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JUROS MUSYS TIES ODESA. TAIKOS MINISTERIJA ITALIJOJ REZIGNAVO
Pranešimas “Laisvei” iš 

Petrogrado.
Mūsų korespondentas 

praneša iš Petrogrado nuo 
10 d. spalių mėn.:

Čia greitu laiku išeis lietu-

vynu vadovauja “Breslau” ir (to, kad Louis Battenberg, 
“Goeben”, kuriuodu, nors ir jau 49 metus tarnavo Angli- 
plaukioja po Turkijos velia- jos laivyne, paleista paska- 
ya, betgi yra vokiečių karės los, kad jisai yra vokiečių 

šnipas. Tos paskalos pasi-

laike bombardavimo Odesos 
vių laikraštis, kuris vadinsis1 nukentėjo ir 1 rancūzų pre- 
“Petrapilio Balsas”. Lei- kybos laivas Portugal 
džia Martyno Yčo kompani- I^mdono praneša, kad 
ja. Pakraipa bus tokia, ko-i turkų alkieriai issėdo nuo 
kia buvo senosios “Vilties”, laivo Feodosijon, bet tapo 
kuomet ją redagavo dar ku- suareštuoti.
nigas J. Tumas ir A. Smeto- Anglija pranešė Turkijai, 
na. Pakraipa bus tautiškai kad jeigu ši užkliudys Egip- 
santimentališka, buržuaziš- tą, tai tuomet Anglija ap- 
kai demokratiška. Matty- skelbsianti karę Turkijai, 
nas Yčas žadėjo Amerikon 
keliauti pinigų rinkti, bet 
dabar jau atsisakė važiuot.

Petrograde kariškuoju 
lietuvių laiškų cenzorium 
yra studentas Jonas Norkai- 
tis nuo Jurbarko.

fmbar ne tik laikraščiai, 
bet ir laiškai cenzūruojami.

laivai.
Iš Paryžiaus praneša, kad darė taip įkyrios, jog Louis

kiečiai turėjo pasitraukti iš 
Ostende.

Tasai gandas jau daug 
kartų atsikartoja, betgi, vi
sados pasirodo esąs melagin
gas.

Sako, sugavo du vokiečių | jų teismas. Studentas Prin- čia cholera Galicijoj, kur, 
kaip sakoma, 100 žmonių 
miršta kasdien.

Mirusiųjų lavonai tuojaus 
sudeginami krematoriumuo
se.

*<>

Iš Londono praneša, kad

Battenberg rezignavo iš sa
vo urėdo.

Dabar šnipų gaudytojai 
turės imties už paties A n gi i-* 
jos karaliaus, Jurgio, kadan
gi ir tasai yra vokiškos kil
ties žmogus.

Būtų gana geras daiktas, 
jeigu išprašę laukan Jurgį, 
jie įsikurtų respubliką.

Lenkijoj gręsia badas.
v ai savi j jau trūksta duo-iimt anglių, 

nos. Jau parduodama ir 
bulvinė duona.

Čenstachavoj vokiečių 
valdžia, išvien su lenkų mie
stiečiais, veltui stengiasi at-

kreiseriu.
Londono dienraščiui 

“Post” praneša is Sydney, 
Australijos, jog ten sugauta 
du vokiečiu Kreiseriu “Gei- 
senaji” ir “Scharnhorst”, 
Kuomet juodu norėjo pasi-

Rusijos musulmanai bus iš
tikimi carui.

Petrograde kilo gandas, 
kad Turkijos valdžia neno-

pigint gyvenimo pabrangi- rinti karės, bet ją verčia ka-

Z. Aleksas sveikutis.
“L.” redaktorius gavo laiš

ką nuo Z. Aleksos iš Pskovo 
katorgos. Laiškas rašytas 9 
d. spalio (mūsų kalen.) Z. A. 
sako gaunąs kalėjime skaity
ti oficijališkas rusų valdžios 
telegramas iš karės lauko.

Lietuviai inainieriai 
užmušti.

Jau minėjome “Laisvėje” 
apie baisią eksplioziją Ro- 
yaltono (Illinoise) mainose.

Dabar mums praneša:
27 d. spalio (October) po 

7:27 iš rytmečio įvyko baisi 
eksplioziją mainose. Jau su
žinota, kad 7 lietuviai tapo 
užmušti ir daug sužeistų.

Užmušti: Juozas Atvari- 
jonas, Feliksas čiteikis, An
tanas Pliusninkas, Antanas 
Albanskutis, Kazimieras Pe- 
trulynas.

Kitų pravardžių dar neži- 
. Tiom.

Kas nori daugiau žinių, 
tegul kreipiasi šiuo adresu:

M. James Bertulis
P. O. Box 141

Royalton, Ill.

Turkijos prisidėjimas 
prie kares gali turėt 
stambias pasekmes.
Nors Turkija Rusijai dar 

neapskelbė formališkai ka
rės, betgi, tikroji karė prasi
dėjo.

Turkų laivynas bombar
davo Odesą, Novorosyjską 
ir Feodosiją. Turkai ataka
vo Odesos uostą ir paskandi
no vieną prekybos laivą.

Amerikos konsulas Odeso
je mušė telegramą į VVash- 
ingtoną, jog četvergo vakare 
turkų laivynas bombardavo 
Odesą ir padarė daug nuos
tolių Amerikos piliečiams.

Iš Petrogrado praneša,jog

Subatoje, 31 spalio ties 0- 
desa prasidėjo didis mūšys 
tarpe rusų ir turkų laivyno. 
Sulyg vieno pranešimo tur
kai jau nuskandinę pen
kis rusų laivus. Turkų 
laivyno bombardavimas pa
dare Odesai didelių nuosto
lių.

Turkų laivynu komanduo
ja vokiečiai aficieriai.

Visoj Turkijoj atsibūna 
milžiniškos demonstracijos 
prieš Rusiją. Rusų ambasa
dorius Konstantinopoly ap
leido ta miestą ir nukako 
Graikijon.

Vokiečių spauda baisiai 
džiaugiasi tuomi, kad turkai 
kariauja. Suprantama, jog 
tuomi žymiai sustiprinama 
vokiečių pozicija, o Rusijai 
pasidaro labai daug nesma
gumų. Netik Turkijos lai
vynas, bet ir sausžemio ka-
i__________________ ______ _____ M___________  ________

Kaukazo. Kaip girdėties,! 
tai vokiečių agentai kursto 
ir persus eiti prieš Rusiją.

Rusijos laivynas ant Juo
dųjų jūrių yra skaitlinges- 
nis, betgi Turkijos moderniš- 
kesnis ir, todėlei, veikiausia 
stipresnis.

Petrograde sakoma, kad 
Turkija netiek užkenks Ru
sijai, kiek Anglijai, kadangi 
prieš anglus gali sukilti E- 
giptas ir Indija.

Turkijai prisidėjus karėn, 
labai galimas daiktas, kad 
netylės Graikija, Bulgarija, 
ir Rumunija. Manoma, kad 
Graikija eis prieš Turkiją, o 
Bulgarija išvien su Turkija 
ir Vokietija. Nors, tuo tar
pu, negalima jokių pranaša
vimų daryti, betgi Turkijos 
prisidėjimas prie visasvieti- 
nio kųnflikto gali turėt 
piausias pasekmes.

Rusai vėl paėmė Černovicus. 
| Neseniai iš Austrijos šal- 
’ r r i 1i1 Dnrl

cip, kuris nušovė Ferdinan
dą, nuteistas ant ’20 metų 
katorgom Keturis suokal
bininkus nutarta pakarti.

Kelis bombų metikus , jų 
tarpe Gabrinavičių, nuteis
ta ant 20 metų katorgos.

9 iš kaltinamųjų tapo pa
leisti.

Laike bylos paaiškėjo, kad 
, vyriausi suokalbio siūlai bu
vo Belgrade, Serbijoj.

Bombas ir ginklus suokal
bininkams suteikė serbų afi- 
cieris, kuris jau tapo užmuš
tas dabartinėje karėje.

Badaujantiems belgams 
maistas.

Dabar jau ir užgrobėjai' tinių buvo atėję žinių, kad 
vokiečiai pamatė, kad nelai- Austrijos kariumenė atgavo 
mingiems belgams gręsia ba- i nuo rusų Bukovinos sostinę 
das. Olandti laivas “Coblenz ( 
jau gąbena 1,000 tonų mais- Dabar gi vėl litai prane- 
to badaujantiems belgams, i ša, kad po mūšio, kuris tęsė- 
Tuojaus atvyks Belgijon ir 
antras laivas su maistu, ‘ bū
tent “Iris”.

Maistą parūpino ____
kiečiai Londone. Brussely, 
Amerikos ir Ispanijos amba
sadoriai padarė sutartį, kad 
kodaugiausia parūpinus 
maisto belgams. Pagelba 
bus organizuota visoje šaly
je.

—Černovicus.

si net 4 dienas, rusai išnaujo 
užėmė Černovicus.

Caras rengs lenkiškus 
pulkus.

Caro vyriausias koman- 
duotojas, sulyg pranešimo 
“New Yorker Staats-Zei- 

riumenė gali užpulti ant jtung”, pavelijo tverti lenkiš
kų kareivių pulkus, taip va
dinamus legionus. Legio- 
niečiai patįs turės savo vir
šininkus, patįs nusiskirs sau 
formą, o rusų valdžia su
teiks jiems ginklų, ammuni- 
cijos ir provianto.

Visuose Lenkijos sodžiuo
se ir miesteliuose rusai išinė- 
čiojo proklamacijas, kad vy
rai dėtųsi prie tų legionų. 
Bet, sako, tiems caro globo
jamiems legionams nesiseka. 
Į juos daugiausia rašosi įvai
rus atmatos, kriminalistai.

Visai kitaip dalykai stovi 
su Galicijos lenkų legionais. 
Tiems daug puikiau klojasi.

o-

Kviečių kaina pakilo.
Kaip tik Chicago j gauta 

žinia, jog tarpe Turkijos ir 
Rusijos kilo karė, tuoj kaina 
kviečių pakilo ant 2įc. už bu-

Šnipų manija Anglijoj.
Anglijos visuomenė susir

go labai ypatinga liga. 
Jai visur vaidinasi vokiški 
šnipai. Auka tosios ligos 
tapo Anglijos pirmasai ad
mirolas kunigaikštis Louis 

turkų laivynas paskandino Battenberg.
jisai yra vokiečių 

Daug žmonių kilties. Jisai gimė Austrijoj. 
’ ‘ ’ • Jo tėvas buvo vokiškas afi-

tusų garlaivius “Jalta” ir 
**Kazbek”.
nuskendo. Petrogrado tele- _ _ __ ,
gramos sako, kad turkų lai-lcieris. Ir todėl, nepaisant

Vokiečiai vėl pasitraukė 
Lenkijoj.

Petrogrado kariškas laik
raštis sako, kad vokiečių po
zicijos tarpe Radomkos ir 
Pilicos upių yra užimtos ru
sais. . t

Vokiečiai vis traukiasi ir 
traukiasi į pietų-vakarus, o 
kazokai juos veja.

Lenkijoje jau prasidėjo 
audros.

riauti anuodu vokiečių ka
rės laivu “Goeben” ir “Bres
lau”, kuriuodu pasidavė tur
kams.

Konstantinopoly dieną-
naktį eina mini«terįų posė-j Vokiečiai, pasitraukę nuo Turkai bombarduoja Sevas- 
džiai.

Rusijos musulmanų galva 
(totorius) pasakė, jog LRioi* 
jos totoriai bus ištikimi ru
su valdžiai, c

VOKIEČIAI NEĮSILEIS 
RUSŲ Į PRUSUS.

!Sako, Vokietija norėjus tai- 
ameri-'Nuskendo laivas su sužeis-j kinties su Francija.

I Pagal pranešimus Londo
nu-Ino laikraščių, Vokietijos 

kancleris padaręs neoficija- 
lišką pasiūlyjimą Francijai 
taikinties ant gerų sąlygų. 
Vokietija būk tai nerokuo- 
janti Francijos savo didžiau
siu priešu ir pripažįstanti, 
kad ji kovojusi puikiai. Vo
kietija net esanti pasirengu
si atiduoti Francijai dalį Al- 
zaso ir Lotaringijos.

Pasakoja, būk Vokietijos 
kancleris tą propoziciją pa
daręs per socijaldemokratus.

Francijos valdžia griežtai

taisiais.
Yorkshire pakrašty 

skendo Anglijos garlaivis, 
kuris gabeno sužeistuosius. 
Ant jo buvo daug mielašir- 
dystės seserų, daktarų, ligo
nių.

Menama, kad 100 žmonių 
nuskendo.

Amerikos žydai susirūpino 
Jeruzolimo žydais.

Jeruzolime gyvena 40,- 
'000 žydiškų familijų ir joms 
gręsia tikras badas. Jeru
zolimo žydai daugiausia gy
veno iš labdarybės ir turistų 
malonės, bet, karei prasidė
jus^ niekas Jeruzoliman ne
važiuoja.

Sako, daug žydų jau numi
rė iš bado. Amerikos žydai 
uoliai pradėjo rinkti aukas.

Dabar, kada Turkija įsi
maišė karėn, dar bus sun
kiau pristatyti pinigai.

Varšavos, puikiai apsikasė topolį.
Vartos pakraščiais. Jie j Iš Paryžiaus pfineša, kad 
stengsis ten iržiemavoti. i tarkai bvA^ardtiojK Sevtte-

Dalį savo kariu menės iš j Sako, jog rusai jūros mū- 
Lenkijos kaizeris mano nu-' šyje paskandinę kelis turku 
siųsti į Belgiją, kad būtinai I laivus. • v 1*1* r 1 * •prasimušus linkui Calais ir
Havre.

Rusai negali smarkiai už
pulti ant austrų, kadangi šie kad vokiečių mokytojų karė- 
labai drūčiai laikosi Sano u- je yra 40,000 ir todėl daugely 
pės pakraščiuose.

40,000 mokytojų karėje. 
Iš Amsterdamo praneša,

Čechų pulkai yra ištikimi 
Austrijai.

Nors daug jau kartų buvo 
rašyta, kad čechų pulkai yra 
neištikimi Austrijai, betgi 
pasirodo, kad cechai labai 
uoliai kariauja prieš rusus.

Čechų dienraštis “Hlas” 
(Balsas) praneša, kad jokių 
sukilimų čechų pulkuose ne
buvo ir cechai kareiviai visi 
numano, kad šimtą kartų ge
riau gyvent Austrijoj, negu

Stebuklingas kreiseris 
“Emden”.

Stebuklingas vokiečių krei- 
seris*“Emden”, kuris plau
kioja Ramiamjam vandeny
ne, veik visiškai paralyžiavo 
Anglijos pirklybą.

Jisai paskandino jau 24 
pirklybos laivus, tarpe jų 2 
japonišku, vienok jo kaip ne- 
sugauna, taip nesugauna.

Italijos masonai nori karės.
Socijalistų partija Italijoj 

išleido aštrų manifestą, ku
riame kuolabiausia agituoja 
už taiką. Tame manifeste 
sakoma, kad Italijos maso
nai labai myli bedievišką 
Franci ją ir todėl agituoja už

VOKIEČIAI IŠSTUMTI Iš 
LILLE IR OSTENDE.

Londono dienraščiai pra
neša, kad francūzai su ang
lais išnaujo užėmė Lille ir 
miestelį Tourcoing, 10 mylių 
į žiemių rytus.

Lille jau daugelį kartų pe- 
reidinėjo iš rankų į rankas.

Pranešama, kad ačiū An
glijos laivyno atakoms vo-

Laukia bado maištų.
Ghente, Belgijoj, padėji

mas yra taip opus, jog lau
kiama diena iš dienos riau
šių. Vokiečių įstatytas gu
bernatorius bijosi, kad suki
lusieji žmonės jo nenuvers- 
tų. Jeigu į greitą laiką ne- 
pristatys duonos ir miltų— 
tai galima laukti sukilimo.

'-'i.

Kaizerio bavarus sumušė.
Kaizeris labai myli Bava

rijos kariumenę ir štai, šiau
rės Francijoj, viename mū
šyje anglai atmušė bavarus.

Francūzų valdžia grįžš į 
Paryžių.

Neoficijališkai paskelbta, 
jog Francijos valdžia mano 
grįžti iš Bordo į Paryžių a- 

atmetusi tas taikymosi są-;pie 20 d. lapkričio.
lygas. | Francijos gi parlamentas

mano susirinkti 15 d. gruo
džio.

Paryžius pradeda norma- 
liškiau gyvent.

Turkijos spėkos.
Turkija bus jau dešimta 

šalis, kuri prisidėjo prie tos 
tarp tautiškosios skerdynės.

Nuo pat karės pradžios 
Turkijon nuvyko 600 vokiš
ku aficieriu, kurie atsivežė C L Z
daugybę apgulimo kanuo- 
lių. *Koman dieniu Dar danel
ių fortų yra vokiečių pulki
ninkas Weber-paša.

Turkija jau seniai mobili
zavusi ir turi 600,000 karei
vių. Su visais savo rezer
vais Turkija gali išstatyt 
karės laukan 900,000 karei
vių.

Turkija nesiskubino ka
riauti su Rusija. Išpradžių, 
aprūpino visus savo galus. 
Puikiai užminavo visą Tur
kijos pajūrį.

Patriarchas graikų baž
nyčios apleido Konstantino
polį.

Rusų laikraščiai išsijuosę 
agituoja, kad Rusija užimtų 
Konstantinopolį, kuris se
niau vadinosi Cargradu (ca
rų miestu).

Austrijai po truputį sekasi.
Viennoj išleistas sekantis 

oficijališkas raportas:
“Rusų Lenkijoj nebuvo 

mūšių. Ant upės Sano buvo 
didelis mūšys su rusais ties 
Nisko, kur jie buvo perėję 
upę. Rusai atmušti. Tarpe 
Stary ir Sambor mūsų arti
lerija išsprogdino rusų am- 
municijos stotį. Visos rusų 
atakos ant augštumų Stary 
ir Sambor tapo atmuštos. 
Turkos distrikte mūsų ka
riumenė užėmė daug svarbių 
pozicijų, kurias rusai turėjo 
apleisti. Mūsų landsturmas 
paėmė daug rusų nelaisvėn”.

Išviso rusų belaisvių Aust
rija sakosi turinti 73,179 ka
reivius ir 649 aficierius.

Paskutinę savaitę belais
vių suimta dar daugiau.

mokyklų mokslas tapo su
spenduotas.

Italijos ministerija re
zignavo.

Panėdėlį, 2 d. lapkr., atėjo 
gandas, kad taikioji Italijos 
ministerija rezignavo.

Kivičai kilo tarpe iždo mi- 
nisterio Rubini ir karės mi- 
nistero Zuppeli, kuris per 
panevalią reikalavo didesnių 
asignacijų karės reikalams.

Amerikos dienraščių ko
respondentas Nellie Bly, 
muša telegramą iš Galicijos, 
jog ten kuogreičiausia rei
kia 50 daktarų, kadangi cho
lera plečiasi nepaprastu 
greitumu.

Turkija užpuolė ant Egipto.
Konstantinopolis, 2 d. lap

kričio. — Anglijos, Franci - 
jos ir Rusijos ambasadoriai 
jau apleido Konstantinopolį. 
Amerikos ambasadorius 
gins Francijos interesus.

Ant Anglijos užklausimo, 
kodėl Turkija bombardavo 
Rusijos laivyną — neduota 
jokio atsakymo......................

Turkijos kariumenė jau į- 
ėjo Egiptan, kur šeiminin
kauja Anglija.

Bulgarija prieš Rusiją.
Berlynas, 2 d. lapkr. — 

Rusija stengiasi sukurstyt 
Bulgariją prieš Austriją ir 
Vokietiją, vienok bulgarai 
aiškus Rusijos priešai.

Visasvietinės kares pradėto- 
jai nuteisti.

Tikraisiais visasvietinės 
karės pradetpjais, iš forma- 
liškos pusės, buvo tie serbai, 
kurie Sarajevo mieste užmu
šė Austrijos trono įpėdinį 
Franciškų-Ferdinandą.

Dabar Sarajeve pasibaigė

Villius rašęs laišką senajai 
carienei.

VilliuS II rašęs laišką se
najai carienei susitaikymo 
reikaluose. Carienė pasiun- 

labiau platinasi cholera, kuri te tą laiška Mikei, o Mikė 
stačiai baugina gyventojus, nusiuntė didžiam kunigaikš- 

Visoje Austro-Vengrijoje čiui Mikalojui Mikolajevi- 
nėrajaunei vieno pavieto, čiui. v, r -..
kur nebūtų buvę susirgimų 
cholera.

Ypatingai smarkiai siau- kariumenėj ir revoliucija.

Cholera perdėm platinasi 
Austrijoj.

Venecija, Italija.—Rapor
tai, ateinanti iš Austrijos, 
skelbia, kad toje šalyje vis

nusiuntė didžiam kunigaikš-

Tasai atsake, kad taikin- 
ties nereik, nes bus maištas

' B
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ir valstybių atliekame per feodalo įsimaišymo. Miestai

sako

veldėjimo.

<mės neturi nose”. L. Pruseika pačiame |vo tarpe kaimynų grupų ar- 
seime parašė laiškelį, kurį ba tautų kova ant žūt ar

vienos progos paklauskite 
juodosios partijos šulų, kiek 
iš tų pinigų klius Gabriui ir 
jo bedugniam biurui?

Nesibijokite paklaust!

įstatymų^ 
kurių pa-

MMMMAMMNI
L A I

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
KAIP LAIPSNIŠKAI KEI

TĖSI BURŽUAZIJOS
PAŽIŪRA Į SO- 

CIJALIZMĄ.
Tan klausiman atsako Al

lan L. Benson “Appeal to 
Reason’e”.

Kuomet socijalizmas šioje 
šalyje nieko nereiškė, koleik 
socijalistų organizacija lai
ke rinkimų surinkdavo tik 
kokia 40,000 balsų — tol so
cijalizmas buyo visiškai ig
noruojamas mūsiškės buržu
azijos tarpe.. . .

Kuomet socijalizmo įtek
mė pakilo ir skaičius balsų, 
paduotų už socijalistus, už
augo iki 200,000 — tuomet 
grafterių klesa prašneko 
apie socijalistus, kaipo apie 
tuščiagalvius svajotojus, į- 
vairių nepraktišku pienų da
rytojus.

Kuomet, 1912 m., socijalis
tai surinko milijoną balsų, 
mūsų buržuaziniai gentle- 
manai suriko nesavais bal
sais apie gręsiantį jiems pa
vojų.

Kuomet socijalistų kritika 
savo nenuilstančiu kūju 
griovė buržuazines tradici
jas ir apgavystes, tuomet to
liau matanti buržujai patė- 
myjo, kad ne be juokais, 
jiems gręsia pavojus. Ir jie 
pradeda, paslėpę savo klas-Į 
ta. lapės uodegą rodyt. For
das, kad tik atitraukus žmo
nes nuo socijalizmo, net po 
$5.00 į dieną moka, turėda
mas, betgi, progą išmokėti 
šėrininkams dešimtį milijo
nų. Gudresni buržuazijos 
profesoriai, padėkime, Mun- 
stenberg. jau stačiai dabar 
rašo, kad socijalizmas visai 
jau nėra taip sunku įkūny
ti... bet... suprantama bet — 
ponui profesoriui visgi išro
do parankiau, kad būtų tur
čiai ir bėdžiai.

Kaip matot, buržuazijos 
taktika linkui socijalizmo 
mainosi, socijalistų gi takti
ka linkui buržuazijos neturi 
reikalo mainyties. Ar jie 
pyks ar saldliežuviaus — 
męs juos vaišinkime savo 
kritikos druska, savo agita
cijos ištverme.

KAIP ŠIRVYDAS ŠAKE 
ANT VANDENS RAŠO!
Nerūpi pp. Širvy dams 

paraginti visuomenė, kad 
kuodaugiausia aukautų Lie
tuvos Šelpimo Fondui. Bet 
argi tokiems žmonėms kada 
nors iš teisybės rūpėjo rim
tas darbas dirbti?

Štai, dabar tasai gyvasis 
nabašninkas jau per kelis 
N N. savo nuvalkioto lapo 
pliauškia apie seimą. Vie
noj vietoj papasakoja, jog 
lietuvių socijaldemokratų 
Lietuvoj nesą ,antroj vietoj 
— kad lietuviai socijalistai 
dainuos revoliucijoniškas 
dainas už barų saliūnuose.

Bet, nors jisai ir mėgsta 
kalbėt apie socijalistų men
kumą, taip lyg kad jų pasau
ly nebūtų, vienok graudžiai 
dejuoja, kad socijalistai yra 
priešingi J^ohdono suvažia
vimui (a mati , kokia spė
ka!)

Nors prieš seimą Brookly- 
no tautininkai pliauškė, kad 
socijalistai lietuviu visuorrte- 
nėje jokios į 
bet ta jų kvailutė giesmė ta
po išsklaidyta tuoj po sei
mui. •

Už tai dabar ir tasai py- 
kimas ir tie nepabaigti rašy
mai... šake ant vandens.

Tegul sau rašinėja ir... 
žiūri, kaip tirpsta tie keli 
maišeliai “Vien. Liet.” pre
numeratorių...

Prilips ožiai galą liepto!

(Istoriškai - politiškai - soci- 
jologiška studija).

GERAS SUMANYMAS.
New Britaino socijalistų 

kuopa daro gerą užmanymą 
sąjungiečiams. Ji sako:

1) Kad Sąjunga sutvertų 
organizaciją populiariškai 
moksliškų knygų išleidinėji
mui ir platinimui.

2) Sutvėrimo būdas: Są
jungos kuopos arba atskiri 
asmenįs organizuoja kuo
pas, Sąjungos sekretorius- 
privalo išduot joms S-gos 
čarterius, koleik kuopų susi
organizuos 10. Paskui kuo
pa išdirba konstituciją ir 
dirba savy stoviai, • valdėsi 
demokratišku būdu.

3) Organizacija atskira 
nuo L. S. S., tik knygų leidi
me privalo tartis su L. S. S. 
Lit. Komitetu ir gauti jo pri
tarimą.

Kuopa nurodo ir motyvus, 
kurių dėlei daranti šį įneši
mą: T. M. D. nukrypusi de
šinėn; privatiški leidėjai ne
išleidžia moksliškų raštų, 
“Darbas” esąs suorganizuo
tas ant negerų pamatų.

Tas viskas teisybė. Kad 
T.M.D. nebeleis mums rei
kalingų raštų — tai faktas. 
Su “Darbu” — nežinia. Ma
žu, tą kooperaciją galima 
būtų pertvarkyti. Taip, kaip 
dabar ji suorganizuota 
naudos nebus. Nebus jokio 
būdo išplatint knygas.

NeW Britaniečiai neturė
tu žiūrėti formališkumo. 
Kam, padėkime, naujoji or- 
ganizaiija turėtų siųsti kny
gas L. K.? Jeigu ji susior
ganizuos ant rimtų pamatų, 
tai, veikiausia, išsirinks ir 
kompetentiškus vedėjus.

Sąjungos suvažiavimas 
galėtu pilnai šį dalyką išrišt. 
Leisti per referendumą — 
bergždžias darbas. Perdaug 
pas mus referendumui.

demnity Co. užstatė už jį 
$10,000.00 po globa Lietuvos 
Šelpimo Fondo, kuris angliš
kai pavadinta Lithuanian 
National Relief Fund.

Kaucijos arbo bondso nu
meris H 300168.

Jeigu aukų suplauktų pas 
kasienų daugiau kaip $10- 
000.00, tai kaucija bus, sulig 
suvažiavimo nutarimo, da 
augščiau pakelta.

Taigi, kasieriaus atsako
mybė yra gvarantuota. Už 
kiekvieną pas jį centą, pa
aukautą Lietuvos šelpimui, 
atsako Royal Indemnity Co. 
savo $10,000.00 kaucija, pa
dėta Lietuvos šelpimo Ko
miteto globon”.

NESUGRIAUS!
Drg. S. Michelsonas 

‘'Keleivyje”:
“Nebūtų nieko tame blo

go, kad tautininkai sutvėrė 
savo partiją. Nebūtų nieko 
blogo ir tame, kad jie įstei
gė “Autonomijos Fondą”.

Bloga yra tik tas, kad jų 
organas (kad ir neoficijalis) 
“V. L.” nuolatos šmeižia bu
vusį visuotinhjį suvažiavi
mą, prasimanydamas nebū- 
eiausius apie jį dalykus. Pa
skutiniu savo numeriu “Vie
nybė Lietuvninkų” jau taip 
toli nuėjo, kad pradėtąjį su
važiavimo darbą pradėjo 
stačiai griauti. Ji nesidro
vėjo įžanginiam savo straip
sny sušukti: kad “visuomenė 
tapo suvadžiota” ir kad ki
tokios išeigos nėra, kaip tik 
“siųsti aukas p. Paukščiui”.

Taip elgdamosi “Vienybė 
Lietuvninkų” sėja neužsiti- 
kėjimą linkui pirmojo Lie
tuvos Šelpimo Fondo kasie
riaus p. K. Šidlausko, kuris 
visuotinam suvažiavime bu
vo išrinktas didele balsų di
duma.

Taip elgdamosi “Vienybė 
j Lietuvninkų” ardo Lietuvos 
šelpimo darbą. Ji varo sta
čiai judosišką darbą”.

Kad “V. L.” moka varyt 
judošišką darbą, kad jai ne
rūpi, idant Lietuvos vargdie
niams būtų suaukauta kuo
daugiausia pinigų — tai 
šventa tiesa! Bet kad “V. 
L.” su jos menkiausiu išsi- 
platinimu galėtų užkenkti ar 
sugriauti kokį nors gerą 
darbą — netikime. Per- 
trumpi pirštai tiems po
nams, nors ir labai dideli 
apetitai.

Drg S. Michelsonas atsi- 
min, kaip anuomet “Kel.” 
rašė, jog “V. L.” skaitytojus 
gali p. Ambraziejus, po pa- 
žasčia pasidėjęs, pačton — 
nunešti. Nuo to laiko, tie 
maišiukai dar labiau suplo
nėjo...

BOSTONO BURBANOSIS 
NEVAŽIUOS SU J.

ŠLIUPU I LON
DONĄ.

“Draugas” baisiai pyksta, 
kad p. M. Yčas pakvietė į 
Londono konferenciją J. 
Šliupą. Tam laikraščiui ro
dosi, kad J. Šliupui nuvažia
vus Londonan, jau bus po 
Rymui ir katolicizmui.

Matomai, p. Kemėšis ma
no, jog Londone bus kalba
masi apie škapliernas,rąžan
čius ir sveika Marija. Tuo
met. suprantama, Bostono 
burbanosis - kunigas nesusi
tartų su Šliupu.

Bet, veikiausia, tame Lon-j 
dono seimely bus rašoma de-j 
klaracijos, memorialai — o 
tokiems darbams atlikti tin
ka ir burbanosis ir Šliupas!,

Du vyru — kaip ridiku!

ŠVENTAS TĖVAS LAI
MINA!

Nudžiugusis “Draugas” 
praneša, jog šv. tėvas išreiš
kė padėką ir palaimino Lie
tuvių Rymo Katalikų Fede
racijos kongresą.

Būtų buvę dar geriau, jei
gu šv. tėvas būtų nusipirkęs 
“Draugo” bendrovės Šerą. 
Tuomet ir jo palaiminimai 
būtų daug reališkesni.

Žodžiai be gerų darbų, 
nieko nereiškia — ar ne taip, 
•pone popiežiau?

(Tąsa).
Sustabdymui tokios savy- 

tarpinės kovos valstybė 
pradėjo veikti, kaipo teisda- 
rys. Valstybė pagaudavo 
pasikaltėlį ir nuteisdavo su- 
lyg išdirbtų taisyklių. Vals
tybe tokiu būdu atkeršyjimą 
paėmė į savo rankas, atim
dama progą giminėms užsi
imti tuomi. Taip iš primity
viškos atkeršinimo teisybės 
išaugo šiandieninė teismiš- 
koji sistema su visais tvar
kos viršininkais. Vieton 
kraujinio atkeršinimo męs 
šiandieną turime policiją, 
kurios pareiga užlaikyti 
tvarką, teisėjus, kurių parei
ga yra teisti prasižengėlius, 
sulyg esančių 
ir advokatus, 
reiga atstovauti besi-pro- 
vojančių žmonių reika- 
rių pareiga atstovauti besi- 
lus. Vieton prasikaltėlio nu
žudymo per nuskriaustąjį 
arba jo gimines jis dabar yra 
nubaudžiamas per valstybės 
įstaigas. Skriaudų išlygini
mas tarpe privatiškų ypatų 
labai arti ryšasi su skriaudų 
išlyginimu tarpe tautų ir 
valstybių. Skriaudų išlygi
nimą tarpe pavienių ypatų 
atliekame dabar su pagelba 
teismų, kuomet tų pačių da
lykų išlyginimui tarpe tautų

turinčios galingus laivynus, | 
Feodalizmo laike, kuomet 
Europa buvo sėte prisėta 
mažytėlėmis feodalų valsty
bėlėmis, tuomet karės prie- 
žasčia, daugiausia, buvo, no
ras nusilpninti kaimyną fe
odalą, kad vėliaus būtų gali
ma ant jo iškaščių padidinti 
savo teritoriją. Su laiku, 
pasilikę tiktai galingesnieji 
feodalai dėlei tų pačių moty
vų vedė karės tarpe savęs, 
taip kad galų gale pasiliko 
tik tvirčiausi, kurie įgijo ka- 
ralių ar imperatorių titulus. 
Tos karės buvo vedamos to
dėl, kad kiekvienas feodalas 
norėjo turėti kuodidesnę te
ritoriją, idant gulėtų geriau 
ją įrengti. Išlaimėta manta 
tankiai būdavo išdalinama ir 
tarpe kareivių, idant juos 
tokiu būdu paskatinus prie 
kovojimo. Pavarytojo feo
dalo žemės plotai tankiai bu
vo išdalinami tarpe laimėju
sio feodalo kareivių. Apart 
priežasčių, sukeliančių karę 
tarpe feodalų, buvo dar kita 
svarbi priežastis, kuri iššau
kė daugybę karių feodaliz
mo laikuose. Tąja priežasčia 
buvo miestų iškilimas, su- 
tvirtėjimas ir praturtėji
mas. Feodalai būtinai norė
jo po savimi laikyt miestus 
*ir gauti nuo jų didelius pini
ginius mokesčius, kuomet 
miestų gyventojai nematė 
jokio reikalo duoti savo pini
gus ponams, ir jie matė, kad 
jie patįs galėjo taip-pat ge
rą, jei ne geresnę, tvarką pa
laikyti savo tarpe ir be pono

RUSIJOS ŠNIPAI 
SUVIENYTOSE 
VALSTIJOSE.

“Tėvynė” rašo, kad “Jau
noji Lietuva” pavirsianti 
mūsų jaunimo organu.

“Ateitis” taip-jaati žadėjo 
gaminti straipsnių jauni
mui, bet ji taip gąmina 
straipsnius jaunimui, kaip ir 
biznieriams...

Pažada mūsų laikraščiai 
labai daug — ištesėjimas, 
betgi, kitas dalykas!

: karę. Skriaudos prašalini- 
me tarpe draugijos pavieni
ui ų narių, yra atlikta nesu
lyginamai didesnis progre
sas, negu tarpe valstybių. 
Bet nereik manyti, kad tokis 
skriaudų išlyginimas tarpe 
valstybių visuomet atnešė 
blėdį. Kaip vėlesniuose sky
riuose męs peržvelgsime 
apie karės įtekmę žmonijos! 
progrese, tai pamatysime, 
kad karė labai daug prisidė
jo prie progreso varymo! 
pirmyn. Nors iš syk atro
dys tas keista, bet teisinga.

13. Kares priežastys. Ka
rės visuomet buvo pradeda
mos dėlei tam tikru svarbiu 
ekonomiškų priežasčių . Su
prantamas dalykas, "reikia 
atmesti tas kares, kurios 

“Draugas” kviečia aukau- buvo vedamos tarpe feodalų 
ti Tautos fondan. Prie kiek- už pono šunies arba kitokio 

pa'daro nužudymą. Bet jeigu 
ir tas pačias feodalų 
mažasias Kares arčiau pra- nnljg1 
dėsime analizuoti, tuomet; ' •” 
pamatysime, kad jų tikroji1 
priežastis buvo ekonominė,1 
o katės arba šuns nužudy- 
■nas per kitą feodalą buvo /XlskXdaug t iltį oi rn»i n Iz o Ko rlol

“Ateities” redaktorius jau 
netik nesugeba parašyt ap
žvalgėlių. bet net ir dalį ži
nių perspauzdina iš kitų lai
kraščių !

Vienok, redaktorius ir ga
na!

K. ŠIDLAUSKAS GAVO , 
KAUCIJĄ.

“Kel.” skaitome:
“Lietuvos Šelpimo Fondo 

kasierius p. K. Šidlauskas 
kauciją jau gavo. Royal In-

tiktai priekabė, dėl kurios 
karė buvo apskelbiama. V le- 

nok, yra tam tikras nuošim- 
tis karių, kurios buvo veua-' 
mos autokratiškųjų tironų 
užmąsčių dėlei. Taipgi yra 
tam tikras nuošimtis karių,. 
kurios buvo vedamos išriši
mui karališkųjų šeimyniškų
jų ginčų, tankiausia išriši
mui ginčų, iškilusių dėlei pa- 

1 1 — • • v • • v •

PASKALOS.
Ačiū p. Strimaičiui, visuo

tiname seime pasklido ne
gražios paskalos apie sapti- 
kius tarpe P. Grigaičio ir L. 
Pruseikos.

Koks tai Baltimorės lie- vysčiusias 
žuvninkas būk tai girdėjęs įvykdavo dėlei

• • « • . • v • • — • I • v v • 7 • isocijalistų priešseiminėj 
konferencijoj, kad P. Gri
gaitis, “pajuodavęs, Jkaip 
Rusijos juodašimtis”, prieši
nosi idėjai bepartyviško fon
do, o L. Pruseika būk tai kri- jų 
tikavęs.

Kaip iš teisybės dalykai 
buvo, jau nurodyta “Naujie-

pirmininkas perskaitė. Tar
pe P. Grigaičio ir L. Prusei- 
kos nebuvę nei menkiausių 
skirtumų fondo klausime. 
Abudu ėję už fondą.

Matomai, tautininkai ty
čia nori supešdinti socijalis
tus.

Tuščias darbas.

M. ČIURLIONIO PAVEIK
SLAI IŠLIKO.

Jau pereitame “L.” N-ry 
pranešėme, jog laike Drus
kininkų bombardavimo, M. 
Čiurlįonio paveikslai, kurie 
buvo pas jo tėvą, išliko svei
kučiai ir nugabenti šaugion 
vieton.

Taip praneša “Ruskija 
Viedomosti”.

Pas mažai išsi- 
tautas karės 

1 mažiausių 
priežasčių. Kitaip dalykai 
būdavo, kuomet karės prie
žastim būdavo kokios nors 
tautos arba grupos narių pa
sidauginimas ant tiek, kad 

teritorija nebepajiegė 
užlaikyti, ir narių perviršiui 
prisieidavo kitur jieškoti 
maisto. Tuomet prasidėda-

būt. .Tuomet karė pasibaig
davo tiktai su pergalėtosios 
draugijos išnaikinimu arba 
pavergimu. Vergijai įvy
kus, tankiai karės buvo ve
damos tub tikslu, kad įgijus 
daugiau vergų. Tokios ka
rės irgi būdavo nuožmios, 
kadangi užpultieji mušdavo
si iki paskutiniam, nes žino
davo, kad patekus nelaisvėn, 
jie turės iki mirčiai vergau
ti. Prasidėjus vertelgystei 
ir išmokus žmonėms buda- 
voti gerus laivus, galinčius 
plaukti per okeanus, buvo 
pradėta vesti karės dė
lei apiplėšimo silpnesniųjų 
valstybių, ypatingai, dėl už
griebimo jų turtų. Tame 
labai atsižymėjo valstybės,

kovojo už savo neprigulmy- 
bę, feodalai visokiais būdais' 
stengėsi priešinties tai išsi- 
liuosavimo kovai. Įvykus in- 
dustrijinei revoliucijai, ta
po perkeista visi išdirbystės 
būdai. Tavorai buvo paga
minami su pastebėtinu grei
tumu. Visų tų prekių, ku
rios buvo pagaminamos ko
kioje nors šalyje, nebuvo ga
lima toje šalyje sunaudoti, 
nes tų prekių pagamnitojai 
gaudavo mažiau atlyginimo, 
negu jie pagamindavo pre
kių. Prekių savininkai, tai 
yra kapitalistai - fabrikan
tai ir kapitalistai - vertelgos, 
pradėjo iš savo valdžios rei
kalauti, kad užkariautų nau
jus žemės plotus, kur būtų 
galima siųsti savo prekes. 
Jei nebuvo galima užkariau
ti naujų žemės plotų, tai 
bent priversti silpnesnes ša
lis, idant jos įleistų stipres
niųjų šalių prekes be jokių

Silpnosios valstybės 
j vėla priešindavosi tokiam 
i savo galingesnių kaimynų 
smarkavimui. Iš tos prieža
sties įvyko daugybė karių.

. riau tokių ša
lių, kurios jieškojo turgaus 
dėl savo prekių svetimose 
šalyse. Kad sulaikius kitos 
šalies kapitalistus nuo įgiji
mo įtekmes kokioje nors ša
lyje, kuri dar neturi savo in
dustrijos, tai kiekvienos ša
lies kapitalistai visokiais bū
dais savo šalies valdžią ver
tė prie vedimo karės su sve
timomis kapitalistiškomis 
šalimis, idant išnaikinus anų 
industriją ir atėmus jųjų už- 
rubežinius turgus. Dėlei tos 
pačios priežasties yra veda
ma ir šiandieninė karė Eu
ropoje ir tolimoje Azijoje.

14. Kares įtekme į žmoni
jos progresą. Kad karė su 
savo baisiomis žmonių sker
dynėmis ir turtų naikinimu 
turėjo labai didelę įtekmę 
žmonijos progrese, rodosi, 
negali būti kalbos. Iš pirmo 
žvilgio žiūrint į karę, rodosi, 
kad karė galėjo ant žmoni
jos palikti tiktai blogą įtek
me, Arčiau ir plačiau žiū
rint į dalyką, pasirodo, kad 
ji turėjo ir labai didelę įtek
mę į progresą ir iš progreso 
pagreitinimo, geriau sakyti, 
patobulinimo atžvilgių.

a) Blogosois pasekmės. 
Karė visuomet reikalauja 
•daugybę žmonių gyvasčių, 
ir už tai patėmytinai suma
žina gyventojų skaitlių.Ji iš
naikina labai daug turto, ir 
tuomi prisideda prie šalies 
nubiedninimo. Karė su sa
vo brutališkumu ir žiauru
mu auklėja žmonįse žvėriš
kumą ir tokiu būdu sulaiko 

(Toliau bus).

Tankiai Rusijos pabėgė
liai atvyksta į Suvienytas 
Valstijas,* pasivadina sveti
ma pavarde ir mano, kad jau 
nuo Rusijos valdžios pasis
lėpė, jau Rusijos valdžia pa
metė pėdsakas ir dabar jie 
gali ramiai gyventi, darbuo
tis ir tt. Atsiranda ir tokių, 
kurie gauna svetimus doku
mentus ir grįžta-atgal Rusi
jon; dauguma gi grįžta tapę 
Suv. Valstijų piliečiais.

Bet ar ištikrųjų taip yra, 
kaip jie mano?

Visai kitaip dalykai yra. 
Rusų valdžios šnipystė taip 
suorganizuota, kad veik 
kiekvienas pabėgėlis yra ži
nomas, kur jis randasi,kuom 
užsiima ir tt.

Buvęs slaptosios policijos 
departamento direktorius L. 
Menščikovas, kuris, rėdosi, 
pradžioj 1910 metų pabėgo į 
užsienį xir išsivežė daugybę 
dokumentų, dabar pradėjo 
tuos dokumentus viešai gar
sinti. Ir štai, jis nurodė, 
kaip Rusijos šnipai darbuo
jasi Suv. Volstijose. Šnipų 
skyriumi valdė generališkas 
New Yorko konsulis ir jis 
nats buvo vyriausiu šninu. 
Valdžia jam skirdavo po ke
lias dešimtis tūkstančių ru
blių į metus dėl užlaikymo 
šnipų. Buvo daug tokių šni
pų, kuriems mokėjo pati Ru
sijos valdžia mėnesinę algą 
ir jie darbavosi tarp vietos 
politiškų organizacijų. Dau
guma šnipų prigulėjo prie 
organizacijų ir net buvo ko
mitetuose. Visokie organi
zacijų nutarimai, paliečianti 
Rusijos politišką judėjimą, 
pranešami Rusų valdžiai. Iš 
savo pusės Rusų valdžia 
duodavo šnipams visokius 
sakymus, kaip darbuotis 
kokias ypatas daugiau pri
žiūrėti ir tt. žodžiu, darba
vosi ir darbuojasi, kaip savo 
namuose.

Menščikovas nurodė čielą 
pilę šnipų, jų adresus ir po 
kokiomis pavardėmis jie čia 
gyveno.

Bet kas akyviausia, šnipai 
praneša kiekvieno politiško 
veikėjo, kuris tik iš Rusijos 
nabėgo, visą jo kilnojimosi. 
Iš pagarsintų dokumentų, 
kurie buvo šnipų nusiųsti 
Peterburgo slaptosios polici
jos departamentui, aiškiai 
matosi, kad neblogiau Pe
terburgo slaptoji policija ve
da visų pabėgėlių permainą 
adresu savo knygose už mū
sų redakcijas savo skaity
tojams. Nurodoma diena 
persikėlimo iš vienos vietos j 
kitą ir paduodama pilnas ad
resas. Daugumos žymesnių
jų veikėjų net vedamas die- 
nininkas, t. y. užrašoma, ka
da ii- į kokius suvažiavimus, 
konferencijas, susirinkimus 
ir tam panašiai, buvo išrink
ti delegatais, ką jie kalbėjo, 
kokią įtekmę turėjo susirin
kimuose ir tt.

Jeigu tik kuris veikėjas 
važiuoja į Europą, tuomet 
duodama slaptajai policijai 
žinia, kad jau išvažiuoja. 
Policija, gavus tokį praneši
mą, duoda įsakymą Europoj 
gyvenantiems šnipams, kad 
jie į tai atkreiptų ’ savo aty- 
dą.

Taigi aiškiai pasirodo, 
kad kiekvienas politiškas 
veikėjas, kuris tik yra pabė
gęs iš Rusijos, visados.gyve
na po priežiūra rusų slapto
sios policijos, nežiūrint į tai, 
ar jis randasi Europoj, ar 
Amerikoj . Manyti apie tai, 
kad jis v ra pasislėpęs nuo 
rusų valdžios, visai negali
ma.

Peržiūrėjus Menščikovo 
pagarsintus dokumentus tų [

miejaus sūnus, — lapkriti* 
mėnesį, 1896 m. slapta pabė
go Amerikon ir apsigyvena 
Shenandoah, Pa.; ten, jw 
bendradarbiauja lietuviš
kuose laikraščiuose”.

Suprantama, randasi pt 
priežiūra slaptosios polici
jos ir daugiau lietuvių, bet 
Menšikovo dokumentuose 
nepaminėta, nes jie paduoti 
iš senesniųjų laikų, o lietu
vių pabėgėlių skaičius pra
dėjo didintis jau nuo 1904-5 
metų.

Pasirodo, kad visiems Ru
sijos pabėgėliams negalima 
atgal grįžti, nors jie gaubtų 
svetimus dokumentus arba 
taptų Suvienytų Valstijų pi
liečiais, nes slaptoji policija 
visuomet seka paskui juos. 
Kad aiškiai tą prirodžius,
paduodu tik vieną Menš- 
čikovo ištrauką iš departa
mento policijos knygos.

“Rozenbaumas, Mendelis, 
— pagal pranešimą rengiasi 
iš Šveicarijos važiuoti į Ru
siją, kad geriau paskleidus 
nelegalę literatūrą. Pas- 
portą jis gavo ant vardo 
miestiečio Giršo Chaikino*.

Reiškia, ne tik jo pienai 
policijai yra žinomi, bet pas- 
portas, kurį jis slapta gavo.

V. Paukštys.

LAISVOJI 
SAKYKLA

ATYDAI SALIUNINKŲ.
Labai keistai atrodo, kaip 

pamislini apie lietuviškus 
saliuninkus, kurių yra pusė
tinai, o ypatingai Brookly- 
ne.

Yra jau daug tokių saliu- 
ninkų, kurie seniai randasi 
biznyje ir turėtų suprast a- 
pie savo reikalus. Bet, ištik- 
rųjtį, senieji saliuninkai ma
žai išmano arba nenori išma
nyti.

Jie jau mato ant jų galvos 
bekybant kardą, kuris tuoj 
juos prislėgs, o vienok elgia
si, kaip tie parapijonai, ku
rie. tik klausosi kunigo švel
nių žodelių. Tik melskis ir 
prašyk dievo — o jisai jau 
viską aprūpins. Taip ir mū
sų saliuninkai ima pavyzdį 
iš parapijonų ir laukia, ran
kas sudėję, kad tas dievas 
pagelbėtų.

Saliuninkai vergauja bra-v 
vorams ir valdžiai. Dirba 
tamsa nuo tamsos, bet tik ne 
sau, ir nemislina, kaip page
rint tą viską. O ypatingai 
dabartiniame laike, kur dar 
norima apsunkint saliunin
kus. uždedant po $1.75 ant 
bačkos alaus, po 50c. ant ga
liono viskės, ir po 25 c. ant 
galiono vyno.

Na, vyručiai, tik pamisly- 
kit, kur tą viską gaut? Kaip 
tuos dolerius surinkt?

Turėtume mest parapijo
nų pavyzdį, o imt biznierių 
pavyzdį. Turėtume atsi- 
šaukt per visus lietuviškus 
laikraščius į visus lietuviš
kus saliuninkus, kviesdami 
vienas kitą pasitarti ir ap
kalbėti savo reikalus.

Tik pamislykit apie pas
tes, kurios padaro saliunin
kus vergu kostumerių!

Jeigu gerai parūkuosime, 
tai dar mūsų bizniai atneša 
nuostolių.

Kas bus, kaip viskas dar 
labiau pabrangs? Jau da
bar neuždirbam ir savo pri- 
dedam po 2c. už pantę, o kas 
ims toliaus?

Taigi, mano nuomone, ko- 
greičiausia turėtume iš
reikšt savo mintis tame da-

Būkime vyrais, o 
gų vergais!

Wm. Laskewich.
Brooklyn, N. Y.

ypatų, kurios randasi po; 
priežiūra rusų slaptosios po
licijos, suradau ir iš lietuvių 
sekančias ypatas:

“Švedas. Antanas Juozo 
sūnus, — iš Kauno gub., pa
bėgo Amerikon^

“Šlimas, Pilypas Juozo sū
nus, — gegužės mėnesį, 1895 
m, nabėgo Amerikon”.

“Šliakis, Vincas Baltra-

NAUJOS KNYGOS.
Velnio Historija. Pagal 

V. Fišerį parašė P. Norkus.
Kaina 20c.
Išleido “Vienybė Lietuv

ninkų”. Išliedimas gražus. ,
Ne savo vėžėj, Violončel-4 

ninkas Behnke, Kaukvaka- 
ris. — “Jaunosios Lietuvos” 
leidinys. N. 1.

Kaina 15c.



Su tikra meile

(Pabaiga bus)

Prie laiško iš Lietuvos

O

; bei tėvai priverst> žūti. n

O

Nesinorėtų tikėti, kad mū-

Bet kad sesuo 
rei-

Jis rus, kur mūsų laukia vokie
čių ar austrų kanuolės.

Laimingas aš buvau Ame- 
, keturi, riko j ir gal ne dievas parne- 

aš i sparnai meilaujasi, tūkstan-’šė mane Lietuvon.

į parapijų suvažiavo 
reikėjo tiek, kad vos tegalėjo bažny- 

man buvo.čioje sutilpti. Pamaldose

Nuo red. Pereitame “L.” 
N-ry tilpo laiškas iš Mari-

diena,
Iš la- Biržų ev.-reformatų bažny- 

tai už čioje buvo nepaprastos pa-

bar susilaukėm”.
Biržai. Rugpjūčio 21 -d.

Meile augalų ir gy 
volių karalystėje.

, kad parodžius paslėptus sa- Toliaus rašo, kad 
vo krūtinės pūkus ir paskui rius mūsų geras”, 
vėl rengiasi grįžti į klėtką; 
tuomet patinas ją užpuola ir 
prasideda mūšys. Man gir
disi juodviejų sparnų smū
giai, aš matau kaip dreba po 
juodviem skeletas; užpuoli
kas liko atmuštas ir lekia ša
lin, rėkdamas nuo skausmo 
ir pykčio. Badas buvo ga
lingesnis už meilę.

Nelaimingas patinas ding
sta ant tūlo laiko, o patelė, 
lesinėdama maistą, pažvel
gia viršun ir išrodo nuste
binta ir liūdna; jinai jau ne
mano apie pietus, išeina iš 
klėtkos ir gailingai ulba. Jai 
atsako tokis - pats ulbėji- 
mas. Galingas šlamėjimas 
sparnu, kertančių ramų pa
vasario dienos orą, parodo 
man, jog meilė buvo galin
gesnė už pvktį; vanagas- 
patinas, ulbėdamas, skraidė 

i aplinkui. Dabar prisieina 
išdidžiai patelkai svaidyti 
erdvėn meilės pilnus žvil- laiškas.

• pmis. Sparnai smarkiai išsi- sirengę ir viskas yra ant ran-
• skečia ir susiskliaučia. o na- kų, tik laukiame pažymėtos
• sikėlusios uodegos plunks- ’ dienos. Męs apleisime savo

“cieso- 
Tik ste- 

bėties reikia dėl tokių žo
džių! Jau šituose žodžiuose 
aiškiai matosi kunigais už
hipnotizuota jaunos mergai
tės dvasia. Męs jau iš paty
rimo kiekvienas žinome, kad 
kunigai per amžius ciesorius 
gyrė, o dabar, veikiausia, 
dar labiau giria ir liepia nu
mirti už “tėvynę”.

Pažiūrėsime, kiek gi kuni
gų numirs už tėvynę!

Brolis”.

(Tąsa). 
IV.

Vieną pavasario dieną aš 
išjojau iš Galchvaicho, pats 
nežinodamas, kur link joti. 
Išjojęs paskutine gatve pro 
paskutinius vartus, aš atsi
dūriau laukuose. Man norė
josi išsimankštinti ir pakvė
puoti tyru kvepiančiu oru. 
Paleidęs arklį zovadą, aš įsi
gilinau miškan. Papūgos ir

• šimtai kitokių paukščių čiul
bėjo ir rėkė medžių šakose, 
krūmeliuose ir ant žemės; 
veik visi kalbėjo apie meilę. 
Mano arklys gazdino pilkuo
sius iguonus (ypatinga šer- 
munėlių veislė), kurie, lau
žydami šakeles ir triuškin
dami sausus lapus, skubėjo 
žaibo greitumu pasislėpti į 
savo urvus, uolų pakraščiuo
se. Aš įjojau į storų ir augš- 
tų medžių tankumyną, kur 
šakos nusikabino iki-pat že
mės ir neleido mano arkliui1 nos kviečia sparnuota drau-, buveinę ir vyksime į vaka- 
eiti nirmyn. Sustojęs, aš iš-iyą nrie meilės saldybių, 
girdau netolimai vienoda ir greičiau nupuolė, negu nusi- 
kurčią garsą, panašų į dvie-'leido prie savo draugės. Du; 
jų kaulų mušimą. Norėda-|kūnu. susisnaudžia, 
mas surasti to priežasti, ; 
pradėjau 'palengvėliu -lysti į 
tankumvną. Pasistojęs kil
pose, aš pamačiau apžėlu- 
siame klonv arklio lavoną ir 
vanagą. Arklys buvo jau 
skeletu. Ant kaulų dar už
siliko keletas skiaučių mė
sos, kurias vanagas godžiai 
draskė ir rijo. Kaip daili 
ta patelė su savo blizgančio
mis plunksnomis, net tarp 
tų kokčiu kaulų! Tupėdama 
tarpe_ plikų šonkaulių, jinai 
išrodė tarsi klėtkoj uzoary-l 
ta. Kartais jinai iškišdavo jampolės, kuriame sakoma, 
pro šonkaulius galvą ir valė’jog Lietuvos vyrai noriai ei- 
į juos savo snapą. Vienodi j ną karen.
snapo barškinimai, draskant i Prie to laiško adresantas, 
paskutinius dvėsenos liku- • L. Paulauskas, daro kelis pa
čius, tapo pertraukti giliu ! stebėjimus, kuriuos talpina- 
dejavimu, ant kurio tolumoj me.
pasigirdo tokis-pat atsaky- “Nesinorėtų tikėti, kad mū- 
mas. Tuomet vanagas atsa- sų broliai Lietuvoje taip no
kė balsiau ir, galvą iškišęs, | riai eitų į karę, būk tai gin- 
žiūrėjo į viršų. Pažvelgęs į darni tėvynę. krri
viršun, aš pamačiau kitą va- taip rašo — nenoromis 
nagą, kuris, lyg erelis, skrai- kia tikėti.
dė augštumoj ties lavonu.! Ir kame gi čia priežastis— 
Šauksmai darėsi malones-■ ginti tėvynę? Nejaugi mū- 
niais, jausmingesniais, pati- 'sų tėvynė turi ką nors bemi
nąs artinosi, bet ta ėdri na-' 
telka metė keletą kokietiškų 
žvilgiu ir tęsė savo astro
nomišką užgigardavimą. Aš 
pasislėpiau už storo medžio, 
idant tėrnyti dviejų vanagų 
meilę tarp lavono kaulų. Ne
kantrus mylėtojas vis šūka
vo ir gyrėsi savo puikiais 

pet patelė savo 
ulbėjimu, rodos, sakė: “ašI 
tavo matau. 1 
nepaisau; arklio mėsa man guldysime po vokiečių kar- 
šimtą kartų gardesne”. Bet' du ar ne.
aržus, drebąs iš meilės vana- Mano nuomonė yra tokia, 
gas - patinas kaip vvlvčia kad musų broliai Lietuvoje, 
nupuolė ir snapo ir nagų kurie turi laimę pasilikti 
smūgiais drebina tą kaulinę liuosi nuo žmonių skerdimo, 
klėtką. Šalta kokietė pasi-' rūpintųsi vėjy tomis našlė- 
slenia kriaukluose, paskui,,mis ir našlaičiais, kurių yy- 
išėjusi iš savo kletkos, porą- rp’ bei tėvai priverki žnti. o

Lietuvių kareivių kietj™
l ja.
< O

nių. Reiks man numirti už 
tą prakeiktą gudą, kuris per 
tiek laiko vargina Lietuvą. 
Privežė daug bilietninkų 
pas mus, o dabar veža kartu 
į karę iš Siberijos. Šitas pir
mutinis pulkas važiuoja, pa
skui važiuos tuoj iš Krasno
jarsko. Daug yra tokių, ką 
su ukvata važiuoja. Tik 
trokšta gaut kokį medalį ar 

' kryžių.
Iš rusų laikraščių skai

čiau, kad Germanija norinti 
taikinties, tik rusas reika
lauja atlyginimo išlaidų. Ki
ti laikraščiai rašo, kad Vo- 

dumenė streikuo-

Saules užtemimas Lietuvoje 
1914 m. Rugpjūčio 8 dieną.

(Iš “Vairo”).

Jš Penzos rašo P. Biliūnui- 
į Omaha, Neb.—Mielas Bro-( 
Ii, sveikinu jus jau, galbūt, ( 
paskutinį sykį. Neturiu vii-, 
ties, kad aš liksiu dar gyvas, I 
kada jus pasieks šitas mano 

. Jau męs esame su-

Lietuvos žmones 
meldžiasi.

Iš Kupiškio parapijos.
Drg. K. Vilaniškiui rašo

ma iš Kupiškio par —
“Jeigu mūsų karalius nu

veiktų, tai męs karės baise
nybių nematytume. Jeigu 
gi mūsų karalių nuveiktų, 
tai męs nebeliksime gyvi. 
Pas mus žmonės dabar labai 
meldžiasi. Kiekvieną dieną 
pilna bažnyčia žmonių—taip 

Tai vis! kaip ir nedėldieniais žėdną 
tis šiltu ir drebančiu plunks-;trokšdamas pamatyti savo! 
nu susimaišo ir no sunkumu kraštą ir geruosius tėvelius, j 
drūčiai besi prekiaujančių i aš tą padariau. .

I dieną. 1
j Dirbti jau nemiela. Žmo- 

drūčiai besi p-lėbiau j ančių i aš tą padariau. Bet argi • nes nuliūdę vaikščioja ir visi
rlvioįn vanami linksta skalė-1 matau aš savo kraštą, ar ma- tiktai ašarom apsilieję” 
to kaulai ir kurčiu braškėji- tau savo tėvus, brolius, sese- 
mu tarsi akompanuoja (pri- ris?
toria) o-osliam dviejų paukš- Gal jau ir nebmatysiu. CL 

’ vis tai dėl tų karūnavotų i 
1 galvų, dėl viskąryjančių ka- 

~~ pitalistų. Kiek reikėjo per- 
kęst motinai sopulių, kol 
mane pagimdė, užaugino!

O kokią turės naudą iš sa
vo vargų? Tik ašaras ir su- ( 
sikrimtimą.

Meldžiu jūsų, mielas bro
leli, neužmiršk nors tu mū-7 C

sų senelių ir priglausk juos 
prie savęs. Daugiau negaliu 
rašvti, nes širdis plyšta iš 
gailesčio, kad reikės persi
skirti su šiuo pasauliu. Mel 
džiu perduoti atsisveikinimą 
visiems giminėms ii' pažįsta-! 
miems.

Sudiev, sudiev, mielas bro-

' ro su priežasčia šios baisios 
skerdynės? Juk, mano nuo
mone — męs savo tėvynės 
taip kaip ir neturime, 
bent iš vardo.

Juk mums yra visviena, ar dviejų dienų 
po tuo, ar po kitu despotu,ties n- per 
pūsime.
nė bus pavergta. Jeigu

Iš Biržų (Pan. pav.)
Drg. K. Dagiui rašo į Chi

cago, Ill.—
“Laimingas, broleli, kad 

pasiskubinai sugrįžt atgal į 
Ameriką, nes kitaip būtum

i papuolęs karen, nes mano 
: du broliu Joną ir Jurgį pa- 
iėmė. Pas mus apie Biržus 
nieko blogo dar nėra, bet vi
si žmonės nuliūdę vaikščioja, 
kadangi nežino,ko susilauks. 
Rugpjūčio 23 d. buvo didelės 
pamaldos, kad Dievas padė
tų vokietį pergalėti. Mat, 
nas mus žmonės tebemano 
dar, kad maldos taip< kaip 
kulkos, pataikys vokiečiui 
stačiai kakton.

Pas mus metai neblogiau
si. Kas anksčiau vasaroją 

išėjo, tai pusėtinai paaugo, 
, ale kas iš to, kad viską su ra

jų 'še valdžia.
Iš Čeliabinsko rašo St.I, Dar nebuvo tokilj baisių 

Jakščiui į Binghamton, N.Y.Lietuvoje., kokių <la- 
—Esu labai blogam 
me. Jau ketvirta 

jei kaip keliauju į karę.
i geriu kaip parėjau,

tų neužtemusi didesnė, negu 0,05 saulės da
lis.

Kaip dabar sunaudoti tą nepaprastą ir 
taip retą mums, reginį, kurio laukiame šių 
metų rugpjūčio 8 d.? Pirmučiausia kiek
vienas, kuris mano tai sekti, tepasirūpina 
žiūrėti į saulę per juodą stiklą, nes kitaip 
galima netik pagadinti sau akis, bet ir visai 
apakti. Tokių atsitikimų buvę balandžio 
mėnesį 1912 metais, kada Lietuvoje buvo 
matyti saulės vidurio užtemimas. Tik per 
juodą arba apsmilkytą stiklą drąsiai galima 
į visa žiūrėti. Jei tik saulės dalis teaptems- 
ta, tai galima labai daug ko pamatyti. 
Indomu betgi sekti, kaip tamsus mėnesio 
skritulys užslenka ant saulės. Jei ant jos 
esti dėmių, tai svarbu susekti, ar jos neper- 
sikeičia, mėnesiui saulę uždengus. Kartais 
galima pastebėti, kad mėnesio briauna yra 
išramtyta, kas rodo, jog ant mėnesio yra 
kalnų. Indomu taip-pat sekti, kaip aplinkui 
temsta, kaip keičiasi dangaus spalva ir ant 
žemės pasirodo keistos išvaizdos šešėliai.

Daug indomiau yra sekti pilnasis sau
lės užtemimas, ypač per kelias sekundas 
prieš visai užtemstant saulei.- Pasilikusi * 
saulės skritulio dalelė greitai mažėja, kaika- 
da prasiveržia jos spinduliai netvarkoje į 
visas puses, laibas saulės skritulio pjautu
vas kažkuriose vietose sutrūksta, kaikada, 
dar saulei pilnai neužtemus, galima paste
bėti visas mėnesio skritulys. Paskutinėmis 
valandėlėmis reikia jau žiūrėti per mažiau 
apsmilkytą stiklą, o saulei pilnai užtemus, 
visai neberenkia juo naudoties. Vos tik 
pranyksta paskutinė saulės briauna, švel
niai išsykio pasidaro tamsu, ir aplink saulę 
sužimba švelniai šviesi jos karūna. Iš po 
mėnesio prasikiša portuberansų liežuvėliai, 
c vietomis ir rausva chromosfera. Reikia 
dar pridurti, kad saulės karūnos šviesa bū
na tiek neaiški, jog norint ją pamatyti, prieš 
tai valandikę reikia palaikyti akis užmer
kus, kad visai iš jų išdiltų saulės šviesos 
įspūdžiai, nes kitaip nebus aiškiai matyti 
pati saulės karūna, žodžiu sakant, kiek
vienas, sekdamas saulės užtemimą, privalo 
išanksto pasirinkti sau, ką jis norėtų geriau 
pamatyti, ir tik tą vieną tesekti, nes per taip 
trumpą laiką negalimas yra daiktas visa pa
stebėti. Kad tik būtų giedri diena, nes no
rintiems visa pamatyti debesys gali daug 
pakenkti. «

į pradėjom ruoš- maldos. Nors diena buvo pa- 
11 dienų ruošė- prasta, tečiau žmonių iš ke- 

Vistiek, mūsų tėvy-! mes. Aš viską išpūstyjau.! turiu parapijų suvažiavo 
po (Visus drabužius )

Šiai karei ką nors ir laimėtų|parduoti. ------ -----  ;----- --------------- r-- -------------
__.mūsų tėvynė, tai ji laimės ir parduoti, kad reikėjo atiduo-1 dalyvavo gener. super, kun. 

Upt visni tavęs į be to: ar męs savo galvas ti už menkniekį.
Esu labai dideliam nuliū

dime.- Pinigų man nebe
leiski te. Dabar keliaujam į 
Smolenską, o paskui nežinau 
kur. Pulkininkas sakė, kad 
greitai eisime į ugnį.

Oi tai, Dieve Ąugščiau- 
sias, ko aš dabar susilau- 

___________ r t kinu! Reiks man pražūt už 
trejatą svkiu gracijoziškąi ne liuosnoriauti, nežinodami; rusvi caro puikybę ir nebe- 
pašoka, išplėsdama sparnus, natjs, už ką ir dėlko. i matysiu aš Lietuvos ir gimi-

; Meškauskas (Biržų par.), 
kun.Jakubėnas (Biržų par.), 
kun. Šepetys (Radviliškio 
par.) ir kun. Šernas (švobiš- 
kio par.).

Buvo pasakyta apie karą 
ii' žmonių vargus pamokslai.

Po pamaldų žmonės noro
mis aukavo pinigus ir au
deklais Raudonajam Kry- 
žiui (sužeistųjų kareivių 

(naudai).

į®#
Rusiioje iš karės pasina idos varnai, vilkai ir popai. Rusijos popai (taipgi ir kunigai), laimindami žmones į 

karę, liepia atiduoti visa turtą “dievui ant garbės”. Apkvailinti žmonės atiduoda jiems viską lig paskutinio ska
tiko

(Pabaiga).
Reikia dar pridurti, jog saulės tempe

ratūra .turi būti labai augšta, ne žemesnė, 
kaip 6000 — 7000 Celsijauš laipsnių, nes tik 
tokioje šilumoje geležis, niekelis ir kiti sun
kiai tirpstą naugiai (metalai) gali būti garo 
pavydalu ir skleist spindulius.

Visa tai atsiminus, galima dabar pla
čiau ir vaizdžiau papasakoti tai, iš ko kįla 
saulės užtemimas. Mėnuo, kaip ir kiekvie
nas neperregimas kūnas,atsistojęs tarp sau
lės ir žemės nepraleidžia jos spindulių. Mė
nuo yra daug mažesnis, negu saulė. Saulė 
1,300,000 kartų didesnė už žemę, mėnuo gi 
50 kartų už ją mažesnis. Taigi gali kilti 
klausimas, kokiu būdu toks, palyginant, ma
žas kūnas gali užstoti tokią didelę saulę. 
Tai bus pilnai suprantama, jeigu atsimįsi- 
me, jog mėnuo nuo žemės yra daug arčiau, 
negu saulė. Nuo žemės iki mėnesio skaito
ma apie 360,000 viorstų, iki saulės gi 140- 
000,000. Taigi mėnuo uždengia saulę tokiu- 
pat būdu, kokiu prie akies prikištas pirštas 
uždengia toli stovintį augšta medį. Reikia 
dar atminti, kad tarpai tarp saulės, mėne
sio ir žemės nebūna visą laiką vienodi. Taip 
antai žiemą saulė atrodo mums didesnė, ne
gu vasarą, nors ji mažiau šildo, todėl žie
mą esti arėjau žemės negu vasarą. Gali at
sitikti taip, kaip mėnuo, būdamas mažas, 
negales uždengti visos saulės, bet tik patį 
jos vidurį, lygiai kaip ir pirštas, atkištas 
ties akim, neuždengia arčiau stovinčio viso 
medžio, o tik jo vidurį. Tuomet būna tik 
saulės vidurio užtemimas, saulė visai neuž
gęsta, jos kraštai matosi, ant žemės tik kiek 
pritemsta ir darosi vėsiau. Toks saulės vi
durio užtemimas buvo matyti Lietuvoje ba
landžio 4 dieną 1912 metais. Jei mėnuo ir 
žemė stovėtų ant vietos, tuomet ties žemės 
rutulio dalimi amžinai stovėti! pailgas šešė
lio ratilas (tamsi ellipse) ir tik čia regimas 
pilnasai saulės užtemimas, bet kadangi su
kasi ir mėnuo ir žemė, tai tas šešėlis slenka 
per žemę, pratiesdamas ant žemės rutulio
lyg kokią juostą, ir tose vietose, per kurias 
toji juosta pereina, esti matyti visiškas sau
lės užtemimas. Toji juosta, palyginamai yra 
siaura, jos viduryje saulės užtemimas tveria 
ilgiausiai, pakraščiuose gi labai trumpai — 
kelias sekundas. Kitose vietose, kurios yra 
arti tos juostos, gyventojai kad ir mato sau
lės užtemimą, bet jau nebepilną — aptemsta 
tik saulės dalis. Saulė gali užtemti tik tada, 
kada mėnuo atsistoja tarp saulės ir žemės, 
taigi tuo metu, kada, męs'fcakome, stoja jau
nasai mėnuo. Bet toli gražu nevisuomet per 
jaunąjį regime ąaulės užtemimą, atbulai — 
toks reginys paąikartoja gana retai—vieną 
arba du kartu per žmogaus amžių. Atsitin
ka tai dėlto, kad mėnesio takas nėra vienoje 
plokštumoje su žemės taku.

Paėmus Lietuvos ir Latvijos žemlapį 
pamatysime, jog juostos vidurys (vidurinė 
linija) eina per Rygą, Švenčionis, apskrities 
miestą Vileika, Minską ir tt. Taigi tose vie
tose pilnasai saulės užtemimas truks ilgiau
siai. Rygoje saulė pradės temti skaitant 
Vilniaus laiku, 12 v. 32 m. 55 sek., pilnojo už
temimo pradžia bus 1 v. 42 m. 56 sek., pilno
jo užtemimo pabaiga bus 1 v. 45 m. 9 sek., 
taigi Rygoje pilnasai užtemimas tęsis 2 mi- 
nuti ir 13 sekundų. Saulės užtemimo pabai
ga bus 2 v. 51 m. 52 sek., taigi tuo laiku mė
nuo visai nuslinks nuo saulės . Minske sau
lė pradės temti (taip-pat skaitant Vilniaus 
laiku) 12 v. 54 m. 21 sek., pilnojo užtemimo 
pradžia bus 2 v. 4 m. 35 sek., pilnojo užtemi
mo pabaiga 2 v. 6 m. 51 sek., ir mėnuo visai 
nuslinks nuo saulės 3 v. 13 m. 15 sek.

Juostos kraštai iš vienos pusės praeis 
pro Panevėžį, Ukmergę, Vilnių ir tt., iš ant
ros gi pusės pro Pernavą, Volmarą, Rogače- 
vą ir tt. Tose vietose pilnasai saulės užte
mimas bus regimas labai trumpai — vos ke
lias sekundas. Taip antai Vilniuje saulė 
pradės temti 1 vai. 1 m. 56 sek., pilnojo užte
mimo pradžia bus 2 v. 13 m. 26 sek., pabaiga 
2 v. 13 m. 39 sek., ir mėnuo visai nuslinks 
nuo saulės 3 v. 21 m. 32 sek. Taigi Vilniuje 
oilnai saulę užtemus bus regėti vos tik 13 
sekundų. Kitose Lietuvos vietose, kaip an
tai apie Palangą, Telšius, Raseinius, Mari
jampolę, Kauną ir Prūsų Lietuvoje, saulė 
ulnai neužtems, jos briauna bus matoma 
Tuo arčiau tos juostos būsime, tuo didesne 
mulės dalis bus užtemusi. Bet išviso Lietu 
/oje niekur nebus tokių vietų, kame pasilik-

RINKIME KARO METO MEDŽIAGĄ!’
Didysis Europos karas plačiai užkliudė 

Lietuvos kraštą. Jau nuo pirmųjų karo die
nų Lietuva gyvai atjautė visą karo vargą — 
mobilizaciją, rekviziciją, įvairias sargybas, 
važinėjimos karo reikalais ir tt. Dar sun
kiau atsiliepė ii’ atsilieps jai karo baisumai, 
patekus nemažam jos plotui pačion karo 
ugnin.

Tą neramųjį laiką mūsų kraštui tenka 
būti liudininku daugybės svarbių istorijos 
faktų ir šiap apsireiškimų, mūsų žmonėms 
gi — daug kas pergyventi, pamatyti. Mū
sų spauda dėl kaikurių priežasčių negali tin
kamai visų tų dalykų nei apšviesti, nei pažy
mėti.

Taigi, kad visi tie karo meto faktai ir 
apsireiškimai neįšdiltų žmonių atmintyje, 
kad jie paliktų mūsų istorijai, reikia kad 
juos patys žymėtume, kaipo jų artimieji 
liudininkai. Dėl to kas turi kokių karo me
to atsiminimų ar pastebėjimų, reikėtų jie 
rinkti ir užrašinėti. Surinktieji krūvon tie 
visi memuarai (atsiminimai) duotų daugy
bę medžiagos įvairios rūšies tyrinėjimams.

Geriausia vieta tiems atsiminimams su
dėti būtų Liet. Mokslo Draugijos archyvas, 
kuris yra lengvai prieinamas platesnei vi
suomenei. Gk.

(“Liet. Ūk-kas”).

MYLIU.
Myliu žydrų, šviesų dangų, 
Myliu girios šlamesius;
Ir kvietkelį lauko brangų 
Ir paukštelių čiulbesius.

Myliu medį aš lapuotą, 
Myliu ir soduos žiedus; 
Myliu stubą samanotą, 
Myliu senučius tėvus.

Myliu taipgi ir mergelę,
Bet silpnybės ji pilna...
Et, geriaus jau man dainelė, 
Nes ji yra amžina!

Kolabiausia ašei myliu 
Skraidžios lyros akkordus 
Ir dainužės balsus gilius* 
Iš širdužės paskleistus.

Saulės Brolis.
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Jinai turi kokius ten plė
tojasi smulkmenomis ma- 
itikimas su manim gali jai

........ ....... j nes jie Vadovaujasi kunigų 
mėriką pasiturinčių lietu- PĮ’dtu, o kunigai kasmedėl-

• v • 1 1 • • -r • t rli/AVllC? Vien n’nvlrln onnlnndienis visa gerkle šaukia, 
kad neduotų vaikams valios. 
Šeimininkas, išgirdęs kuni
gėlio tokius žodžius, pasi
junta caru ir pradeda savo

LAISVU

MEILE PO LICINA
Vertė švenčioniškis.
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Jūsų pienus?.
— Jie bu<

siejimas, aųrgs

J

(Tąsa). • ‘
— Kasžin, ar prisiėjo kam nors matyti 

tokį atkaklumą? Aš matau, kad su tamsta 
tolimesnė mano kalba neatneš jokios nau
dos, todėl aš geriau pagelbėsiu tamstai su
rasti pažįstamus, kuriuos tamsta pametei; 
reikia jų pajieškoti...

—Leonas Prevails, man rodosi, kad tai 
tavo vardas, ar teisybė? — Užsimąsčius 
pratarė. — Kapitonas raitelių pulko? Ar 
tu čia dar ilgai pasiliksi ?

— Et, ar ne vistiek jums, kankintoja, 
juk jūs nenorite daugiau su manim susitik
ti, taip kad...

— Bet iš kur tu tą ištraukei, kad aš ne
noriu daugiau su tayim susitikti? Ir kaip 
lengvai galima apsukti protas tų visų gu
druolių! Aš taip noriu dar sykį su tavim 
pasimatyti, kad...

— Ak, viešpatie tu mano! Kas su ta
vim pasidarė, tu mano miela? — pasigirdo 
iš užpakalio moteriškas balsas. — Jau čie- 
]os dvi valandos, kaip męs tavęs jieškom.

Tai buvo dailiosios ličinos draugė su ka
valierium. Priėjusios viena prie kitos, jos 
pradėjo pasakoti to vakaro įspūdžius.

— Aš visai pailsau ir mane apėmė neap
sakomas liūdnumas, todėl meldžiu tavęs, 
kad tu eitum iš čia, — pratarė priėjus mo
teris.

— Su mielu noru; man irgi čia nėra ką 
daugiau daryti!

— Ar jau taip greitai? ! — sušuko Leo
nas. — Aš mainau, kad jūs pavelysite man 
palydėti jus?

Jinai paėmė Leoną po ranka ir jiedu 
nuėjo škui pirmą porą.

— Dėl gyvo dievo, — pratarė Leonas, — 
grįžkime prie tų stebuklingųjų žodžių, ant 
kurių jūs apsistojot; kalba ėjo apie tai, kad 
mums vėl sykį pasimatyti: kada? kur? 
kaip?... Pamislykite, nes per valandėlę lai
ko jūs išnyksite iš mano akių ir pasiliks tik 
vieni atsiminimai; nejaugi jūs nepridėsite 
prie tų atsiminimų nors kibirkštėlę vil
ties?...

— Reiškia, jūs sutinkate užmiršti tą sa
vo baisų piktumą, kurį buvote man berodą?

— Nereikia/ pasityčiojimų, — turėkite 

 

nors kiek gailesčio... Juk jūs tuojaus išsi- 
gelbėsite nuo anęs... Tai kokiu gi būdu aš 
galėsiu jus pafnayti?

Galimas daiktas, kad aš atvažiuosiu į 
uriS/ūtsibus už trijų savaičių...

— Augščiausias viešpatie! Trįs savai
tės laiko — tai trįs šimtmečiai!

Tai])! Ar už trijų savaičių laiko, ar
ba niekados.

— Per tą kuką aš numirsiu iš nekantru
mo ir liūdnumo.

sas! Kiek protingumo ir švelnumo ^jos išsi
reiškimuose, jos visoj kalboj!... Šios trįs sa
vaitės bus man amžiumi... Per šį laiką rei
kia jieškoti, reikia ją surasti!... O! kad nors 
greičiau užmigčiau!

Leonas per visą naktį negalėjo užmigti 
ir ryte anksti atsikėlė, kad pradėjus jieškoti 
tąjį stebuklingąjį sutvėrimą.

MOTERIMS 
NAUJIENOS
<

’arpdurv; privažiavo 
vežimas; tamsojNųegalima buvo matyti nei 

 

vežimo spalva, nei'žąnklas; negras laike at
daras vežimo duris.

— Ar aš galiu turėti viltį, kad jūs susi
mylėsite ant mano kančių?... — pratarė Le
onas.

— Aš manau, kad man nemažai prisieis 
pasidarbuoti kaslink tavęs...

Ištarus šiuos žodžius, jinai įšoko į ve
žimą; arkliai žaibo grejtumu leidosi bėgti.

Leonas lydėjo
žėsi jo visą ateities viltį; jis tikėjosi, kad 

 

prie antro pp^imatymo laimės ir pergalės tą 

 

kietą širdį/ f svetainę jis jau nebegrįžo, bet 
ėjo į namuš

imis vežimą, kuris ve-

aniie ilgai vaikščiojo po kam
barį mislydamas apie tai, ką turėjo pergy
venti baliuje ir sykiu pyko ant savęs, kad 
negalėjo užkariauti nepažįstamosios šir
dies, nemokėjo sujudinti jos jausmų.

— Ir kas jinai per viena, ta kankintoja 
ir keista moteris? — mislino jis. — Jos gar
bingas pasielgimas, dailus ir mandagus ap- 

ir aštri valia — nedaleidžia
Bet komislyti, kūd jinai būtų kurtizanė.

jai reikia? Kodėl jinai tai kūrė, tai vėl ge
sino mano viltį? 
nūs, jinai žingeic 
ųo gyvenimo; sus
suteikti laimę... ir1 aš niekados ją nematysiu, 
man niekados negalima bus su ja pasipa
žinti !... O gal jinaii norėjo tik pažaisti ma
nimi... O, jeigu aš tą žinočiau, kaip aš jai 
atkeršyčiau!... Bet kam? Kaip? Jinai ga
li visai neateiti į balių; gali būti, kad aš ant 
visados pamečiau jos pėdsakas. Gaila, aš 
persitikrinęs, kad jinai malonus sutvėri
mas. Koks dailus jos kūno sudėjimas!
ios stebėtinos akįs, koks jausmingas

‘ n.
Visą pirmąją savaitę Leonas be poilsio, 

per kiauras dienas, vaikščiojo gatvėmis, už
eidavo į krautuves, saldaines, teatrus, se
kiojo paskui visas moteris, kurių kūno su
dėjimas panašėjo į ^nepažįstamosios, darė 
tūkstančius apsirikimų, kurie užsibaigda
vo nesmagumais ir, pagalios, suprato, kad 
jis nieko negalės tuomi atsiekti. Antroje ir 
trečioje savaitėje, netekęs kantrybės, pra
dėjo pats savės klausti, ar ilgai jis bus žais
lu tai koketei, kuri gal tyčia slapstosi nuo jo, 
kad ilgiau juomi pažaidus, kaip štai jis ra
do prie durų raštelį su sektmčiu užrašu:

“Ponas Prevails, suprantama, neužmir
šo, kad jo laukia ketverge, pirmoj valandoj 
nakties, baliuje, svetainėj po laikrodžiu”.

Visos jo svajonės atsinaujino, užgęsu- 
si viltis vėl užsidegė ir nespėjo laikrodis iš
mušti dvyliktos nakties, kaip jau Leonas 
buvo svetainėj ir sėdėjo po laikrodžiu, ap
imtas nekantrumo ir žingeidumo.

Taip praslinko baisiai ilga valanda. Pa
galiaus, užžavėjanti ličina, baltai apsirė
džiusi, lengvais žingsniais praėjo pro šalį; 
jinai davė jam nežymų ženklą, pradėjo lė
čiau eiti, kad atsilikus nuo savo draugių ir 
kuomet priėjo prie jos Leonas, tai jinai pa
ėmė jį po ranka. Užžavėjančiais žodžiais 
jis pasakojo, kaip per visą laiką rūpinosi, 
jieškojo, naktimis nemiegojo, norėjo, kad 
tik pasimatyti ir tt. Jinai ramiai klausėsi, 
bet greitai pertraukė jo kalbą:

— Pasirodo, kad aš buvau laimingesnė 
už tave, nes man pavyko viską apie tave su
žinoti, kas tik buvo reikalinga.

— Apie mane!
Taip, tu tuomet kalbėjai teisybę; 

apart to, aš dabar žinau, kad tu esi gerbia
mas tarp savo draugų ir vyriausybė tave 
augštai laiko. Pagaliaus, aš sužinojau, kad 
tu esi doras, tu gali būti doru ir tarp mote
rų ir visuomet išpildyti savo prižadus...

— Aš tą viską skaitau savo pareiga; 
bet dabar grįžkime prie mano laimės... Reiš
kia, tu apie mane rūpinaisi? Tu žingeidau- 
jiesi mano privatiniu gyvenimu, nori mane 
matyti, kaipo dorą, pagarbos vertą žmogų 
ir nori sužinot...

— Taip, tas tiesa, — man tąs reikalin
ga, dėl išpildymo mano pienų.

— O, tie pienai, — aš tikiu, kad juos su
žinosiu... Miela ličina, baigk, atstumk nuo 
savęs visas abejones, visus neužsitikėjimus 
tai širdžiai, kuri jau tau priklauso, kuri tik 
laukia nuo tavęs žodžio, kad atsidavus ant 
visados.

-- Tas ant manęs labai liūdnai atsiliept' 
tų — greitai jinai pratarė;

Tūlą laiką Leonas tylėjo.
— O, paliauk tu taip žiauriai žaidus, — 

pratarė Leonas. — Ir kam tu mane taip kan
kini, pereidama tai prie malonumų, tai vėl 
prie neapsakomų žiaurumų? Juk šiandien 
paskutinis balius ir nemanyk nuo manęs iš
sisukti; aš neatsitrauksiu, be jokio poilsio 
persekiosiu patol, pakol persitikrinsiu, kad 
tave pamatysiu, kad tavo pienus sužinosiu.

— O, ne, ne, ne! Visųpirmiausia aš turiu 
persitikrinti tavo nuolankume, tavo protin
gume ; aš tau išstatysiu išlygas ir tu turėsi 
tas mano išlygas išpildyti, prižadėdamas 
teisingu žodžiu ir parašu.

— Teisingu žodžiu! Parašu! — sušuko 
Leonas iš džiaugsmo, kad čia, svetainėj, jis 
gali padaryti sutartį ir pasirašyti ant kont
rakto.

Jis pažiurėjo į savo sankeleivę; jinai 
buvo nusiminus, užsimąsčius, jos krūtinė 
kilnojosi ir matėsi, kad susinervavus, net 
rodėsi, kad jinai po ličina rausta.

Jinai irgi į Leoną žiūrėjo neužsitikin- 
čiai, bet užsimąstančiai. Leonas persitikri
nęs, kad galės ją priversti prie prisipažini
mo, vėl pratarė:

— Užžavėjantis, bet nepergalimas su
tvėrimas! Na, gerai, aš pasirašau po vis- 
kuom, kas tik tau reikalinga, aš atkartoju 
tą prižadą, kuri tau daviau ant pirmojo ba
liaus — aš būsiu atsidavęs, nuolankus ir 
rimtas; aš, nežinodamas tavo išlygų, kurias 
tu man pastatysi, sutinku priimti, kad tik 
gavus viltį tave pamatyti, užkariauti...

— Taip, tas bus reikalinga, — užsimas- 
čius jinai pratarė, tartum atsakydama pati 
sau, o ne Leonui, kuris su ja kalbasi.

(Toliau bus).

KODĖL MERGINOS KE
LIAUJA AMERIKON ?
Kodėl merginos keliauja 

Amerikon, buvo jau daug iš
reikšta nuomonių, kaip mer
ginų, taip ir moterų. “Lais
vės” N. 66 Juzė Krizostoniu- 
tė,bekalbėdama apie tą klau
simą, padaro išvedimą/‘Tai
gi pilnai galima sutikti, kad 
lietuvaitės važiuoja Ameri
kon vaikinų jieškoti”. Kitos 
gi nuorodė, kad beturtė, sun
kus darbas ir nuolatinės ži
nios apie “rojišką šalį” pri
verčia lietuvaites apleisti 
Lietuvą ir keliauti į nežino-

Šu tais nurodymais gali
ma sutikti, nes kiekvienas 
žmogus nori geriau gyventi, 
jieško sau laimės; kiekvie
nas,pagal savo protą,daro iš
vedimus (ypatingai moterįs 
rūpinasi savo likimu) ir šio
kiu ar tokiu keliu bando sa
vo tikslą atsiekti.

Bet ar tai jau visos prieža- 
stįs, dėlei kurių Lietuvos 
dukterįs apleidžia' savo tė
vynę? Yra dar daugiau 
priežasčių, dėlei kurių va
žiuojama svetur. Męs ma
tom daug lietuvaičių, kurios 
turėjo gerą gyvenimą Lietu
voje, turėjo didelę dalį, bet 
jos viską paniekino ir leidosi 
į svetimą šalį, visai joms ne
pažįstamą.

Čia ir kįla klausimas, kas 
jas vertė apleisti savo tėvy
nę ir vykti svetur. Į sį klau
simą aš pasistengsiu atsaky
ti. Turiu pasakyti, kad man 
šis darbas labai sunkus, nes 
viena, kad nesu literatė, o 
antrą, tai ranka pūslėta nuo' 
sunkaus darbo, bet visgi gal' 
kaip nors atliksiu.

Priežastis keliavimo

gai: tėvas, parduodamas sa
vo dukterį, ne tik kad pinigų 
gauna, bet dar pats duoda. 
Suprantamas dalykas, pirki- 
kas niekados negali prižiū
rėti ir gerbti neva savo žmo
ną. Jis visuomet pasakys: 
“Kokiems velniams aš ją tu
riu gerbti bei prižiūrėti. Pa
stips šita, tai gausiu kitą, 
jaunesnę ir su didesne dali
mi”. Tokie įpročiai, kurie 
dar neišnykę Lietuvoj; kai]) 
po prievarta išdavimas duk
ters už jai nemylimo vyro, 
davimas dalies, yra daug 
bjauresnis, negu pardavinė
jimas vergių. Aš šiandien 
iaučiuosi laiminga, kad ga
liu savystoviai gyventi, bet 
man gaila tų seselių, kurių 
visa laimė priklauso nuo ki
tų malonybės, t. y. nuo tėvų 
arba nuo jos “Viešpačio” vy
ro.

Atsimenu gerai, kaip męs, 
tokios nelaimingos, susiėju
sios į būreli, kalbėjomės apie 
savo ištekėjusias drauges, jų 
vargus ir mūsų pačių liki
mą. Vienos sakė: “Prašy
simi tėvų, kad tą dalį atiduo
tų mums pačioms ir tuomet 
eisime į miestą davatkauti”. 
Kitos gi sakė: “Ant visko 
dievo valia”. Kurios buvom 
tvirtesnės kovoj, tai tarėmės 
nrašvti tėvu, kad leistų į A- 
meriką. Atsimenu gerai, 
kaip mano viena draugė ne
norėjo eiti už jai nepatinka
mo vyro, tai tėvas pasiėmė 
inagį, užsidarė kambary ir 
taip nežmoniškai sumušė, 
kad buvo visa juoda ir ant 
šliūbo važiavo pajuodusiu 
veidu. 1

Pagaliaus, negalima daug 
j ko reikalauti ir nuo tėvų, * * <1 • • 1 •

vaicių arba, kaip jas Lietu
voj vadina, gaspadinaičių, 
tai troškimas žmoniškos lai
svės. Lietuvos mergelės jau
čiasi daug žemesnėmis už 
gyvulį ir tėvai su jomis el-j^f
giasi daug žiauriau, negu su 
gyvuliu. Duokim sau, kad 
žmogus perka gyvulį, tai jis 
nusipirkęs stengsis jį užlai
kyti kogeriausia, kad ant il
gesnio laiko užtektu, nes pi
nigai užmokėta. Tas, kuris 
parduoda ta gyvulį, stengias 
irgi prižiūrėti, kad daugiau 
pinigu gavus. Su merginom 
gi elgiamasi kaip tik priešin-

leidime Lietuvos. Kunigai tarnaitę ir atskirus kamba- 
mums liepia būti tėvynėj, o rius, kuriuose nebūtų kepi- 
patįs važiuoja Amerikon do- mo, virimo smarvės, nuo ku- 
lerių jieškoti. Jie visuomet rios jums pasidaro trošku? 
bando purvais apdrėbti tą, 
kas suteikia žmonijai gero
vę, o viską, kas tik žmonijai 
suteikia skurdą — bando 
užglostyti, ir ,“gero” velijan
čiais žodžiais, nupiešia pui
kiausiomis spalvomis.

Laimingos męs, sesytės, 
kurios gavom progą pasi- 
liuosuoti iš Lietuvos vergi
jos; laimingos, kad gavom 
progą matyti žmones lais
vai ir laimingai begyvenan
čius, kure mus privedė prie 
to, kad dabar galim atskirti 
juodą nuo balto, o kas svar
biausia, kad mūsų smegeny
se nesivaizdina pekla su vi
sokiom baidyklėm ir dangus 
su visokiom gražybėm. Tik 
reikia apgailestauti, kad dar 
dauguma mūsų sesyčių ir čia 
gyvena po tuo pačiu jungu, 
kaip ir Lietuvoj.

Prie pabaigos pasakysiu, 
kad protingai lietuvaitei A- 
merika, tai lavinimosi mo
kykla. J. V. A.

NEMYLI VYRŲ.
“Laisvės” N. 79 H. Eržvil

kietė, atsakydama ant Miko- 
lainienės straipsnio, kad jau 
peria, tai peria vyrams kailį. 
Jinai vyrus pastato aršiau
siais gaivalais, jų darbą 
daug lengvesniu už moterų, 
kambarius, kuriuose gyve
na, aršesniais už dirbtuvę ir 
tt. žodžiu, moterįs, tai tik
ros pasaulio vergės, o vyrai 
— jų pavergėjai.

Bet dabar kįla klausimas 
ar vyras kaltas, kad moteris 
turi valgį pagaminti, išsi
skalbti ir 1.1.? Ar tai vyro 
kaltė, kad nuo virimo, skal
bimo, prosyjimo tampa troš
kus kambariai? Pasakyki
te, ar čia vyro kaltė, kuris 
per kiauras dienas dirba 
dirbtuvėj ?

gale rodyti, nors, teisybę pa-1 Kur jus buvot pirmiau, 
sakius, daugumai tokių šei-'buomet_ėjot už vyro? Ar 
mininkų vieta tik beprotna-' .jūs nežinojot, kad pastojus 
minose, o ne šeimyna valdv- šeimininke, pradėjus šeimy- 
ti. Bet, pagal dievo valios ir' mšką gyvenimą vesti, turė- 
kunigų prisakvmo, privalai s^e valgį pagaminti, apsi
klausyti ir tokių idijotų, nes skalbti, _ susilauksite kūdi- 
kitaip “dievo rūstybė lau-Turėsite juos auklėti ir 
kia”. * ’tt.? Ar jūs pirmiau nežino-

Nieko nėra stebėtino, kad jot, kad jūs būsiantis vyras 
kunigai primeta merginoms'uždirba 10—12 dolerių ir 
kokias tai “nedorybes” ap-p<ad negalės jums pasamdyti

r
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Moteris Einar Sivard išrado tokį apsaugos laivelį, Kuriam negali užkenkti di
džiausios iūriu bangos. Kad prirodžius savo išradimo naudingumą, ponia Sivard 
savo laivele ketino važiuoti per Atlantiką. Bet prasidėjus Karei, Kelione liko atidėta.

Jeigu jūs to visko nežino
jot, jeigu jūs to visko neper- 
matėt, tai kam kaltinti vy
rus ,kad jūs pačios buvot vė
javaikės? Bet jeigu jūs tą 
viską permatėt, bet tik neno
rite dirbti, tai kodėl jūs nė
jot pas kunigus už gaspadi- 
nes? Jeigu būtut pastoję 
kunigų gaspadinėmis, tai ir 
kambariai būtų švarus, ir 
kepti nereiktu, ir į teatrus 
galėtut vaikščioti, žodžiu, 
gyvent, kaip rojuj. O jau 
apie kūdikiu auklėjimą, tai 
ir kalbos nebūtų. ' 1

Pagaliaus, Eržvilkietė nu
rodo, kad vyrai kas vakaras 
sėdi karčiame j ir girtuok
liauja. Suprantama, to nie
kas neužginčys, bet klausi
mas ,ar taip visi jau vyrai el
giasi? Ar negalėtų EržviL 
kietė pereiti per lietuviškas 
stubas ir pažiūrėti, ką mote
rįs veikia, kuomet vyrai iš
eina darban? Aš manam 
kad jinai labai daug* surastų 
tokių stubų, kur moterėlės 
susirinkę, pasidėję “pantę” 
alaus, butelį degtinės ir 
traukia per visą dieną. Ko
dėl Eyžv. nepažvelgia į tokių 
moterų gyvenimą?

Man rodosi, kad imti fak
tai iš atskirų žmonių gyveni
mo ir kaltinti vyrus ,tai vai
kiškas darbas. Kaip vyrų, 
taip ir moterų yra visokių ir 
svarbiausia priežastis ’ Šei
myniškų vaidų, sėdėjimų 
karei arnose ir tam panašiai, 
tai dabartinis surėdymas, 
kuris prie visko žmogų pri
veda. Bet jeigu jūs norite 
kaltinti vyrus, tai pirmiau 
pažiūrėkite į save ir tuomet 
jau apkaltinkite kitus. Jei
gu Eržvilkietė turi tokį vy
rą, kuris sėdi karčiamose, 
tai aš gal turiu tokią pačią, 
kuri, išėjus man darban, su
sišaukia kūmutes, atsinešS 
alaus, degtinės ir per kiau
ras dienas kelia puotas. Bet' 
neprotinga būtų, jeigu aš vi
sas moteris tame kaltinčiau. 
Eržvilkietė gi panašiai el
giasi. Juozas.

Lawrence, Mass.
Kaip jau buvo minėta, kad 

moterų Birutės kliubas dau
giau linkęs prie socijalistų ir 
kad jo narės visuomet drau
gauja su socijalistais, tai 
mūsų poniui Ramanauskie
nei tas labai nepatiko. Pa- 
galiaus, galutinai jinai per
sitikrino, kad jau kliubas ne
simpatizuoja jai, nes neiš
rinko delegate į visuotinąjį 
lietuvių seimą. Taigi 9 d. 
spalio laikytame Birutes 
kliubo susirinkime p. Rama
nauskienė rezignavo iš kliu
bo. Jinai su ašaromis pasa
kojo, būk kliubo narės ne
klausia jos patarimų ir .t. 
Bet Birutės kliubas visai ne
nusiminė rezignacija p: Ra
manauskienės ir varo savo 
darbą pirmyn. Lawrenco 
iaunimas labai Birutės kliu- 
bui simpatizuoja ir stengiasi 
patarnauti visame kame.

Mažoji Varguolė.

Moterų atsišaukimas.
Petrogradas. — Moterų 

progresyviškas kliubas išlei
do atsišaukimą į visas mote
ris ir moterų organizacijas, 
kuriame, apart kitko, kalba
ma, kad moterįs, kaip moti
nos, pačios, seserįs ir dukte
ris privalo stengtis, kuomet 
bus taikos konferencija, kad 
tarp {vairių viešpatysčių bū- * 
tu visi nesusipratimai riša
mi trečiųjų teismais, bet ne 
karėmis, kaip kad dabar da
roma. Tuomet negales Imti 
tokių baisenybių, kaip da
bar.
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KORESPONDENCIJOS.
SO. ^BOSTONO LABDA

RYSTĖS NAMAS SLEN-
/ KA ŽEMYN.
JauJš/praeitų mętų, išda- 

lies, visuomenei žinoma, 
kaip daug buvo padėta dar
bo, pasišventimo ir pinigo, 
kol pas mumis namas likosi 
įsteigtas. Juries jojo įstei
gimą darbavosi visi, kaip 
tautiečiai-atžagareiviai, taip 
socijalistai - progresistai. 
Visi aukavo, rinko pinigus, 
^rengė prakalbas, kurių, be 
abejonės, pasakė daugiau 
socijalistai, negu atžagarei
viai. Visomis pajiegomis 
buvo aiškinta vertė tautiško 
namo ir kokią naudą jis at
neš lietuviškai ir sykiu dar
bininkiškai visuomenei. Bu
vo padėta ant jo daug vil
ties ir tikėtasi, kad jis bus 
So. Bostono lietuvių kultū
ros ir civilizacijos centru, 
bet apsivilta...
i Kaip greit tik likosi na
mas nupirktas, kaip tuoj su
bruzdo veikti, kaip visur, 
taip ir čia, juodas - atžaga- 
reiviškas gaivalas savo pa
prastą amatą. Tas amatas 
—trukdydamas pasekmingo 
darbo ir ardymas vienybės. 
Matydami, kad jie narių 
skaitliumi perviršija kitus, 
pirmiausia pradėjo rašyti 
protestus varde draugystės 
prieš socijalistišką laikrašti
ją ir vyti socijalistus laukan 
iš komitetų. Kaip įmanyda
mi visokiais būdais šmeižė 
socijalistus ir tuos, kurie ne- 
buvk aklais jų įrankiais. 
Prieš cups žmones buvo va
roma visuKbjauri agitacija: 
bažnyčioje, xį<ųuklėje ir ki
tuose vertiepuose. Susirin-
kimuose neduodavo jiems 
kalbėti, išreikšti net savo 
mintį. Cypdavo, kojomis 
trypdavo, kaukdavo, staug
davo it kokia laukinė banda. 
Jų pasielgimas buvo ne kito- 
kis, kaip kokių “bušmenų” 
ar bašibuzukų. Taip elgda
miesi jie suerzino daugelį 
geresnių ir rimtesnių narių 
ir \ tie, pasipiktinę, pasitrau
kė! nuo viešo draugystėje da
lyvavimo. Į komitetus iš
rinko “savus žmones”, kurie, 
kaip pav.: sekretorius ne
mokėjo nei skaityti, nei ra
šyti,\by tik/ nepapultų soci- 
jalistasr Vėliaus “gramot- 
nus” prašalino, nes patiems 
buvo gėda sėdėti ant susi
rinkimo ir kaisti it vėžiam, 
kada pastebėjo, jog sekreto
rius skaito protokolus iš at
minties, o ne iš knygos. Bet 
tas dalykų stovis nei kiek 
nepagerino ir draugystė, 
kaip iš materijališko, taip ir 
iš dvasiško atžvilgių, pradė
jo pulti žemyn.

) Kiek laiko vėliaus gauna 
iš .miesto pranešimą, jog sve
tainė turi būt pataisyta, 
priešingai—sekantiems me
tams nėra “license”. Ką be- 
daiyti? Reikia svetainė tai
syti, bet pinigų nėra. Ren
gia prakalbas, šaukia per 
plakatus susirinkimus, o 
žmonių, kaip nėra, taip nė
ra. Susirenka 40,50 ypatų. 
Klausia, kur jie dingo? 
Jiems atsako, kad vienus pa
tįs išsivaikėte, o kiti, parašę 
protestus ir išviję socijalis
tus, taipgi pasitraukė, nes 
namo palaikymas ir sykiu 
kultūros skleidimas lietuvių 
tarpe, tai ne jų darbas. Bur- 
banosis jiems liepė vyti lau
kan socijalistus, jie taip ir 
padarė. Kaip greit juos išvi
jo, taip greit ir jų veikimo 
misija užsibaigė ir nuėjo ten, 
iš kur buvo atėję—tai yra į 
smuklę ir “pool-rūmį”. Jų 
dabar iš ten nei su pyragu 
neišvadinsi.

Taip kaip svetainė buvo 
pirkta ant skolos, tai dabar 
jau niekas neskolino jos pa- 
t^isvmui, kurio suma siekė 
iki 3,500 be scenerijų. Vė
liaus visgi Kazimiero drau
gystė paskolino $1,000 ir 
vienas bankas $2,000, pasi- 
renčiius Šidlauskui ir Tuini- 

- lai. Tokiu būdu dar atsirado 
-^skutinis šaltinis pataisvti 
svetainę. Taisymo darbą 
paveda board of direkto

riams, kurie apie tokius da
lykus nieko, galima sakyti, 
neišmanė. Darbą atlikti pa
veda lietuviui kontraktoriui, 
kurio niekas nematė ir neži
nojo, kas jis per vienas. Vė
liaus paaiškėjo, kad prie tų 
kontraktorių priklausė ir 
Ivaškevičius, kuris yra taip
gi ir board direktorius. Iš
syk Ivaškevičių paskyrė ir 
darbą - prižiūrėti. Taipgi 
paaiškėjo, kad kaip Ivaške
vičius ir Tuinila sakė, taip ir 
kontraktas buvo padarytas. 
Ant susirinkimo išsiaiškino, 
kad kontraktas sufalsifikuo
tas: kas protokole užrašyta, 
to nėra kontrakte, kas kont
rakte—to nėra protokole. 
Darbas atlikta taip blogai; 
jog už kelių metų vėla reikės 
svetainė taisyti ir mokėti 
tūkstančiai dol. Bet dar ne 
viskas. Staiga pasklysta 
valdybos išleisti plakatai, 
kviečianti ant 27 d. spalio vi
sus atsilankyti ant extra su
sirinkimo.

. Susirenka 44 ypatos, ati
daręs susirinkimą, pirminin
kas, paaiškina, kad kontrak
tas negeras ir kas mums rei
kia daryti, kad pas mumis 
atsišaukia kontraktoriaus 
darbininkai, kad jiems už
mokėti algas, nes kontrak- 
torius nemoka, o board of 
direktoriai teiravosi pas ad
vokatą, kuris sakė, jog turės 
draugystė algas darbinin
kams užmokėti, jeigu kurie 
atsišauktų.

Tokiu būdu draugystei ar 
neprisieis bylinėtis po cour- 
t’ą? Jeigu taip, tai reikės 
apie $700 kogreičiausia dėl 
to dalyko. Draugystė pini
gų neturi nei cento, viskas
ant skolos ir niekas daugiau 
neskolina. Nutarta rengti 
koncertas, bet ar uždirbs 
tiek pinigų? Jeigu ne, tai 
Draugystės namas atsidurs 
tokiame padėjime, apie kurį 
jau čia nenoriu ir minėti.

Jonas Guoga.

Passaic, N. J.
17 d. L.S.S. 45 kuopa pa

rengė prakalbas. Kalbėjo 
drg. L. Prūseika apie s da
bartinę karę, priežastis jos 
kilimo ir t.t. Ant galo kvie
tė aukauti Lietuvos gelbėji
mo fondui. Aukų surinkta 
$11.80. Paskui kalbėjo-drg. 
Gilius ir nurodė, kaip mūsų 
tautiečiai elgiasi, o ypatin
gai Norkus, kuris visame 
kame klauso kunigų ir Ge
dimino. Jis ir dabar agituo
ja ignoruoti visuotinojo lie
tuvių seimo nutarimus ir t.t. 
Matomai, jam ir dabar pa
liepė taip elgtis Gediminas.

N.

NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS.

Girardville, Pa.
21 d. spalio vienas darbi

ninkas nuėjo su kaimyno 
vaikais pasikasti anglies į į- 
griuvusią kasyklą. Bekasant 
jam anglį, krito iš viršaus 
žemės šmotas ir užmušė 14 
metu vaiką, o kitiems tik ko- 
jas sužeidė. Dabar daugu
ma kaltina juos, kad ėjo ten 
anglies kasti, bet visai neat
sižvelgia į tai, kokios aplin
kybės juos privertė eiti kas
ti? F. J. Levickas.

Easton, Pa.
21 d. spalio atsibuvo mi

tingas, kuriame dalyvavo L. 
S.S. vietinė kuopa, Laisvės 
rašelpinė draugystė ir teat
rališka kuopa. Buvo svars
toma, kaip parankiau su
tvarkius aukų rinkimą gel
bėjimo fondui. Taipgi tame 
susirinkime išdavė delegatai 
iš visuotinoj o lietuviu seimo 
raportus, kuomi publika pil
nai užsiganėdino, ir pilnai 
sutiko su išrinktąja valdyba. 
Ant vietos nutarta rinkti 
aukas vaikščiojant per sta
bas. Auku rinkimas turi bū-t 
ti perijodiškas—kas mėnuo 
rinkti. Tam tikslui išrinkta 
komitetas iš penkių ypatų: 
nirmininkas—F. Laurinai
tis. sekretorius—J. Pocius, 
iždininkas — F. Malkaitis; ,

kolektoriai: M. Urba ir K. 
Šveideris. Komitetui paves
ta tarp savęs susitvarkyti, 
kokiuose laikraščiuose gar
sinti aukas, kuriam kasie- 
riui siųsti pinigus ir t.t. Pa
sirodžius -reikalui, iždinin
kas bus pastatytas po kauci
ja. F. L.

Lawrence, Mass.
11 d. spalio ant L.S.S. 64 

kuopos žemės buvo išvažia
vimas, kad išdalinus roles 
veikalo “Blinda”. Jaunimo 
labai daug susirinko ir per 
visą dieną puikiai žaidė. Pa
vakariais visi susirinko į 
vieną būrį ir prasidėjo dis
kusijos. Diskusuota: “Ar 
gali moterįs turėti lygias 
tiesas su vyrais?” Diskusi
jos atsibuvo labai pavyzdin
gai.

Po diskusijų buvo įgalioti 
nuo L.S.S. 64 kuopos drau
gai A. J. Našlaitis, Pušini- 
tė ir J. Skibinauskas sutver
ti bepartyvišką chorą. Pra
dėjus minėtiems* draugams 
organizuoti chorą, tu o jaus 
prisirašė apie 40 ypatų.

Linkėtina gero pasiseki
mo naujai sutvertam chorui.

Mažoji Vergu tė?

Carfin, Scotland.
Per pasidarbavinią L. S. S. 

4 kuopos nario drg. J. Pa
kaušio, tapo sutverta vaikų 
draugijėlė “Žemčiūgėlis”. 
Susitvėrus tai draugijėlei, J. 
Pakaušis likosi išrinktas jos 
vedėju - mokintoju. Išsyk 
prie “Žemčiūgėlio” prisira
šė 21 narys. Pradėjus vai
kus mokinti dainų, deklema- 
cijų, žaislų ir tam panašiai, 
draugijėlė susilaukė 38 na
rių. Bet štai pajuto kun. 
Narbutas, kad socijalistai 
suorganizavo tokį didelį 
skaitlių vaikų ir pradėjo 
prieš tai kovoti. Supranta
ma, prie “Žemčiūgėlio” pri
guli daug vaikų ir parapijo- 
nų, bet tėvai nesibijo leisti, 
kadangi nieko blogo nemato 
toj draugijėlėj. Kunigas 
Narbutas pradėjo grūmoti 
tėvams, kad jie neleistų sa
vo vaikų prie socijalistiškos 
draugijėlės. Tėvai bandė 
teisintis, kad socijalistai 
nieko blogo nemokina, apart 
dainų, deklamacijų ir žaislų. 
Bet kunigas į tai nepaisė ir 
pasakė, kad visi tie tėvai,ku
rie leis savo vaikams daly
vauti “Žemčiūgėly”, bus iš
braukti iš parapijos. Vienok 
ir tas negelbėjo. Tuomet 
kunigas pradėjo iš sakyklos 
keikti tuos, kurie leidžia sa
vo vaikus prie minėtos drau
gijėlės ir tuos, kurie lanko
si Į. socijalistų skaitytklą.

9 d. spalio L. S. S. 4 kuopa 
parengė koncertą ir pagarsi
no, kad dalyvaus “Žemčiūgė
lio” nariai. Tas mūsų kuni
gėliui visai nervus suardė. 
Jis pradėjo bėgioti pas tė
vus, kad jie nepavelytų savo 
vaikams dalyvauti tame 
koncerte, pradėjo juos viso
kiais būdais bauginti, keik
ti—žodžiu, elgėsi taip, kaip 
tik jo protas išnešė. Paga
linus, suorganizavo savo 
buriutes, kad tą pati vakarą 
parengtų šokius. Vienok jo 
visas triūsas nuėjo šuniui 
ant uodegos. Koncertas at
sibuvo kopuikiausiai, visi 
vaikai jame dalyvavo ir la
bai daug susirinko žmonių. 
Koncerte ųž vis labiau atsi
žymėjo vaikai dainomis, de
klamacijomis ir žaislais. 
Kuopa turės pelno virš tri
jų svarų sterlingų.

Po tų visų nelaimių, kuni
gas Narbutas H d. spalio iš
liejo visą savo tulžies kartu
mą ant nepaklusniųjų ave
lių, iškeikė socijalistus, vai
kų draugi jėlę, o paskui susi
šaukė visus į blaivininkų 
skaityklą ir ten davė jiems 
pipirų?

Po kunigo Narbuto iškei
kime, kuopa ir vaikų draugi
jėlė gavo daug naujų narių.,

Už- tai reikia ištart širdin
ga ačiū kun. Narbutai, kad 
i’s tnin pasidarbavo dėl L.S. 
S. 4 kuopos. ...

Ilgaausis.

Hoosick Falls, N. Y.
Didelės bedarbės užpuolė 

mūsų miestelį. Dauguma

žmonių atleista iš so, o 
kurie dirba—tai tik . die
nas. Pertai, dauguir a-
žinėjo į kitus miestu-.

O ką, draugai, argi 
sybę sakė socijalistai 
kapitalizmo tvarka at 
žmonėms duonos kąsnį. Jū& 
tuomet to visko neklausėt— 
tai bent dabar susipraskite!

, •> Svečias. .

Rio de Janeiro, Brazilija.
(Iš privatiško laiško).

Pagaliaus aš apleidau Ar
gentiną ir atvykau į Brazili
jos sostinę. Rio de Janeiro. 
Čia gyvenimas labai veiklas. 
Kova eina mirtina—ant žūt
būt. “Gore pobieždionym”.

Bet niekis! Ši.ek-tiek drą
sos ir į darbą.

Pas jus, veikiausia,visi už
siėmę kare. Pas mus ne. 
Niekam nerūpi.

Taip bekeliaujant, reikia 
stiprybės, o ypač šalyj, toli
moj nuo draugų, beveik vi
sai tarp svetimų su nežino
mu rytojum.

Lietuvių čionais dar neuž
tikau. Jeigu užtiksiu—pra
nešiu.

J. U.

Roseland, 111.
Spalio 25,.d. Liet. Scenos 

Mylėtojų Ratelis statė sce
noj Togobočno penkių veiks
mų drama “Iš Meilės”.Neuž
imdamas ilgos vietos kriti
kai, tiek pasakysiu: atlošė 
taip silpnai — kad silpninus 
jau ir ’negalima. Aktoriai 
savo rolių nežinojo, darė il
gas pauzas praleisdami net 
ištisus knygos puslapius; ir, 
vietoj penkių veiksmų — su
lošė šešis.

Lošiant penktą ir “šeštą” 
veiksmą, publika pradėjo la
bai nerimauti. Daugumas 
apleido svetainę, o likusieji 
kėlė “jomarką”, kol užsibai
gė lošimas.

Ateity L. S. M. Ratelis, 
turėtų vengti nuo tokių gat
vinių lošimų ir prisirengti 
pre darbo gerai, bet nešaldy
ti žmonių nuo scenos, nes 
taip veikdami, užkenkiat ir 
geriems vakarams.

Roselandietis.

Rockford, Ill.
23 d. spalio buvo visuoti

nas lietuvių susirinkimas, 
kuriame dalyvavo Letuvių 
Ukėsų kliubas-, Lietuvos Sū
nų ir Dukterų draugystė, 
Socijalistų Partijos Lietuvių 
skyrius ir S. P. Jaunimo Ra
telis. Susirinkimo tikslas — 
išklausyti raportą nuo dele
gato, dalyvavusio lietuvių vi
suotiname seime ir sutvar
kyti aukų rinkimą Lietuvos 
Gelbėjimo Fondui. Atida
rius mitingą, delegatas išda
vė raportą ir tuomi publika 
užsiganėdino pilnai.

Kad sutvarkius pasekmin
gi au aukų rinkimą, susirin
kimas išrinko keturias ypa- 
tas: F. Raškevičių, A. Kelią, 
S. Petrauską ir V. Ribikauc- 
ką. Šie draugai įgalioti eiti 
per stubas ir rinkti aukas 
dėl nukentėjusių Lietuvoj 
nuo karės.

Taigi, draugai Rockfor- 
diečiai, neatsisakykite nuo 
aukų, kuomet pas jus atsi
lankys minėtos ypatos, nes 
tos aukos eis sušelpimui mū
sų brolių lietuvių, o ne ko
kiems ten Paryžiaus biu
rams. kur renka Gabrys ir 
kitokie gaivalai. Męs aiš
kiai matom, kaip jie rūpina
si Lietuvos gerove: kada Ga
brys čia pradėjo rinkti au
kas ,tai pasakė, kad Lietuvos 
sušelpimui, bet kuomet su
rinko nevisai mažai, tai pa
aiškino, jog pusė aukų ei
siantį ant biuro, o kita pusė 
Lietuvos sušelpimui.

Taigi, visi prie darbo! Męs 
turime parodyti, kad atjau
čiame- savo nelaimingiems 
broliams, kurie dabar ran
dasi didžiausioj nelaimėj.

♦
* ♦

24 d. spalio S. P. Lietuvių 
Jaunimo Ratelis vaidino ant 
scenos veikalą “Lizdas na
minio liūto”. Lošimas išėjo 
p-ana puikiai ir publika pasi
liko užganėdinta. Publikos 
buvo nemažai ir pelno liks.

Ilganosis.

Eašton, Pa.
“Laisvės” N. 81 tilpo iš 

mūsų miesto korespondenci
ja, kurioj tarp kitko pasaky
ta, kad nekurie dainininkai 
aip prastai dainavo, kad net 
ausyti negalima buvo. Man 

odosi, kad korespondentas 
visai neteisingai parašė: jei
gu būtų jau taip prastai dai
navę, tai publika nebūtų taip 
delnais plojus. Reiškia, dai
navimas publikai patiko, 
kad jinai plojo. Matomai, 
tik korespondentui nepatiko 
ir jis parašė. L.

Jersey City, N. J.
Spalio 25 d. čia atsibuvo 

prakalbos, kurias parengė 
Birutės moterų draugija. 
Prakalbos buvo rengiamos 
su tikslu, kad praskleisti pla
tesnę agitaciją tarpe vietos 
moterų ir supažindinti jas 
su jų pačių kasdieniniais gy
venimo reikalais. Kalbėto
ju buvo drg. J. Šukys iš 
Brooklyno. Kadangi dau
giau kalbėtojų nebuvo, tai 
drg. J, Šukiui prisiėjo kalbė
ti net dviejuose atvejuose. 
Pirmu atveju jis kalbėję 
apie moterų reikalus ir jų 
organizacijas; pagaliaus už
drožė gerokai ir vietiniui 
kunigužiui, kuris deda visas 
savo pastangas, kad tik su
ardžius Birutės draugiją.

Antru atvejų kalbėjo apie 
dabartinę karę, baisų padė
jimą Europoj ir ką turi gero 
darbininkai iš karių.

Publikos buvo apie 80 ypa
tų, ir visi ramiai užsilaikė, 
nors, matomai, kaikuriems 
ir nelabai patiko, kuomet 
kalbėtojas palietė vietos ku- 
nigužį, bet nei vienas neiš
drįso kelti betvarkę. Bet 
vienas dalykas, kurį negali
ma praleisti nepaminėjus, 
tai nepadorus elgimasis tūlų 
moterėlių su savo kūdikiais. 
Pavyzdžiui: ateina ant pra
kalbu ir su savim atsiveda 
visą pulkų vaikų, ir duoda 
jiems pilną laisvę daužyties 
po svetainę, vartyt sėdynes 
ir kitokią betvarkę kelti 
taip, kad kartais net negali
ma girdėti,ką kalbėtojas aiš
kina. Tai yra vienas iš ne
švarių pasielgimų ir kiekvie
na moteris turėtų stengties, 
ant kiek galima, suvaldyt 
savo kūdikius. Taipgi nega
lima praleisti nepaminėjus 
ir tai, kad mūsų kunigužis 
su keletu apjakusių fanati
kų dar vis nepaliauja kenkti 
Birutės draugijai. Matyda
mi, kad jokiu būdu jie neį
stengė minėtą draugiją su
griauti, tai sumanė sutverti 
kitą kokių ten pramuštgal
vių “susaidę”, po vardu :Lie- 
tuvos Sūnų ir Dukterų, Bro
lių ir Seserų, po globa pane
lės Švenčiausios. Ir štai 25 
d. spalio, kuomet Birutės 
draugija parengė prakalbas, 
tai minėti gaivalai tam-tyčia 
tą dieną parengė savo “su- 
saidės” susirinkimą, ir kuni- 
gužis laike pamokslo ap
skelbė, kad žmonės neitų ant 
prakalbų, bet eitų, kas tik 
gyvas, į minėtos “susaidės” 
susirinkimą. Bet ir čia jiems 
nenusisekė. Ant prakalbų 
susirinko nemažas būrelis 
žmonių, ir prie draugijos 
prisirašė 6 naujos narės.

Beje, praeitą kartą prane
šiau kad atsisakė nuo daly
vavimo pašventinime bažny
čios D. L. K. Algirdo ir Šv. 
Jono Krikštytojo draugijos, 
dabar sužinojau, kad ir vie
tinis L. U. P. Kliubas pana
šiai pasielgė. Matomai, ku
nigužis jau visiems gerai į- 
kyrėjo. Slaptukas.

PROTESTAS PRIEŠ “A- 
TEITIES” REDAKCIJĄ.

Lawrence, Mass.
“Ateities” N. 40 tilpo iš 

mūsų miesto korespondenci
ja pilna visokių nesąmonių 
ir šmeižimų ant pirmeivių. 
Nieko ypatingo nebūtų, kad 
“Ateitis” talpina tokius 
šlamštus, bet svarbu tame, 
kad korespondentas pasira
šė po ta korespondencija 
slapyvardžiu “Mažoji Var
guolė”, kuri aš vartoju penk
ti metai. Sakyčiau, kad re
dakcija nieko nežinojo, per 
tai daleido savo korespon
dentui taip begėdiškai pasi

elgti, bet pasirodė, kad ir 
“Ateities” redakcija priside
da' prie tokių begėdiškų dar
bų. Aš parašiau atšaukimą 
į “Ateitį”, bet “Ateities“ re
dakcija mano to atšaukimo 
visai netalpino, o man davė 
atsakymą, kad, esą, nesvar
bu, Tai begėdiškas “Atei
ties” redakcijos pasielgimas, 
prieš kurį aš viešai protes
tuoju ! Aš nepaveliju savo 
slapyvardį vartoti • “Atei
ties” korespondentui, o jeigu 
bus ir toliaus vartojamas, o 
redakcija vis talpins, tai tuo
met aiškiai matysis, kad “A- 
teities” red. su savo kores
pondentais naudojasi sveti
mais pirmeivių slapyvar
džiais, kad tuomi apšmeižus 
pirmeivius.

Mažoji Varguolė.
Nuo red. — Talpindami šį 

Mažosios Varguolės protes
tą, stačiai stebiamės, ant 
kiek redakcija doriškai nu
puolus! Talpinti korespon
dencijas po svetimais slapy
vardžiais ir paskui pasakyti, 
kad tai “nesvarbu”! Kur 
žmoniškumas?

Scranton, Pa.
Šiomis dienomis persisky

rė su šiuom pasauliu keturi 
lietuviai. Feliksą Vencevi- 
čių užmušė anglių kasykloj 
puldamas iš viršaus akmuo. 
Velionis turėjo 52 metu am- 
amžiaus, 13 metų išgyveno 
Amerikoj, paėjo iš Vilniaus 
gub., Trakų pav., Jeznos Vai
čiaus, Sakonių kaimo. Neve-

Neseniai tapo sužeistas 
anglių kasykloj Mykolas Ja
nuškevičius ir nugabentas li- 
gonbutin; ten išbuvęs tris 
savaites mirė. Velionis turė- 
jojo 45 m. amžiaus, 23 me
tai, kaip Amerikoj. Paėjo iš 
Vilniaus gub., Trakų pav., 
Punios parap. Pasiliko pa
ti su 4 mažais kūdikiais.

Šiomis dienomis atrasta 
negyvas ant gelžkelio Jonas 
Kačinskas. Anghi laikraš
čiai buvo paskelbę, būk jis 
pats nusinuodijo, bet dakta
rai pripažino, kad mirė šir
dies liga. Velionis turėjo 42 
metu amžiaus, 12 metų, kaip 
Amerikoj. Paėjo iš Vilniaus 
gub., Trakų pav., Jeznos 
valsčiaus, Jundeliškių kai
mo. Paliko pačią ir tris kū
dikius. Palaidotas ant lie
tuviškų kapinių.

25 d. spalio taipgi mirė ge
rai vietos ir apielinkių lietu
viams žinomas Pijus Pasiac- 
kas. Velionis turėjo 64 me
tus amžiaus, Amerikoj išgy
veno 43 metus, per visą laiką 
buvo progresyviškas žmo
gus, o į pabaigą tapo karštu 
socijalistų ir energiškai vei
kė tarp socijalistų. Jo gyve
nimas buvo labai margas. 
Apie jį parašysiu plačiau ki
tą sykį. J. Petrikys.

DARBAI.
Torrington, Conn. — Pas

taruoju laiku darbai visai 
silpnai eina; dirbame po 2, 3 
ir 4 dienas į savaitę. Iš ki
tur pribuvus darbas negali
ma gauti.

Laisvas Vaikas.

Westville, Ill. — Darbai 
pastaruoju laiku labai suma
žėjo. Daug bedarbių, o jei
gu kurie ir dirba, tai tik po 
3 dienas į savaitę.

Long Island City, N. Y — 
Šiame miestely nemažai lie
tuvių, kurie, daugiausia, 
dirba Pullmano Com. Be
darbių pas mus mažai yra; 
darbininkai įvairių pažiūrų. 
Pirmiaus čia svarbią rolę 
lošdavo ilgaliežuviai, bet da
bar jau nieko negelbsti, nes 
bosai neklauso liežuvių mali
mo, bet reikalauja iš kiše- 
niaus skambučių. Nors abel- 
nai darbai nesumažėjo, bet 
darbininkų skaičius vis ma
žinama ir mažinama. Iš ki
tur pribuvus darbas sunku 
gauti. Darbininkas.

Clinton, Ind. — Darbai 
anglių kasyklose eina pras

tai. Kelios šaftos kaip su 
stojo nuo 1 d. balandžio, tai 
ir dabar dar stovi. Neku- 
rios dirba nuo 2 iki 5 dienų į 
savaitę. Uždarbiai menki. 
Darbą už dyką sunku gauti. 
Apart anglių kasyklų kito
kių darbų nėra.

Giliuks.

Boston, Mass. — Šiomis 
dienomis vietos darbo jieš- 
kojimo biuras daugelį darbi
ninkų siuntė į girias. Susi
rinko labai daug bedarbių. 
Pirmiausia buvo paliepta už
siregistruoti ir įmokėti po 
du doleriu. Kada jau iš atsi
lankiusiųjų surinko po du 
du doleriu, tai dalį jų išsiun
tė, o kitiems liepė ant ryto
jaus ateiti. Atėjus ant ryto
jaus, liepė dar palaukti. Da
bar daugelis kasdien vaikš
čioja į biurą ir laukia, kad 
jiems duos darbą. Daugelis 
norėtų atsiimti pinigus, bet 
negauna.

Tai taip išnaudoja bedar
bius.

Prigautas darbininkas.

Norwood, Mass. — Darbai 
pastaruoju laiku labai suma
žėjo; dar niekas nepamena 
tokių bedarbių šiame mies-' 
tely, kaip dabar. Daug ran
dasi bedarbių. Darbas nega
lima gauti. T. B. “

Worcester, Mass. — Pas 
mus darbai vis eina mažyn ir 
mažyn. Pastaruoju laiku 
tapo daug paliuosuota iš 
krautuvių darbininkų ir 
darbininkių. Daugybė be
darbių vaikščioja gatvėmis, 
o jeigu kurie ir dirba, tai ne
pilną laiką. .

Liaudies Vergė.

Abridge, Pa. — Čia randa
si milžiniška tiltų išdirbystė, 
kuri pastaruoju laiku pra
dėjo “unijiškai” dirbti po 8 
valandas į dieną, o nevedu
sius žada visai atleisti. Ne- 
kurios dirbtuvės dirba po 
tris dienas į savaitę, o kitos 
dar mažiau. Tik spygliuotų 
(erškėtinių) tvorų dirbtuvės 
pradėjo dirbti dienomis ir 
naktimis. Molderių net ne- 
dėldieniais neatleidžia. Dar 
niekas neatsimena, kad taip 
smarkiai dirbtų . Taipgi ne
žiūri, kaip darbas atliktas, 
tik žiūri, kad būtų greitai 
padaryta. Bosai sako, būk 
Francija ir Angli ja tverianti 
tvoras nuo Vokietijos ka- 
riumenės.

J. Vinikaitis.

Akron, Ohio. — Darbai 
pastaruoju laiku visai suma
žėjo. Bedarbių randasi la
bai daug. Darbas stačiai ne
galima gauti.

Akronietis.

Redakcijos Atsakymai.

M. V. — (iš So. Bostono} 
Netilps. Viena—silpnas da
lykėlis, antra—nėra jūsų 
pavardės.

J. Kavlaičia.—Musų mo
ters kaipo nebylės—netilps. 
Mažai naujų minčių.

Paišiukui. — Straipsnelis 
“Merginų Atydai” silpnas, 
netilps.

J. Dabuskiui (Scrantone). 
Laišką nesunaudosim, nes 
naujienų veik nėra. Vienok, 
ačiū, kad prisiuntėt.

B. Kirstukui (Courney, 
Pa.).—Nesunaudosim, nes 
labai mažai kas naujo prane
šama.

P. Besis.—Apie Newarko 
rush prakalbas jau buvo ra
šyta “Laisvės” N80. Atleis
kite, kad negalim sunaudoti.

V. Kelmelis.—Apie tai jau 
buvo rašyta. Atleiskite, kad 
negalėsim sunaudoti.

Laisviečiui, Philadelphia, 
Pa.—Po tokiomis korespon
dencijomis reikalinga pasi
rašyti tikrą pavardę. Tams
ta kriminališkai apkaltini 
kitus, o pats nepasirašai sa
vo pavardės. Redakcija to
kias korespondencijas, visuo
met talpina gurban, tai ir 
tamstos patalpinom.
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Tel. 2334 Green point.
Puikiavnia vieta lietuviams pas
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Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 
plaukai slenka; tūkstančiai jau likos 
išgydytais. Gydymas DYKAI!

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

mokslu 
lai perskaito 

Kaina ..............

k

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

109 Grand St.,

“Laisvės” advokatas Į

GERBIAMAS TAMISTA: 
šiuoini turime už garbę 

'ums pranešti, jog jau lai
bas užsisakyti rudeninius 
r žieminius siūtus, over- 

kolus y- kitus drabužius.
Mūs drabužiai yra pa

siūti geriausių kriaučių ir 
kiekvienam puikiai tinka.

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

Mūsų puikiai 
darbas 
biznį, 
•rarsinimai, tai 
ti kostumeriai.

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

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

Su didžiaus:a paguodone 
SCHNEIDER BROS.

SCHNEIDER BROS.
d St., Brooklyn, N Y 

Tarp Roebling ir Havemeyer Sts.
P. S. Nepamirškite šio numerio.

Męs nieko bendro netu rime su kitais Storais.

JUOKŲ KĄSNELIAI

V/ M

Rusų kareiviai Prūsuose.
Pirmas kareivis: — Nu vot, čiort vozmi, prūsų deg

tinė daug geresnė už mūsų vodką.
Antras kareivis: — Da, brat, kad taip dievas padėtų 

carui batiuškai užimt visus prūso monopolius, tada tai 
pagertumėm.

ORAKULO PATARIMAI, toli septyniosdešimts. Mm 
Gerbiamas Orakulėli: —

Kaslink tamistos užklau
simo, ar aš buvau pas kuni
gą už gaspadinę, tai turiu 
prisipažinti, kad buvau. Iš
varė todėl, kad pradėjau du- 
žėti. Ar tamista supranti, 
kodėl pradėjau dužėti? (To
dėl, kad prakandai obolį 
O rak.).

Apie pinigus ir garnį, tai 
tamista nesirūpink. Tas ku
nigas; pas kurį aš buvau už 
gaspadinę, žadėjo kas metas 
atsiust garnį ir jam po spar
nu pakišt šimtinę.

Kopūstus verdu ir su pan- 
čekom ir su kitokiais tink- 
sais, bet su prūsokais dar 
niekad nebandžiau. Vienok, 
jeigu norėsi, tai išmoksiu.

Dabar lauksiu galutino 
žodžio ir tikiu, kad tamista 
sutiksi mane vest. O kaslink 
to, kad pas tamista, kaip čia 
pasakius, ne viskas randasi, 
tai man dar geriau.

Metežnykė.

Atsakymas: —
Nuo bado, ugnies, vainos 

ir nuo tokios mergos, kaip 
tamista, apsaugok mane 
viešpatie! Tamista turi ži
noti, kad aš neesu kokiu 
nors zakristijonu ar varmis- 
tra, kad leisčiau tamistos 
numvlėtam prabaštėliui 
“darbuotis” no mano firma 
“tautos labui”.

Jeigu jau tomistą būtinai 
nori surasti toki fūliš vyrą, 
kuris tamista imtųvtai pa- 
jieškok per “Draugą”. Ora
kulas nenataria nei vienam 
“Laisvės” skaitytojui su ta
mista susidėti.

Dialogas.
Jurgis: O, sveikas gyvas 

Baltrau! Ei, klausyk, Balt
rau ! Ar tu matei tą ponią, 
su kuria aš šiandien vaikš
čiojau?

Baltrus: Ogi kaip! Ma
čiau.

J.: Tai mano pati! Ar 
matei tą juodą šilkinį anda- 
roką, kurį ji buvo apsisegu
si? *

B.: Tep, Jurgi, tep!
J.: Tai aš jį jai daviau.

Kaip tai laikas pamaži ei
na!... Oh! Aš niekada ne
užmiršiu tą malonų rytą, 
kuomet aš su savo numylė
tąja ėjau į bažnyčią taku, 
pilnu žydinčių balandų, us
nių i? gysločių . Ji buvo taip 
baili, kaip... kaip čia pasa
kius... kaip... kaip varlė! Aš 
irgi labai lėtas. Einant per 
girią, ji mane užkalbino; tai 
aš mislijau, kad širdis man 
iššoks. Kada aš sutikau ant 
to, tai ji net apalpo. Atsi
peikėjusi, į mane maloniai 
pažiurėjo ir sako: “Jurguti, 
mielas! Tu negalėjai manęs 
čia vienos palikti!” Ak, tai 
kvailas buvau, kad apsiženi- 
jau. Nu, ko man reikėjo ne- 
ženotam? Tai kvailas! Pa- 
mislykit: po apsivedimui pa
mačiau, kad mano pati turi 
svetimus dantis, svetimus 
niaukus ir — net svetima lie
žuvį! Žodžiu sakant, ji tu
rėjo tiek daug svetimų sąna
rių, kad man net koktu pasi
darė. Pamislykit! Į trečią 
dieną po vestuvių, ji man ta
rė : “Aš esu taip pailsusi, 
kad negaliu nei kojų pasidė
ti”, — “Dėl dievo meilės, Ro
že!” sakau: “ar tu ir kolas 
pasidėdi?!...” A — a!... Tai 
viskas nieko; tik — stebėti- 
niausia: kaip ji gali gyventi 
nieko neturėdama! O, tai 
klausunas! — Berods, kada 
apsivedžiau, ji buvo našlė ir 
turėjo devynis vaikus. Pen
kis aš pats jau turėjau. Pa
gyvenę keturis metus mudu 
abudu susilaukėme dar pen- 
kiatą vaikučių. Taip, kad vi
so buvo — viso buvo... (skai
to ant pirštu) — o, apie pus
kapis! Syki, kada visi vai
kai buvo kieme, iš viso... 
tiek, kaip pirmiau sakiau, — 
mano pati. įbėgo į trioba 
sušuko: “Jurgi, Jurgi! Eik 
greitai laukan! Greitai sku
bink! Lauke didžiausios 
muštynės!” — “Na, o kas 
ten do muštynės?” aš už
klausiau nenasiiudindamas. 
“Greitai, greitai! Tavo vai
kai ir mano vaikai muša mū
sų vaikus! Baisu žiūrėt, 
kas darosi!...”

J.: Žinoma! Ar matei 
tuos deimantinius karielius, 
kuriuos ji turėjo ausyje?

B.: Tep.
J.: Jie atsiėjo man šimtą 

dolerių! Aš juos jai daviau!
B.: Ištikro?
J.: Žinoma: Ji labai gra

ži: turi juodas, gražias akis? 
ar ne? Ar matei jos akis?

B.: Tep. (Į šoną): Ha! 
Apuokas apuokui visada 
gražiausias sutvėrimas!

J.: Tai aš jas jai daviau!
B.: Katu davei?
J.: Akis.
B.: Eik jau, eik, melagi! 

(Baltrus nori išeiti).
J.: Palauk!
B.: A! Aš melagių ne

klausau! (Išeina).
J.: Tai tiesa! Palauk!... 

Mm-mm! O! Aš niėkuo- 
met neužmiršiu savo vestu
vių dienos! Mm... Tai jau 
bus apie keturi m^tai, kaip 
aš pakvAjšau, /areru ve
džiau

Visa kompanija.
Petras Daukus buvo taip 

įpratęs pasirašyti kompani
jos vardu, kad kuomet jam 
atsiėjo pasirašyti* po jo sū
naus metrikais, tai jis para
šė, kad vaiko tėvu yra: Dau
kus, Juška, & Co.

Debesys.
“Kas do rūpestįs ponui, 

kad taip išrodai lyg ne savo 
kailyje?”

“Blogai”, atsakė turtingas 
oonas, vedęs jauną mergą.* 
“Man į galvą įėjo gili, tamsi 
abejonė . Mano pati sten
gusi mane priversti, kad aš 
daugiau nenešiočiau kamašų 
su guminiais padais”.

Ji turi su kuo pasibovyti!
“Nesibijok tos karyės! Ji 

nieko nepadarys. Ji tik bo- 
vytis nori”. \ •

Tarnaitė: “Aš savo amžį 
nesibovifau su karve, tai ne- 

džiau... Mm... Ištikro! O noriu ir prasidėti" 
man vis rodėsi, /kad jau tie-)

LAISVĖS” KNYGOS:

Lietuviai atvykstanti C-gon
Kad ir kažinkokius sumanymus turėtumėte, 
svarbiausias reikalas visados yra susipažin
ti su geru banku. ♦

Beveik visai nekeizdamas reikaftUvedi
mo būdo nuo pat savo įsisteigimo iškurnė
tais, State Bank of Chicago visados laikėsi 
pamatinės savo taisyklės—konservativumo, 
mandagumo ir sąžiningumo, o tuomi ir įgijo 
didžiausią žmonių pagarbą ir ^’’tikėjimą.

Bankas po valstijos vyresnybes ir 
Apskaitų Buto priežiūra.

Pamatinis ir Atsargos Kapitalas daugiau 
kaip 4,500,4)00 Dolerių.

MOK/t 3%METAMS. LIETUVIŲ TAUPO
MOJI KASA.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

vice-prezidentas.
F1. Bartkus, 1055 Jenne St., protoko

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

Jenne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave.J. Sukelis, 71*2 Park Ave.

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

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

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

50 Newel) St. ir P. Beišis, 173 N. 
Fremont Ave.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

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

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

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

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

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

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

LIETUVIU 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.Jirooklyn, N. Y. z
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. Deutennann, Lake St., 
White Plains, N. Y. -

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP J| ĮKŪNYT? 
Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas soči jalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalista ši knyge- 

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO 
BASTILIJA. Parašė V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de
dasi Rusijos kalėjimuose, jei 
dar kas negirdėjo kiek lais
vės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit
šią knygelę. Čia jūs atrasit, 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina aut mirties.

MOTERŲ
20c

KOSTUMIERISKAS KRIAUCIUS

4

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

„ĮO'l E. Main St., Danville, II). 
Finansų Sekr, 2) J. Stasiulevičius 

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

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

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

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

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

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

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų nprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalniečių ir t. t. Pas mane ta- 
voras gera ir prekes pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

PADĖJIMAS EVAN- 
IR APAŠTALŲ RAš- 
Parašė Z. A'.’ksa. ši 

knygele išaiškina, kokis mo
terų jiadejimas buvo gilioj se
novėj ir kaip tink moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kairia

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

LIAUDIES DAINOS. Tąi 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 norį vesti tikslingą gy
venimą, šioje knygelėje gali 
rasti daug pamokinimų. 
Kaina tik .........................

LEKCIJOS APIE ATSK IRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

MOKSLĄ S R A N K žl N Y STŪS
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
interesuojasi, 
šią knygelę.

IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO, k aina ..................

ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .. 
STEPONAIČIO RAITAI, kaina 

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

KALTĖLIAI, kaina ......
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PASAULIŲ RATAS, 

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

atliktas 
išplatina mums 

Geriausi mūs na- 
i užganėain-

r r os e.

20c

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

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS. N t W. YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

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

Y. S0UTH BOSTON, MASS

820 Bank Street,’ Waterbury, Conn.

Antro Visuotino 
Lietuvių Seimo Am

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

71 Grand

Skanus alus, 
gardi arielka, 
fllius, visokie 
••ynas, kvepeu- 
•i cigarai, Ir 
lufkųs užkan- 
Ižiai. Salė dėl 
oltingų Nepa
mirškit šio« 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti. .

Brooklyn, N. Y.

Morris HILLQUITH
30 Church St. 

New York City.
Ofisas atydaras nuo lt) iki 5 vai. 

vakaro.

R. KRUČAS

FOTOGRAFISTAS
152 Perry Avenue 

Maspeth, L. 1. N. Y.

kampas Clermont St.

St
Palei Wythe Ave.

Ar skaitai

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
Chicago, Ill.

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

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

Philadelphia, Pa.
Susinėsimų Sekretorius l),M.M.Rice- 
' Herman, 140 E. 19th St..

New York, N. Y.
Susinėsimų Sekretorius 2)J.Neviackas 188 Roeblinr S'

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

Jeigu tu nori žipoti, kur randasi pe
kla, kaip kankiną “velniai dūšias’^ ir 
ką kalba tos dūšips, kurios papuola j 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų inirtin laiškai ir šlisseibur- 
go Bastilija”, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję,

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

“LĄISVfi",
Brooklyn, N. Y.

Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tnojaus išsirašyk. 

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

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

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

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

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

rį dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR„
BELSHILL, SCOTLAND.

Geriausia Lietuviška

7^17

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dieną. 

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

A. B. BRONSTEIN
26 Siėgel St., ^Brooklyn, N. Y.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE K A NT- 
' RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

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

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

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

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektnkos 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 
U0 E. 22nd St., New York.N.Y. 
tarpe 3rd Ir Lexington Avenue,

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

Atsiųskite už 2c. markę, o 
(ausite labai žingeidžią kny- 
relę dovanai!

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metams.



Laiškai iš

SEVERA'3 TAB-LAX

O
stuikininkai visai prapuolė.- |

602 Church

Gal’atin, PaBox 69,

PAJIESKOJIMAI

« DR. ALEX. O’MALLEY

pa- 
uric

i

Yra rekomenduojamas, 
kaipo veiklus tepalas bo- 

sigydymul nuo

Pajieškau apsivedimui doros mergi- 
" i 25. Aš esu 25 m. 

mylėtų apsivesti,

Galimi ginti kiekvienoje aptickoje. Reikalaukite Severos 
F•operatUB. o jeigu aptiekorius neišpildytų jūsų 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

Cukrinis vidur In suliuosuoto- 
jas vaikams ir su .ugusiems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Ssvera’s tied catcd Skin Soap 
(Severo.! Gydantis Odinis. Muilas.)

Vaik-irns ir suaugusiems..
Kaštuoja 25 centus.

po biskį angliškai. Kam 
darbininkas, malonės at-

Lietuvos. I

Iš4 Zyplių gm. (Naum.

| veikslu.
Andrius Kalasauckas

Pa- Box 106, Puriton, Pa.
ėmė kariumenėn net moky-| (84—88)

įi - " '

i

K. šnayder
St., Easton, Pa.

10c

«

i

' šeimynos istorija

w

Iš Laukavos (Kauno gub.) 
rašo J. Geribai į Moline, III.
—Prie mūsų yra labai blo- N 
gos naujienos, bet apie tą g 
blogumą nėra galima rašy- 
ti, nes nėra valna rašyti. Kad g 
tamsta-sūneli žinotuni, tai Sj 
būtum labai nuliūdęs. Ne Lg 
pas mus vienus, bet visame 
sviete taip yra. Pačtose 
skaito gromatas. Jeigu ran- ĮįJ 
da ką nors — tuoj suplėšo.—

Iš čekiškių (Kauno gub.) 
rašo Maziliauskui į Nobles
town, Pa.—Duodame žinoti, 
kad męs esame sveiki, tik ne
linksmi. Pas mus jau suėmė 
visus bilietninkus ir zapas- 
nuosius. Paėmė Kačiulio 
Jurgį, Franciškų ir Simą. 
Taipgi išvarė ir daug pažįs
tamų. Atėmė mums visus 
gyvulius. Paliko tik vieną 
karvę. Atėmė ir geresnius 
arklius.

SEV ERA’SGothard
E

(governs < ioihariiiškaB Aliojus)

reumatizmo, 
strčndieglių, 

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

kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- 
šių c.lcgUų ir skaudėjimų, kur tepalas pap- 
rr vartodamas arba patariamas.

;,u 23 a e>0 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje

g •5

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, 

KUOPOMS ir KEIUBAMS!
Išdirbu visokius 

KOKARDAS, “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

NG V EI >T Y M ANU FA CT U R E R
123 Ferry St. Dep. L. Newark, N.J.

Sveikatos S»HM>

MUZIKAUŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE

LkJ’S- C?5

Jei to- 
__ r. ^malones atsi
šaukti ir prisiųsti savo paveikslą.

v . — —c v # . P. MarelisMan dabar reikia vežti pav.) rašo J. Maksvičiui į 1032 w. Lake st., Chicago, 111. 
Kaunan 30 pūdų dobilų ir 40 Hammond, Ihd. — Duodu ; „JMZ88)

9 . antįra jums žinoti, kokios navynos' -----
-.y'-;. ’ t-L : ipas mus dedasi. Liūdni lai-

Ant Vieškelio stovi po kai ir didis kraujo pralieji-i malonėkite prisiųsti laišką su savo pa- 

.. _ . ___ Pradžioj karės visi la-1

pūdų rugių. ' 
diena reikia vežti bilietnin- 
kus. .
kareivį ant kožnų dviejų jmas. ‘ _ _
viorstų ir daboja telegrafo bai buvom nusigandę.
stulpus. (

Pas mus nieko daugiau tojus, sekretorius, bile tik‘pigiai, 
negirdėti, kaip tik ašaros.— randui slūžija—visi susiga- .

Iš Pakuonio (Marijamp. dijo į karę. I er Šilinę buvo Binghjnntono į 
pav.) rašo M. P. Chupui į'didelis svieto sumišimas.
Ansonia, Conn.—Dar męs 
esame sveiki ir gyvi, ale ne
tikėjom jau, kad liksime gy
vi. Kaip apšaukė mobiliza
ciją ir kaip pradėjo kariu
menė traukt į Prūsų pusę, 
tai labai buvome visi nusi
gandę—vieni ant vainos va
žiuodami, o kiti namie likda
mi. Niekas nesakė, kad Ru
sija nugalės Vokietiją. Bu
vo Lietuvoj tik vienos aša
ros apie nedėlią laiko. Visi 
laukėme tik vienos mirties, 
ba matėm prūsų žvėrišku
mą.

Kada vokiečiai buvo už
ėmę Kybartus, tai Lietuvoj 
pasidarė sumišimas. Tuomet 
daugiau nieko nebuvo gir
dėt, kaip tik riksmas, šunų 
lojimas, dejavimai. Labiau
sia rėkė žydeliai. Per nak
tis visais keliais buvo di
džiausias bildėjimas ir veži
mų barškėjimas. Kožnas, 
įsidėjęs vežiman kiek maisto 
ir vaikus, ir važiuoja į ry
tus, palikdamas gyvenimą ir 
gyvulius. Visko nei negali
ma aprašyti.

Kaip atėjo žinia, kad prū
sus nustūmė toliaus, tai visi 
taip, kaip iš numirusių atgi
jo. Visi į savo namus sugrį
žo.—

Iš Vilkaviškio rašo vienai | 
“Laisvės” skaitytojai į New 
York, N. Y.—Baisią baimę 
turėjom, kaip pradėjo muš- 
ties po Kybartais. Pas mus 
net langai byrėjo. Mislijau, 
kad jau gana gyventi ant 
svieto. Aš buvau ant stui- 
kos su Gerulio padvada, tai 
važiavom keturias paras į 
Prūsų žemę. Nuvažiavom 
net į patį Insterburgą, ale1 
nieko negirdėjom. 
Čiau du mūsų kareivius nu 
šautus, 
daug buvo matyties užmuš-Įveiksllu 
tų. Dabar mūšiai eina ne- Box 138, 
toli Karaliaučiaus.

Kiti, kaip buvo ant stui- 
kos, tai parbėgo, palikę ir 
arklius ir viską.

_____ svieto ________ ( 
Mislijom, kur bus dingti, ale 
dabar vėl truputį ramiau, 
kaip tuos prūsus tolyn nu
varė. Kariumenės per die
nas eina tūkstančiai tūks
tančių. Kareiviai veik visi 
rusai, lietuvių beveik nema
tyt. Nieko blogo kariumenė 
nedarė, tik tiems, kurie pasi
priešino.

Kazokai jieškojo socijalis
tų. A. Dovydaičiui rašo iš 
Lukšių, Naum. pav. į Detro
it, Mich.—Socijalistų nėra 
pas mus. Pirmiau kazokai 
jodinėjo ir klausinėjo, ar nė
ra socijalistų. Tai bijo jie 
pasirodyt. Snapso nėra. Iš
daužė monopolius. vTai visi 
girtuokliai eina anksti • na
mo iš Lukšių. Iš Naumies
čio parapijos žmonės išbė
giojo, o męs gyvename taip, 
kaip jūs buvote palikę.—

. Galima pamatyti bile kada.
Pajieškau Stasės Dombrauskiūtčs, 

kuri praeitą pavasarį išvažiavo iš 
tuntono į So. Omaha, Neb. 
F pajieškau jo. bro'ių V’ado i: 

Boleslavo. Meldž.u atsišaukti.
J. M. Bučinskas

5 Murphy Ave., Binghamton, N. Y.

Pajieškau darbo prie Restauranto. 
Esu gerai išsilavinęs tame darbe 
Kalbu lietuviškai, rusiškai, lenkiškai, 
latviškai ir 
reikalingas 
sišaukti.

Pajieškau draugų Juozo Kučausko, 
Antano českaus ir Vinco Rinkevi
čiaus, Suvalkų gub., Pilviškių parapi
jos, kaimo Aglinčiškės. Turiu svar
bų reikalą, todėl, kas žinot, malonėkit 
pranešti.

A. Bagdonas
^32 W. Pine St., Mahanoy Citjs Pa.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 18 iki 26 metų. Aš esu 24 metų. 
Kurios mylit dorą gyvenimą, malonė- 
kia atsiliepti ir prisiųsti savo paveiks-

PAJIEŠKAU DARBO.
Esu pusėtinai apsipažinęs su kalvio 

darbu, o ypač prie kaustymo arklių. 
Karą reikalingas tokis darbininkas, 
mėklini atsišaukti.

F. Kaminski
473 Southbridge St., Worcester, Mass.
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SAfliA IZ" 11 -- Oi I * Reikalaudami katalogo [iri• VVU UyKHl* siųskite dvicentinę štampą ir

katalogą tuojaus gausi t s. Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainoms.
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N.Y.

Užsirašykite

Mano pati Kazimiera Bulkevičiene 
paslapty išsidangino nuo manę 17 die
ną liepos su buvusiu mano burdingie- 
,ium Petru Glinskiu. Išvežė mano pi- 
ligų 8400, mėlyną geležinę lovą ir ki

tokių daiktu, dauguma supakuota į 
3 kul’erus. Pasiėmė su savim 3 vaiku
čius, kurių vardai šioki: Stasiuks 7 m. 
senumo, S’.efune 5 m., ir Adelica 2į 
m. Mano pati senumo 31 m., nedidelio 

i ūgio, tamsiai palšų plaukų, bisftį gar- 
Į mniuotų, smulkaus veido, dantįs juos

vi. Anos kavalierius apie 26 m.; ne
didelio vidutinio ūgio, plaukai tam
su; veidas rusvas, panašus biskį į i-r 
ta! i joną.

jie, Kaip susekta, pirko tikietus ver
tės 14 dolerių.

Ma'oningai meldžiu visi) brolių lie
tuvių dabot minėtus paukščius ir, pa- 
tėmijus, kur anie susikrovė lizdą, pra
nešt man. už ką prižadu duot dovanų 
$10. Adresas toks:

Jonas Butkevičius 
i c o All Nations Deposit Bank,

S. S. Pittsburgh, Pa. 
(85- -87)

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau olna nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS" praneša naujausias ir teisingiau
sias žiuias iš kares lauko ir abclnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

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

“NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

Prenumeratos kalnai
Chicago]®—per išnešiotojus -12 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicagoje matams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje, 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.

Pajieškau apsivedimui merginos 
’ nuo 17 iki 23 metu amžiaus, laisvų pa- Tik m a- ■ žiūrų . Aš esu laisvas, 24 m. amžiaus.
į Merginos,kurios nebijot laisvo apsive- 
I dimo ir norit turėti gerą vaikiną, ma- 0 arklių tai labai I lonėkit atsišaukti ir prisiųsti savo pa-

E. Raugei is, ;
Dorrisville, 1 

(83—86).

Dr. Alex. O’Malley
(Specialistas)

RUPIU ROS
IŠGYDAU greit,atsakančia 

galutinai.
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. Nc- 
reik sugaišt nuo darbo. Kada pagy
dytas, jokių diržų arba juostų nereik.

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

Pareika'auk mano iliustruotas kny
gutės apie patrūkimą, kurią a” 

jj&iųsiu visiems atsišaukuąįemsji
' Risiąs už 2c. stempą persiuntimui.

Kalbama ir rašoma lietuvi/, lai ir 
lenkiškai .

"MAUJIENOS” 1841 S. Halstcd St., Chicago, III.
Šiuoini prisiunčiu $—----------už "NAUJIENAS“------------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

L. 10

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 m. iki 21 m. senumo. Aš esu 

. . I 21 rrtetų, doras, blaivus, moku gera a-
Kltl gi matą. Mergina turi būti irgi

OFISAS 158 SO. WASHINGTON 
WILKES BARRE, PA.

“AMERICAN BEAUTIES” IN THE SCENIC SPECTACLE “WARS OF THE WORLD’S 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.

Knygelė tinka kiekvienam pasiskaityt, <> 
ypač moterims.

Agentai galėtų paimt dešimtimis egzem
pliorių ir lengvai išplatintų.

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

KONCERTINISTOURNEE
Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 

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

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

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 ištikrųjįj 
už žemą kaina. Biznis varomas per 50 
metų. Parsiduoda iš priežasties se
natvės savininko. Atsišaukite pas

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

bRANGUUSLS Uogaus turTas!
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New yotk g.
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA 

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUN0R0S
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingonhis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTTF.KA savo ilgų metų pritirimtt 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš» švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvair a« ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;
Kraujo .Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio............
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės prožkos.......... 10.,
I’iRuikos Jei kepenų..........

r Blakių naikintojas..............
i Del išvarymo soliterio.... 

Anatarinas plovimui.......
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti mostis.....................
Antiseptiškas muilas..........
Gumbo lašai................... 60c.

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
įžaj“ Reikalauki t e prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

.Taigų jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami atka 
atsilankydami j Lietuiniką Aftieką.

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

t-New York gyvuoja

50c. ir
80c. ir

25c. ir

10c. ir

#1.00 
.75 

1.00 
1.00 
.50 
.50

. .50 
1.00 
.25 
.10

3 00 
. .28 

.25 
. .50 
. .25

ir 1.00

Nuo palvos skatnl^JImo. 16c. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 1»c- *r 
Nuo dantų gėlimo. 
Nuo pet šalimo..... 
Plaukų Miprintojas. 
1 inimentas ’ 
Nuo plaukų žilimo. 
Nuo K< ut-.atizmo.. . 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių...... 
Aiitisrptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
KaMorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Kaipų naikintojas.

26c.
arba F.xpelleris

50c. ir
50c. ir

.28 

.28 
JO 
.25
.50 
.28 
.50 

1 00 
100 
.50 
.25 
.25 
.28 
.26 
.26 
.10

:5c.

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

tų, streikus, muštynes ir t.t., 48 puslapiai. Kaina 15c.

PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogų, komediją 
“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa
ranki įsidėti į kišenių. 44 puslapiai. Kaina 15c.

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

Ką* nusipirks šią? visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik 45”centai.

Reikalaukite “Laisves” ir kitose redakcijose.

LAISVES”

SPAUSTUVE

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

Platinkit “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

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

taip, 
grin-

«

183 Roebling St., Brooklyn,



Nutarta paskirti vieną va-
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Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiusime muzikališką instru
mentą, kokį jus tik norėsite.
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j mokyklą 
per laiškus 
Del platesnių

Jokūbaičių. Turiu 
todėl meldžiu atši

^V'^G^FAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00,
Atiduodame tik už .................$19.150

Tą tfrafafoną gv^rantuojame nt t) n;.|.

kišeniuje ir, išeidamas į dar-
mmn

1

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

VliTTiNi.■« 71NI4W Iveno ant būrdo pas seną gas- t ¥ IL 1 liMLu AIHIVm. padinę, taip ir gyvena. Sa- 1
Paskutiniame susirinki

me Lietuvių Ukėsų Kliubo 
galutinai nutarta įgyti savo 
namas. Tasai darbas reika
lauja didelės energijos.

Susirinkime dalyvavo la
bai daug žmonių.

> ir gyvena. Sa-
I ko, visviena aš su ja negy- 
| vensiu. Jam 20 metų, o mer- 
i ginai 30.
I Tai matot, kokios pasek
mės švilpavimo!

Abelis.
Amerikos lietuvių Mokslo 

T . . . t. .. . ir Politikos Kliubas ant ber-
11 taininio susirinkimo, laikyto 

kos Khubas Tautiškame Na-j spalio, suorganizavo 
me, 30 d. spalio, buvo suren- Įarpe kliubo narių įstaigą 
gęs prakalbas. Į vedimo diskusijų, pra-

Minetas kliubas yra be- kalbu ir t.t. 
partyviškas, bet kasžin Nutarta paskirti vieną va- 
kodel p. Labanas susivadino kara dėl lavinimosi, 
net sesis demokratiškus po- v________
litikierius ir davė jiems kal
bėti. Iš lietuviškų politikie
rių žadėjo ateiti pp. Sirvy
das ir Vinikaitis, bet—sako, 
išsigando, patyrę, kad bus J.
Šukys.

Lietuviškai kalbėjo tūlas kliubo nariai, kurie priduos 
saliūninkas iš Pennsylvani- savo vardą Veikiančiam Ko
jos p. Tabora. Tasai žmogus mitetui. 
vidutiniškai nupasakojo ir 
neguldė taip jau galvos už g 
demokratus ar republikonus.

Pono Laban o parkviest! 
politikieriai pasakojo apie 
demokratų cnatas.

J. Šukys puikiai jiems vi
siems atrėžė, p. Labanas, a- 
gituodamas už demokratus, 
pripasakojo nebūtų dalykų ____d_____ d___________
ant socijalistų: jie ir bažny-|gėsi, kadangi buvo be darbo, 
cias griauja ir šeimynišką^ 
gyvenimą ardo ir karėse da-1 
lyvauja... Turbūt visą savo M 
mokslą įgijo kokioj ducenti- atsibus mėnesinis susi rinki
nė j knygelėj, taip tie visi ar- m^s Lietuvių Gimnastikos 
gumentai išrodė kūdikiški, . . . .
neverti sudilusio cento. p. 
Labanas, jeigu moka skai
tyt, tai gali žinot, kad tik 
socijalistiškos partijos viso-1 - . -
se šalyse neduodavo pinigų -1° naujas skandalas, nors 
ant apginklavimo ir tik tos' ^ar visuomenė nespėjo už- 
Dartijos kėlė protestus prieš 'miršti apie kaliniųmaištą. 
karę. Bet jeigu socijalistai1 Tame kalėjime sėdėjo su- 
neturėjo spėkos sustabdyt bankrūbjęs Brooklyno ban- 
karę, tai juk Labanas nepa- šerius D. A. Sullivan, atne- 
dėjo jiems tą spėką padidin- s?s baisiausias nelaimes tūk-

Lavinimosi susirinkimai 
atsibus kas seredą, 8 va
landą vakare po N101—103 
Grand St.,

Viršminėtuose susirinki
muose galės dalyvauti tik

Norintieji prasilavint, te
gul pastoja kliubo nariais.

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

Lietuvis kriaučius Yokus, 
gyvenęs po N220 North 
Sixth St., norėjęs nusižudy
ti, bet tapo išgelbėtas.

Jo žmona pasakė, jog nu
sižudyti jisai jau seniai ren-

Susirinkimas.
6 d. lapkričio (pėtnyčioje)

Geistina, kad visi nariai 
susirinktų.

stančiams depozitorių.
Bet bankieriui ir kalėjime 

____ nesakau, kad, buvo gerai. Pasirodo, jog 
kliubas parsikvietė ir demo- Jisai turėjo progą važinėti 
kratus. Reikėjo narsikviestl uutomobiliuj, ii' sau švilpavo 
ir bull-mooseriu ir republic New Yorko teatruose ir ho- 
konų ir daugiau socijalistų I toliuose. Kalėjimo viršinin- 
ir įtaisyt puikias diskusijas. ’ 
Bet Labanas norėjo tik d 
mokratų. Bet gerai dar,kad Į 
tarpe kliubo narių atsirado ppn-

ti! Tai ko gi dabar jisai no
ri nuo socijalistų! 

Aš nieko

1 kas T. J. McCormick stačiai 
l sėbravo su Sullivan’u.

Dalykas betgi kilo aikš- 
Gubernatorius Glynn 

bepartyvišku žmonių, kurie liepė viską ištirt ir pavarė 
sakė, kad reik kviest visokių [ kalėjimo viršininką, 
partijų oratorius. Sako, jog Glynn tyčia taip 

surinktiJeigu kliubas yra beparty- pasigarsino, kad 
viskas—tai ir tegul būna be- b.iike rinkimų daugiau bal- 
partyviškas, bet jeigu La- Al
banas nori jį paverst party-]-----------------------
viškai - demokratišku—tada 
reikės kitaip prašnekėti.

Brooklvno lietuviams iki 
gyvo kaulo įkyrėjo demokra
tų valdžia. Niekad nebuvo 
tiek bedarbių, kaip dabar.

31 d. sp. 19 kp. L. S. S. pa
rengė priešrenkamąsias 
prakalbas. Pirmininkavo L. 
Pruseika.

Principialiu kalbėtoju bu- 
....---------v —r —Įvo J. Stasiulevičius, L. S. S.
Viename tik New Yorke centro sekretorius. Pirm 

anie 100,000 žmonių per me- kalbant J. Stasiulevičiui, 
tus išmeta iš ruimų, kad ne-1 šiek-tiek pakalbėjo J. Šukys, 
turi kuo užsimokėti. Argi 
negėda tokią valdžią girt?

Vienas iš Klausytojų.
Atsargiau su pinigais.

Turint keliata doleriu, ne- v v 7

Ant prakalbų atsilankė la
bai daug žmonių. Svetainė 

, buvo pilnutėlė.
Paraginus pirmininkui 

i prie aukų, publika gana gau- 
Įsiai aukavo. Aukų surinkta 

sinori juos nešiotis su savim ! $13.39, 
kišeniuje ir, išeidamas į dar-1 Prakalbos publikai labai 
bą, palieki juos namie, pa- patiko. Reikia laukti, 
prastai bakse, nes nevedusio kad visi balsuotojai paduos 
žmogaus visas turtas sūdė- savo balsus šį u ta minką už 
tas bakse. Vieną vakarą pa-! kandidatus socijalistų parti- 
rėjau iš darbo ir atradau at-1 jos. 
rakinta baksą. Bakse buvo * t---------- —
$45.00 ir dingo. Aš manau, 
kad ir dauguma panašiai 
laiko pinigus, kaip ir aš lai
kiau. Dabar mane pamoki
no, tai aš patariu ir kitiems, 
kad apsisaugotų. Už vis ge
riausia nunešti į pačtos ban
ką padėti, bet jeigu kas ne-i 
nori mažai ten nešti, tai gali 
pasidėti tokiose įstaigose, i 
kaip “Laisvė” ir tam pana
šiose, kur yra apsaugos šė
pos. Aš manau, kad “Lais
vės” redakcija neatsisakys 
ir kitiems patarnauti, nes 
mano priėmė ant palaikymo. 

Nuskriaustasis.

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

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

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

DR, J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
at.sižymėjimą 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 UŽSISENfiJUSlAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, 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 stebuklingos mašinos.

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

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

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

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

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

SPEC1JALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

su 21 periu Klevišiu, 8 basais 
Vertės $18.00, tik už $7.50

Toks pat Armonikas 
21 plieniniu klapanų, 12 basų 

Vertės $25.00, tik už $14.25

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

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

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

--------------------------------------------------- ------------

kyti ant 7:30 vai., nes yra 
svarbių reikalų dėl apsvars
tymo. Komitetas.

Scenos Mylėtojų choro su
sirinkimas atsibus utarnin- 
ke, 3 lapkr., Palace Hall, 
Brooklyn, N. Y. Visus na
rius kviečia atsilankyti

Valdyba.

Jau aprokuota sekantiems, 
metams New Yorko biudže
tas (miesto įeigų ir išlaidų 
sąmata). Jisai išneša $199- 
233.286, — tai bus 6 milijo
nai daugiau, negu šiais me
tais.

Metinis Balius.
Rengia draugystė Lietu

vos Sūnų Cambridge, Mass., 
kuris atsibus Padėkavones 
dienoj (Thanksgiving day), 
26 lapkričio (Nov.), 1914 m. 
ant Cyprus Hall, 40 Pros
pect st., Cambridge, Mass. 
Balius prasidės 1 vai. po pie-' 
tų ir trauksis iki vėlai nak
ties, bus visokių užkandžiu 
ir gėrimų. Įžanga visai pigi.

Širdingai kviečia dr-stė 
Lietuvos Sūnų.

Pajieškau darbo barzdas- 
kutikloj, esu dar jaunas vai
kinas, su amatu esu apsipa
žinęs pusėtinai. Jai kam rei
kėtų tokio amatninko, mel
džiu pranešt laišku ant šio 
adreso:

Kazimieras Garulaitis, 
215 Bowery st., New York.

MOKYKLA ANGLIŠKOS KALBOS.
Mokina dienomis ir vakarais, kurie 

negali lankytis 
tiškai, mokinam 
respondencijas).
rašykite pas:

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

(82—90)

L. S. S. sekretorius, apsi
lankęs Brooklyne, ragino 19 
kuopos draugus žiūrėti, kad 
20 kuopa L. S. S. So. Brook
lyne neužgęstų.

Reikia, kad pačios 20 kuo-
nos draugai smarkiau su-' 

į brustų.
Kas su jais yra?
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“DAKTARAS"
I>arodo, kaip 
nuo apsi
saugoti.

SVEIKATOS
nokslo Ir ką 
l>slrįęus, taęp-pat

i.

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir rei
kia daryti a 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

JOSEPH SCHNEIDER, 
236 Grand st. Brooklyn,N.Y.

PARSIDUODA ŠTORAS.
Parsiduoda* D ray goods Storas. Biz

nis išdirbtas gerai, Lietuviais ir len
kais apgyvento] vietoj.

Atsišaukit tuojau.
M. Dambrauskas, 

945 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau b’. Rutkauskio, Kauno g. 
ir pav., kaimo 
svarbų reikalą, 
šaukti.

T. Krasovski
Camp Davis, Jump River, Wis.

Parsiduoda kampinis so- 
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,

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

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 

‘’žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

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

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

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip;

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st., ''

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuoM ii 
ryto iki 4 po pietų. Ncdčlioj iki 3, o utarnix* 
ke ir pėtuyčioj vakare uuo 6 iki 8.

Tel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

lt AMBARYS IŠSIRANDA V<!)JA.
Geras, šviesus kambarys dėl 2 vai

kinų ar merginų išsirandavoja labai 
pigiai.

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

(75—85)

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCFI F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 
’ AIiIvVVIjLL. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitsi atgaunama.

Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
i IVV/0 1/111110. tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
QVFII Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, vs- kJ 1 1 rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas,
plaukų slinkimas arb t kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje, viduryje a» 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuoaytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistųYTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualininio ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite t lomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitei ifisigy-

1 dyti antvisados 
vi
yti antvisadoa. Aš suteikiu ant- 
isados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.

C1 APTYK I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaipOLAI IvJ IuIkJVzm* tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimą*1, taipgi nauji skau Juliai arba žaizdos, sųti- 
nifnai; visuose trijuose laipsniu >se išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje. j

CrFI>l Y*'p| JO A Ifsrydau pae tuo», kuriuos daktarai jau buvo atalaake išgydyti. Gi- 
O 1 I\IV1 dau be jokiu operacijų, s kaus u u ir neatitraukiame nuo bltnio.
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -° u d as chronišku ligų yra vienas Iš geriausiu, ka užtikriname, jog visada atneša geras, 
pasekmes. Gydau Augu, Galvos, širdies' Gerklės, Plaučiu, Krutinės, Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Smerenu. Nervu, Kaulu. Sąnariu ir viais kitas ligas, 
Aš netikiu į gydymą laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu. Kurie gyvenate tolimus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar’galiu išgydyt.
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Central Brooklyne, spalio 
23 d. ,š.m., tapo suareštuo
tas Pl-tis. Priežastis suare
štavimo—mergina. Vargšas 
prabuvo šaltojoj 4 dienas.

Spalio 27 d. nusigabeno 
kun. K. kur ten į anglų baž
nyčią ir apženijo.

Bet iš to anženyjimo nieko 
gero nėra. Vyras, kaip gy-

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

Brooklyn, N. Y.

Brooklvno socijalistai la
bai susirūpinę įgyjimu nuo- 
savios svetainės. Ir tūla 
svetainė jau nužiūrėta. Ne
reikia baiminties didele ran
da, nes locna svetainė pati 
savimi apsimokės.

Kiek girdėt, tai visi smar
kesni draugai ir net daugybė 
pašalinių karštai agituoja, 
kad tik 19 kuopos draugai 
įgytų svetainę.

Seredoj. 4 d. lapkr., atsi
bus “Aido” choro nepanras- 
tas susirinkimas ir dainų 
praktika. Malonėkite, drau
gės ir draugai, visi atsilan-

Jaunoji
Lietuva

ŠOKIU MOKYKLA.
Wirtalla’s šokių Mokykla atsidarys 

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

I 75c. už lekcija.

Pirk I armą!
Karma Norwich, Conn., prie New London; 150 

akrų žemės, 12 akrų dirbamos žemės, rėžtas miš
kas ir ganykla. Daugybe vaisingų medžių: obeliiį, 
gružių, pyčių ir t.t. Stuba iš 10 kambarių, 2 pasto
gės vėžiniams, tvartas, kluonas ir vištininkas. žemės 
kavalkas užsėtas rugiais. 2įmylios 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 MKYER 
Atsišaukite pas M. MIZARA

183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.

v r. 
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APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.......................... $1.00
Kraujo Valytojas.......................... $1.00
Vicftirių Reguliatorius....................... 50c
Trojanka.......................25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios Čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Vienintelis savo rūšies 64 puslapiu 
Iliustruotas mėnesinis UetuviiĮ laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, gražiTr supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunęję Lietuvę.

Kaina metams $3.00; pusei 
metų $1.50; vienas numeris 25ct

Užsisakyk tuojaus:

‘JAUNOJI LIETUVA"
4611 S. Paulina St. Chicago, III

Drūti muskulai neatneša naudos, 
5 jei Jus Romaiizmas kankiniu Su 
į PAIN EXPELERIU

jei drūčiai subers! i atneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį 
skausmų, iif* Mwe fia fr OOc

F. Ad. Richter & Co.
IB PCAHL BT.. NEW VORK.

Temikil antAnkcro 
ženklo apsaugoinio

Tel. 4093 Greenpont.
NUSTOK KENTĖJĘS.
Gydau vyi’us, 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,

Nedėliomis iki 1 po pietų.

REIKALAUJU VAIKŲ.
Aš norėčiau gauti mažų vaikučių 

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

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

(79—87)

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21Q14 ir 21013

Telephone 4879 Bushwick.
DR. M. MENDALI&

Specijalistas Moterų Ligų
106 Howard Ave., Kampas 

Halsey St.
BROOKLYN, N. I




