebling Street, Brooklyn. N.

GUFAF0NAS
Su< 12 Lietuviškų dainų, vertes $45.00,
Atiduodame tik už ....................Q.F5O

Tą grafHfoną 2v irantuojarne unt 10 metę.

AtHiuekite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o m<^» jums 
nusiųsime muzikališką instru
mentų, kokį jus tik norėsite. g

Męs užlaikome specijališkai rus, meistrą, kuris pataiso visokius 
Muz.lkališkus liustrų mentus Ir Fonografus.

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

MOSCOW MUSIC CO.
52 C&nal Street Dept, M. New York City, N. Y.

Išgydau Vyrus Greitai

“DAKTARAS” 
pitrodo, kaip 
nuo Mgn apsl- 
savbgotl.

kaip ir kur .tuo visokią ligų gerai 
bet taip-pnt labai gražiau kaip

ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS*’ netik, 
pamokina 
išsigydyti, 
tikras tėvas pamokina ir. kaip, nuo vtsokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS"'Kibai iaug ap
rašo apie vyrų ir moterų, docą bei morališkų, 
lytišką gyvenimų ir aiškiai, Atvirai taip išdčs- 
tinėja, jog kitose knygose tx>. visko negali at
rasti. Šita knyga iickvieaam 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, butbk perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustzuota puikiais moks
liškais paveikslus ir apie žmogaus kūno su- 
bndavojimą sw visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusdpnėj^, sukliu
rę, pasigadinę; per jauųystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip uŽsiscnSjusi.omis ligomis, šitoje kny
goje atrasite, tikrą rėdą.

JEI sergeant kokios nors.ligos, lai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekavstas, re .kia perskaityt kny- 

. gą "Dakt tras'l, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą kuygą, išsigydė.

TOIžĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI: 

i DOVANAI, kuris tik ats;ųs keletą štampų uš 
: prishintimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą.apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clteic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKLT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioį yri 3, o u t arran
ge, ir pėtnyčioj vakare uue. 6. tu 8.

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačią:
Nuo Reumatizmo...............................$1.00
K rau jo Valy toj as................'..............$1. (W
Vidurių Reguliatorius :............... 50c
Trojanka...........................25ę,‘ 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.

į Akušerka! 
įl Pabaigusi kursų Womans Medical to 
g) College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prio @ 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 
pagelbą invairioso moterų ligose. W

opiene,^Xu‘. f
BOSTOIN. MASS. «

Q.neetiQjiG>iQ8»efcGi»a8»G,»!ei»e>»eM

VARimm F AT gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 
V z Vv7 V>jL>LL» operacijos, arba apvyniojimų;. skausmas, su

tinimas ir sukepzmas gįslose greitai pranyksta. Sekios nubėjęimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas rikfn vyriškumo greitw a/gaunama.
PPAQTATITIQ AJ-KydeMi tą ligą be jokio pjaustymo arba lltUjinl lllu.. tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina uŽKaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo- pūslėj ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems or-£»nams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumu kiekvienai kū
no daliai, kuri h>.,'/o apimta ligos.
QYFH 10. Jeigu jums skauda, gerklė, rsndasi plėvės, išbėrimui, va- 
011 1Lj1m'» ?i<> spalvos plėtmaL skauduliai, žaizdos, kaulų gėliniaa. 
plaukų slinkimas* a> b-< 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 kūne visus nuodus ir nešvarumas. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgas me
tus nuoaytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingųi vaistų?Tuojuuo klatia-- 
kite mano patarinro, 

Nusilpnėję VYRAI 
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo-prašalina visas blogas Įtek
mes pirmeonio mualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
inpadaugi«a kraują,, o labia’asiai 
už.viską sugrąlina išaikvotą iiegą 

’ vyriškumo. Vengkite tuom-.aiki- 
mų gyduolių. Stengkites ifieigy?

* dvti anfr/isados. Aš suteikiu ant- 
visadofr atgavimų tobulo ir pilno vyriškumo.
CĮ ApTOC I irZflQ Naujos ir senes,bjaurios ir įsisenėję,kaip 
UL/rxl ivu lulVlvFO* tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginin-jas, taipgi nauji skauduliai arba žaizda,, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau aotvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.

I CTl J12 A tuo«. kuriuos daktarai jau buvo atsiaakq lAgydyti. G>-> 1 ‘N’V J •X'J dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinime, Aš neapsiimu i&Rydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -°udas chronišku Iširu yra v-ana.s iš geriausiu, ką uitikrinaree. jog visada atnete geras, 
pasakines. Gydau Ąuku. Galvos, Širdies' Gerklfls. Plaučiu, Kratinės, Pečiu, Xepenu. Pilvo, 
ztirnu, Inkstu. ŠlapijJmosi organu. Smegenų, Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. A4 netikįs J gydymą laiškais, todėl a»K)ausklte manes patarimu, Kurie gyvenate tolinus 

) at važiuok vte pas mane ant vienos dienoe.o aš jums trkrą teisybe pasakysiu, ar‘galiu išgydyk

flD 208 W. 4211d St., arti Broadway
HR. DlIVniL, NEW YORK CITY, N. Y.

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

ANCHOR, į

1L. F wi*«; 1
povintHoiiml’s

K; I tonos IV y.t,» 
11 wi»atnrių 

nudxa njv

EXPELLER

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

F. A D. 
RICHTER

& CO.
74—80 

Washington

New York,N. V.

Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romatizmas kankina. Su 

PAIN EXPELERIU
' jei drūčiai suberŠti atneš Jum tuoj 

palengvinimą ir prašalins priežastį 
tisiniu* /r

F. Ad. Richter & Co.
PEARL ST.. NEW YORK.

Teinikii ant Ankero 
ženklo apsaugoimo 

c.'.

Ar žinai, kaip dvasiškija 
buvo “kankinama“?

Jeigu nežinai koki 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 dvasiškijos visus “smutkus” ir “link
smybes”. Ta knyga jau išėjo iš spaudos ir

kainuoja 25c.; turi 80 puslapių
Pinigus galite siųsti ir stampomis.

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

T




