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NAUJAS SUKILIMAS PRIES ANGLUS AFRIKOJ
SEPTYNIEMS MILIJONAMS GRĘSIA BADAS BELGIJOJ. PRANCŪZAI SAKOSI LAIMĖSIĄ

NAUJAS BŪRŲ SUKILI
MAS.

Nespėjo Anglijos valdžia 
prislėgti pirmąjį būrų suki
limą pietų Afrikoje, po vado
vyste Moritzo, kaip jau pra
sidėjo antras sukilimas, po 
vadovyste generolo DeVeto, 
šitas antrasis sukilimas, vei- 
kiasia, bus smarkesnis, ne
gu pirmutinis. Sukilimas a- 
pėmė Orange Free State ir 
dalį Transvaalio.

Anglijos valdžia sakosi už- 
gniaužsianti ir antrąjį suki
limą. Anglijos pusę palaiko 
generolas Botha, kuris jau 
kuris jau nuvyko frontan

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Kas užmušta Druskinin

kuose?
Druskininkuose, Gardino 

gub., kuomet vokiečiai norė
jo persikelti per Nemuną, o 
rusai juos atakavo—žuvo 
gana daug žmonių.

Užmušta: feldšeris Fren
kelis, namų savininkė Feli- 
šerienė, batsiuvis Macovic- 
kis, vyras ir moteris Šmi- 
gelskiai, Soloveičikienė; su
žeista: dvi Soloveičikų duk- 
terįs, žmona bankieriaus Ro- 
zenkranco, Oleknavičiūtė ir 
pačtalijonas.

Sugadinta dalis bažnyčios.
Maudymosi įredniai nepaga-! kariauti su sukilėliais, 
dinta. Sukilėliai užėmė miestą

Heilbron ir areštavo ten vi
sus Britanijos valdininkus.

Anglijos valdžia išleido 
proklamaciją į gyventojus ir 
sako, jog jai reikės pavarto
ti ginklą prieš sukilėlius.

Iš Vilniaus gubernijos.
Javai visoj gubernijoj jau 

suvalyti. Zapasnųjų šeimy
noms valsčiai organizavo pa- 
gelbą. Tas parodo, kad mū
sų sodžiuose žydi jau dides
nis draugiškumas.

Gubernatoriaus paliepimu
Vokiečių atsišaukimas į 

rusų kareivius

Vokiečių ir austrijiečių a- 
gentai smarkiai veikia ir 
tarpe turkų. Chiniečius 
kursto prieš japonus sukilti.

Jie turi netik sunkią kumš
čių, bet ir kurstytojų gabu
mai L

Mūšiai Lenkijoj.
Vokietijos kariumenė, at

mušta nuo Varšavos, pasi
traukė j pietų-vakarus.

Dabar eina dideli mūšiai 
ties Ivangorodu, didele rusų 
tvirtove.

Austrijos oficijališkas 
pranešimas apie mūšius ties 
Ivangorodu yra toksai :“Ties 
Ivangorodu męs ligišiol pa
ėmėm 8,000 rusų belaisvių ii- 
19 mašininių kanuolių.

Netoli Jaroslavo rusų pul
kininkas su 200 kareivių tu
rėjo mums pasiduoti. Neto
li Zalucze ir apygardose Pa- 

’ sieczna rusų armija atstum
ta atgal. Abelna situacija 
nepersimainė”.

Apie mūšius ties Ivango-

sakyt vyksta, jeigu jie per-'do sekantį pranešimą: “Nie
ko negalima pranešti, išė
mus tūlą progresavimą mū
sų spėkų apygardose į pie
tus nuo Dixmude.

Mūšiai tarpe Yser ir Lens 
tęsiasi didžiausiame aštru-, 
me. Toje vietoje vokiečiams 
nepavyko atstumti mūs ir 
mūsiškiai paėjėjo pirmyn 
tarpe Ypres ir Roulers.

Soissons ir Berry-au-Bac 
apygardose mūsų artilerija 
sunaikino daugelį priešų ba- 
tarėjų.

Nancy departmente tarpe 
girių Bezange ir Parroy męs 
pradėjom užpuolimo taktiką 
ir nuvijom priešą per rūbe
lių”.

Sulyg pranešimų iš Lon
dono, vokiečiai atstumti per 
Yser upę ir kanalą ir jų pir
myn ėjimas sustabdytas.

Belgijos kariumenė pui
kiai laikosi. Jai padeda 
francūzų infanterija ir ka- 
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kėlė kovos operacijas iš Ser
bijos į Austrijos ,^e.j‘itoriją.

HENRI CARTON DE WART

gijos parubežį, kad užken
kus kelimuisi Anglijos ka
reivių.

SAMUELQOMPERS
-.<0 ;>•/« m*

Anglijos pirklybą rytuose, 
pradėjo užpuldinėti japonų 
laivus.

Štai, dabar jisai paskandi
no japonų pasažierinį garlai
vį Kamsaka.

Keli vokiečių karės laivai 
atakavo japonų kreiserį Chi- 
tose, vienok atakos tapo at
muštos.

Generolas Brusilov išsisuko.
Austrijiečiai buvo norėję 

apsiausti kairįjį šoną gene
rolo Brussilovo armijos, vie
nok tasai jų pienas nepavy
ko.

Netoli Sambo r, rusai už
puolė trisdešimts aštuntą 
diviziją Austrijos kariume- 
nės ir paėmė 20 kanuolių.

visos vyskupijos kunigai sa*fVfiWė(?ių orlaiviai išnėšio- praneša, kad
kė pamokslus, kad gyvento- jo sekančius atsišaukimus į Jie sulaikė rusų ataką. P."

rusų kareivius
“Kareiviai !

jos rubežium

kė pamokslus, kad gyvento
jai šelptų vieni kitus.

šiuo žygiu žinių iš Lietu
vos kaip ir nėra. Vokiečiai 
sakosi vėl laimėję ties Augu
stavu. Rusų generališkas 
štabas praneša, kad vokie
čiai išvyti iš Kauno guberni
jos.

Pranešimai, būk žydai Su
valkų miesto buvo pasitikę 
vokiečius duona ir druska, 
kuomet šie užėmė miestą,pa- (ninkai tvirtina, būk vokie- 
sirodo, jog buvę pramanyti, čiai kankina belaisvius. Ne
žydai iš Suvalkų ir Mari- tikėkite tiems šmeižikams, 
jampolės buvo išbėgioję. įKur gi męs gautume

Laike bombardavimo budelių, kad nužudyti šimta- 
Druskininkų, mirusiojo dai
lininko M. Čiurlionio paveik
slus pasisekė išgelbėt. Jie 
randasi dabar saugioje vie
toje. Nuo širdies ligos nu
mirė Čiurlionio tėvas.

Naujamiesčio ir Gargždų 
"bažnyčios (Raseinių pav.) 
šiek-tiek sugadintos nuo vo
kiečių bombardavimo.

Kuomet vokiečiai buvo už
ėmę Jurbarką, tai paėmė ne
laisvėn kunigą ir rabiną, ’ siliepimas. Matomai, 

ties jie gerai moka!

Ru
sai gi gavo pagelbos daug 

Ties Austri- nauJU spėkų, kurios jau per- 
,__________ rusų armija sikėle per Vyslos upę.
sumušta ir bėga atgal. Daugi . Apie mušius Lenkijoj ru- 

krito ant ko-Įgenerališkas štabas pra-
•s įauAU. i j

Lenkijoj prasidėjo sukili- Kutno,

rusų kareivių 
vos lauko.

kaipo užstatą.

Henri Harton de Wiart— 
Belgijos teisių ministeris, 
kuris kartu su drg. Van de' 
Veide pribuvo VZashingto- 
nan. - ' •

Hamburge badas.
Hamburgo laikraščiuose

Samuelis Gompersas, pre-: pasirodė atsišaukimas, ku-
nuolių ataka nuo Anglijos zjjentas American Federa-1 r^ame’ vardan žmoniškumo, 

J Ition of Labor,—tai yra di- i prašoma rinkti aukų to mie-
iziueiiLcis Mint

karės laivų. jtion of Labor,-
Nuostoliai iš abiejų pusių, džiausią^ tos organizacijos 

baisus. Vokiečių Yser dis- narjų mulkintojas. Kaipvi- 
trikte yra apie 320,000. Isuomet, taip ir šįmet jisai 

i ragina “federeišius” balsuot 
: už kąpitalistiškas partijas.

stcr-bedarbiams. -* * - j

Tame atsišaukime sako
ma, kad kasdien Hamburge 
mažiausia 10,000 žmonių vi
sai neturi ką valgyti.

Veislinius Villiaus galvijus 
varo Maskvon.

Laike pirmo užpuolimo 
Prūsų Lietuvos rusams pa
vyko paimti visus lobius Ro- 
mintų dvare (šalę Vištyčio), 
kuris priguli pačiam Villiui.

Tame dvare buvo daugybė 
veislinių galvijų. Dabar visi 
tie galvijai varomi Maskvon 
ir bus parduoti per aukcijo
ną.
Belgijos parlamentas susi

rinks Francijoj.
Buvo pasklidusios šnekos, 

kad Vokietija norinti su
šaukti Belgijos parlamentą. 
Vienok, tos šnekos pasirodė 
esančios be pamato.

Belgijos parlamentas susi
rinks Francijoj, Havre mies-.g 
te. Tokia yra nuomonė Bel
gijos valdžios.

Daugelis Belgijos parla
mento atstovų ir senatorių, 
paskui ministerius, pabėgo 
Franci j on.

ESSAD PACHA

Tikisi laimėti.
Franci jos ministeris Bri- 

and, neseniai aplankęs vei
kiančią kariumenę, sako, 
kad sąjungiečiai būtinai lai
mės mūšius.

Kiek vokiečių žūsta 
kasdien ?

Londono Chronicle kores
pondentas sako, kad vėl visi 
vokiečių pasistengimai šiau- 

!rės Belgijoj nuėjo vėjais. 
Kiekvieną dieną vokiečių už
mušama ir sužeidžiama net 
14,000. Vienok, kaizeris lie
pia eit pirmyn.

Įneša, jog mūšiai tęsiasi nuo 
, per Nowemiasto, 

Bialobrzegi, Glowaczew, iki 
Užanka kalnų. Ties Rawa 
rusai užėmė daug vokiečių 
pozicijų. Ties Naująja A- 
leksandrija vokiečiai pasi
kaukę prieš rusus. ' , 

Rusai užėmė Lowicz, kas 
suteikia jiems kontrolę ant 
visos tos apygardos.

Kaip praneša iš Berlyno, 
vokiečiai išnaujo rengiasi 
atakuot Varšavą. Zeppelino 
orlaiviai vėl pradėjo mesti 
bombas ant Varšavos.

Nuo tų pasibaisėtinų mū
ši ii visa Lenkija baisiai nu- 

. kentėjo. Sodžiai ir mieste
liai pavirto griuvėsiais. Pe- 

. trograde ir Maskvoj len- 

. kams renkama aukos.
I Rusai nepaprastai džiau- 

Taip skamba vokiečių at- giasi, kad jiems pavyko at-j Austrija šaukia prie ginklo 
gir- mušt Vokiečius nuo Varša-| 

vos.

Przemyslas vis dar atakuo
jamas.

Nepaisant to, kad iš Pet- 
tais, priimant naujus karei- rogrado šaltinių nuolat atei-

mas. Maskvoj ir Odesoj re
voliucija, kuri greitai išsi
plės ant visos Rusijos.

Kodėl gi ir jums nepasi
duoti nelaisvėn? Jūsų virši-

tūkstantinę rusų belaisvių 
armiją?

Jūsų belaisviai ramiai gy
vena mūsų šaly, sykiu su 
farncūzais, belgais ir ang
lais ir yra labai užganėdinti.

Neverta žūti už tuščią rei
kalą . Velyk gyvenkite dėl 
savo pačių ii’ vaikų ir dėl sa
vo tėvynės, laisvos ir laimin
gos Rusijos”.

Rusai užėmė Lodzių ir 
Radomą.

Rusams vis dar sekasi 
Lenkijoj. Jie pasekmingai 
užėmė Lodzių ir Radomą,ku
rie tūlą laiką buvo vokiečių 
valdžioje.

Ties Radomu buvusi dide
lė kova, kurią laimėję rusai.

Jeruzolime badas.
Jeruzolime yra 100,000 gy

ventojų, kurių dauguma žy
deliai. Dabar jie turi ba
dauti. Mat, jie daugiausia 
gyveno iš loskos tų, kurie 
lankosi šventoje žemėje. Da
bar gi niekas nesilanko ir jie 
badauja.

Liosų daugiau netrauks.
Rusų kariška valdžia išlei

do įsakymą, kad šiais me-

vius, nebus liosų traukimo 
Ims visus, perdėm!

Vokiečiai rengia sukilimus.
Vokiečiai jau pridirbo ne

smagumų Anglijai, kuomet 
jiems pavyko padaryti suki
limą pietų Afrikoj, tarpe 
būrų. Matomai ten puikiai 
darbavosi jų agentai.

Dabar panašių nesmagu
mų žada surengt vokiečiai ir 
dėl Rusijos. Jie uoliai kurs
to persus sukilt prieš Rusiją 
ir daugely vietų persai jau 
susirėmė su kazokais.

Vokiečių, agentai uoliai 
veikia ir Turkestane, kuris 
priguli rusams. Tenais jau 
apskelbta karės stovis. Af
ganistano emisaras (kara
lius) jau susiorganizavo 180,- 
000 kareivių prieš Rusiją ir

na žinios, kad Przemyslas, 
didi Austrijos tvirtovė, jau 
paimtas, vienok Przemyslas 
laikosi, kaip laikėsi ikišiol.

Sako, rusai apleido Lvovą.
Nežinia, kiek teisybės ta

me pranešime, bet sako, kad 
rusai apleido Lvovą ir paliko 
ten tik 8,000 kareivių.

Revoliucijos?
Jau daug kartų buvo žy

mėta, kad Bosnijoj ir Herco- 
govinoj prasidėjo revoliuci- 
jinis bruzdėjimas.

Iš Viennos dabar praneša
ma, kad valdžia paėmusi vir-, ,t _.
šų an t sukilėlių. Jų nuosa- tais kareiviais vadovauja vo- 
vybė yra konfiskuota. kečių aficieriai.

Kaip sekasi serbams ir juod- 
kalniečiams?

Kaip praneša Austrijos 
štabas, tai serbų ir juodkal- 
niečių spėkos, kurios opera
vo Bosnijoj, yra išsklaidytos 
ir bėga be jokios tvarkos.

Vienok, tiems Austrijos 
pranešimams nevertėtų per
daug tikėti. Jau daug sykių 
ji skelbė išvijusi serbus ir 
juodkalniečius iš Bosnijos,o 
jie vis kaip ten, taip ten.

Vistik, serbams, galima

ir studentus.
Viennos valdžia skatina 

studentus prisidėti prie ka
riško korpuso, kuris saugos 
Viennos miestą. Vokiečiai 
studentai prisideda, bet ita
lai—ne.

Austrijoj paėmė karėn 
jau ir 19 metų jaunikaičius. 
Austrijos valdžiai daugiau
sia prijaučia Tirolio gyven
tojai, kurie yra uoliausi ka
talikai.
Generolas Beseler nusižudė.

Iš Rotterdam o atėjo
I jog vokiečių generolas 
Beseler, kuris užėmė 
werpeną, nusižudė.

Jisai nusižudė savo 
bary, mieste Bruges.

žinia, 
von- 
Ant-

kam-

........... ......................... .. ■ ■ ■

Essad Pasha, kuris sukėlė 
revoliuciją Albanijoj.

Kiek Rheimsas nukentėjo?
Kaip baisiai nukenčia mie

stai nuo bombardavimo, pa
rodo nors ir Rheimso pavyz
dys. Apdraudos kompani
jos apskaito, kad Rheimsas 
nukentėjo nuo bombardavi
mo net ant $200,000,000.

Daugiau, kaip 12 šimtų ci
viliškų žmonių tapo užmuš-

Atbaidė vokiečių orlaivius.
Trįs vokiečių orlaiviai jau 

buvo belekią padaryti ataką 
ant Paryžiaus, vienok fran
cūzų orlaiviai, kurie saugoja 
Paryžių, ūmai juos nubaidė.

Paryžius praneša apie lai
mėjimus.

Generališkas ofisas išlei-

Ketvirta dalis visų budin- 
kų suardyta. Daugiausia 
nukentėjo gražiausioji mies
to dalis.

Daugybė miesto gyvento
jų dar ir dabar tebgyvena 
skiepuose, duobėse.

SEPTYNIEMS MILIJO
NAMS BELGŲ GRĘSIA 

BADAS.
Jeigu geri žmonės neutra- 

liškų šalių neateis pagelbon 
belgams, tai jiems gręsia 
gaisus badas.

Miestuose randasi maisto i 
nedaugiau, kaip dviem sa
vaitėms. Vokiečiai, užėmę 
Belgiją, visur liepia maitinti 
savo kareivius, bet patiems 
belgams nepagelbsti.

Brussely 100 valgyklų su
teikia valgį to miesto bė- 
džiams. Daugelis turtingų 
žmonių—bankierių, mokyto
jų, dailininkų—šiandien ne
turi cento, nei kąsnio duo
nos.

Visoj Belgijoj uždaryta 
fabrikos ir dirbtuvės. Krau
tuvės taip-pat uždarytos. 
Mėsos ir pieno veik nėra.

Daugiausia belgams gelb
sti Amerika. Neužilgo iš A- 
merikos išeis laivai,, kurie 
vežš maisto vargingiem- 
siems-belgams.

šiaurė Airijos užminuota.
Vokiečiams pavyko pabar

styti minų jūroje aplink 
šiaurinę Airiją. Todėl lai
vai turi vengti plaukioti to
mis vietomis.

Vokiečiai užminavo ir Bel-

Indusų kariumenės maištas 
Egipte.

Berlynas, 28 d. spalio.— 
Iš Konstantinopolio praneša, 
kad Egipte, kuris, kaip žino
ma, yra po Anglijos valdžia, 
sukilo indusų kariumenė 
prieš vietinį garnizoną.

Trisdešimts žmonių tapo 
pasmerkta mirtin per kariš
kąjį teismą.

Vokiečių pienas.
Kaizeris paliepė savo 

nerolams ant žūt-būt prasi- 
mušt prie francūzų uosto 
Galais, paimti jį, paskui pa
imti Havre ir tuomet stačiai 
Anglijon.

ge-

žuvo 106 mainieriat
Royalton, Illinois.—Tik

tai 27 mainieriai ligišiol iš
gelbėti iš užgriūtos ir da 
liepsnoj paskendusios ka
syklos Mitchelio.

Menama, kad bus žuvę 106 
mainieriai.

Šveicarijos socijalistai.
Šveicarijos nacijonališkoj 

taryboj, po paskutinių rinki
mų, trįs socijalistai bus dau
giau, negu ligišiol.

Seniau jų buvo 15, dabar 
gi bus 18.

Rusai saugos šulinius.
Daugely Lenkijos miest 

išleista paliepimas saugo 
šulinius.

Būk tai gauta žinių, kad
vokiečiai užnuodija šalti
nius.

Gyventojams rekomenduo
jama vartoti tik virintą van
denį.

4

Japonams nepasisekė.
Berlynas, 29 d. spalio mėn. 

—Karės departmentas pra
neša, kad vokiečių kreiseris 
Emden, kuris paralyžiavo

589,775 socijalistų partijos 
nariai kariauja.

“Vorwaerts” apskaito,kad 
šioje karėje iš Vokietijos pu
sės kariauja 589,775 socija
listai
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šalių kareiviai, įėję į neutra

VEIKIMAS AKIŲ PLOTU.'
Lietuvių Socijalistų Są-j 

junga perleido per referen-1

ALGŲ NUMUŠIMO 
ŠMĖKLA.

Žinomas Clevelando soci- 
dumą klausimą apie ateinan-1 jalistas Max S. Hayes at- 
tį Sąjungos suvažiavimą ir! Kreipia atydą į naują kapita- 
ir jo vietą. Nubalsuota, jog listų konspiraciją, kuri užgi- 
suvažiavimas turi įvykti 26'mė Pittsburgo pramonės di- 
d. lapkričio, Philadelphia,'strikte. 
Pa.

Nespės sąjungiečiai per- į------A .......
skaityti apie referendumo J ant 10 procentų. Pittsburgh 
pasekmes, nespės žmoniškai 
apsvarstyti ir išdiskusuoti A_____ _6.
klausimus, surištus su bū-1 United States Steel korpora- 
siančiu suvažiavimu ir jo cija, ta milžiniškoji prakaito 
dienotvarke, kaip jau reikės čiulpimo mašina, 
siųsti delegatai.

Mums stačiai nesupranta- Eina gandas, kad ir kitos di- 
mas tasai expresinis skubo- džiosios Pittsburgo korpora- 
tumas, kuriam paaukauja- cijos žada numušti darbinin- 
ma visapusiškas dalyku ap- hams algas ir visa tai daro- 
____ _____ Kiekvienam pa po priedanga blogų laikų 
aišku, kad į tris - keturias karės. .
savaites męs nesugebėsime! . Algų numušimo banga už- 
visko dorai apsvarstyt ir,! ūes visas Amerikos dirbtu- 
kaip paprastai, mūsų darbui lves kasyklas. Bedarbių 
gręs susmulkėjimo, 
fermai i zmo pavojus.
žiavimas duos progą keliems I narp° 
oratoriams prasimankštyti niais. 
gražiakalbystėj — ir dau-! 7 
giau nieko. Į akis

Būsiantysis suvažiavimas . . 
į tyn svarbus. <,___ .v . .
išnešti galutina decizija apie nšsipildo.Jie yra gerais ir tei- 
faktišką susijungimą su S. sJP&ais kritikais kapitalis- 
P., reikės plačiai pagvilden-; tiško sutvarkymo, bet jie 
ti dalykus apie socijalistų \ra n’ daktarais, kurie išgy- 
veikimąS. L. A. ii* T. M. D! dys ekonomiškas žmonių bu- 
Peikės, gal būt, pakelti klau- v’o ligas, 
simą Apie reikalus socijalis- 
tiškos spaudos ir tt. Ir štai, GAILESTINGI 
tas viskas norima atlikti zo-| 
vada, akių plotu, kaipo pa
prastą formalizmą.

Būsiančiam suvažiavimui §liupas"'vieiai''p"e’r'"‘lūsvi 
reikes taip-pat reformuoti Mint y pąsigyrė esąs miela- 
pacius mūsų suvažiavimus, 
kad padaryt jų darbą našes- žiogus?

mas tasai expresinis skubo-

svarstymas. Kiekvienam

VVestinghouzo kompanija 
pranešė numušanti algas

Coal Comp, numuša algas 
ant dešimts procentų.

taip-pat 
numuša darbininkams algas.

džiosios Pittsburgo korpora-

ma po priedanga blogų laikų

tuščio i vargai bus padyigubinti, 
guva-‘kuomet ir dirbantieji pareis 

su apytuščiais kiše-

Anglijos draugai, kurie pati
kėjo vokiečių generališko 
štabo pranešimui, būk V o- 
kietija kovojanti prieš Rusi
jos barbarizmą.

“Tas argumentas neišlai
ko kritikos. Rusijos barba
rizmas yra ne kas kitas, kaip 
caro despotizmas. Bet argi 
gali kas nors tikėti, kad im
peratorius prūsiškų junke
rių norėtų suardyt galę im
peratoriaus juodosios šimti
nės?” — klausia G. V. Ple
chanov.

“Nuo pat pradžios mūsų 
revoliucijos 1905-6 metais, 
Villius II visuomet buvo sti
priausia parama savo brolio, 
Mikalojaus II. Rusijoj apie 
tai kiekvienas žino ir tas 
taip teisinga, kad net dabar, 
karės laiku, kraštutiniai Ru
sijos juodašimčiai šliejasi 
prie Villiaus. Rusų juoda
šimčių laikraštis “Russkoje 
Znamia”, daro viską, kad tik 
išteisinus vokiečius nuo žvė
riškumo, kuris iššaukė tei
singą pasipiktinimą visame 
civilizuotame pasauly...—Ne,

Į New Yorką pribuvo mo
kytas indusas, d-ras Naray
an Krishna. Jisai mielai pa
sidalino su laikraščių kores
pondentais savo įspūdžiais

(Istoriškai - politiškai - soci- 
jologiška studija).

(Tąsa).
Bet vietinė valdžia negali

——  o----
luojami ir laikomi nelaisvėje 
iki karės pasibaigimui. Tas 
pats daroma su kariškais! 
laivais, jei jie neapleidžia I 
neutrališką uostą į paskirtą. 
laiką. Tarp tautiškieji įsta-

LAISVOJI
SAKYKLA

Dar apie saliunus.
Mano diskusijos su Lukšių

• „ Js - tos negali nesusint^ 1 ne vardan H^sybės VokietL
- ■ .’pinti apie baisuj rytoju. Tasįįa aPske.,kg S? kar«’ draugai!

----- . cncHfliiątni P1 Pra^e.l° sia karę, kad is- Jame jspuls kas» ?• Svrn rSfoi- kov°jus sau ekonomišką pir-

vietinė valdžia negali tymai thipogi užgina vartoti Jnstinu taip ir pasibaigė he 
ir nRkloids mnm, nania na I 1?1^Oma ftsakomybeje, ‘ nuodingas kulkas arba ka-; pasekmių. As nenorėčiau 
ir atskleidė mums naują pa-Įjelgu tas nuostolis yra atlik- j nuoHu bombas pripildytas ve^ malsu nes esušaulį, kun męs, amerikiečiai, tas laike kares, maišto arba s’^OekUSplioduo|ančia medeli-------------- -

kuri laike plyšimo leidžia 
nuodingus gazus.
III. Kares įtekmė žmonijos 

progrese.
12. Tvarkos palaikymas. 

Kaip jau buvo nurodyta pir
miau, kiekviena, kad ir ant 
žemo išsivystimo laipsnio 
stovinti, tautelė, rūpinasi 
savęs apgynimu nuo priešų. 
Bet priešais buvo skaitoma 
tiktai nariai kitos tautos. 
Jeigu kokis svetimtautis pa
darydavo kokią skriaudą, 
tai tik tuomet visa tautelė 
arba šeimyna, žiūrint pagal 
atsitikimą, atkreipdavo savo 
atydą, idant nubaudus pra
sikaltėlį, o jei jo nepavyksta 
surasti, tai bent atmonijus 
jo pažįstamiems. Pačioje 
tautelėje arba šeimynoje vi
sos skriaudos buvo išlygina
ma per pačius tos draugijos 
narius. Nuskriaustasis vi
suomet kaip nors atkeršyda
vo savo skriaudikui arba jo 
giminėms.

niu ir pritraukti prie jo pla
čiąsias sąjungiečių minias.

SAMARI-
TONAI AR KIETAŠIR

DŽIAI FARIZĖJAI?
Kas neatsimena, kaip p. J.

• “Laisv.

širdingas, jautrios širdies

Dabar, po visuotinam sei
mui, jam ir jo draugams bu-

Klaidą, kuri padaryta re- Vo puikiausia proga parodyt 
«/«^X / lit VA/A • 1 Y T rv 1 XX 4% 1 * X Z-X 4- XX « ' • 1 • • V • Y • 1ferendumu, privalėtų patai-' savo gailiąją širdį, ' aukau- 

s.vt Veikiantysis Komitetas, jant ir raginant kitus au- 
Jeigu jisai neturi tiesos per-:kauti Lietuvos Šelpimo 
keist suvažiavimo vietos, tai Fondan, kuria'n susiųsti pi- 
jisai turi labai daug ir labai nigai eis artymo meilės rei- 
svarbių motyvų, kad nukelt,1 kalams per rankas dviejų 
Vyty4* o n L mnnnoiA ciyy * • • 1 • • • 1

jtyvės Mokslo Draugijos!
O ar pasielgė taip tie, ku- 

' rie save vadina samarito- 
Inais? Jie daro viską, kad 
1 tik diskredituot tą fondą,• • v • 1 • J •

bent ant mėnesio, toliaus su-' sąžiningų kasierių ir bepar- 
važiavimo laiką. Itvvės Mokslo Draugijos!

PAS MUS DAR VIS GRI- 
NORIšKA DVASIA.

Jeigu dideliame lietuvių nors jįe žino, kad tuomi ati- 
mitinge paklausti, ar daug traukia duonos kąsnį nuo 
V • 1^ . • *1 1 P/lie-' žmonių, pasinėrusiu vargo
cių — tai pasirodys, kad pi- k]ane
liečiu esama tik “dėl vaisto^. į Prn nudUotą ličiną sama- 
Iš 100 vyrų, kurie galėtų bū-'rį ■ 
ti piliečiais, ju rasis kokia 
10 — 20.

Ko tuomet verti mūsų kai-' 
bėtojų raginimai balsuoti už 
Socijalistų Partijos kandida-l 
lūs? Ar tas darbas nepana- • A -i i v . 
šus į stengimąsi pertikrinti i 
sienas? ......... ..

Kas atydžiai sekė kores
pondencijų skyrių mūsų lai- . . . . .
kraščiuose, tas galėjo patė- Pim£as 1 kišenių 
myt, kad pereitais metais 
lietuviai socijalistai varė 
smarkią kompaniją už pas
tojimą piliečiais.
atsitikimų, kad pirmųjų pi- ne8m.. ?*.. ...
lietiškų popierų išsiimt ko- . Vokietijoj, kaip žinoma, 
kio nors vadovo buvo varo- JaLl Yra galybes franeuzų, 
ma dešimts-dvidešimts žmo-!aP^ J ,rusų ir belgų belais- 
niu ! Daugelis kuopti išrin-!V}lb Žinoma, pacijonalistų 

r ‘ i akimis į juos žiūrint, jie yra 
didžiausi nevydonai, vie
nok... jų darbas, jų pigus 
darbas, atnešąs maišus pini
gų, nesmirdi!

Prūsų valdžia

Pro nuduotą ličiną sama- 
i ritoniečio męs matome pa- 
i prasta farizėjų.

TAIP, PINIGAS NE
SMIRDI.

“Naujienos”, kalbėdamos

i priminė seną pasakymą, jog 
'pinigas nesmirdi. Nesvar- 
i bu, kokiais keliais pakliuvo 

visviena,

Dienraštis “The Call” nu- 
i rodo dar gražesnį pavyzdį, 14 ZJ M CIO“* • i • . ■) • j • •

Būdavo j0g kapitalistams pinigas

ko vyrus, kuriems buvo pa
vesta pagelbėti norintiems 
išsiimti pilietiškas popieras.

Šiemet gi apie tai nieko 
nesigirdi. Tuo tarpu, tai 
yra didelis darbas. Šalyje, 
kaip Amerika, kur taip 
daug kas pridera nuo bal
suotojų valios, yra stačiai 
nepakenčiamas tasai apatiš
kumas.

Visos socijalistų kuopos, 
visi politiški ar susišelpimo 
lliubai, visos pašelpinės 
draugijos turėtų pastatyt dionn? tvnvlznJ vi J U kvimpa pinigais.dienos tvarkon klausimą 
apie išsiėmimą pilietiškų po- 
pierų taisiais nariais, kurie 
dar jų neturi.

Tas darbas, praktiškas sa
vo turiniu, duos mūsų kuo
poms ir draugijoms dau
giau apčiuopiamos naudos, 
negu tos amžinos diskusijos, 
kurios mus iš praktiško gy
venimo nukelia į padanges.

Vyrai ir moters, į darbą! 
Pajudinkite savo draugijas!

ragina 
dvarponius imti belaisvius 
ant farmų prie darbo. Žino
ma, dvarponiai, ir be paragi
nimo, pagaus atsakantį mo
mentą. Jų klesinis instink
tas pašnibždės jiems, kad pi
nigas nesmirdi.

Patrijotiškas honoras šuo
liais išgaruoja, kuomet pa- 

. Jie, mat,
nesmirdi !

G. V. PLECHANOV 
APIE KARĘ.

Rusų socijaldemokratijos 
tėvas G. V. Plechanov, kurio 
nuomonei visuomet su di
džiausia atyda prisiklauso 
internacijonalas, rašo laišką 
į Londono soc. savaitraštį 
“Justice”.

Jisai sako, jog klysta tie

menybę. Tai yra ne kas ki
ta, kaip tik imperijalistiškas 
programas, kurį ji nori rea- 
-------- Ir kas liečiasi mano 
šalies (t. y. Rusijos), tai jei
gu ji bus sumušta, tuomet ji
nai pataps Vokietijos ekono
mišku vassalu (priderės nuo 
Vokietijos)”.

O tuomet, kai Rusija taps 
ekonomiškai prigulminga 
nuo Vokietijos, tai Rusijos 
carizmas sustiprės, kadangi 
ekonomiška reakcija, ekono
miškas atsilikimas visuomet 
gimdo politišką atsilikimą.

“Štai kodėl tiktai kraštuti
niai atžagareiviai rusų tar
pe, sulyg savo apsirokavimo, 
gali norėti Vokietijos laimė
jimo. Socijalistų pasaulis 
neturi duoties susivadžioti 
frazeologija Vokietijos ge- 
nerališko štabo” — sako Ple- 
chanov.

Tai tiesa, kad Vokietijos 
junkeriai ne už liuosybę pra
dėjo šią karę. Drg. G. V. 
Plechanovo laiškas būtų dar 
pilnesnis, jeigu jisai būtų 
pridūręs, kad ir Rusijos jun
keriai nėra geresni..

taip mažai dar pažįstame.
Indijoj gyvena 315 milijo

nų žmonių (dvigubai tiek, 
kiek Rusijoj), Chinijoj — 
450 milijonų, Japonijoj 60 
milijonų, Persijoj — 10 mili
jonų, ant Malajiškų salų 80, 
milijonų.

— “Męs norime pažinti 
Europą ir Ameriką, bet ar 
europiečiai ir amerikiečiai 
nori pažinti mus?” — teisin
gai klausia dr. Narayan 
Krishna. Ir ištiesų !

Rytų šalis, - jų gyventojų 
milžiniškas skruzdėlynas, 
visas jų savotiškas kultūros 
pobūdis — mums kaip ir ne
žinomas, mums dar vis prieš 
akjs stovi, kaip tasai Aigip- 
to tyrų sfinksas, kurio lūpo
mis amžiai kalba, bet kurio 
įstabiosios kalbos męs nega
lime suprasti.

Europietis ir amerikietis 
pilnas pasididžiavimo, pasi
pūtimo. Jisai yra išdidus, 
kuomet kalba apie savo dva
sišką ir materijališką kultu
vą. Bet ar žinome męs, kiek, 
daug Europos civilizacija sė-! 
mė brangiausių žinių iš Ry-| 
tu šaltinių? Buddizmas iš 
etiško atžvilgio augščiau j 
stovi už krikščionybę ir, 
krikščionybė tūlais žvilgs-. turtą, 
niais yra stačiai kopija bud-'nimas 
diznm. Kiek vėl naudos tu-!nor.8 Praktikoje su tuo veik 
rėta iš rytų kultūros, kuo- nesiskaito. 
met krikščionis, ' 
kryžeiviai, ėjo 
Kristaus grabą 
Europos žmonės

revoliucijos, kuomet nuken
čia lygiai, kaip svetimšaliai, 
taip ir vietiniai gyventojai. 
Apsergėjimui savo interesų, 
augščiau jau buvo minėta, 
valstybės užlaiko svetimose 

, šalyse savo ambasadorius, 
konsulius ir agentus. Beto 
kiekviena valstybė gali įeiti 
su kita valstybe į tam tikras 
sutartis. Tos sutartįs tęsia
si tam tikrą laiką, kuris pa
čioje sutartyje pažymėtas, 
arba iki karės bei kitokių 
nesusipratimų iškilimui. Su
tartįs esti dvejopos: 1) lai
kinės, kaip va, komercijinės 
arba reikale išdavimo prasi
kaltėlių, ir 2) pastovios, kaip 
va, klausime rubežiaus lini
jos nustatymo.

b) Karės laike. Kuomet 
dipliomatai nebeįstengia 
ramiu būdu užbaigti nesusi
pratimų, tada duodama 
ginklams išrišti klausimas. 
Karei prasidėjus, priešin
gos valstybės turtai galima 
sukonfiskuoti. Vosokie ry
šiai tarpe kariaujančių vals- 

I tybių piliečių būna pertrau- 
jkiami. Užkariaujančioji ar- 
1 mija paima savo globon viso- 
ikį priešingos valstybės tur- 
' tą, bet ne privatiškų ypatų 

Deginimas ir naiki- 
turto yra užginta,

i tos nuomonės, kad visuomet 
’ geriausia faktais pasiremt.

Aš neagitavau už girtuo- 
klybę, bet nurodžiau, kad 
kapitalistiškame sutvarky
me, prie dabartinės sistemos 
negalima apsieit be stiklo5 a- 
laus. Žmonija taip prie to 
pripratus, kad neatpras nei 
socijalizmo laikais. Užtai, 
visi išmintingesni socijalis
tai nėra tokiais jau atkak
liais blaivininkais.

Neseniai aš gavau pasis
kaityt kelis N N. anglų soci
jalistų dienraščio “Milwau
kee Leader”. Ir ką gi ma
not! Tas dienraštis, kuria
me, rodosi, daugiausia rašo 
buvęs socijalistų kongres
menas V. Bergeris irgi sa
ko, kad pripažįsta, jog šioje 
gadynėje saliūnas turi savo 
vietą . Teisybė, “Milw. Lea
der” sako, kad whiskey, 
brandy ir kiti stiprus alko
holiniai gėrymai yra kenks
mingi ir kliudo darbininkų 

Jeigu kas nors kovos smarkumui, vienok 
buvo užmušama, tai užmuš- tas laikraštis pripažįsta, kad 
tojo artimas giminė turėda-’ dauguma žmonių nori saliū- 
vo užmušėją užmušti ;jei pa- •• ’ -------
storasis pabėgdavo, tuomet 
bile giminaitis užmuštojo 
buvo galima užmušti. Tuo
met gyveno įstatymas “akis 
už akį”. Kiekvienas tuomet 
buvo savo teisybės su radė
jas ir teisėjas. Atsiradus

nų, ne todėl, kad būtų pasku
tiniai girtuokliai, bet todėl, 
kad tai yra užeigos, pasišne
kėjimo ir susidraugavimo 
vieta. Žmonės sueina, pasi
šneka, laiką praleidžia. Ar
gi toks elgimasis rišasi su 
girtuoklyste ? Anaiptol!

kuo- nesiskaito. Nuo privatiškų- 
vadinami A1 ./Pa‘kl paimami dalykai 
atvalnytiTsti apmokami obligacijo- 

Tuomet m*s> kurias turi užmokėti 
___ f .. ..... ....... ’ pamatė tą užimtosios šalies gyventojai, 

slepeninga rytu pasaulį, ku- Ant jūrių priešo laivai gali 
rio jie buvo nematę. įbūti sukonfiskuoti. šalys,

Liekanos, kurias paliko Is-j^yŲ08 neima dalyvumą ka-
' j i , za i z-x tr i ■vy x va t t 4- r-x I a I r xx

nanijoj maurai,aiškiai liūdy-i 
ja, kaip augštai buvo pakilus 
pas maurus architektūra .

Naujos gadynės indų poe
tas RabindTanah Tagore, 
kuris pelnė Nobelio dovana, 
vra tik vienas iš tu kibirkš
tėlių — žvaigždžių, kurie 
mums atveria angą į Indijos 
literatūros rūmą, v

privatiškai nuosavybei ir po- Prieš tikrą girtuokliavimą 
nams, atsirado ir plėšikų, reikia kovot, bet tą kovą rei- 
Tai yra atsirado tokių žmo- kia varyt fabrikose, kad tą 
nių, kurie, pagal užgimimą, vargą panaikinus, kurisNer- 
x'x L a i Y T ZA 1 1 1 4" 1 VA 0*1 A *1 1 A <’ Z A A Y T VA 1 Y ' « - a m a. « « 4- « * a aa 1 a 1a a 1 *

' rėje, vadinasi neutrališko- 
mis. Neutrališkosios vals
tybės nors karėje ir neima 
dalyvumą, vienok, karė jas 
labai daug paliečia. Neutra
liškosios šalys nors gali vesti 
vertelgystę su kariaujančio
mis šalimis, vienok, ne visuo
se dalykuose. Visos prekės 
yra padalinama į tris sky
rius: 1) Prie kontrabandos

KARĖ IR LAIKRAŠTI
NIS BIZNIS.

Pagarsėjęs Amerikoje re
daktorius, Mr. Keeley, kuris 
taip augštai ,savo laiku, bu
vo iškėlęs Chicagos “Tribu
ne”, o dabar redaguoja Chi
cagos “Herald” — rašo “Me
tropolitan^” (už lapkr. m.) 
apie savo patirimus su ka
riškais korespondentais .

Žmonių tarpe yra prasi
platinusi mintis, kad karė 
atneša skrynias lobių laik
raščiams. J. Kelley sumuša 
tas, niekuo neparemtas ,nuo-. 
mones. Tiesa, laikraščių 
daugiau išsiparduoda, bet 
kiek atsieina žinių pristaty
mas! Laike ispanų - ameri
kiečių karės vienas Chicagos 
dienraštis išleido $78.000 
(ne už visą karės laiką, bet 
tik jos tarpą) už 40 skilčių 
rašto! Reiškia, špalta kašta
vo net $2.000.

Chicago “Tribune” ir tū
las NewYorko dienraštis už
mokėjo už aprašymą vieno 
mūšio ant Fillipinų $3.800!

Vienas New Yorko dien
raštis laike karės su ispanais 
išleido $500.000 įvairiems ko
respondentams — visą savo 
metinį pelną!

Tuo tarpu, dabar vertė ko
respondentų žymiai nupuo
lė, kadangi karės viršininkai 
baisiai nemyli karės kores
pondentų ir neprisileidžia jų 
net ištolo!

Tiesa, lietuviški skaityto
jai gali pasakyt, kad liet, lai
kraščiai nesiunčia savo ko
respondentų karės laukan. 
Tai teisybė. Bet kad lietu
viškiems redaktoriams daug 
daugiau darbo karės laiku, 
tą galima numanyt. O dar
bas — irgi pinigas,.

Rytu pasaulis indai.^chi- paskaitoma visi tie dalykai, 
japonai — milzimskais purj ■ - -

žingsniais eina pirmyn, plė- paįp
a Ill CV 11 Įlcll ICliAlU l. Zu /

..v v vie i Dalykai, kurie galima kariš-
dar įsrasys savo žodį ugnin- 'kjems įr kitokiems tikslams 
etomis raidėmis visos žmoni-. viU.toti. jei tie dalykai yra 
jos kultūros knygoje . Rytu:siunčiami į karės lauką, ar- 
varpai primins žmonijai. ųa šįaįp armijos bei laivyno 
anie karalaitę, kuri miegojo i palaikymui, tai yra kontra- 
uzkerėtame sapnų rūme,Jyt;banda'; jei siunčiama priva- 
kuri jau pakilo is letargis o: tiško ypatų vartojimui, tuo- 
miego ir, kupina neissemi”- 'met nesiskaito kontrabanda, 
mos energijos nori rodyti Tokiu dalyku gali būti pa- 
pasauhui stebuklus . vyzdin anglis. 3) Visos ki-

Europos ir Amerikos ka- tokios prekės, kurios nieko 
nitalizmas rodo rytų šalims bendro neturi su palaikymu 
tik savo plėšriuosius nagus, kariumenės arba kariško lai- 
tik savo bjauriąją pusę. Do- vyno,nėra kontrabanda ir jų 
lerio garbintojai suteršia,vertelgyste neutrališka šalis 
mūsų kultūros vardą chinie-' 
čių ir indusų akyse.

O ir vėl tie mūsų krikščio
niški misijonieriai! Teisybę 
turi d-ras Narayan Krishna 
sakydamas: “Indusai nori 
surast teisybę. Aš skaičiau 
jūsų bibliją. Bet juk jūs tu- kontrabandos dalykuose. Jei 
rite anie 500 įvairių krikš- kokis laivas veda vertelgys- 
čioniškų atskalų, iš kurių nei tę su blokaduojamu uostu, 
dvi nėra panašios i tikrąjį I tai tokį laivą kariaujančioji 
Kristaus mokslą. Vienų tik ’ šalis gali užgriebti. Kargo 
metndistų yra 17 atskalų. Ir (laivo įkrova), jei jis nepri- 
visi jie lenda Indijon, Chini- klauso laivo savininkui, bet 
j on, visi perša savo mokslą”, ypatingai jeigu jis nieko ne-

D-ras Krishna žiūri j tuos 
misijonierius su neapykan
ta. Ir turi pilną teisybę.

Mūsų pasaulis margas. 
Dabar jisai perskirtas tau
tiškos neapykantos sieno
mis, kurios kenkia tautoms 
sueiti broliškuman, bet kada 
nors ta gadynė ateis, kuo
met visi męs, be išimties, ga
lėsime gaivinties visomis pa
saulio gėrybėmis, visais kul
tūros šaltiniais.

\Brooklyno Dėdė.

nai, japonai — milžiniškais

todami savo dvasios ir savo 
medžiagišką kultūrą.

yra vartojami karėse, 
va ginklai, kareivi jos 

amunicija ir panašiai. 2)

vyzdin anglis. 3) Visos ki-

gali užsiimti.Kariaujanti ša
lis gali savo priešo uostus 
apskelbti blokadoje (užgini- 
mas miestui susinešti su ki
tais), ir tuomet nei vienas 
iš neutrališkųjų laivų negali 
vesti vertelgystės net ir ne

Vokietijos unijos apskai
to, kad šiūėmi laiku Vokieti
joj yra 50(k000 bedarbių.

Kas bus 'toliaus ?

nebuvo turtingųjų šeimynų 
vaikais, vienok jautė, kad jie 
turtais galėtų taip-pat gerai 
pasinaudoti, kaip kad ir tie, 
kurių tėvai jiems buvo tur
tus palikę . Tieji žmonės bu
vo lygus kitiems, bet tiktai 
geidė turėti tokį lengvą gy
venimą, kokį turi išnaudoto
jai . Turtingieji tuose žmo
nėse pamatė sau labai pavo
jingus konkurentus. Kaip 
išnaudotojai - ponai, taip ir 
tie plėšikai turėjo vienodą i- 
dealą—gyvent iš kitų triūso. 
Kad prašalinus tuos po
nams pavojingus elementus, 
tai vardan “tvarkos ir ramy
bės” visi tie, kurie pasikėsi
na ant keno nors turto, tapo 
apskelbti draugijos priešais. 
Valstybė pradėjo užsiimti jų

čia žmones <*ert ir alkoholi
kais pav:”st. Kada1 išnai
kinsime tikrą vargą, kada 
darbininkai gaus didesnes 
algas, tai nebus taip daug ir 
alkoholikų. Saliunai pavirs 
i kliūbus, kur žmonės pra
leis linksmesnę valandėlę.

Nesmagu man, kad drau
gas Lukšių Justinas pripažį
sta tik sau privilegiją būti 
darbininkų draugu. Męs vi
si esame darbininkai ir jeigu 
vienas truputį kitaip mano, 
tai dar nereikia pykti ant jo 
ir taip aštriai užsipult.

Illinoiso Saliūninkas.

AR REVOLIUCIJA?
Neseniai man kalbant su 

vienu draugu apie Europos

žino apie apskelbtąją bloka
dą, nėra užgriebiamas.Neut- 
rališkos valstybės neturi' 
duoti kariaujančioms valsty
bėms kaip nors panaudot sa
vo teritoriją arba susinėsimo 
įrankius pervežimui karei
vių ar amunicijos. Jeigu 
neutrališkos valstybės teri
torija yra kaip nors vartoja
ma per kariaujančias šalis, 
tuomet ji gali pavartoti rei
kalinguosius įrankius sa
vo teisių apginime. Kariš
ki laivai neutrališkuose uos
tuose arba vandenynuose, 
negali užsilaikyti ’ ilgiau, 
kaip 24 valandas, ir gali gau
ti anglių tiktai tiek, kad už
tektų iki artimiausiam savo 
šalies uostui. Kariaujančių

gaudymu, teisimu ir baudi-1 “umu. Bet skriaudos, padary-1k -1 “La^gyvulj^-evoliu- 
tos pavienėms ypatoms ne is. • • R t : kp:stai
medegiško atžvilgio, ilgą! W_ išsitarimas atrodo pT- laiką buvo palikta patiems i įal mano nuomone tai revo- 
ti Tokis “akis už aki” at llluclJa yra reikalinga tik ne- 
u. loKis ax s uz aK| a.t ;įgvengiamam atsitikime, ka-
^syjjmo papi otys su laiku kj^aip negalima yra apsi
prato blogai atsiliepti ant ’ eiti BePt visaomet yra daug pačių žmonių . Nes praside-' g evoliucija. Nes tik 
■Lus k J'.sų “'.L13 kJal.tok.Si evoliucijos keliu einant, ga- 

Įima geresnių sąlygų susi
laukti. Viena — liaudis pri
pranta ir susipažįsta su 
tvarka ir kitais, tam pana
šiais, dalykais. Antra—ka
da žmonės pripranta paleng
va prie bent kokios permai
nos, tai jie žino, ko jiems 
reikia ir kaip turi būti tie 
dalvkai sutvarkyti.

Paimkime nors ir Franci- 
! pasibaigs, kuomet Vokieti- !PS r^V0?ju3cBf.- Kaip mažai i . • i ii-i n nariam dnl haiidipa n Inplrjoj bus respublika.

Taip šnekėti, reiškia žiū- . . , - . . ■> , *
rėti į dalykus naci j analistų ik]?k puken^e-10 ^aisves kovo 
akimis. Argi, ištikrųjų, “L’ 
Humanite” tiki, kad Rusijos 
caras, Paryžiaus bankieriai 
ir Anglijos jingojistai nori, 
kad Berlyne būtų ‘respubli
ka !

Dėl tų ponų,o ypač dėl Ru
sijos caro — Vokietijos res
publika yra kilpa ant kaklo! 

Teisingai sako drg. L. 
Martov, kad laisvės kokiai 
nors tautai negalima iškovo
ti, susidėjus su didžiausiais 
laisvės priešais.

Pasaulio socijalistų devi
zas šioje valandoje turi būti 
ne patrijotiški šūkavimai, 
bet — taika. Ir kiekvienos 
tautos darbininkai įgaus juo 
didesnes tiesas, juo daugiau 

po

keršinimas tęsdavosi per il
gus amžius tarpe susipyku
sių šeimynų narių.

(Toliau bus).
TEGYVUOJA TAIKA!
Prancūzų socijalistų dien

raštis “L’ Humanite” pasa
kė, jog šioj valandoj negali 
būti taikos, kadangi prūsiš
kam militarizmui dar nesU- 
aižyta galva. Karė tuomet

ji padare dėl liaudies, o kiek 
daug gyvasčių reikėjo padėt,

tojai!
Paimkime kad ir Rusiją. 

1909 metais politiškų kalinių 
buvo 180.000 žmonių!

Iki 1905 metų per visą 
šimtmeti buvo bausta mirti
mi 550 kovotoju už laisvę, o 
no 1905 metu iki 1909 metų 
nuteista ant mirties-5,339 
žmonės; o iš jų nubausta 
mirtimi 3,082 žmonės.

O dar revoliucija nebuvo* 
taip smarki!. Vadinasi, evo
liucija žmonijai naudinges
nė . , P. Grikas.

Chicago, Ill.

Moteris yra tobulybė; ge- 
riausis gyvenime vadas. 
riausis bendras linksmybėje, 
geriausia suramintojas nu- 
liūdime. Senine.



Laiškai iš Lietuvos
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bar bus tik badas ir ligos!

—Męs perleidom didžiausią
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nėms nieko nelieka.—
Iš Vilkaviškio rašo J. Na-

I

-

rašo P.
town, Pa. — Pas Tauragę 
baisu yra ir būti. Esame vi-

gotieji išbėgiojo, kur kas ga
lėjo, o biednieji pasiliko Tau-' 

Orlaiviai lekioja'

Iš Panevėžio pav., Teter- net 18 — 19 metų. Iš Gaspa- 
vinų sodžiaus rašo K. Armo- ’ riškių paėmė M. Šimėnuką ir 
nui į Franklin, Mass. — Vi-' P. Povieluką. Tik prieš dvi 
siems atėmė geresnius ark- dienas męs sužinojom apie 
liūs ir nieko neužmokėjo, karę. Išbėgti jau negalima 
Žmonės, netekę darbininkų buvo. Nuėjus bankan, pini- 
ir arklių,atsilieka su darbu; gų nebedavė jau. Nebėr jau 
ir nespėja apdirbti laukų. Ig-'mūsų krašte gero gyvenimo, 
nas Kapiliūnas, jūsų drau- ..........................
gas, sužeistas. Dabar par
važiavo ant dviejų mėnesių 
gydyties, o paskui vėl rei
kės stot karėn. Jūsų sesuo 
buvo nuvažiavus pasiklau
syt apie karę. Net baisu 
klausyt, kaip ji pasakoja. 
Sako, labai daug mūsų ka
raliaus vaisko užmuša. Lau
kai pilni negyvų. Vokiečiai 
turi geresnes ar motas, negu 
męs.—

Iš Švėkšnos, Raseinių pav. 
rašo P. Vaitkui į Westville, 
III. — Mums liepė iš Švėkš
nos išeiti net už 7 viorstų. 
Š'kapliernoj niekas nešventė. 
Žmonės, užsilipę bažnyčios 
bokštan, žiūrėjo, kas dedasi, 
Prūsų pusėje. Prūsai nuėjo 
linkui Klaipėdos. Nežinia, 
kas bus toliaus. Dideli mū
šiai . buvo Inkakliuose, 
Gargžduose ir Sartininkuo
se. Rusai tose vietose paė
mė 300 prūsų nelaisvėn. 
Kiek užmuštų ir sužeistų — 
tai dar nežinom. Laikraš
čiai neateina, tai jokių žinių 
neturime. Mūsų visų gyvu
lius ima ir varo prie gelžke- 
lio, ant Kuršėnų, Mažeikių 
ir Šiaulių. Ima taip-pat grū
dus, mėsą, sviestą, kiauši
nius. Turtingesnieji ir žy
dai apleido Švėkšną. Žydai 
išsivežė tavo rus. Užtai da
bar nieko negaunam nei 
pirkti.

Nežinom ar išliksime gyvi 
ir kaip reiks nuo bado išsi
saugoti. Į darbą niekas ne
vadina.

Pačta apstatyta karei
viais. Kitą kartą aprašysi- 
sime daugiau atsitikimų. —

Iš Kalvarijos pav., Šleinių 
kaimo rašo J. Zabarauskui į 
Brooklyn, N. Y. — Arkliai 
tinkami paimti. Už arklį 
gaunam pusę pinigų. Ja
vai taipgi paimta. Buvo 
įsakyta, kad išsikraustytu- 
me, tai buvome bepradedą 
riktuotis važiuot, bet paskui 
gavom žinią, kad nevažiuot. 
Šleinių vyrams liepė važiuot 
ant stuikos. Turėjo vežt. 
Žalnieriams patronus į Gum
binę. Ties Pajavoniu buvo 
didžiausi mūšiai 16 ir 17 d. 
augusto, ale mūsų vaiskas iš- 
laimėjo. Mūsų pulko liko 
tik trečia dalis gyvų, o kitus 
išmušė ir sužeidė . Męs 
Gumbinėj stovėjom stuikoj 
visą savaitę. Visko teko ma
tyt. Budinkai išgriauti ir iš
deginti. Žmonės, viską pali
kę, išbėgę toliaus į Prūsus. 
Paliktuosius gyvulius ima 
vaiskas ir varo į Suvalkus. O 
iš krautuvių, kas tik buvo, 
tai liepė mums imti, bet 
mums niekas nebuvo miela. 
Nežinom, kas bus su mūsų 
turtais. Gali pavirst į pele
nus . Kada męs žiūrėjom į 
tuos Gumbinės turtus, tąi 
priėjo vienas aficieris ir sa
ko: “Kogi žiūrit! Imkit ir 
vežkite dėl savęs!” Tada 
męs pradėjom kraut į veži
mus. Prisivežėm namo daug 
visokių materijų ir tt.

Dabar užsakė, kad gyvu
lius varytume į Alytų, tai ir 
aš variau. Rodosi, sūdna 
diena atėjo. Palei rubežių 
buvo mūšiai, o pas mus že
mė drebėjo.

Iš Lygumų, Šiaulių pav. 
rašo J. Biliūnui į Stoughton, 
Mass. — Visus bilietninkus 
ir ratnikus paėmė vaiskan. 
Moterįs, pasilikusios, nesa
vais balsais verkia, klykia. 
Daugybė vaisko važiuoja, ir 
raiti joja ir pėstininkai eina. 
Mums dabar nėra kada nei 
namie dirbti darbas. Reikia 
tai kareivius vežti, tai gele
žinkelį saugot. Iš Lietuvos 
niekas nebegali išvažiuot A- 
merikon. Laimnigas esi, 
broli, būdamas Amerikoj. —

Iš Taujėnų, Ukmergės pa
vieto. rašo S. Vrubliauckui į 
De Kalb, III .— Mano brolis 
jau ant karės (Seredis). Pa
ėmė ir kitus jaunus vyrus,

Visi verkia, visi rauda. Li
kosi tik seni ir maži. Ark
lius geriausius taipgi išrin
ko. —

Iš Baltrušių sodžiaus (Su
valkų gub.) rašo M. Kviet- 
kųi į Wilkes Barre, Pa. — 
Bijodami karės, miestelių 
gyventojai pradėjo krausty- 
ties į sodžius, bet niekur ne
buvo ramu, nes ; 
griausmai gana gerai __
girdėti. Buvo matyt gaisrai 
ir dūmų debesiai vakarų ša
lyje. Laimė dar, kad Rusija 
nustūmė priešą toliaus. L. 
mūsų sodžiaus šeši zapasnie-

judėjimas pradžioje karės, ruošęs darbo, taji mus atleido 
Pakilo didžiausias verksmas 
visoje Lietuvoje. O kiek li
ko našlių ir našlaičių! At
sarginius visus suėmė, o li
kusieji su didele ukvatk eina 
į karę, nes grūdasi, kemšasi 
prie voinsko načalniko su bi
lietais, kad tik greičiau pa
imtų. Ir arklius veda ir taip 
eina, net nuo penkiolikos 
metų pasiduoda.

Negali ir apsakyti, kokios 
liūdnos pas mus naujienos. 
Kareiviai tūkstančiais eina 
plentu—pėkšti, raiti, važiuo
ti.’ Ir kaip jie nuvargę, pur
vini!
Virbaliu ir Eydtkūnais, 
net mūsų langai drebėjo.Va
karuose matėsi didžiausi

susirėmė ties 
tai

Žmonių pilnos baž-armotu ma\s— . . . _ v
i buvo nyci.os’ V1S1 eina išpažinties 

ir laukia pabaigos gyvenimo. 
Badas gręsia visiems di
džiausias ! Kas dar kiek tu- 

į^irėjo bankose, tai negali atsi
imt. Męs esame ant vietos ir 
biskį linksmesni, nes girdi
me, kad rusai vokiečius nu
stūmė. Didelis vargas žmo- 

j nėms su “stuikomis”. Kaip 
i išvažiuoja, tai sugrįžta į ke
lintą savaitę. Jie turi laido
ti negyvėlius ir vežti į ligon- 
bučius sužeistuosius.

Ant plento vyrai saugoja

Iš Kauno jokio laikraščio 
neateina. —

Iš Naumiesčio, Suv. gub., i 
rašo F. Kukaičiui į Bayonne,; 
N. J. — Rašom gal jau pas-j 
kutini laišką pas jumis . Pas 
mus nepaprastu greitumu 
kilo karės. Kariumenės už- . . , . - . , - „ , . - .
plaukė tūkstančiai. Turtin-I UęKvieną telegrafo stulpą ir 
gesni naumiestiečiai pabėgo. L---.— -------
Tik męs, vargšai, su vaikais l)uses v.edan)a Pulk,al> 
pasilikome. Žmonės slapsto-• muslJ ciesouus geias iiIpavelyja kareiviams būti be- 

į tvarkė j e.—
Nuo “L.” red.—Prie šito 

j laiško savo sesers, kuri rašo, 
kad lietuviai noriai eina į

tiltus. Tvarka iš valdžios 
nes 
ne-

vai galima įžiūrėti visos smulkmenos. Pa
prastai mokslininkai gailestauja tik, kad 
pertrumpai tepatveria tas nepaprastas re
ginys

Norint geriau pažinti, kokią vertę turi 
mokslui saulės užtemimas, reikia nors ap
graibomis šį-tą atsiminti, iš ko saulė sudė
ta ir kaip ji atrodo. Pasižiūrėję į saulę pro 
spektyvą, galima pamatyti ant šviesaus jos 
paviršio, arba fotosferos, daugybę kruope
lių, lyg kad baltame piene plaukiotų išpurtę 
balti grūdeliai. Saulės paviršius yra lyg 
spuogeliais išbertas, ir tas jos išbėrimas va
dinasi granuliacija. Saulės skritulio briau
na nėra visai aiški, ir nežymu, kur ji ištik- 
rųjų baigiasi. Tai parodo, kad pati saulė 
apgaubta yra tirštu rūku, kuris ją lyg sle
pia, bet pro jį prasimuša ir skleidžiasi į vi
sas puses saulės spinduliai. Labai dažnai 
ant saulės pasirodo tamsių taškų ir net įvai
riausios išvaizdos dėmių. Paprastai pats 
dėmių vidurys yra tamsus, o jį apskrieja 
kiek šviesesni krantai. Kažkada per tamsią 
dėmę nuo vieno kranto į kitą permestas esti 
šviesus “tiltas” Tos dėmės nestovi ant vie
tos, bet pamažu slenka iš rytų į vakarus. Iš 
to galima spręsti, kad ir pati saulė nestovi 
ant vietos, bet sukasi. Be tamsių dėmių, 
ant saulės galima* pamatyti ir labai šviesių 
krislų, švituriais vadinamų. Šviturių ir dė
mių skaičius įvairiais laikais esti nevieno
das. Kažkada ant saulės nematyti nei dė
mių ,nei šviturių, po metų — kitų jie prade
da rasties, jų skaičius kokį laiką didėja, pa
skui vėl pradeda nykti, ir pagaliaus, saulė 
lyg vėl nuo jų nusivalo. Tai atsitinka pa
prastai per 11 metų . Pastaruoju metu dau
giausia šviturių ir dėmių galima buvo pa
matyti 1905 metais, o mažiausia 1912, taigi 
dabar reikia laukti, kad daugiausia jų bus 
1916 — 1917 metais. Ką reiškia tos dėmės, 
ligšiol dar galutinai neištirta. Vieno Ame
rikos mokslininko Hale’s teorija, kurią jis 
yra paskelbęs 1912 metais, esą tai dideliausi 
elektros vėsulai fotosferoje. Tečiau neabe
jotina, kad tos dėmės turi nemaža reikšmės 
mūsų žemėje. Kai-kurie mokslininkai tarp 
kitko randa, kad tais metais, kada ant sau
lės esti daugiausia dėmių, ant žemės rutulio 
būna daugiausia lietaus.

Saulei užtemus, aplink ją galima pama
tyti rausva šviesa, vadinama chromosfera, 
iš kurios prasiveria tokios pat spalvos lie
žuvėliai (protuberansai). Tokių liežuvėlių 
daugiausia būna ties tąja saulės vieta, kame 
yra daugiausia dėmių. Taip-pat tuoju laiku 
aplink saulę matyti švelniai-šviesi saulės ka
rūna f/

Iš ko susideda saulė, daugiausia žino
me, naudodamies vadinamąja spektro ana
lize. Kiekvienas galėjo pastebėti, kad, pra
leidus saulės spindulius per trikampį balto 
stiklo rąstelį, iš antros pusės ant popieros 
arba ant sienos pasirodo spalvuotas ruožas, 
kurio spalvos tokios-pat, kokias matome 
laumės juostoje. Tai parodo, kad saulės 
spinduliai ištikrųjų nėra vienodos spalvos, 
kad stiklas juos išskiria, nors mūsų akys to 
nevienodumo nepastebi. Praleidus gi sau
lės spindulius per tam tikrus ištobulintus 
prietaisus, galima pamatyti tame ruože tarp 
įvairių spalvų visai juodi brūkšneliai, 
Fraungofero linijomis vadinami. Tokiu 
būdu męs gauname saulės spektrą. Kiek
vieną įkaitintą ir skleidžiantį spindulius 
medžiaga duoda tam tikrą spektrą. Pavyz
džiui, jei męs į spirito liepsną įmesime pa
prastosios druskos krislelį, tai, praleidus 
tosios liepsnos spindulius per spektroskopą 
(prietaisą, kuriuo męs naudojamės, tyrinė
dami spektrą), gausime spektrą tik su vie
nui vienu geltonu brūkšneliu, kitokių spal
vų visai nebus. Ištirpdytos geležies švie
čianti garai duos spektrą kitokį — jame bus 
įvairių spalvų, atskirtų viena nuo kitos juo
dais brūkšneliais. Tokiu būdu iš spektro 
galima spręsti, kokia inkaitinta medžiaga 
skleidžia spindulius. Taip tad ir iš saulės 
spektro galima spėti, iš ko jinai susideda. 
Tokiu būdu susekta, kad ant saulės būtinai 
turi būti vandendaris, natrijus, geležis, ni
kelis ir tt. Vietos nebuvimas ir šio straips
nio tikslas*neleidžia man nuodugniai pakal
bėti apie spektro analizę. Norint visa tai 
aiškiau pažinti, reikėtų visa papasakoti 
daug plačiau. Manau, kad kiekvienas sky
rium, atsimindamas fizikos ir kosmografi
jos žinias, papildys čia galinčius kilti neaiš
kumus. Visa tai apgraibomis paliečiau tik 
tam, kad parodyčiau, kokiu būdu galima pa
žinti, iš ko sudėta saulė, nors arti jos priei
ti negalima. O kad tasai būdas yra teisin
gas, rodo tai, jog spektro pagelba gelijus 
pirmučiausiai surastas ant saulės (iš čia ki
lo ir jo pavadinimas helios — saulė), o vė
liau rado jį ir ant žemės.

(Toliau bus).

namo. J
Apie Kazlų Rūdą mūsiš

kiai darosi apkasus. Iš Ru
sijos pareina dar 14 korpusų 
kareivių. Iš- Veiverių išsi
kraustė seminarija ir pačtos 
knygas išvežė.

Kaip gyvas nemačiau to
kio žmonių išsigandimo. Mo
terįs be laiko gimdo,, vyrai, 
nors ne visi, bet šiek-tiek 
tvirtesni, daktarų nėra, li- 
gonbučių nėra, vaistinių tik 
kur ne kur kokia liko.

Marijampolės viršininkas 
ir kaznačeistva išbėgo į 
Prienus. Kazluose įtaisė li- 
gonbutį. Skriaudžiai iki 
šioliai nedaug nukentėjo. —

Iš Pajavonio (Suv. gub.) 
rašo J. Grusnui- į Chicago, 
Ill.—Rusas su prūsu mušasi 
visu pasieniu, net žemė dre
ba. Dar mūsų pusėje ne
daug išdegino, ale Prūsuos, 
tai jau tik ugnis. Pas mus 
tik dūmai smirda. Dar męs 
vis būnam, kaip pirma. Lau
kus dirbam, ariam. Javus 
valonu Dar mums gal bus ir 
gerai. Męs apie karę tik ta
da sužinojome, kai vyrus ra
gino.

Pajevonio kaime nušovė 
vieną kareivį.

Per šv. Joakimą, tai'baisy
bė traukė kareivių. Nuo 
Būdviečių vieškeliu traukė 
per Pajavonį. Ir arm otų 
baisybę vežė. Buvo ir kazo
kų pulkas.

Dabar karė eina gerai. 
Rusai nusivarė prūsus lin
kui Karaliaučiaus. Jeigu 
neatvarys atgal, tai mums 
gal ir gerai bus.

Dabar bėda pas mus nusi
pirkt ką nors. Viskas užda
ryta.

Kunigas Riesis, kuris se
niau buvo Pajavony, dabar 
nušautas. Jisai buvo visai 
Paprūsėje. Mūsų karės šni
pai buvo įlipę į bokštą ir žiū
rėjo į Prūsų pusę. Tai kaip 
tik prūsai dažinojo, atėjo ir 
nušovė kunigą.—

Iš Marijampolės rašo J. 
Dailidai į Pittsburgh, Pa.— 
Prūsai visai nebuvo pas mus 
įsigrūdę, išėmus Žvalgų.Tei
sybė, baimės tū’rėjome, bet 
dabar žmonės aprimo, kuo-

Saules užtemimas Lietuvoje 
1914 m. Rugpjūčio 8 dieną. 

(Iš “Vairo”).

<=i kaimuose, krūmuose, duo
bėse, Jaunus vyrus ant vai-! 
nos išrinko, o kurie liko, tai' 
tuos stumdo, kaip šunelius. 
Jau daug pažįstamu iššaudė. , T ™ t i

Tau vargiai ir męs katras kar«> L; Paulauskas is Wor- 
gyvas liksime jcester daro savo prierašą,
“Mums buvo liepta atsi-!kul\Patalpinsime viename 
traukt nuo rubežiaus, bet ils ?3’ty’Tllau®1.ų nu™' 
kas iš to, Kitur dar badui lsx lainosbūdzio (Naum. 
reikės mirti! Męs, pasi-'Pav-) ruso V. Kazlauskui į 
griebusios paduškas,slapsto-'Ansonia,, Conn. Mūsų kraš- 
mės po kaimus ir duobes ite baisiausias padėjimas. Vi-

Ant lauko kas buvo — vis-! ?us_vyrus išvarė karen. Pa- 
ka sumindžiojo arkliais. Da-Tn1^ daugelį pažįstamų: 
* '....Jurgių Jurgį, Antaną Nau-

Iš Tauragės (Kauno gub.) Kasparų Vaclovą,
“ " Ahušiui į Williams- Baltgudzių Stasį, ir Vincą.

- — Karen nuvarė visus striel-
i Paomo vi’ čius, abjezčikus ir 1.1. Iš-Y A LV AJL vuvl, LJOęiniV VI“ , Y - y • i • 1 N/ • 1

sai po neprietelių kojų. Ba- d/aske taip-pat ir gelezinke-
■ - - - - liūs. Ir pacta liovėsi ėjus. , _ . - _ _ .

Ale, dėkui Dievui, ruskis piusokus supere ir nu- 
i prusa apgalėjo, tai nutrenkė YaJe Karaliaučiaus. Jau

1 c i <-> u r e nėr a a ntz n i r r n i n k, i v, «•> -m Ir.

liūs. Ir pačta liovėsi ėjus 
Ale, dėkui Dievui, i

ragėje. —j-, -
virš Tauragės. Iš jų šaudy-i1_ 
ta. Žmonės, išsikasę duobes,!. "T v _ 
sulindo į jas. Vokiečiai sto-l JamP; P/1/?,., ?aS() e!; 
vėjo visai arti. Tik reikėjo! , ....
pulti, tai būtų nunešę ant ko-'^n^ras ^aiP_ ,VU1?U" 
jų. Vienok jie paliko atmuš-! Pae.me rmisų
ti. Vieną nedėldienį kunigas
jau visus palaimino ant mir-!?ai^b Rr°hs Matausas Pa
ties ir sakė, kad po pietų pra- ■ Jni^as su arkliais ant stuikos, 
sides ugnis. Tai žmonės be-!pMej Karaliaučių jau 
go, kur kas išmanė. Bet ka-i^recia ?aYai^e’ kaip vežioja 
da pribuvo daugybės rusiš
ko vaisko, tai vokiečius at-

Iš Pagermonio gni. (Mari- 
’. Kruš- 

inauskui į Pittston, Pa.—Jau

duoną ir šieną. Rusijai iki 
kol dar sekasi. Stuikos ne- 

Kaunan reikia 
pėkštiem eiti dirbti prie for- 

! tų. Pilni keliai vaisko ir
mušė ir Tilžę paėmė. Dabar Pabaigtos, 
bijomes, kad rusus neatmus- 1 .
tų. atgal. Pas mus viskas L - . ,r. . . , . X7.
baisiai brangu, nes galybės | zl?10.nilb Visi^skubina. Vie- 
kariumenės eina pro Taura-vienon pusėn, kiti—kiton, 
gę. Viską išperka, tai žmo- • Jujbpskns, M. Baranaus-

i kas išėjo prūsų must. Rau- 
donbiliečius suėmė ir moki- 

umavičiui į Millinocket, Me. P?.^au^y^_ Javas vos pra- 
—Męs perleidom didžiausią ( .eJ° zm?ne? nuo laukų valy- 
baimę, kokią kuomet nors tu- pirmiau buvo perstoję

dirbti. Viskas baisiai atpi
go, o kas reikia krautuvėse 
pirkti—tai brangu.

Žmonės kasė daiktus J že-

rėjome. Visą savaitę buvo
me pasikavoję žemėje. Į mū
sų miestą kulkos lėkė, staug
damas, net žemė drebėjo, i . , 
kaip nuo didžiausios perku-n. duvo pasirengę . įsva- 
niins. Kada flnt.vkdavn. tai zlu°ti, bet dabar apsirimo.nijos. Kada aptykdavo, tai 
eidavom į rugius ir kviečius, 
skindami varpas ir maitin- 
damies. Laukiam smerties 
ir nežinome, kas bus.—

Tam pačiam draugui rašo 
iš Vilkaviškio ir antra laiš
ką, kuris iš Lietuvos išėjo 31I 
d. rugsėjo.—Sumišimas pas 
nūs apsistojo, bet dabar la
bai didelis vargas. Bago- 
čiai visi išvažinėjo, tik bied- 
ni liko. Monopolius pati 
valdžia liepė išdaužyk Dar
bų jokių nėra. Dvasia mūsų 
jau atsigavo. Duonos yra 
ikivaliai, tik pinigų nėra. Ki
tos moterįs stačiai eina pas 
maskolius duonos prašyti, 
nes nėra pinigų už ką nusi-j 
oirkti. ' Mūsų kariumenė 
prūsus nuvijo.

Iš Marijampolės rašo L. 
Paulauskui į Worcester, 
Mass.—Gal bus tai paskuti
nis tam mūsų pasikalbėji
mas. Manau, kad žinai, kad 
nas mus iškilo baisi karė. 
Neišpasakytas buvo žmonių

karės lauko, bet užmuštųjų 
nepaduoda skaičiaus. Orlai
viai tai tankiai skraido.—

Iš Skriaudžių (Marijamp. 
pav.) rašo P. Degučiui į Los 

I Angeles, Cal.—Sunku apsa- 
' kyti apie visas baisenybes, 
'kupos prieš mus stovi. 26 d 
liep. Kauno tvirtovės komen
dantas apskelbė karės stovi 
Kauno, Vilniaus ir Suv. gub 
ir paliepė pasiduoti jo įsaky
mams. Moterims ir vaikams 
patarė išvažiuoti, o vyrams 
nuo 16 iki 57 metų likties. 
Pasidarė baisus reginys. 30 
d. liep. buvau Kaune. Nie
kas ant vekselių nieko ne- 

1 duoda, nei už kapeiką. Pas
kui apskelbė mobilizaciją.

1 d. rugsėjo atėjo prisaky
mas, kad prisius t 300 vyrų 
dirbti prie Kauno fortų. Ir 
mane paėmė. Ir vėl kilo bai
sus dejavimas. Pėkšti kelia
vom 35 viorstus. Mūsų lai
mei, inžinierius neturėjo pil

šešta savaitė taip būnam. Iš 
pradžios per Marijampolę 
eidavo kareiviai.

Princas Wied, brolis 
bėgusio Albanijos karaliaus, 
kuris dabar tarnauja vokie
čių kariumenėj.

pa-

fcdurmvon
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Von Bernstorff, vokiečių 
ambasadorius Amerikoj, ku
ris deda visas pajiegas, kad 
oatraukti q-uv. Valstijų val
džią v'1 .pusėn.

Žmogus jau seniai buvo pratęs laiky
ti save augščiausia esybe ir manyti, kad vi
sa, ką jis mato, turi priderėti jam vienam. 
Toji žemė, ant kurios jis gyvena, jo nuomo
ne, buvo lyg koks vidurys, apie kurį ir sau
lė, ir mėnuo ir milijonai žvaigždžių sukasi, 
nuo jos nenutoldami ir ją vieną sergėdami. 
Antrame amžiuje, Kristui gimus, Aleksan- 
drijbs mokslininkas Ptolomiejus sugalvojo 
net tam tikrą teoriją, kurios laikydamos 
žmonija beveik pusantro tūkstančio metų 
skelbė, kad saulė sukantis aplink žemę. Tik 
šešioliktame šimtmetyje kitas įžymus moks
lininkas Mikalojus Kopernikas (1473 — 
1543) išrodo, kad Ptolomiejaus pažiūra yra 
klaidinga, nes žemė toli gražu nėra jau toki 
didi ir galinga, kad jos turėtų klausyti visi 
kiti dangaus kūnai. Koperniko nuomone, 
pačiame viduryje turi būti saulė, o aplink ją 
sukasi žemė ir planetos arba klajojančios 
žvaigždės. Mėnuo yra lyg atskilusi maža 
žemės kūno dalelė, kuri nuo jos niekuomet 
nenutolsta, bet sukasi, apeidama aplink že
mę per 27 J paras. Koperniko teoriją nau
jais išrodymais parėmė Kepleris (1871 — 
1630) ir Newtonas (1643 — 1727), o kitų 
mokslininkų tyrinėjimai dar labiau patvirti
no Koperniko teorijos teisingumą.

Ir mėnuo, ir pati žemė yra tamsus kū
nai, ir juos nušviečia tik saulė savo spindu
liais. Kaip mėnuo besisukdamas aplink že
mę, užstoja saulę, ant žemės pasidaro tam
su, arba kitaip tariant, aptemsta saulė. To
kie reginiai buvo žinomi žmonijai jau nuo- 
pat pasaulio pradžios, o kynų ir graikų gal
vočiai susekė net būdą išanktso nuspėti, ka
da tas reginys galima pamatyti. Kas metai 
įvairiose žemės rutulio dalyse saulė aptems
ta 2 — 4 kartus. Per ilgus metus užrašinė- 
jant sau tą laiką, kada saulė aptemsta, gali
ma pastebėti, kad tokie atsitikimai pasikar
toja, būtent, jeigu šiandien buvo matyti 
saulę temstant, tai tas pat turės atsitikti 
per 18 metų ir 11 (arba 12) dienų, tik gal 
jau kitoje žemės rutulio dalyje. Tasai lai
kotarpis — 18 metų ir 11 (arba 12) dienų 
pavadintas buvo “sarosu”. Per vieną “sa- 
rosą” saulė aptemsta įvairiose žemės rutu
lio dalyse 42 — 43 kartus. Tuo remdamies, 
graikai jau nuspėdavo, kada saulė tems, tik 
negalėdavo išanksto nurodyti tų vietų, kur 
bus matyti saulę temstant. Taip antai, visą 
saulę užtemus buvo matyti Laplandijoje, 
Naujoje Žemėje, kažkuriose Sibiro vietose ir 
Japonijoje liepos 28 dieną 1806 metais. Va
duojantis “sarosu”,galima buvo išanksto pa
sakyti, kad per 18 metų ir 11 (arba 12) die
nų, būtent 1914 metais rugpjūčio 8 (arba 9) 
diena toksai užtemimas vėl bus matomas, 
tik senovės kynų ir graikų galvočiai nebūtų 
galėję iš anksto pasakyti, kame. Norint vi
sa tai suvokti, reikia giliau ištirti saulės te
mimo priežastys ir ingyti daugiau žinių. 
•Šiandien mokslas tiek jau yra pašokėjęs 
pirmyn, kad juo vaduojantis, per šimtą me
tų anksčiau galima pasakyti, kame, kokią 
dieną, valandą minutę ir net sekundą bus 
matomas saulės užtemimas. Visiems jau 
dabar žinoma, kad saulę temstant bus maty
ti pas mus beveik visoje Lietuvoje rugpjū
čio 8 dieną apie 2 valandą.

Saulei užtemus, ant žemės visa taip at
simaino, taip keistai atrodo, kad darosi nei 
šis — nei tas. Kol dar lieka neužtemusi nors 
maža saulės dalelė, aplinkui nieko ypatingo 
nematyti. Žinoma šiek-tiek darosi vėsiau 
ir tamsiau, lyg kad būtų apsiniaukę, bet 
kiekvienas sutvėrimas dar jaučia, kad saulė 
tebėra. Kaip tik dingsta paskutinis saulės 
spindulys, viskas ant žemės ir ant dangaus 
persikeičia. Lyg naktis pasidaro, ne taip 
jau tamsi, bet matyti žvaigždės, ir be žibu
rio’ nieko negalima perskaityti. Medžių ir 
žolių lapai išrodo pilki, žmogaus kūnas pa
gelsta, lyg lavonas, po žemę labai greitai 
slankioja šešėliai, gyvuliai ir paukščiai ne
rimsta ir sujunda. Gilioje senovėje tokie 
atsitikimai tiesiog baugindavo žmones. Dar 
ir dabar Lietuvoje gal rasis tokių, kurie, 
saulei užtemus, lauks visokių nelaimių ir 
pranašaus sau blogumų. Mokslo gi žmonės 
nekantriai laukia tokių atsitikimų ir tyčia 
važinėja į tas vietas, kur esti matyti saulę 
temstant. Kodėl gi astronomai ir gamtinin
kai juo taip indomaųja? Saulė tiek yra 
šviesi, kad paprastai negalima ilgiau žiūrėti 
ir todėl negalima pastebėti tikros jos išvaiz
dos. Kada gi, mėnesiui užstojus, pritemsta 
jos paviršis, tuomet aiškiai matyti, ir leng-
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— Mama, kas tau yra? 
Kodėl tavo akįs šiandien už
tinę?

O. de Balsak.

MEILE PO LICINA.
Vertė švenčioniakis.

Laikrodis išmušė dvyliktą makties. Pa
ryžiaus gatvės buvo kimšte - prikimštos 
žmonių; visi judėjo, visi norėjo pasilinks
minti; tai paskutinė naktis prieš užgavę-, 
nes. j

Leonas de Prevalis, įaunas raitelių afi- 
cieris, ką tik buvo atėjęs į balių. Jis dau
giau,kaip valandą laiko vaikščiojo svetainėj, 
kurioj žmonės, kaip jūroj bangos, siūbavo 
tai į vieną, tai į kitą pusę, taii jį suspausda- 
mos, tai vėl paliuosuodamas. Jis neturėjo 
pažįstamų, negalėjo suprasti tų išsireiški
mų, su kuriais buvo prie jo priėję kelios mo-' 
terįs; pradėjo stebėtis iš žmonių, kad jie to-i 
kiame troškiame ore, tokiame ankštume' 
randa sau smagumą. Jis jau buvo beeinąs 
prie durų ir norėjo apleisti svetainę,.

Tuom tarpu, dvi moterį*, apsimovusios 
ličinomis, gana puikiai apwrėdžiusios ir 
skirtingos savo apsiėjimu nuo kitų, ėjo iš 
svetainės laiptais žemyn; jas po ranka vedė
si dailus vyras ir be ličinos. i

Visi atkreipė į jas atydą, visi pradėjo 
gėrėtis ir daugelis pradėjo paskui juo» sek
ti, pertraukdami jų meilišką kalbą.

Leonas irgi panašiai pasielgė; žingei- 
duolių minia vis didinosi; tuojaus susi
dūrė keliatas originališkų ličinų, taipgi ly- 
džiamų žingeiduolių minios, ir pasidarė toks 
didelis spaudimasis, kad viena iš tų ličinų, 
kuri išrodė jauniausia, tapo visai atskirta 
nuo savo kompanijos. Jinai su nusiminimu 
žiūrėjo į besistumdančius žingeiduolius ir 
norėjo surasti sau užtarėją. Tuom tarpu, 
pamatė Leoną, kuris, nuošaliai stovėdamas, 
į ją žiūrėjo, priėjo prie jo, paėmė jį po ranka 
ir tarė:

— O, širdingai meldžiu tavęs, padėk 
man išeiti iš čia ir susijieškoti mano pažįs- 
tamus ir draugus.

— Aš esu pasirengęs patarnauti jums, 
gražioji ličina; nesibijok, sek paskui mane 
ir pilnai man užsitikėk.

Jis, viena ranka prilaikydamas ją, o ki
ta ranka prašalindamas visas kliūtis, ku
rios painiojosi pakeliuj, išvedė ją į svetainę; 
pasodinęs ją ant kėdės, jis norėjo atnešti ką 
nors užkąsti.

— Nereikia, pasilik čia, — tarė jinai, — 
aš jaučiuosi labai gerai... Turiu prisipažin
ti, man dabar didelė gėda, kad aš nusigan
dau tokių niekų.

— O aš laiminu tą jūsų išgąstį: aš esu 
neapsakomai dėkingas tam jūsų išgąsčiui, 
kad jūs mane apsirinkote už apgynėją.

— Turiu prisipažinti, kad tu suteikei 
man didelį patarnavimą ir aš esu labai tau 
dėkinga; bet aš dar paprašysiu tavęs vieno 
patarnavimo; pagelbėk man surasti mano 
pažįstamus.

'— Kaip tai! Tu jau nori palikti mane 
vieną? Už mano patarnavimą, turi su ma
nim nors kelias minutas pasikalbėti.

— Na gerai, jeigu jau tu reikalauji at
lyginimo, tai pasikalbėsime keliatą minutų,
— jinai linksmai atsakė.-

Jiedu atsisėdo, prasidėjo kalbos, pilnos 
pasigėrėjimų, meilės ir jos tęsėsi gana ilgai.

Ant galo ir vėl mandagioji ličina išreiš
kė savo norą susirasti draugus ir prie jų 
prisidėti.

— Bet kas per vieni tie tavo draugai?
— paklausė Leonas. — Gal motina, sesuo, o

— Vyras! Ačiū dievui vyro nėra.
— Tai tu nevedus?
— Taip, aš jau nevedus.
— Ką tas reiškia? Tai tu našlė? Kaip 

man tavęs gaila!
— O kas tau liepė manęs gailėtis? Ar

gi jau visi vyrai tokie geri, visi tokie mei
lus? Ar dar gali tarp jų nors vienas atsi
rasti, kuris suprastų, kad reikia gailėtis?

— Oi, oi, visas prakeikimas! Tas, ku
ris tavo sieloj užkrės teisinge^pes nuomo
nes, geresnius jausmus, bus laimingiausiu 
pasauly!

— Apie vyrus!... Lai mane apsaugoja 
visi šventieji!...

— Kaip tai, nejaugi tu nori visus tuos, 
kurie prieš tave galvas lenkia, visai atstum
ti ir palikti didžiausiame nusiminime, kurie, 
be abejonės...

— Aš jų neturiu; aš čia visai svetima ir 
nieko nepažįstu.

— Nieko! Ak, dailiausia ličina, aš už
sirašau pirmuoju ir visados būsiu pačiu išti
kimiausiu, pačiu teisingiausiu.

— Ištikimiausiu! Viešpatie! Jeigu tu

jir toliaus pradėsi kalbėti tokiu >pect tonu, 
aš.atsitrauksiu nuo tavęs.

—Kaip tai, ištikimybė...
— Ištikimybe — tai .tikslaą, kurį žmo- 

guą, dėl apgavimo, neva ipasiskiria sau, bet 
ištikrųjų, jis taiko jį užmauti ant kito. Aš 
esmi liuosa, visai liuosa ir noriu ;ant visados 
pasilikti tokia, kaip dabar esmi:; nėra pasau
ly tokio žmogaus, kuris priverstų mane su
laužyti savo prižadą.

— O aš jau neliuosas, aš tą jaučiu ir vi-, 
sai nesigailiu: aš tą retežį, kuriuomi .esmi 
prirakintas, nešiosiu veinas ir tu negalėsi 
man uždrausti tave mylėti, tavimi gėrėtis. 
As .tikiu...

— O, ne,. ne, aš visai nenoriu, kad tu ma
ne mylėtum, nenoriu, kad .apie tai kalbėtum, 
o kas svarbiausia, kad dar tikėtum.

— Bet, žiauroji ličina, nepergalimoji Ii-, 
eina, ko tuomet nori ? Pasakyk, kokiu būdu 
galima iš tavęs ^maldauti nors pasigailėji
mo jausmų ?

— Nereikia būti nei bepročiu, nei apsi- 
gaudėlnr; nereikia padidinti greitai prale
kiančius jausmus, nereikia taip persitikrin
ti, kad su page.lba kelių* labai meiliškų, išsi
reiškimų ir dirbtinio mandagumo, galima 
būtų sveikai protaujančią moterį priversti 
išsižadėti savo prižadų; reikia būti nuolan
kiam, rimtam, kantriam; lai mano rnintįs 
pasidaro aiškesnės, lai mano yalia tampa 
tvirtesnė... ir, gal būt, tuomet..,

— Kas, gal būt, tuomet? Dailiausia li
čina, baigk greičiau, išnešk savo nuspren
di... Aš tau pasiduodu, aš viską prižadu: 
ramumą, nuolankumą, kantrybę...

Tardamas tuos žodžius, Leonas metė 
žvilgsnį, pilną meilės ir vilties, ant nenuo
lankios ličinos, iš po kurios juodos, žvilgan
čios akis žiūrėjo ramiai, maustančiai ir 
žingeidžiai.

Visai neatkreipdama atydos į Leono iš
tartus žodžius, nepaprastu balsu jinai pra
tarė:

— Šis kaspinėlis — kaipo atsižymėjimo 
ženklas? Reiškia, tu tarnauji,teisybė?

Leonas labai buvo nustebęs iš jos šaltu
mo ir tik galėjo galva palinguoti, duodamas 
ženklą, kad teisybė.

— Kokiame pulke?
— Aš — kapitonas 6-to raitelių pulko, 

— atsakė jis su neužsiganėdinimu.
— O gal tu esi paleistas ant vakacijos ir 

tavo šeimyna čia randasi ?
— Ne, mano šeimyna teisinga, gerbia

ma, bet neturtinga, gyvena tolimoj provin
cijoj. Aš į čia atvykau su savo pulku ir, 
kaip ir tu, mylimoji ličina, neseniai esu so
stinėj; aš taipgi nieko nepažįstu; ir mane, 
liuosa, lygų tau, neturintį jokių ryšių, netu
rintį jokio prisirišimo, likimas atvedė į čia, 
kad pražudyti savo sielą, savo širdį, savo 
liuosybę, savo ramumą...

— Ir kad čia suradus tokią žiaurią, to
kią nedėkingą, ar ne tiesa?... Paprasti, iš
kilmingi vaikinų žodžiai! Aš daugiau teisy
bės atiduodu nuotikiams, — kartais, jie bū
na labai naudingi . Aš pradedu tikėti, kad 
nuotikis, kuris mudu supažindino, man la
bai patarnavo ir aš būsiu tam nuotikiui la
bai dėkinga, nes jis man suteikė tą laimę,ku
rios aš negalėjau įgyti savo gyvenime.

— Užžavėta nepažįstamoji, pavelyk 
man atsiklaupti ant kelių ir žemiausiai prieš 
tave nulenkti galvą, kad garbingas ir nuo
lankus Leonas Prevails padarys viską už šį 
tavo meilų prisipažinimą.

— Prisipažinimą! Ar tai aš prisipaži
nau, kad tave myliu?... O, ir kaip greitai tie 
vyrai pamato prisipažinimus!

— Bet kodėlgi negalima save nors kiek 
pertikrinti tame,prie ko taip karštai,taip ne
apsakomai, skubiniesi?... Ar aš negalėčiau 
ką nors sužinoti apie tą sutvėrimą, kuris 
mane taip kankina, kuriam taip norisi mane 
erzinti? Ar aš negalėčiau truputį pakelti 
šią ličina, kuri uždengia nuo manęs tą vei
dą...

— Kuris, matomai, labai dailus? ;
— Ak, jeigu aš galėčiau nors vieną va

landėlę pažvelgti į veidą, jeigu aš galėčiau 
pamatyti ir suprasti, kaip jis atsineša prie 
manęs...

— Argi tu negali suprasti iš mano 
akiu?

— Akįs užžavėjančios, bet kad prie jų 
prisidėtų ir šypsą...

Jinai atsikėlė ir pasakė rimtu, šaltu 
tonu:

— Ne, tu niekados nepamatysi manęs, 
tau niekados nepavyks mane pažinti ir nie
kados nepavyks ką nors apie mane sužinoti.

Leonas stovėję nustebęs.
(Toliau bus). _
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— Ko?
— Neilgas mūsų gyveni

mas, dukrele. Pabaiga svie
to artinasi.

— Kas tau sakė?
— Kunigėlis šiandien pa

sakojo, Rožyte, kad šita bai
si vaina — tai dievo koronė, 
kad parodyt žmonėms, jogei 
sūdna diena artinasi.

— Na, ir kągi kunigėlis

— Liepė poteriaut, duot 
ant mišių šventų, kad toj va
landoj, Kada arkaniuolas 
Gabrielius ( užtriubys, kad 
būtum prisirengę stot ant 
sūdo dievo. Taigi, Rožyte, 
aš, eidama namo, nupirkau 
ir tau rąžančių. Še, imk, 
dukrele, ir poteriauk.

— Ne, mama, aš rožan
čiaus neimsiu. Man gaila tų 
kelių centų, kuriuos tu už jį 
užmokėjai. Mūsų maldos 
bus tuščios ir jų dievas ne- 
girdės.

— Kaip gi tu kalbi, dukre
le? Dievas viską žino ir vis
ką girdi. Be dievo valios ir 
plaukas nuo galvos nenu
krinta. Jeigu męs, Rožyte, 
šauksimės prie dievo karš
tai, su ašaromis, tai dievas 
mus išgirs ir išklausys. Ir 
šventas raštas, dukrele, sa
ko : “belsk> o bus atidaryta, 
melsk, o bus duota”.

— Ne tiesa, mama. Jau 
per tūkstančius metų žmo
nės poteriauja ir šaukiasi 
prie dievo, kad nuo bado, ug
nies ir vainos išgelbėtų mus. 
O ar išklausė, ar išgelbėjo? 
Dievas paliko kurčias ir 
žmonių maldų jis negirdi, 
pagaliaus, jam jos ir nerei
kalingos. Iš tų maldų būna 
nauda tik kunigams . Juo 
daugiau žmonės poteriauja, 
tuo kunigėliams būna geriau 
— jie labiau tunka.

— Rožyte, dukrele, persi
žegnok greitai, nes pikta 
dvasia tave apsėdo, velnias 
tavo lūpomis kalba.

— Nebijok, mama, piktų 
dvasių, jos tau nieko nepa
darys, bet atydžiai klausyk, 
ką aš tau pasakysiu.

— Kaip gi aš galiu klau
syt, jeigu tu šitaip piktžo
džiauji? Man net ausįs link
sta, girdint šitokius žodžius. 
Kaip gi tu, Rožyte, gali sa
kyti, kad nuo poterių kuni
gai tunka. Juk poteriai ne 
lašiniai, kunigai jų nevalgo.

— Taip, mama, poteriai 
kunigėliams geriau, negu la
šiniai, Gi dabar tu pati ką 
tik sakei, kad kunigėlis lie
pė duoti ant mišių. Ir bea- 
bejonės, kad šimtai apkvai
lintų darbininkų nuneš jam 
paskutinius savo centus. Iri

ką gi kunigas su tais pini
gais darys?Be abejonės,gers 
skaniausius gėrimus, valgys 
gardžiausius valgius, — ba- 
liavos, linksminsis, o galbūt 
ir paleistuvaus.

— Tylėk tu, nedaverka, ba 
aš tau paėmus šluotą galvą 
sudaužysiu ! Kaip tu gali sa
kyt, kad dukauna asaba pa
leistuvaus ?! Tas ateina į 
galvą tik griešniems žmo
nėms, o ne kunigėliams.

— Nesikarščiuok, mama, 
nes pati žinai, kokiais dar
bais atsižymėjo Macochas, 
Šmitas, Richesonas ir dau
gelis kitų. O juk jie buvo 
kunigai.

—Nereikia, dukrele, jų 
sūdyt. Juos dievas apšil
dys.

— Jeigu jų žodžiai ir dar
bai, mama, nebūtų surišti 
su žmonių apkvailinimu ir 
pavergimu, męs neteistu- 
mėm. Bet dabar, kuomet jie 
naudojasi kiekviena žmonių 
nelaime, kad prisikrovus 
sau maišus aukso — męs tu
rime apie juos kalbėti 
juos teisti.

— Jau tu čia, Rožyte, 
tikrai meluoji. Kur gi
matei, kad kunigai žmones 
apkvailintų ir naudotųsi jų 
nelaimėmis?

— Jeigu tu, mama, nors 
kiek protautum, tai tu apie 
tai neabejotum. Argi rei
kia didesnės žmonijai nelai
mės, kaip karė? Argi kuni
gai nemato, kas yra kalti
ninkais tos karės? Ir vieton 
pasakyti žmonėms teisybę, 
jie kursto tautą prieš tautą, 
šalį prieš šalį. Jie laimina į 
karę einančius kareivius ir 
jų ginklus. Jie žada dan
gaus karalystę tiems, kurie 
išmuš daugiausia priešų, ku
rie paliks didžiausiais žmog
žudžiais.

— Ar gi tai galimas daik
tas, Rožyte?

— Taip, mama. Rusijos 
kunigai vardan dievo liepia 
žudyti vokiečius. Ir Rusi
jos sužvėrėjusieji kareiviai, 
įsiveržę vokiečių žemėn, žu
do ir kankina vyrus, moteris 
ir vaikus. Vokietijos ir Au
strijos kunigai vardan to pa
ties dievo liepia skersti ru
sus ir tų dviejų šalių karei
viai elgiasi taip-pat. Fran
ci jos ir Anglijos kuni
gai vardan to paties dievo 
taipgi liepia žudyti priešus 
ir jų kareiviai taip elgiasi. 
Ar tai čia, mama, skelbimas 
artimo meilės? Ne, tai yra 
siundymas žmogaus prieš 
žmogų, tai yra raginimas 
prie užmušejistės. O juk 
tie patįs kunigai mums kas
dien liepia kalbėti dešimts 
dievo prisakymų, kur yra 
pasakyta “neužmušk”.

— Matai, Rožyte, kada nė-

ra vainos, tai griekas už
mušt. Bet kada dievas duo
da vainą, tai tada reikia 
mušt neprietelių.

— Klysti, mama, jeigu 
manai, kad karė paeina nuo 
dievo.

— Tai nuo ko gi, dukrele, 
kad ne nuo dievo?

— Aš tau, mama, kitą kar
tą papasakosiu, iš kur paei
na karės ir kas yra didžiau
siais kaltininkais karių, 
dabar eik pasilsėk.

Gerai, Rožyte. Bet 
žančiaus ar neimsi?

— Ne.
— Tai kibą reikia nešt ga- 

lenterninkui jį atiduot atgal, 
ba ant bargo buvau paėmus.

— Protingai, mama, pada
rysi. ____

Dar keli žodžiai.
“Laisvės” N 79 drg . Erž- 

vilkietė nurodo, būk aš vy
rus pripažįstanti nekaltais 
avinėliais. Aš nesakau, kad 
jau vyrai tokie nekalti, o 
ypatingai, kad nevisi vyrai 
vienodų nuomonių; yra ir 
tokių vyrų, kurie nespėja 
pareiti iš darbo ir tuojaus 
bėga į karčiamą ar prie ka- 
zirų ir prasėdi visą vakarą. 
Moteris gi priversta sėdėti 
namie ir laukti, pakol jos vy
ras sugrįžš. Suprantama, 
turint tokį vyrą, tai kad ir 
kūdikių neturėsi, visvien 
mažai ką nuveiksi dėl visuo
menės labo, nors tokia mote
ris ir labai norėtų veikti.

Tokių vyrų negalima už
tarti. Bet kiek man teko pa
tirti, tai ir iš mūsų sesių at
siranda tokių, kad nespėja 
vyras iš darbo pareiti, o jau 
žmona duoda jam kūdikį sa
kydama, kad jai rankos 
skauda nuo nešiojimo.

Na, o vyrui neskauda ran
kos nuo sunkaus darbo, kurį 
jis dirbo per visą dieną?

Drg. Eržvilkietė nurodo, 
kad vieną vakarą turi vyras 
prižiūrėti namus ir kūdi
kius, o kitą vakarą moteris. 
Suprantama, tas yra gerai, 
jeigu mūsų kūdikis bus dvie
jų ar trijų metų, bet, man 
rodos, kad tokį galima jau 
su savim pasiimti ir eiti sy
kiu su vyru ant prakalbų ar
ba teatrų, bet jeigu kūdikis 
pusės metų arba metų am
žiaus, tai tokį kūdikį negali
ma palikti prie vyro, nes kas 
dvi-trįs valandos turi jį mo
tina pamaitinti, apžiūrėti ir 
tt. Tuomet negalima kaltin
ti vyra, kad jis neapsiima iš
leisti iš namų. Eržv. nuro
do, kad mūsų kambariuose 
aras nei kiek ne geresnis už 
dirbtuvės. Tas netiesa. Vi
rinio ir kepimo smarvę męs 
galime prašalinti langus ati- 
darinėdamos; pagalinus, juk 
reikalinga kambarius išvė
dinti ir žiemos laike, tik, su
prantama, kūdikiai turi būt 
aprengti arba iš to kambario 
prašalinti, kuris vėdinasi. 
Tuomet ir mums pačioms 
bus geriau ir kūdikiai bus 
sveikesni.

Pagal drg. E. nurodymo, 
tai moteris visai neturi laiko 
darbuotis dėl pagerinimo vi
suomeniškų dalykų, nes iki 
45 metų kūdikiai reikia au
ginti, o po 45 metų jau nu
puola energija ir viskas pra
deda mainytis. Bet pažvel
kime męs į tas moteris, kaip 
Breškovskienė, senelė Jones 
ir kitas ir paklauskime, kiek 
jos turi metų, kiek jos dar
buojasi ir kiek kenčia dėl la
bo visuomenės? Vienok jų 
energija visai nenupuolus, o 
jau jos turi ne 45 metus, bet 
daug daugiau.

Bet dar keistesnis argu
mentas, kuris man priker
giama, tai civiliški šliūbai 
ir laisvamaniai. Ar gi aš 
galiu apie tokius kalbėti, ku
rie šiandien laisvamaniai, 
vytoj sočijalistai, o po rytoj 
karšti katalikai, žodžiu taip 
maino savo

sportas mergina pirštinai
tes. Žinau, kad pora tokių 
sportų prigulėjo ir prie L. S. 
S. 108 kuopos, bet kuopa iš 
jų tiek pelno turėjo, kiek iš 
ožio pieno. Kartą per pra
kalbas prisiėjo aukų palink
ti, tai atsisakė, nes merginą 
katalikę turėjo. Tokie jei
gu ir priguli prie socijalistų, 
tai, tankiausia, būna iš
braukti iš jų tarpo. Supran
tama, tokiems nieko negelb
sti ir civiliškas šliubas, nes 
tai šiaudiniai žmonės. Męs 
aiškiai matom, kad yra viso
kių nuomonių ir pažvalgų, 
kaip tarp vyrų, taip ir tarp 
moterų ir negalima kaltinti 
nei vyrų, nei moterų, o tik 
dabartinį surėdymą, kuris 
sėja visas nelaimes:

P. Mikolainienė.

Atsišaukimas j moteris 
bei merginas. <

Gerbiamos draugės!
Nėra abejonės, kad skau

da mums širdis, kaip dabar 
yra žudomi mūsų broliai vy
rai ir net maži kūdikiai. Tos 
žudynės ne vien Europoj, 
bet visur, kur tik viešpatau
ja dabartinis kapitalstiškas 
surėdymas. Taigi męs turi
me pagalvoti, kaip toms bai
senybėms užstojus kelią. 
Męs gerai žinom, kad tik or
ganizuoti darbininkai ir 
darbininkės gali tom baise
nybėm pasipriešinti ir neda- 
leisti prie tų baisių žudynių. 
Kitų tautų m o terįs jau neat
silieka nuo vyrų, bet sykiu 
su jais vienijasi ir kovoja už 
pagerinimą savo būvio. 
Taigi ir męs negalime atsi
likti nuo vyrų, bet sykiu su 
jais turim vienytis ir stoti j 
kovą prieš savo skriaudikus. 
Męs matom, kad lietuviai 
vyrai priklauso prie Lietu
vių Socijalistų Sąjungos, 
darbuojasi, varo agitacija ir 
tt. Jie supranta, kad niekas 
kitas nepagerins darbinin
kų būvio, kaip tik socijalis- 
tiška tvarka. Męs irgi turi
me rašytis prie Lietuvių So
cijalistų Sąjungos kuopų, ir 
sykiu su vyrais darbuotis.

Bet mums, moterims, dar 
to neužtenka, męs privalom 
turėti ir atskirą savo orga
nizaciją, nes męs turime ir 
atskirus nuo vyru reikalus? 
Mes neturime lygių su vy
rais teisių, męs esame kaip 
politiškai, taip ir ekonomiš
kai skriaudžiamos: mes tu
rime pildyti valdžios išleis
tus įstatymus lygiai su.vy
rais, bet mes neturime tiesų 
ta valdžia išrinkti. Dirbtu
vėse mes dirbam tą patį dar
bą, kaip ir vyrai, bet męs 
gauname užmokesti nėr nūs 
mažesnį, negu vyrai ir tokiu 
būdu mes išvarom vyrus iš 
dirbtuvės, užimdamos jų 
vietas arba pastatydamos 
kūdikius. Merginos uždirba 
nuo 3 — 5 doleriu i savaite, 
bet ar už tuos pinigus gali
ma pragyventi ? Jokiu būdu 
negalima, ypatingai šiame 
laike, kuomet viskas neapsa
komai pabrango.

Tiesa, nors susinrate vy
rai padeda mums kovoti, bet 
visgi męs negalime laukti, 
kad jie vieni mums viską iš
kovos, todėl turime ir naČios 
tuomi rūpintis. Ir štai, mes 
jau matom, kad čia yra susi
tvėrus moterų organizacija 
po vardu “Moterų Progresy
vi škas Susivienyjimas Ame
rikoj” ir rūninasi visais mo
terų reikalais. Tos organi
zacijos jau yra kelios kuonos ^ ^ 
įvairiuose miestuose ir dar
buojasi kiek galėdamos. Tai
gi, mūsų pareiga rašytis prie 
to susivienyjimo kuonu, o|i 
kur kuopų nėra, pasistengti 
sutverti . Apie susivienvii- 
mą informacijų galite gauti 
pas centro sekretorių Š’oo 
adresu: K. Petrikienš. 176 
Sonds st., Brooklyn. N. Y.

pažiūras,
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ATŠAUKIMAS.

So. Boston, Mass.
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 

Draugystės susirinkime,įvy
kusiame spalio 21 d., nutarė 
vienbalsiai atšaukti tilpusią 
“Vienybės Lietuvninkų” N 
41 frakcijinio susirinkimo 
protokole pastabą, kur pasa-

travusių delegatų dalyvavo 
ir delegatai Lietuvos Dukte
rų ir Sūnų Draugystės iš So. 
Boston, Mass.: A. Žvingilas 
ir Jieva Žvingilenė. Kadan
gi mūsų draugystė davė 
mandatus tik į Visuotinąjį 
Bepartyvį Seimą, įvykusį 
spalio 1, 2 ir 3 d., bet ne at
stovauti tverianties kokioms 
ten partijoms, tad drgg. 
Žvingilų pasielgimą, panau
dojant mūsų dr-jos vardą, 
kad pagelbėjus šutvert par
tiją, mūsų vienybę griauti, 
skaitome keistu. Drgg. 
Žvingilai dalyvavo prie tvė- 
rimosi naujos partijos ne- 
legališkai, nes nebuvo mūsų 
įgalioti, neturėjo mandatų 
ir neturėjo mažiausios tiesos 
veikti mūsų dr-jos vardu.

L. D. ir S. D. Valdyba:
E. V. Bekampienė, Pirm. 

M. M. Plepis, Sekr.
N. Januška, Kas.

Žmonių buvo daug ir va
karas labai puikiai pavyko. 
Ypatingai publiką užganėdi
no dainos, kurių buvo iki va
liai.

Mat, šiame susirinkime 
nedalyvavo “dūšių ' ganyto
jas”, tai nebuvo kam lermą 
sukelti. Nors žmonių susi
rinko įvairių pažvalgų, bet 
visi ramiai užsilaikė. Jeigu 
“dūšių ganytojas” būtų įsi
maišęs, tai gal tas pats būtų 
išėjęs, kaip ir su Basanavi
čiaus prakalbomis.

Buvo gelbėjimo fondui ir 
aukos renkamos, bet pagal 
publikos skaitlių, tai visai 
mažai surinko, rodosi, apie 
35 dolerius. Priežastis ta
me, kad pervėlai pradėjo 
rinkti, nes jau daug žmonių 
išsiskirstė.

Cambridge’iečiai! Dau
giau tokių susirinkimų, nes 
jie yra naudingi ir priduoda 
daugiau dragiškų ryšių.

Taipgi kalbėtojas stengėsi 
atkreipti susirinkusių atydą 
į L. S. S. bei Soc. Partiją, 
prirodydamas, jog tai yra 
vienintelė partija, kuri ko
voja prieš kares, kapitalistų 
sauvalių ir stengiasi visame 
pagerinti darbininkų būvį. 
Pertraukose deklamavo ei
les V. Radzevičiūtė “Štai, 
ten, ant jūrių”, A. Tolišienė 
— “Ten, kur Nemunas ty
kiai plaukia” 
nauskienė — 
krankia” ir 
mums mokslo 
blikos buvo vidutiniškai; au
kų suaukavo $5.60. Litera
tūros parduota už $2.15. 
Prisirašė prie kuopos 10 
naujų narių. Laimingos klo
ties drg. Perkūnui.

Clinton, Ind.
Kitur, kaip matyti iš laik

raščių, žmonės darbuojasi: 
rengia teatrus, prakalbas ir 
t.t. Bet pas mus to visko nė
ra. Mūsų karštieji “socija- 
listai” užėmė vietas saliu
tuose dirbti; tautininkai 
taipgi nieko neveikia—visi 
saldžiai miega. Tiesa, neku
rtos draugystės retkarčiais 
parengia šokink su svaigi
nančiais gėrymais, kad ga
vus į savo iždą po kelis dole
rius, tai ir viskas. Užtai sa- 
liūnuose gerai biznis eina— 
vakarais tik ūžia, kaip bitės 
avily.

Norwood, Mass.
Lietuvių Labdarystės 

draugija, laikytame savo 
susirinkime, nutarė pareng
ti ant 26 lapkričio apvaikš- 
čiojimą, paminėjimui įėjimo 
į nuosavą svetainę. Ant to 
apvaikščiojimo yra užkvies
ta dr-jos vietinės ir iš apie- 
linkinių miestų. Kalbėtojais 
užkviesti F. J. Bagočius, St. 
Michelsonas ir L. Prūseika; 
taipgi kalbės ir vietos drau
gai. Bus įvairių pamargini- 
mų.

Gyliuks.

Pittston, Pa.
18 d. spalio P. A. Ruko 

svetainėj atsibuvo visuome
niškos prakalbos, parengtos 
Pittstono lietuvių. Kalbėto
jom buvo užkviestas L. Prū
seika, “Laisvės” redakto
rius. Jis kalbėjo apie lietu
vių visuotinąjį seimą, kuris 
atsibuvo Brooklyne ir apie 
įkurtąjį gelbėjimo fondą 
nuo karės nukentėjusių. Po 
prakalbų tapo išrinktas au
kų rinkimui komitetas . Į 
komitetą įėjo sekančios ypa- 
tos:

K. Karsokas, M. Kašiūbiū- 
tė, J. Laukaičiūtė, Ant. Sla
vinskas, Konst. Joneliūnas, 
Petras Šlekaitis. J. Grebli- 
kas, K. Baldaučkas, A. B o ti
rtus, Pr. Minkevičius, M. 
Minikevičius ir J. Krušnaus- 
kas. Šis komitetas tapo į- 
galiotas rinkti aukas, einant 
per stubas, susirinkimuose 
ir kur tik proga pasitaikys. 
Laike prakalbų aukų su
rinkta $15.55, iš kurių bus 
apmokėta lėšos surengimo 
prakalbu, o likusieji bus pa
skirti gelbėjimo fondan.

Rinkėjai auku neprivalo 
paisyt ant kliūčių, kokios 
nasitaikvs iš klerikalų pusės, 
bet imtis už darbo.

Taigi, prie darbo, broliai 
ir sesutės!

K. A. Karsokas.

* *
9 d. spalio buvo Aido cho

ro koncertas su įvairiais pa- 
marginimais, kaip tai mono
logais, deklamacijomis ir 
tam panašiai. Buvo orkest
rą po vadovyste J. Stelmoko. 
Žmonių susirinko pusėtinas 
būrelis ir visi ramiai užsilai
kė. Nors buvo varoma kon
kurencija, bet choras turės 
pelno. Publika koncertu li
kosi užsiganėdinus.

♦* *
10 d. spalio L.S.S. 133 kuo

pos buvo diskusijos. Žmo
nių prisirinko labai daug. 
Buvo diskusuojama. “Kokią 
naudą karės atneša darbi
ninkams?” ir “Kas kares pa
laiko?” Pirmoj temoj išdė
styta, kad karės darbinin
kams atneša didžiausią blė- 
dį ir t.t. Pradėjus diskusuo- 
ti antrą temą, dauguma pra- 

Įdėjo darodinėti, kad dvasiš
ki ja palaiko kares ir state 
faktus, kad naujai priimtuo
sius kareivius dvasiški j a ve
dasi bažnyčion ir ten juos 
prisiekdina, kad jie šventai 
klausytų vyriausybės ir žu
dytų vieni kitus. Parapijo
nai karštai gynė savo pusę. 
Diskusijos buvo labai karš
tos, bet pastarieji pralaimė
jo. Ten buvęs.

*

So. Boston, Mass,
24 d. spalio atsibuvo L. S. 

S. 60 kuopos vakaras. Loš
ta melodrama “Užburti Tur
tai”. Nežiūrint į tai, jog ne
kurie aktoriai tik pirmu syk 
dalyvauja scenoje, bet veika
las suloštas gana gerai. Ne
galima sakyti, jog suloštas 
perdėm gerai. Trūkumų 
šiek-tiek buvo, kaip tai mi
mikoj ir kalbos intonacijoj; 
bet aktorių atydus atsineši- 
mas link lošimo ir mokėji
mas rolių tuos trūkumus pa
dengė. Nei vienas negadino 
skonio žiūrėti į lošimą ir ne
reikėjo rausti iš gėdos, kaip 
kitur tas atsitinka — bet gė
rėtųsi iš jo. Nekurie “kriti- 
kieriai” iškalno jau rengėsi 
kritikuoti, bet galės tik tada, 
kada vėžys sušvilps. Nors 
buvo jau kitas vakaras “Ga
bijos” prieš mūs vakarą, bet 
publikos buvo suviršum 300 
ir visa entuzijastiškai likos

1 <
Vakare, po konferencijai, 

buvo prakalbos ir koncer
tas. Kalbėjo draugai dele
gatai—Akelaitis ir Žiurins- 
kas iš Norwood, Mass. Pra
kalbos pavyko puikiai. Kal
bėta gana nuosekliai apie 
ekonominį ir spėkos perver
smus ir apie Europos karę. 
Tiems draugams patartina 
daugiaus lavintis kalbėti, o 
būtų gerais kalbėtojais.

Koncertas taipgi pavyko 
gerai. Geriausiai atsižymė
jo F. Znotas (apie 10 metų 
amžiaus) ir drg. M. Bolis iš 
Lawrence, Mass., kurių mo
nologai baisiai publikai pa
tiko. Pirmas sakė “Sopuliu- 
kas” antras — “Tai bent so
či j alistas”. Tas buvo atlikta 
tikrai artistiškai.

Taipgi visos deklamacijos 
ir monologai, kaip vaikų 
“Bijūnėlio drg.”, taip ir visų 
kitų, pavyko gana gerai.

Aukų surinkta $3.36.
Prie progos reikia paste

bėti nekuriu jau paaugusių 
mergaičių negražų užsilai
kymą laike koncerto ir pra
kalbų. Tas užsilaikymas, 
tai nuolatinis kukždėjimas, 
švagždėjimas ir garsus pa
mėgdžiojimas kaip akto
riams, taip ir kalbėtojams. 
Tas daro blogą efektą ant 
veikėjų ir ant publikos, kuri 
nori klausytis. Jeigu tą da
rytų paprastų tėvų vaikai, 
tai būtų atleistina, bet kada 
taip elgias socijalistų vaikai, 
tai biski negražu! Tėvams 
reikėtų atkreipti į tai savo 
domą, kad paskui neturėtų 
sarmatos, kaip liks viešai 
prašalinti iš svetainės. Pa
mokykite, kol galite, kad 
paskui nebūtų pervėlu.

Jonas Guoga.

norėjo sąve ant juoko palai
kyti, tarvisai nebalsavo.

Žmonės pradėjo iš svetai
nės skirstytis. Ant galo sve
tainėj pasiliko keliafas atža
gareivių, bet visgi pavyko iš
rinkti komitetą susinešimui 
su kitomis draugystėmis lin
kui aukų rinkimo.

Dabar svarbu yra žinoti, 
kam tos aukos bus skiria
mos? Ar autonomijos rei
kalams, ar nukentėjusiems 
nuo karės? Atsirado ir to
kių, kurie davė įnešimą, kad 
surinkus aukų pasiųsti Jur
barko klebonui.

Ciceriečiams reikia tą da
lyką rimtai apsvarstyti ir 
sutvarkyti, bet nesiduoti sa
ve už nosies vedžioti ir viso
kiais būdais šmeižti.

F. Šiaurys.

21 
kuopos buvo balius. Nors ir 
čia baisi bedarbė, bet žmonių 
susirinko apie 300. Labai 
pagirtina, kad žmonės užsi
laikė kopuikiausiai. Buvo ir 
skrajojanti krasa su dovana. 
Dovaną laimėjo p ‘ 
niūkė, 
auksinį 
pasiliko 
dinus. 
rėš apie 29 dolerius.

Cambridge, Mass.
18 d. spalio atsibuvo visuo

meniškas susirinkimas, ku
rį parengė sekančios draugi
jos: Lietuvos Sūnų Drau
gystė, šv. Juozapo draūgys- 
tė, šv. Jono draugystė, Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų drau- 

• gystė. L.S.S. 71 kuopa ir L.
J. D. ir M. draugystėm

Dalyvavo trįs chorai: 
“Laisvės”,“Jaunuomenės” ir 
“Birutės” iš Brightono. Pa
starasis dar visai jaunas. 
Taipgi buvo D.L.K. Vytauto 
benas ir daugybė įvairių vei- 
kpi’i. Kalbėtoin buvo net 
šeši—penki anglai (įvairus 
valdininkai) ir iš lietuvių S 
Michelsonas.

ni

E. St. Louis, Ill.
Spalio 14, atlankė mūsų kalų, 

miestelį Jonas Perkūnas su 
prakalba. • Prakalbos buvo 
parengtos per IS. S. 87 kp. 
Kalbėtojas perbėgo dabarti
nę karę, prirodė jos priežas
tis ir kvietė visus į kovą 
prieš karę. Taipgi prirodi
nėjo ir Amerikos trustų sau
valių, kurie rėmė dabartinę 
karę ir, vardan tos karės, 
viską baisiai pabrangino. 
Todėl kalbėtojas liepė vi
siems pasirašyti po Soc. 
Partijos išleista peticija pre
zidentui Wilsonui ir kongre
sui, kad šie įsteigtų marke- 
tus su pigesnėm prekėm. 
Parašų tapo surinkta tik 38, 
nes daugelis tamsesnių bijo
jo po ta peticija pasirašyti.

Toliaus kalbėtojas patarė 
būti atsargiem duodant au
kas gelbėjimui Lietuvos, kad 
tos aukos nepatektų į kuni
gų rankas, nes sako: “Ku
nigai su jūsų aukomis gali 
pasielgti’ taip, kaip pasielgė 
su aukomis dėl nukentėjusių 
Kražių skerdynėje; jie nuta
rė atlaikyti mišias už dusias 
nukentėjusiųjų ir išprašy
mui dvasios šventos kankin
tojams irr tokiu būdu, aukos 
paliko kunigų kišeniuose”.

liks apie $30.
Patartina ir toliaus nenu

ilstančiai darbuotis kuopos 
aktoriams scenos srityje!

Lošime dalyvavo šios ypa
tus: Verešokas — F. N. R.; 
Elena—M. Malijoniūtė;Pra- 
nys — J. Štreimikis; Miko
las— N. Januška; Vladislo
vas — P. Kalvelis; Hango- 
šas — P. Kurkulis; Lidija — 
B. Skerstoniutė; Taliroš — 
Vasiliauskas; Stepukas — J. 
Potcevich; Elzbieta — Mai
roniu te.

Po teatrui buvo šokiai.
** $

Ant rytojaus, nedėlioję, 10 
vai. iš ryto atsidarė L. S: S. 
VI rajono konferencija. 
Tvarkininkai‘.Bekampis pir
mininkas, Balsys raštinin-

i kas. Delegatų buvo 48.
Ši konferencija buvo viena 

iš pavyzdingiausių. Viskas 
buvo svarstoma labai šaltai 
ir rimtai‘ir delegatai užsilai
kė kogražiausiai. Nesimatė 
to šnairavimo ir nervų įtem
pimo vienų prieš kitus, koks 
buvo pereitoj konferencijoj, 
bet viskas, dėl mažų išėmi-’ 
mų, svarstyta labai draugiš
kai.

Išdavus komitetams ra- 
iportus, prasidėjo svarsty- 
! mas Rajono ir Sąjungos rei-

Tarp menkesnės ver
tės tarimų, čia paduosiu tik 
svarbesnius.

1) Surengti rajonui marš
rutų, jeigu galima, gauti už 
kalbėtoją moterį.

2) Išrinkta prie stovinčio 
komiteto komisija iš 5 ypa
tų išdirbti kelius, kaip pa-

Cicero, III.
20 d. spalio, 8 vai. vakare, 

tapo sušaukta visuotinas lie
tuvių susirinkimas, kad iš
klausius nuo delegato, daly
vavusio visuotiname lietuvių 
seime raportą ir sutvarkius 
dalykus aukų rinkime gelbė
jimo fondui.

Žmonių susirinko apie 
300. Tvarkos vedėju tapo 
išrinktas P. Stankaitis. Rei
kia pastebėti, kad jau neku
rie atžagareiviai buvo išank- 
sto susiorganizavę triukšmą 
kelti ir prie jų prisidėjo 
tvarkos vedėjas. Visųpir- 
miausia pareikalavo nuo de
legato raporto, nors pir
miau reikėjo perskaityti at
sibuvusio susirinkimo proto
kolas ir tt.

A. Siderevičius ’ pradėjo 
pasakoti apie seimą, viską 
išaiškino ir ant galo pridū
rė, kad dalis tautiečių, po 
vadovyste Šliupo, elgėsi 
taip, kaip Rusijos durnoj Pu- 
riškevičius su savo gauja. 
Pirmininkas pradėjo šaukti, 
kad delegatas neniekintų 
tautiečių pasielgimo ir tt. 
Publika pradėjo reikalauti, 
kad jis nepertrauktų delega
to ir duotų jam pabaigti ra
portą.

Užbaigus A. Siderevičiui 
raportą, iš kur tai atsirado 
nepažįstamas vyras ir pasi
siūlė, kad jis išduosiąs ra
portą geriau, nes taipgi bu
vęs tame seime. Kilo dide
lis triukšmas: vieni nenorėjo 

sėkmingiau prisirengti se- tam suH-joVtiri duoti kalbėti, 
kantį metą prie “Raudono-(o tautininkai visa gerkle 
sios Savaitės”. 1 rėkė,

3 )Nutarta tam tikrais ke- liaus a Išstoja tas subjektas 
liais pataisyti konstituciją ir pradeda visaip plūsti soci- 
(Sąjungos), kad rajonų nu-, jalistns ir mūsų" delegatą, 
tarimai, lytinti Sąjungą, ne- Apie jo plūdimus nei nemi- 
nueitų j gurbą, kaip iki šiam nešiu, nes jie žemiau kriti- 
laikufbuvo. \ |kos stovi.

4) Kalbėta apie išmetimą kareiviai
iš “K.” špaltu nuolatinio 
garsinimo kataliogo, bet pa
sirodžius, kad vienas redak
torius negalės pripildyti 
“Kovos” — atmesta.

5) Svarstytas klausimas 
anie atidarymą diskusijų 
“K.” šnaltose prieš L. S. S. 
susivažiavima apie privatiš- 
kus socijalistiškus laikraš
čius, bet, po visapusiškam 
apsvarstymui, atmesta.

6) Nutarta išnešti papei
kimą draugams - laikrašti
ninkams už nedr°”fri*va at- 
sinešimą linkui VT rajono.

New Haven, Conn.
Nors nesvarbios iš mūsų 

miesto naujienos, vienok no
riu pabriežti ir parodyti vi
suomenei, jog ir męs veikia
me dėl labo “tėvynės”.

Kilus klausimui apie vi
suotinąjį lietuvių seimą, mū
sų lietuviai irgi subruzdo ir 
griebėsi už to darbo. Žino
mas veikėjas M. J. Vokietai
tis pradėjo darbuotis, tik, 
vargšas, nežinojo iš kurio 
galo pradėti tą darbą. Visų- 
pirmiausia pasikvietė vieną 
tautietį ir vieną kataliką į 
talką, atspausdino lapelius 
ir sušaukė visuomenišką su
sirinkimą. Ant lapelių bu
vo pasakyta, kad kalbės kun. 
Žilinskas iš So. Bostono.

Paskirtoj dienoj susirinko 
gana daug žmonių. Visi lau
kė atidarymo susirinkimo, 
kad pradėjus svarstyti vi
suomeniškus dalykus. Išei
na Vokietaitis ant pagrindij 
ir pasako, kad už kelių minu- 
tų pribus garbingas svečias 
iš Bridgeport, Conn. Tiesa, 
už valandėlės pribuvo kun. 
Laukaitis. Prasidėjo pra
kalbos, apie kurias nei nemi
nėsiu. Ant pabaigos pasa
kė, kad visuotinas lietuviu 
seimas atsibusiąs Chicagoj 
ir kvietė rinkti delegatus. 
Po jo pradeda kalbėti vietos 
kun. Grikis. Jis nieko gero 
nepasakė, tik pirštu į galvą 
badydamas aiškino, jog į 
Chicagą susirinksią mokslo 
vyrai. Dauguma iš susirin
kusiųjų pradeda reikalauti 
balsų, bet Vokietaitis, pasi
savinęs pirmininko rolę, ne
duoda balsų, bijodamas, kad 
koks soči j alistas neužgautų 
kunigėlių . Mat, jis tikėjo, 
kad bus išrinktas į Chicagos 
kuniginį seimą delegatu. Pa
galiaus, vienas žmogus gau
na balsą ir pradeda aiškinti, 
kad Chicagoj bus ne visuoti
nas lietuvių seimas, bet tik 
Rymo katalikų suvažiavi
mas, o lietuvių visuotinas 
seimas atsibus 
ar Brooklyne.
kilo triukšmas, parapijonai 
pradėjo kaukti, trypti, pasi
girdo balsai, kad šiame susi
rinkime turi tiesą kalbėti 
tik kunigai. Kuomet nutilo 
ta audra, tai visai neišrodė. 
ant visuotino lietuvių susi
rinkimo, bet į parapijinį mi
tingą: vargonininkas par
davinėja “Draugą”, bažny
tinis kolektorius užima mar
šalkos vietą ,o kun. Grikis su 
Vokietaičiu varžosi ant stei- 
čiaus, abudu norėdami pir
mininkauti. Pasigirsta iš 
publikos balsai, kad reikalin
ga išrinkti tvarkos vedėją. 
Dauguma tam pritaria. 
Tampa išrinktas J. T. Kaz
lauskas, parapijonas. Vokie
taitis pasijunta užgautu, 
kad besivaržant su kunigu 

sunku pasakyti., bet' neteko pirmininkystės ir, 
balsavo 50, o norėdamas atkeršyti, prade- 

—- 32. Kiti visi ne- da kritikuot Chicagos seimą

ir nurodinėti, kad visuotinas 
seimas atsibus Brooklyne. 
Prasideda balsavimas, į kurį 
seimą rinkti delegatai. Di
džiuma nubalsuoja, kad į 
Chicaginį. Tuomet Vokie
taitis vėl susigriebia, kad 
klaidą padarė bekritikuoda
mas Chicagos seimą ir pri
ima kandidatūrą. Vienok 
tampa išrinktas J. T. Kaz
lauskas. Išrinkus delegatą, 
prasidėjo aukų rinkimas — 
surinkta $39.00. Tuom ir 
užsibaigė pirmas visuotinas 
lietuvių susirinkimas. Dalis 
susirinkusiųjų pradėjo kal
tinti Vokietaitį, kad jis, pa
kviesdamas kunigus, suardė 
visą tvarką ir tt.

Paaiškėjus dalykams, kad 
visuotinas lietuvių seimas 
atsibus Brooklyne, tapo su
šaukta du susirinkimai ir 
paskutiniame buvo renkami 
delegatai. Suprantama, pri
buvo ir Vokietaitis. Čia pa
sipylė daugybė prieš Vokie
taitį viešų protestų, kad'jis 
pirmiau skverbėsi prie kata
likų, bet ten negavęs vietos, 
dabar į čia skverbiasi. De
legatais tapo išrinkti K. A. 
Makaravičius ir.S. M. Rinke
vičius; taipgi tapo išrinktas 
veikiantis komitetas iš trijų 
ypatų: M. J. Vokietaitis pir
mininkas, J. Naburnitis raš
tininkas ir K. A. Makaravi- 
čia iždininkas. Prieš pat 
seimą Vokietaitis atsisako 
nuo pirmininkystės, būk už 
tai, kad jo neišrinkę delega
tu. Pagaliaus, jo noras iš
sipildė. Čia randasi T. M. D. 
kuopa, susidedanti tik iš ko
miteto. Vokietaitis susiran
da tos kuopos pirmininką, 
pasisiūlo delegatu ir apsiima 
savo lėšomis važiuoti į sei
mą. Pirmininkas išdavė jam 
mandatą ir mūsų Vokietaitis 
dalyvavo legališku delegatu.

Po seimui buvo vėl su
šauktas viešas susirinkimas, 
Tame susirinkime kalbėjo 
Sirvydas. Jo visa kalba bu
vo grynai tautiška. Skun
dėsi, kad socijalisai suskaldę 
seimą į dvi dalis ir ragino 
tautiečius, kad jie nesiųstų 
aukų socijalistų kasieriui 
Šidlauskui, bet siųstų T. 
Paukščiui. Paskui prasidė
jo aukų rinkimas. Rinkta, 
rinkta, krauta j skrybėles 
krauta, bet kaip prisiėjo su
skaityti, tai atsirado net... 
$2.46! Mat, koks kalbėtojas, 
tokios ir aukos.

Ant galo buvo pakviesti 
delegatai, kad išduotų iš at
sibuvusiojo seimo raportus, 

j Bet čia Vokietaitis pradėjo 
šaukti, kad negalima esą

juos nužeminsime ir užrašy
sime ant pat pabaigos” Taip 
ir padarė.

Paskui prasidėjo rinki
mas atstovų . Nekurie pra
dėjo protestuoti ir nurodinė
ti, kad toks atstovų rinki
mas nelegališkas, nes valdy
bų draugijos neįgaliavo ir 
reikalavo tą darbą pavesti 
pačiom draugijom. Bet kun. 
Kemėšis apie tai ir klausyti 
nenorėjo. Paskui dar pasakė, 
kad visų delegatų bus laik
rašty vardai pagarsinta. 
Tuomet dar daugiau pradėjo 
protestuoti ir nurodinėti, 
kad juos draugystės galės 
išbraukti už nelegališką pa
vartojimą jų vardų. Kuni
gas Kemėšis pasakė, jog ki
taip daryti jis negalįs ir ku
rie nesutinką su jo noru, tai 
turi apleisti svetainę ir eiti, 
kur jiems geriau patinką. 
Tuomet vienas iš atstovų, p. 
Ed. Ce-lis, pareikalavo jo 
vardą išbraukti iš surašo. 
Paskui ir “vyčiai” bandė 
protestuoti, kad su jais pasi
elgę taip, kaip su kokiais 
“banditais”, palikdami ant 
pat pabaigos, bet tas jų pro
testas nieko negelbėjo. Pa
sirodo, kad “vyčiai” visur 
pralošia.

Toks kunigo Kemešio ir jo 
armijos pasielgimas aiškiai 
parodo, kad jie stengiasi už
bėgti už akių bepartyvio lie
tuviu seimo nutarimams, bet 
kasžin, ar ką laimės, nes tau
tiškos draugijos prie jo ne
prisidės.

16 d. spalio atsibuvo tų at
stovų susirinkimas ir iš
rinko valdybą. Nutarta pa
rengti savo fondo naudai va
karą . Sceną užims “vyčiai”. 
Taipgi nutarta parsitraukti 
iš centro tam, tikrų ženkle
lių, kurie lėšuoją po vieną 
centą ir pardavinėti po pen
kis centus, kad padauginus 
fondą.

Tai taip darbuojasi mūsų 
“federeišiai” su savo gelbė
jimo fondais.

A. Booben.

KRIKŠČIONIŠKO SALIU- 
NO PAŠVENTINIMAS.

Jersey City, N. J.
Lietuvių parapijos pirmi

ninkas atidarė naują saliu
ną, kad geriau mulkinus sa
vo parapijonus. Visų pir
miausia pagarsino, kad ati
dengimo vakare gėrymai 
bus duodami už dyką, tik 
reikės kur tai vieną dolerį 
prilipinti. Nespėjo parapi- 
jonai ateiti iš darbo ir apsi
prausti, kaip vėl leidosi bėg-

kalbėtoją kritikuoti, pradėjo j krikščionišką sąliuną, 
meluoti,‘kad tie delegatai M Paragavus kriksįjoniš-
nedalyvavę posėdžiuose, o 
tik visur balsavę su socijalis- 
tais ir tt. Bet prirodymų 
savo melagystėms neturėjo 
ir pasiliko viešu melagiu.

Tai taip męs darbuojamės 
dėl visuomenės labo ir taip 
atjaučiame tėvynei.

S. M. Rinkevičius.

“Atmest, 
mą!”

Mūsų delegatas dar norė
jo ant tu plūdimu, atsakyti, 
bet tvarkos vedėjas nedavė 
jam balso, bet pats atsistojęs 
išplūdo socijalistus. Paskui 
tuojaus pasakė. “Kurie bal
suojate už Lietuvos autono- 
miją ir savy valdą — kelkite 
rankas!” Pasigirdo bobų 
balsai; “Už Lietuvą, už Lie
tuvą !” Kaip jie tą viską su
prato — 
už “LFJ 
už seimą

Chicago, III.
12 d. spalio Apveizdos Die

vo parapijos pobažnytinia- 
me skiepe atsibuvo nekuriu 
draugijų valdybų susirinki
mas. Toks susirinkimas 
buvo šaukiamas kun. Keme
šio iš sakyklos. Susirinko 
apie 50 ypatų. Kunigas Ke
mėšis atidarė susirinkimą ir 
paaiškino, kad šis mitingas 
esąs sušauktas išrinkimui iš 
kiekvienos draugijos po vie
ną narį rinkimui aukų “fe- 
dereišių” gelbėjimo fondui. 
Taipgi skaitė “federeišių” 
seimo protokolą ir aiškino 
kiekvieno nutarimo svarbą. 
Paskui surašė visų bažnyti
nių komitetų vardus, kurie 
atsilankė į minėtą susirinki
mą. Tas viskas buvo daro
ma be jokių tarimų. Kada 
perskaitė surašą, tai pasiro
dė ant pirmos vietos užrašy
ta “vyčiai”. Tuomet tūli 
bažnytinių draugysčių val
dybų nariai užprotestavo, 
kad “vyčiams” duota gar
binga vieta ir pareikalavo, 
kad pirmoj vietoj būtų užra
šytos bažnytinės draugijos 
nagai senumo metų. Kun. 
Kemėšis matydamas, kad už 
vyčius niekas neužsistoja, 
pasakė: “Kad jie pasiskubi
no pasiaugštinti, tai męs

ko alaus. Kaip bematant, 
saliūnas kimšte - prikimštas. 
Išsyk viskas ėjo gerai, krikš
čioniškai, bet sulaukus vi
durnakčių, nežinia kas atsi
tiko, kad tarp krikščioniu iš
kilo revoliucija. Tuojaus 
pribuvo iš policijos nuovado 
pagelba. Tuomet nekurie 
revoliucijonieriai subėgo į 
zakristijono tvirtove ir su
lindo vieni po lova, kiti i lo
vą, treti po pečium, kad tik 
kaip nors išsitrelbjus nuo tos 
prakeiktos policijos.

Ar tai ne puikus darbas? 
Juk tai viskas daroma var
dan katalikiško tikėjimo* 
Nėra abejonės, kad svkiu su 
pašventinimu bažnyčios gali 
pašventinti ir saliuną. Tuo
met gal tie nelabieji polic- 
manai nesikištų į krikščio
niškus dalykus, kaip dabar 
jie nuolatos įsikiša.

J. C. Father.

Montreal, Canada.
20 d. spalio. 6 vai. vakare, 

tano susprogdintas namas ir 
užmušta nemažai žmonių. 
Kiek žuvo žmonių, dar tikrai 
nesužinota, bet galima.surę
sti, kad nemažas skaitlius, 
nes namas buvo ant trijų lu
bų. Sprogimas buvo toks di
delis. ko d net kitoj pusėj 
gatvės išbirę jo namų langai. 
Namas buvo apgyventas ga- 
licijonais ir vokiečiais, kurie 
tarp savęs nesutiko. Daugu
ma spėja, kad tai kerštas 
esąs, kaino kariaujančių ša
lių žmonėms. Bet tikrų ži
nių nėra.

Kaio ten nebūtų, bet tai 
žvėriškas pasi^ltrimns.

Juodplaukis.
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LAISVES” KNYGOSJUOKŲ KĄSNELIAI KOSTU MIERISK AS KRIAUClUS

Brooklyn, N. Y

A. SHRUPSKI

užklausiau

FOTOGRAFISTAS

Ar skaitai

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros)

Antro Visuotino 
Lietuvių Seimo Am

«1 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y

JUOZ. MARTINAITIS

Laisves” advokatas

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,

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

kampas Clermont St.

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

R. KRUČAS

Kaip rusai mokina kariš 
ko muštro savo naujokus.

papuolei? Juk turėjai išsi- 
pirkęs atlaidų knygutę?” — 
“Matai, man mirštant, liuci- 
pierius atsiuntė prie manęs 

į. Aš jam 
popie-

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU 
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenn« St. 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St. 

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

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

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

safe's

Aficieras ir kareivis.
Kartą aficieras, pamatęs 

savo denščiką vos bestovintį 
ant kojų, pradėjo šaukti:

— Ach tu, gyvuly! Kaip 
tu išdrįsai šitaip pasigerti?

— Negaliu žinot, jūsų di
dybė.

— Aš tau, balvone, juk ne- 
uždraudžiu gert, bet gerk vi
suomet su protu. Tik tu pa
žiūrėk dabar ant savęs: tik
ras kiaulė.

— Tikrai taip, jūsų didy-

statys kitus du“tautos milži
nus”. — Ambraziejų su A. 
Kundrotą — ir darbas eis 
savo keliu

— Matai, kada ant korto 
apsivedi, tai bobos turi klau
syt ir negali ją mušt, nes 
tu o j aus suareštuoja. O ka
da paimi šliūbą pas kunigą, 
tai gali duot bobai j kailį, 
kiek tik nori, ir gali būt tik
ras, kad ji tavęs po teismus 
netąsys. Jeigu gi ji nueitų 
pas kunigą pasiskųst, tai ku
nigas jai pasakys: “Klau
syk savo vyro ir mylėk jį”.

Worcester, Mass. Čia iš 
lindo iš duobės kartą jau mi 
res “Amerikos Lietuvis”

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai 
vakaro.

m a visame kame.
Laivas “Kursk” išeina 14 

d. October, 2 vai. po pietų.

Mandagiausia patarnauja kožnam.
• Atdara kožną diena.

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

A. B. BRONSTEIN 
26 Siegel St., (Brooklyn, N. V.

Kasos globėjai: J. Leščauskas, GO1/ 
Jenne St., J.Bagdonas, 822 Milwaukee 
Ave.J. Sukelis, 712 Park Ave.

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301 
Calldonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
ątreet.

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

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

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metama,

Scranton, Pa. Daktaras 
Šliupas, kalbėdamas apie 
seimą, pasakė: “Jų ten buvo 
didžiuma, o mūs, bepartyviš- 
kujų, mažuma. Bet jų Ame
rikoj yra tik saujalė, o mūs 
— minios”... Ir ant pakvieti
mo gerbiamojo daktaro, tos 
bepartyyiškųjų minios pra
dėjo spiestis į vieną galin
gą bepartyviską partiją ir 
susidarė “milijoninė” minia 
net... iš 30 ypatų. Ir sušuko 
galingu balsu visi tautiš
kieji lapai, kad 4000 sąjun- 
giečių — tai tik saujalė, su
lyginant su ta baisia bepar- 
tyviškųjų partija, kurios na
rių yra net 30 asabų...

kurios apsirinko “Laisvę 
savo organu:

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

m.vąitei, mėnesis po mėnesiui, 
meta£ po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje jkirioje 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 spėkos, užnuo
dijamą kraujo, tekėjimą krauto, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

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

D-RĄ L. LANDES
M0 E. 22nd St, New York,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

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

Atsiųskite už 2c. markę, • 
gausite labai žingeidžią any
tėlę dovanai!

So. Boston, Mass. “Atei
ties” redaktorius, pamatęs 
pirmą numerį “Amerikos 
Lietuvio”, sušuko: “Tautiški 
laikraščiai dauginasi, bet jų 
skaitytojai mažinusi! Jeigu 
taip klosis ir toliaus, tai pa
liksim patįs vieni beskaitą 
savo suredaguotus laikraš- V • M C1US .

tokių, 
vartoti 

savo rašte.
vartoti atski- 

ženklų, padaro raštą be 
beveik nesuprantamą 

kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden- 

la tik ....
RANKŽ1NYSTĖS 

i pažinti žmogaus 
praeitį pagal delno 
Kas tuonp mokslu 

lai perskaito 
Kaina.....

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. Pranckcviče, 

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

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

ĮDĖJIMAS EVAN- 
: APAŠTALŲ RA.š- 

l’arašč Z. A'.Asą. ši 
knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsą dva
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sina- 

pysakaite, kuri atvaizdi- 
liūdną likimą Lietuvos 

pražydusi,vos

Protingas vaikas.
Viena ponia davė nusku

rusiam vaikui duonos šmotą. 
Vaikas žemai nusilenkė ir 
pasakė “ačiū”.

— Tu esi geras vaikas, 
kad moki padėkavoti. Vi
suomet taip daryk. Nagi, 
dar kartą ištark man ačiū.

— Užtepk ant šitos duo
nos sviesto, tai ištarsiu, — 
ramiai atsakė vaikas.

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

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

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

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

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

ri dykai.
“RANKPELNIS*

76 MAIN STRn
BELSHILL, SCOTLAND.

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

Ni:S'r vork’cii y/n. y. sou1 m boston’ mass
820 Bank Street, Waterbury, Conn. ,/

jai užgimęs“žaibas” pirmuo
se numeriuose taip nelemtai 
■pradėjo žaibuoti, kad net di
džiųjų antgalvių raidės išsi
blaškė, iššokinėjo iš savo 
vietų ir susikraipė. Dabar 
leidėjai nusiskundžia, kad 
redaktorius permažai “ma- 
cies” turėjęs ir negalėjęs su
valdyt “Žaibą”. Už tai re
daktorius gavo “saktį”, o jo 
vieton bus kitas, “gabesnis”.

neša, kad šis- laikraštis eis 
pėdomis “Aušros” ir “Var
po”, t. y. bus tokio - pat turi
nio, kaip “Audra” ir “Var
pas”, tiek ilgai gyvuos, kaip 
“Aušra” ir “Varpas” ir tu
rės tuos pačius skaitytojus, 
ką “Aušra” ir “Varpas”. Bet 
kadangi “Aušros” ir “Var
po” skaitytojų didesnė pusė 
jau aname sviete, tai kad 
kartais jie nenubalsuotų ir 
“Amerikos Lietuvį” perkelt 
į aną svietą.

puikiai atliktas 
išplatino mums 

Geriausi mūs pa
tai užganMin-

IJETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

Iždininkas P. Vaičeliunas, 88 Farlej 
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 reikalah 
kre:pkitės prie Sekretoriaus. Monej 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui,

Nctrotikite vilties! Jeigu plikas ar 
liaukai slenka; tūkstančiai jau likos 
šgydytais. Gydymas DYKAI!

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

Pas mane galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 

skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsiu

Klausyk mano žodžiu!
Ateik pirkti vyriškų Hpredalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta
voms gi ras ir prekes pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

SOCIJAL1ZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP J| ĮKŪNYT? 
Parašė O. Amennger, sulie
tuvino Europietis, šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistafT, perskaitęs 
šią knygelę, gulės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lę pertikrins, kad soči jai iz- 
mas—tai ne svajone ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik..........

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO 
BASTĮ UJA. Parašė V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de
dasi Rusijos kalėjimuose, jei 

■ dar kas negirdėjo kiek lais
ves kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit
šią knygelę. Čia jūs at rasit, 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nos ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant mirties. 
Kaina

MOTERŲ 
GELDOJ

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas F. F. Svetikas, 183
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

Kad ir kažinkokius sumanymus turėtumėte, 
svarbiausias reikalas visados yra susipažin
ti su geru banku.

Beveik visai nekeizdamas reikalų vedi
mo būdo nuo pat savo jsisteigimo 1879 me
tais, State Bank of Chicago visados laikėsi 
pamatinės savo taisyklės—konservativunio,* 
mandagumo ir sąžiningumo, o tuomi ir.įgijo 
didžiausią žmonių pagarbą ir į- įtikėjimą.

Bankas po valstijos vyresnybes ir 
A pskait ų Bu to, priežiūra.

Pamatinis ir Atsargos Kapitalas daugiau 
kaip 4,500,000 Dolerių,

MOKA 3%METAMS. LIETUVIŲ TAUPO
MOJI KASA.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Šalie ir Washington Sts.

MOKSLAS
arba kaip 
ateitį ir 
ruožus.
interesuo
šią knygelę

IŠ 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,

. kaina .......................................
DARBAS, k aina..............................
MEILĖS KARŠTLIGĖ, kaina ...
AUDĖJAI, kaina ...........................
KERŠTINGA MEILĖ, kaina ....

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR.

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberis, 283 

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

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

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

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

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

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

Kodėl katalikai bijo imti 
šliubą ant korto?

Vieną kartą aš susitikau 
savo pažįstamą kataliką. Ji
sai man pasakė, kad netru
kus žada apsivesti. Tada aš 
užklausiau, k?ir jisai mano 
imti šliūbą: pas kunigą ar 
ant korto.

— E-e, brolau, aš niekuo
met neimčiau šliūbą ant kor
to, kad man ir kelis šimtus 
primokėtų, — pasakė jis 
man.

— Kodėl?

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

101 E. Main St., Danville, Ill. 
Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius 

1815 E. Moyamensing Avė.
Phil; 'elphia, Pa. 

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

Iždininkas 2) 'f. Paukštys, *
13'Mill St., Pittstorf, Pa. 

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

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

Vi«us pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką 
I’. M. Dundulį. KU Main St., Danville, 
111., kuris bus po kaucija $1,000.

na 
tarnaitės 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ..............

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

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 

'Škotijos lietuvių gyvenimo.
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj^ kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina .........................................

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS. Parašė. Bara-..

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka 
bet labai mažai yra 
kurie moka teis’ngai 
atskirimo ženklu 
O nemokėjimą 
rimo

GERBIAMAS TAMISTA: 
šiuomi turime už garbę 

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

Mūs drabužiai yra pa
siūti geriausių kriaučių ir 
kiekvienam puikiai tinka.

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

Mūsų 
darbas 
biznį, 
garsinimai 
ti ko.-Jumeriai.

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

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

Su didžiausia paguodone 
SCHNEIDER BROS.

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

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

Męs nieko bendro netu rime su kitais Storais.

----------- | — Džiaugkis tu, parše,
Brooklyn, N. Y. Sirvydas kad aš geras žmogus. Bet ką 

su Liutkausku (redaktorius tu sakytum, jei aš dabar bū- 
su graborium) tuojaus po čiau tavo vietoj, o tu mano? 
visuotinam seimui įsitaisė — Aš su tokiu kiaule visai 
didelį, iš čielos asilo skūros,1 nekalbėčiau, jūsų didybė...

Svirplys.

Tel. 2334 Greenpoint.
PuikiHuriK vieta lietuviams pas 
P. DRAlCPl . L 
©Skanus alus, 

gardi arielka, 
alius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, Ir 
>uikųs užkan- 
ižiai. Salė dėl 
uitingų Nepa
mirškit šioa 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
Chicago, Ill.

Vice-Prezidentas 1) V. K. Račkauskas 
807 W. 30th St., New York, N. Y.

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

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

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

Susinešimų Sekretorius 2)J.Neviackas 183 Roeblinr

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 šlisselbur- 
go Bastilija”, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję,

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

Knvga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos, J. K. Mažiukna, HU 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 Tenn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

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

“LAISVĖ”,
St., Brooklyn, N. Y,

Ncgramotnas velnias.
Katrą turčius ir biednio- 

kas nuvažiavo į Rymą pas 
popie 'i'i, kad gavus visuoti
na griek’i atleidimą. Tur
čius be jokio klapato užmo
kėjo popiežiui gerus pinigus 
ir gavo indulgencijų knygu
tę. Biedniokas visiškai ne
buvo prileistas prie popie
žiaus, nes neturėjo pinigų, 
Turčius džiaugėsi nusipir
kęs indulgencijų knygutę, 
nes tikėjo, kad dabar jau vi
si griekai atleisti. Biednio
kas gi, negavęs pamatyt po
piežiaus, nusispjovė, sukeikė 
ir piktas nukeliavo namo.

Neužilgo biedniokas mirė 
ir nuėjo į peklą. Už metų 
laiko mirė ir turčius. Jį vel
niai taipgi nutempė į peklą. 
Biedniokas, pamatęs turčių 
pekloje, labai nusistebėjo ir

nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 

. ' r eik į J. MARTINAIČIO

T Ceverykų Krautuvę,
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

būbną, kad tarp visuomenės 
išbūbnyti, jogei Lietuvos 
Gelbėjimo Fondo komitetas 
susideda vien iš socijalistų. 
Išbūbnyjimas jau prasidėjo. 
Broliukas Sirvydas tempia 
būbną ant savo pečių, o bro
lis Liutkauskas muša šiušiu į 
būbną ir šaukia: “Broliai ir 
seserįs, tautiečiai ir tautie
tės, ponai ir ponios, tėtės ir 
mamės — visi, keno lietuviš
koj krūtinėj randasi tikra 
tautiška širdis — nesiųskite 
Lietuvos Gelbėjimo Fondan 
nei cento, nes to fondo komi
tetas — visi raudonieji! Ne
tikėkite nei Račkauskui, nei 
Gerdauskui, nei Šidlauskui 
— nes ir jie socijalstai, tik 
apsidengę bepartyviškais 
kailiais”... Bum,bum,bum!... 
Tram, tram, tram! — taip ir 
tarška bū bn as.

Kaip ilgai tas išbūbnyji
mas tęsis — sunku įspėt. 
Bet jau teko girdėti, kad Sir
vydas, betempdamas būbną, 
pailso, o Liutkauskas, berėk
damas, užkimo. “Vienybės” 
klapčiukas man pranešė, _____ ______
kad jeigu tie du didvyriai į nepramotną velnią 
suklups po sunkia našta (ro(jžiau knygutę 
“tautos labui”, tai jų .vieton (^įaus parašu, bet velnias ne

mokėjo skaityt ir paėmęs 
mane ir mano knygutę ati
tempė į pekla. Kain tik per
žengiau peklos slenkstį, ma- 

/ no knygutė tuojaus sudegė. 
; Ir dabar neturiu prirodvmu:

Grand Rapids, Mich. Nau- kad esu išsipirkęs iš priekų”. 
Kunst Albers.
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Aukos Lietuvos
Šelpimo Fondan.

Yra rekomenduojamas, 
kaipo veiklus tepalas be- 

sigydymui nuo

reumatizmo, 
strėndieglių, 
sciatikos,” ne

uralgijos, rneš 
iuiigiškų trau 
kimų, tinimo

ft*

Shirley, Mass. —Spalio 12 
d. atsibuvo vestuvės A. Kala- 
dzinskio su panele Z. Stapo- 
naviČiūte. Atikų Lietuvos 
Šelpimo Fondan surinkta 
$13.05. J. Kavlaičia papasa
kojo apie Brooklyno seimą.

Aukavo: A. Kaladzinskis 
ir Z. Staponavičiūtė po 25c.; 
J. Norkus, F. Karpštis, V. 
Karpštis, F. Malca, AJanuš- 
kevičia ir Kavaliūnas—po 
$1.00; J.Valčikevičius ir Juo- j 
zas Pašakarnis—po 50c.; K.! 
Staponavičiūtė—30c.; J. Va-’ 
siliauskas, M. Vasiliauskie-i 
nė, M. Kačiūskaitė, F. Stapo- 
navičius, J. Krukelis, L.Kun-i 
drotas, A. Mockus, P. Maka-! 
tovičius, E. Serafinka, J. Pa
šakarnis, P. Skindeliūtė, A. 
Kvietkauskaitė, M. Milina- 
vičiūtė, M. Balčiūnaitė, P. 
Milinavičienė, M. Pašakar- 
naitė, M. Vasiliauskaitė, K.1 
Pašakarnaitė, M. Jurga, F. ginta pardavinėti degtinė. 
Kundrotas, A. Kaupšlis—po 
25c. Viso $13.05. 
pasiuntimo lėšas, lieka $12 
90c.

Nuo “L.” red.—Money or- namo. Taip-pat puikiai visi 
derį, išpirktą vardu Lith.' elgiasi ir sekmadieniais. 
Nat. Relief Fund, pasiuntėm1 Ne taip buvo pirma—klyk-Į 
finansų sekretoriui T. Dun-'smas, ūžimas, beldimus ligi ;J.ie Tatįs a.rl>?. kas žino apie JU0S’ 
dūlini. Puiku, kad jaunoji pusiaunakčio, net šlykštu.Ina oneh ( u°k. Bablnskas 
pora taip gražiai pažymėjo (būdavo žiūrėti. Daugelis 152 i’Rasant Ave., st. Paul, Minn. 
pradžią savo šeimyniško gy- nustodavo arklio, pakinkų ir 
venimo. 1 —■—*........ -

Bingham tone, N. Y. auka
vo Liet. Šel. Fondui: G. Ko- 
kalas, A. Palilionis, J. Char- 
na ir St. Jasilionis—po 50c.; 
G. Puskunigis, J. Poška, M. 
Barvainis, H. Žakienė, F. 
Maldaikis ir Nepasirašęs — 
po 25c.; smulkių—20c. Viso 
surinkta $3.70.

Nuo red.— Siunčiame T. 
Dunduliui.

kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana 
ši'j i:: ir skaudėjimų, kur tepalas pap 

.rtojamas arba patariamas.
> ir <’0 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje

DRAUGYSTĖMS,
KUOPOMS ir KLIUBAMS!

Išdirbu visokias *
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS IR 

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

spaudas draugystėms,
Ant žėdno pareikalavimo prisiunčiu 

sempelius.
A. STRUPAS

N O V ELT Y M A N U E A CT U RE R
123 Ferry St. Dep. L. Netvark, N.J.

Sveikatos Šaltinis

Galim i g •uti kiekvienoje aptiekoje. Reik'-.laukite Severos 
I’••citeratuH, o jeigu aptiekorius neišpildytų jūsų 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

SEVERA'3 TAB-LAX Savera’s FJed catcd Skin Soap
Cukrinis ’ ld ;: i ■t snHuosuoto- (Severoa Gydantis Odinis Muilas.)

jas vaik. hs.-; ir sumigusiems. Vaikams ir suaugusiems.
Kaštuoj.i l’i i :• 25 centus. Kaštuoja 25 centus.

A
Dabar visur tylu ir ramu. 

Atėmus Suvažiavus mugėn žmonės 
ramiai sau šnekučiuoja, o at
ėjus vakarui visi skirstosi

Box 1.3,

_ t • I’ajieškau barberio, kuris norėtų iš- 
šiaip visokiu nelaimiu pri- vien biznį varyti, arba kuris turi savo i t- j 1 barbernę. Platesnes žinias suteiksiukentėdavo. Kad nors ilges
niam laikui taip būtų.

Tečiau yra ir tokių, kurie 
gailisi, kad nebegalima nusi
pirkti mėgiamosios degtinė-:

I’ajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 m. iki 21 m. senumo. Aš esu 

■ — — |21 metų, doras, blaivus, moku gerą a-
1CS. matą. Mergina turi būti irgi dora,

Lukošaičiai (Gruzdžiu ' i’!‘‘iva ir mėgstanti skaityti. _ Jei to- 

val.). Čia atsitiko didele ne-jaukti ir prisiųsti savo paveikslą.

MUZIKAIJŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

I’ajieškau B.Damulevičiaus Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Ludakampio 
kaimo. Malonės jis pats atsišaukti 
arba kas žino pranešti.

I’ajieškau draugo Juozo Saleuko, 
jis gyvena Illinois valstijoj. Taipgi 

: pajieškau Jono Snierpuno ir Vinco 
Bagdono, pirmiau gyveno Waterbury, 

i Conn.

b. c. s.
452 Pleasant Ave., St. Paul, Minn.

Hartshorne, Okla.

laimė. Rugpjūčio 26 d. kūlė 
galine mašina pas vieną ūki
ninką. J mašiną leido ūki
ninkas Žiogas. Jam belei- 
Jžiant užlipo ant mašinos J. I 
Gužauckas. šis, norėdamas,,<as žinot’ m|<10 "2,?^

VYRAI IR MOTERIS!
Prie kiekvienos progos pa

rinkite aukų Lietuvos šelpi
mo Fondui. Money orderius 
išrašykite ant “Lithuanian 
National Relief Fund” ir 
siųskite ar į laikraščių re
dakcijas ar tiesiai L.Š.F. fi-l 
uansų sekretoriui T. Dundu
lis, 101 E. Main St., Danville, 
III. Lietuvos šelpimo Fon- linkėj peštukas ir girtuoklis, i 
c as yra bepartyviskas fon-Į Kurtavenai. Šiaulių aps. ’ 
das, kuris selps tik nukentė
jusius nuo kares brolius iri 
seseris per tarpininkystę ^.)S ą 
Lietuvių Mohsl, Draugijos. iži‘oje apielinkėje

Komitetai aukoms rinkti.
Komitetai aukoms rinkti 

Lietuvos Šelpimo Fondan 
jau susitvėrė Bridgeport, 
Conn., Hudson, N. Y., Pitts
ton, Pa., Passaic, N. J.

Delegatai Visuotino Seimo.
J. Marcinkevičius iš Brid

geport^ Conn., buvęs delega
tu Visuotiname Seime,, per 
klaidą tapo nepaminėtas de
legatų surašė “Laisvėje”. J. 
Marcinkevičius buvo ant vi
sų sesijų.

10.32 W. Lake St., Chicago, 111.
(84—88)

Pajieškau brolio Kazimiero Razmo, 
Kauno gub., Telšių pav., Getautų kai
mo. Seniau gyveno Brooklyn, N. Y.

5AAA ii 1 I1 * Reikalaudami katalogo pri-• VUV UyKHl. siųskite dvicentinę štampą ir

katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainoms.
J. GIRDUS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y

I K. Juodeikispadaryti sposą, paėmė kepu-! 22 Millbury St,. Worcester, Mass.
ir metė į i

I’ajieškau draugo I’’. Minioto, Kauno 
gub., Raseinų pav., Vergenų kaimo.Lrumulį

Z. griebė kepurę ir ligi pe- Pirmiau gyveno New York, N. Y.
- - v e Meldžiu atsišaukti.

, Bau jot •
tuoj nuvežė į ligoninę, bet, 13302 Baltimore Ave., Hagewisch, Ill. 
vos diena pagvvenęs, jis mi-i „ .. v, -~ 77- vi
re. J. G. yra žinomas apie- Kauno gub., Papilio pav., Kiliškių kai- 

I mo. 5 metai atgal išvažiavo iš Aber- 
jdeen, Wash, j So. Bostoną. Girdėjau, __ _____ ŠiaUllU apS. kad yra vedus. .Ii pati arba kas kitas 

i 30—VI Sauginių sodžiuje, 
Imirė ūkininkas Jonas Šveri-'

a. Šverikas buvo i 
seniausiu 

lietuviškų raštų skaitytoju. 
Lietuviškus laikraščius ir 
knygeles jis skaitė jau daug; 
met i prieš spaudą atgau
nant. Savo ūkį (apie 50 de- 

i šimtiniu.) velionis užrašo 
•'monai. išskyrus vieną ga-

I1 “’a. kuri užrašė būsiančiai 
čia mokyklai. '

(Iš “L. Ūk-ko”).

čio įkišo į mašiną ranką. Z.

Ručinskiene
So. Aberdeen, Wash.

Dr. Alex. O’Malley

Užsirašykite

Pirmų Lietuvių Dienraštį

NAUJIENOS
Kuris Jau oina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

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

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

PAJIEŠKOJIMAI
I’ajieškau apsivedimui merginos 

nuo 17 iki 23 meili amžiaus, laisvų pa
žiūrų . Aš esu laisvas, 24 m. amžiaus. 

_ - - . . | Merginos,kurios nebijot laisvo apsive-Delegatas P. žemaitis at- , dimo ir norit turėti gerą vaikiną, ma- 
aukti ir prisiųsti savo pa-stovavo 77 kuopą L.S.S.A., 

Ūkėsų draugystę ir unijos 
lokalą.

Žinios iš Lietuvos
Širvintų apielinkė (Vil

niaus gub.). Nors karo au
dra ir išgąsdino žmones, bet 
vis dėlto jie labai nenusimi
nė. Visi laukų darbai dirba
mi, kaip ir visuomet.

Mobilizacija praėjo 
miai. f

• ra-
Labai gera, kad liz

lonėkit atsi

Box .1.38,
. Raugelis, 

Dorrisville, III.
(83--86).

I’ajieškau apsivedimui doros mergi
nos nuo 18 metų iki 25. Aš esu 25 m. 
amžiaus. Kurios mylėtų apsivesti, 
malonėkite prisiųsti laišką su savo pa
veikslu.

Andrius Kalasauckas 
Box 11)6, Puriton, Pa.

(84—88)

I’ajieškau apsivedimui merginos ar
ba našles. Mergina turi būti nuo 25 
iki 30 m. senumo, o našlė gali būti se
na iki .35 metų.

19.31 Peoria Rd.,

RUPTUROS
IŠGYDAU greit,atsakančiai 

galu tinai.
DIRŽAI NEREIKALINGI ANT 

VISADOS.
Galutinas išgydymas rupturos (pa

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

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

Užganėdinimą gvarantuojam. Dau
gybes turime padėkavonių nuo išgy
dytų žmonių . Suvirš 500 ligonių pra
eitais metais tapo išgydyti.

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

Kalbama ir rašoma lietuviškai ir 
lenkiškai .

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

WILKES BARRE, PA.

1841 S. Halstcd St., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčiu$-------------už “NAUJIENAS”------------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

ŠEIMYNOS ISTORIJA

"AMERICAN BEAUTIES” IN THE SCENIC SPECTACLE “WARS OF THE WORLD”, NEW YORK HIPPODROME

ST.

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

Knygele tinka kiekvienai pasiskaityt, o 
ypač moterims.

Agentai galėtų paimt dešimtimis egzem
pliorių ir lengvai išplatintų.

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

KONCERTINIS .TOURNEE
Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 

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

M. PETRAUSKŲ
6 Thomas Park, So. Boaton. Mrsb,

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda pirmos kliasos MeSI- 

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

WE^ER, 
340 Grand St Brooklyn, N. Y.

BRANG,AUSIS ŽM°G4l/S TurTasi

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatine 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 APTIEK A savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvair as ligas. Tarpe kitų aptiekos san- 

sekančios gyduolės: 
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų .. 10c. ir 

Nuo dantų gėlimo.....................
Nuo peršalimo............................
Plaukų stiprintojas. .. .25c. ir 
1 inimentas arba Expelleris... 
N uo 
b uo 
’ uo 
N u o 
N uo 
Antiseptiška 
Nuo viduriavimo.. 
K .istorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.

delyje sukrautos
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Bahamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio............. ..
Nuo i. 
Skilvinės nroškos.. ..
Pigulkos <lel kepenų 
Blakių naikintoms........ 
Del išvarymo soliterio.... 
Anatarinas plovimui...........
Nuo kojų prakaitavimo. . 
Gydanti rnostis......................
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai....................50c

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. L, kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

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

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tttojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j Lietuvi/ką Aptiekę.

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

ir gaunamos
............ tM.oo

.15 
1.00 
1.00
.50
.50
,1o 

1.00
.25
.10 

3.00
.25
.25
.50
.25 

1.00

50c.
50c. ..

........ .21c. It"
gerklės skaudėjimo Šie.

..10c. ir
plaukų žilimo................
Reumatizmo...........50c.
lytiškų ligų........... 50c.
dusulŪĮ.............................
kirmėlių...........................

rnostis...............

10c. ir

.25 

.21 

.10 

.21 

.10 

.25 

.10 
1.00 
1.00

.10 

.25 

.25 

.25 

.25 

.25

.10

25c.

Nusipirk šias knygas
GYVENIMO RANGA. Puikiai aprašo kovą tarp darbininkų ir kapit»’<*- 

tų, streikus, muštynes ir t.t., 48 puslapiai. Kaina 1Sc.
PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogų, komediją 

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

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

Kas nusipirks šias visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik 45’centai.

Reikalaukite “Laisves” ir kitose redakcijose.



SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVOGera Proga Ligoniams

Komitetas

ATSIŠAUKIMAS

JOSEPH

SCHNEIDER

New

LIETUVIŠKA

APTIEKA New York. NJf

MOKYKIMĖS ANGLIŠKOS KALBOS

Pirk Farmą!

c'1*

$1.00
$1.00

kurie
ypa-

iasto-
:emės

Toks pat Armonikas 
21 plieniniu klapany, 12 basę

Vertės $25.00, tik už

F. Deveikis,
347 Kent Avė., 

Brooklyn, N

pain-expeller
R<«usP.<<Xf I

<97. ALCOHOL1 
FUBICHTWtCo

su 21 perlu klevidiu, 8 basai* 
Vertės $18.00, tik už 4»7.<KO

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

iu Aubu, Galvos, Širdies^. Gerklės, Plaučiu. Krutinės, Pečiu. Kepenų, Pilvo, 
'u ir visi* kitas hgaa. 
Kurie gyvenate toliau-

i ko ir apieiinkes draugystes.
Jau trįs mėnesiai, kaip 

| kardu ir ugnim teriojama 
i mūsų žemelė Lietuva. Trįs, 
[mėnesiai, kaip išvaikyti iš 
I gimtinių pastogių Suvalkų 
ir Kauno rėdybos parube- 
žiuose ir Mažojoj Lietuvoj 
gyventojai. Tris ištisus mė- 

; nesiūs tebelyja švinu ir ge
ležimi mūsų tėvynės laukuo-

Subatoje, 31 d. spalio, Tau
tiškame Name kalbės Lietu
vių Socijalistų Sąjungos sek
retorius, J. Stasiulevičius. 
Drg. J. S. užkvietė 19 kuopa 
L.S.S. ir jisai subatos vaka
re pribus iš Philadelphia,Pa.

Visų brookly?iiečių mel
džiame atsilankyti ant ger
biamo svečio prakalbų, nes 
J. Stasiulevičius yra vienas 
iš geresniųjų mūsų kalbėto-

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

Tel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

rus Greitai

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

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

Nuo red. — Nežinodami 
kas ten kalbės, tikimės, bet
gi, kad, vardan bepartyviš- 
kūmo, ten bus atstovauja-

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

P. S.— Pagal Liet. 
Draug. S-gos Programą, 
kiekvieną draugija turi tiesą 
siųsti konferencijon nedau- 
giaus 5 delegatus.

L. Draugijos su visais rei
kalais malonėkite kreiptis 
šiuom antrašu:

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

Telephone 4879 Bushwick.
DR. M. MENDALIS. ' 

Specijalistas Moterų Ligų 
106 Howard Ave., Kampas 

Halsev St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 4093 Greenpont.
NUSTOK KENTĖJĘS.
Gydau vyrus, moterįs ir 

vaikus, ateikite pas mane, 
aš pagydau ką kiti negalėjo 
pagydyti.
DR. HENRY SELIGMAN,
181 S. 2nd st. Brooklyn, N.Y. 

netoli Driggs avė.
Ofiso valandos: Papras

toms dienoms nuo 8 — 10,

Kas sveikas ir jaunas ka
riaujančių eilėse pašauktas. 
Seni, maži ir moterįs giriose, 
grabėse besislapsto, arba to
liau kur išvaryti.

Javai ir gyvuliai kariume- 
nės užlaikymui paimti. Na
mai, rakandai daugumoje

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

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

Męs išverčiame visas angliškos kalbos lekcijai lietuvių kalbon.

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

MOKESTIS: $5.00 už 10 savaičių, $12.00 už 6 mėnesius, $2<M>0 ui metą. 
$25.00 už užbaigimą angliškos kalbos kurso.

Neatidėliok! Ateik tuojaus j Philadelphijos Prirengiamąją Mokyklą.

510 SPRUCE STREET, PHILADELPHIA, PA.
CHAS. A. JAFFE, Principalas, M. E. LAPOYOWKER, Sekretorius

soph Schneider 
kostumierišką kriaučių što- 

Kuomet federališki ka-Į r4 P°num. 236 Grand St., 
~ ;s Ave. Neuž

mirškite atsilankyti nas se
ną pažįstamą. Dabar lai
kas užsisakyti rudeninius 
siutus, nes padarom už pigią 
kainą. Siutus darome už 
$15.00 cistų vilnų.

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

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

ŠOKIU MOKYKLA.
VVirtalla’s Šokių Mokykla atsidarys 

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

Didžiausia naujiena!
Pirmą syk lietuviškas te

atras ir balius Port Wash
ington, parengtas L. S. S. 
224-tos kuopos, subatoj, 31 
spalio (Oct.) 1914, Oddtel- 
lors Hali, 21 S. Washington, 
St., Port Washington, L. I. 
N. Y. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Bus sulošta “Mūsų 
Gerasis”, vienas iš juokin
giausių veikalėlių. Taipgi 
bus prakalbos, kalbės J. Ne- 
viackas. Kvečiame atsilan
kyt visus kas tik gyvas, nes 
retai atsitinka tokia proga. 
Įžanga tik 25 centai.

Kviečia Komitetas.

Ant 15 d. lapkričio, 
girdėjome, Didžiojo 
Yorko Draugijų Sąjunga 
rengia draugijos atstovų 
konferenciją, kuri prieš sa
ve turi svarbius uždavinius. 
Tarp kitko bus apkalbama, 
kaip suorganizavus aukų 
rinkimą, sulyg nutarimo vi
suotinojo seimo.

Geistina, kad draugijos iš- 
anksto pasirūpintų išrinkti 
delegatus.

Farma Norwich, Conn., prie New London; 15( 
akrų žemes, 12 akrų dirbamos žemes, rėžtas miš
kas ir ganykla. Daugybe vaisingų medžių: obelių 
gružių, pyčių ir t.t. Stuba iš 10 kambarių, 2 
ges vežimams, tvartas, kluonas ir vištininkas. 
kavalkas užsėtas rugiais. 2žmylios nuo.elektrikario 
ir geležkelio stoties. 8 mailės nuo jūrių, kur ateina 
laivai iš New Yorko. Arti mokyklų ir Storų. Vis
kas tik už$2,000. Užmokėti reikia $1,000, rėžtas ant 
lengvo išmokesčio.

ARTHUR MEYER 
Atsišaukite pas M. MIZARA

183 Roebling Street, Brooklyn, N> Y.

K A M BA R YS 1ŠSIR A N D A VO J A.
Geras, šviesus kambarys dėl 2 vai

kinų ar merginų išsirandavoja labai 
pigiai.

M. MISSEW1CZ
301 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

Todėl, apkalbėjimui šelpi
mo reikalų nuo karės nuken- 
tėj tįsiems, Lietuviškų Drau
gijų Sąjungos Viešų Reika
lų Komitetas nutarė sušauk
ti Brooklyno, New Yorko ir 
apielinkės lietuvišku drau
gijų KONFERENCIJĄ, ku 
rioje meldžiama apsvarstyti 
ir nutarti, kaip geriau būtų 
varoma agitacija dėlei rin
kimo aukų nuo karės nuken
tėjusiai bei varguose pasken
dusiai Lietuvai.

Šiuomi maloniai kviečia
me gerbiamąsias draugijas, 
kokios tik randasi Brookly- 
ne, New Yorke ir apielinkėse 
prisiųsti delegatus Liet. 
Draug. Konferencijon, kuri 
įvyks 15 d. LAPKRIČIO 
(NOVEMBER), 1914 m., 2 
vai. po pietų TAUTIŠKAME 
NAME, 101—3 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Su pagarba
L. D. S. Sekr. Deveikis.

Žeminu paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo......
Kraujo Valytojas.......
Viduriu Reguliatorius
Trojanka.i........................ 25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokiu ligŲ, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Męs užlaikome specijališkai rusę meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzlkališkus Instrumentus ir Fonografus.

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

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

Visiems gerai žinomą daktarą-spccijalistą, kuris pasekmingai gydė ligonius pėr 35 metus, dabar 
UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekanČiomiH dieno
mis: Nedėliomis, Utarninkais ir Pčtnyčiomis.

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

, DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

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

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

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

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

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

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

REIKALAUJU VAIKŲ.
Aš norėčiau gauti mažų vaikučių 

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

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

(79—87)

Lietuvių Amerikos Moks
lo ir Politikos Kliubas ren
gia didelį politišką susirin
kimą pėtnycioje, 30 d. spalio 
(Oct.), 1914 m., 8 valandą 
vakare, Tautiško Namo Sve
tainėje po num. 101—103 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Užkviečia visus kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes bus 
užkviesti geri kalbėtojai, ku
rie paaiškins, kaip ir už ką 
balsuoti, kokie kandidatai 
«ina ant balsavimo ir išaiš
kins politiką abelnai. Taigi 
ateikit ir atsiveskit savo 
draugus ir pažįstamus, o iš
girsit daug svarbių patari
mų.

L. A. M. ir P. K. Komitetas.

-"''^GUFAFONAS
Su 12 Lietuvišku dainų, vertes $45.00, 
Atiduodame tik už ...........  i£19.SC>

Tų grafafonų gvarantuojame i it I)

Balsuotojai!
Trečią dieną lapkričio (u- 

tarninke) atsibus vieni iš 
svarbiausių rinkimų šioje 
šalyje. Bus renkami atsto
vai į senatą, kongresą, 
bus renkami gubernatoriai 
ir kiti urėdninkai.

Atminkit, lietuviai balsuo
tojai, kad visos partijos 
stengsis girti sąve. 
apsisaugokite? , - ------- ■
politikieriai, kuriuos bosai kitą sykį ne 
moka patept, taip-pat agi-! 
tuoja tai už demokratus, tai __
už republikonus. Kad repu 
blikonai nieko gero nepada 
re tą visi pamatė dar prieš j vjsas Brooklyno, New Yor 
du metu, kuomet žmonės iš-1..................... - •
rinko prezidentu demokratą.' 
Tie demokratai gyrėsi di-' 
džiausius kalnus nuversią.' 
Bet štai męs turime demo-l 
kratų prezidentą, demokra
tą gubernatorių ir kitus de
mokratiškus vaidininkus. O 
vienok mūsų didmiesty dar 
niekuomet nebuvo taip daug 
skurdo, taip daug bedarbių, 
kaip kad dabar yra. Dabar
tinis gubernatorius Glynn, 
kuris vėl skverbiasi urėdai, 
pirštu nepajudino dėl bedar
bių. Prie jo išleistas įstato
mas darbininkams atlyginti 
—daugiau naudingas kapi
talistams. Republikonai nori 
išrinkt gubernatoriumWhit- 
manną, kuris tokią daugybę __
streikierių pasiuntė kalėji- sudeginti arba armolų 
man.

Kas nenori bedarbiu, kas 
nenori karių, kas nori, kad 
patįs žmones būtų miesto 
valdytojais, bet ne bosai ir 
sukčiai iš Tammany Hall— 
visi atiduokit savo balsus už 
Socijalistų Partijos kandi
datus.

Ant gubernatoriaus rin
kime Gustave A. Strebel, ant 
leitenant-gubernatoriaus — 
Stephen J. Mahoney, ant Su- 
vien. Valstijų senatoriaus — 
Ch. Edward Russell. Kon- 
gresan rinkite savo distrik- 
to S. P. kandidatus. Išpil- 
dykite savo priedermę, kai
po darbininkų klesos nariai.

|\r. Richter’S
“PAI N-C 
EXPEUER”

Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romatizmas kankina. Su 

PAIN EXPELE RIŲ
jei drūčiai suberšti atneš Jum tuoj 
.palengvinimą ir prašalins priežastį 
bk(lUS(Dl|. tam*, «/♦ H

F. Ad. Richter & Co.
■ te RtARL ST., NIW VORR.

4 Temikit antAnkero-ggK k 
ženklo apsaugotmo T

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

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

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

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, ;kalp paprastomis šviežio
mis teip užsisenčjuslomis ligomis, Šitoje kny
goje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
a%ba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gų “Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitų knygų, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų aptutės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampų už 
prisiuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERĮSI Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 U 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnb> 
ke ir pelnyčio) vakare nuo 6 iki 8.

MOKYKLA ANGLIŠKOS KALBOS
Mokina dienomis ir vakarais 

negali lankytis 
tiškai, mokinanti 
respondencijas).
rašykite pas:

W A ITCHES BROS.
1741 W. 47th St., Chicago.

(82—90)

i Akušerka
Pubaltrusi kūmų Woman* Medical 

College, Baltimore, Md.
S? Pasekmingai atlieka savo d arba
•J gimdymo, taipgi auteikia visokiai rudas kr 
jį pagelbą invalrkxe moterų ligose.

I F. Stropiene,^1,;?^,!.'
R 80. BOSTON, JM

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

ANCHOR, 
PAIN 

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

F. Alk 
RICHTER

& CO.
74—80 

Washington

Prakalbos prasidės 7:30
Po prakalbų toj pačioj sve- pasidarbavimu 

tainėj bus šokiai 1 
rengia p. Ražutis, 
savininkas.

į mokyklą
per laiškus
Dėl platesnių žinių

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

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligų apsl- 
saugoti.

50 W. 36=th St., arti 6=th Ave., New Y
OFFISO VALANDOS: NEDĖLIOMIS:

Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piet
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

Protestuoja.
John Lawson, sekretorius 

Kalnakasių unijos ant dis- 
triktoColorado atsiuntė pro- Seniems draugams ir pažį- 
testą pirmininkui kasyklų stamiems pranešu, kad Jo- 
skyriaus į M ashingtoną, ku- seph Schneider, atidariau 
name pnesinasi išvežimui is 
Colorado federališkų karei
vių. L_________
reiviai bus išvežti ,tuomet;netoli Drigg 
kapitalo privatiški samdi
niai vėl galės kelti orgijas 
Colorado.

Gubernatorius Ammons, 
kuris visuomet ėjo su streik
laužiais, visą miliciją pripildė 
visokiais niekšais. Išvažia
vus federališkai kariunyėnei, 
tie niekšai vėl įtaisys Ludlo- 
wo skerdynes. /

YRA SUTEIKIAMA PER

C. BROWN

VARICOCFI F Aft gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 
V rlIVlVVz VlLluEi* operacijos, arba apvyniojimu; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sekios nubėgimai su
stabdomi. Nuilsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumn greitai atgaunama. N.
PROQT A TITK AŠ gydau tą ligą be jokio pjaustyiąo arba 
I11Vu1A1I11m« tampymo. Mano gydymas prs&alina\yisua 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalu, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos hu- 
silpnejusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos. ____
QVFII m Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
mIIIIuIm* rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulu gėlimas, 
plauku slinkimas Hib i kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ai 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mann gydy
mas išvalo ir prašalina iŠ kraujo ir kūno .'isus nuodus ir nešvarumus. Ne 
ra jokio pavojaus, kad liga atsi- 
naujintu. Kam jums per ilgus me- ( 
tus nuoaytis visokiais vaistais, kad 
aš gabu jus visiškai išgydyti be jo
kiu bledingŲ vaistuVTuojaus klats- 
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI,
Mano gydymas nustojusiems vyriš- 
kūmo prašalina visas blogas jtek- 
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina | I 
ir padaugina kraują, o labiausiai į U 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- V 
niŲ gyduolių. Stengkitės iftsigy- J 
dyti antviaados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.

APmę T Naujos ir senos,bjaurios ir isisenėję,ka*p□L/ir 1 UO L1UUO« tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniu >se išgydau an t visados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
STMICTl ll?A įlydau pa# tuoa. kuriuos daktarai jau buvo atsisako iAsrydyU. Gr- 

1 N dau be jokiu operacija, s kaus nu ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengrvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kariu negalima. Mano gydr- 
mo -^udoB chroniškų ligų yra vienas ii geriausiu, kg užtikriname, jog visada atneta geras, pasekmeB. Gy ‘ ‘ *---- — -- - — -- —
Žarnų, Inkstu, ... .'uir,cuu, iitwu, xvmuiu. o<rmr>u ir np**,
Ai netikiu Į gydymų laiškais, todfil neklauskite manęs patarimu. II_ ________ _  „J___
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o ai jums tikra teisybę pasakysiu, ar'galia Hgydyt.

FIR RVRMF 208 W. 42nd St., arti Broadway
DR. D1R11E, NEW YORK CITY, N. Y.

viais suardyta—vistiek gy
venimui nebetinkanti. Duon- 
pelniai darbininkai karėn 
paimti.

Toks apverktinas padėji
mas mūsų brolių gali mus 
pertikrinti, jog be pastogės, 
apdaro ir maisto visvien ba
du turėtų išmirti ir tie, ku
riems laimingai pasisekė 
nuo kulkų ir ugnies išsigel
bėti.

Lietuvos gyventojai ir 
prie karščiausių norų ne
daug tegalės vieni kitus su
šelpti, nes Lietuva visa api
plėšta. Visur tai gyvuliai, 
tai javai atimti. Bado šmėk
la visai Lietuvai grąsina.

Visa jų viltis: gyvybė ar 
bado mirtis, tai mūsų ranko
se—amerikiečių lietuvių.

BROLIAI!
Argi męs daleisime mūsų 

seniems tėveliams, našlėms 
ir našlaičiams laimingai nuo 
karės kulkų gyvais išliku- 
siems bado mirčia išmirti? 
Ne! Męs nemanome, kad 
amerikiečių lietuvių širdis 
ir jausmai būtų suakmenėję. 
Męs manome, kad kiekvie
nas lietuvis dabar privalo a- 
tiduoti savo auką pinigais ar 

i vargstan
tiems Lietuvos žmonėms, 

salės Nes Lietuva niekad taip mū- 
1 su pašelpos nelaukė, kai]) da-

IH i Ai L C 7IM1 AC mos visos politiškus partijos. 
l£i 1 llNlLd Pėtnycioje, 30 d. spalio at

sibus “Aido” choro prakti
ka. Todėl, visos dainininkės 
ir dainininkai,malonėkit bū
tinai prieš 8-tą vai. susirink
ti, nes žinote, kad 31 spalio 
važiuosim į Newark’ą dai
nuoti.

Taipgi, reikia atkreipti 
dainininkų atydą, kad visi 
lankytų, iš eilės, kiekvieną 
praktiką, nes kitaip yra sun- 

e. Todėl I ku išsimokinti atsakančiai, 
Lietuviški Į kuomet vieną sykį ateina, o




