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M. LONDONAS IŠRINKTAS KONGRESAN!
VOKIETIJOS LAIVYNUI SEKASI. RUSAI VĖL ĮSIVERŽĖ | PRUSUS.

Demokratai prakišo — tokia lik 5 demokratai, 
rinkimų pasekmė.

Rinkiniai 2 d. lapkričio vi
sose Suvienytose Valstijose 
uždavė baisų smūgį denio-1 
kratams, šios šalies žmonės 
pasakė, kad jie neužsitiki; 
demokratų administracijai. 
Nuo demokratų nusikreipė 
tokios didelės valstijos, kaip , . 
New Yorko, Pennsylvanijos,ital;,.Wlsc.onsįne laimėjo re- 
Connecticut. Demokratai Ru^on.ai: 
smarkiai nupuolė savo įtek
mėje New Jersey ir Massa-' 
chusetts.

New Yorko valstijoj gu
bernatorium išrinktas repu
blikonas Whitman. Demo
kratams ir ja razbaininkiš- 
kai organizacijai Tammany; 
Hall. New Yorke, užduotas p1” 
didelis smūgis. Whitman | 
.guvu •tzv,Jo8 baisui, ‘te
mok ratas Glynn gavo 598- 
302 balsu. Senatorium New 
Yorko valstijos išrinkta re
publikonas Wadsworth. Iš.

grėsė net iki 9 reprezentato- takavo mūsų spėkas daugely) Atėjus žiemai, galima sa-,kų karės laivams pavyko pa-ak* v* a*vv AAk* c/ a a vuvaauvvuv LCvIYCVVw A14 L4 O Lį VIC4 L4. V1 Į ILVUjUO ZjA\31 A1CA1 j ^CllAllAU DU i JLY14 lYcAAVO ItUYUHlU į/v* Y j

Republikonai užėmė ir pa- taų. Didelė dauguma pro-'punktų Kaukazo paimbežy- kyti, tik ir prasidės tikroji'skandinti rusų karės laivą 
'ties prezidento Wilsono dis- gresistų sugrįžo prie repub-'je, bet visur pie buvo priver- karė, kuomet šaltis, badas ir “Sinopą”.

Illinoise viršus demokra
tų. Chicagos bosas Sullivan, 
demokratas, išrinktas sena- 

: torium.
Indianoj ir Marylande se

natoriais išrinkta demukra-

. Jų kandidatas 
išrinktas gubernatorium.So.

• Dakota iš progresistų rankų 
perėjo Į republikonų rankas.

Rhode Island ir New 
Hempshire laimėjo republi
konai. Michigane išrinktas 
tas-pats demokratas Ferris 
gubernatorium. Ohio laimė
jo republikonas Villis ant 
.ubernatoriaus vieton 

mokrato.>
de-

gresą išrinkta tik 19 demo
kratu, kuomet ligišiol buvo 
31.

Republikonai dekavoja die
vui už VVilsoną.

Republikonų partijos na
ci jonališkas headquarters 
Washingtone išleido prane
šimą, jog jie nušlavė Ameri
ką. Partija sakosi laimėju-

likonų.
Progresistams 

pravesti savo senatorių is 
Kansas valstijos — būtent 
Murdock’ą. 1 ai vienintelis 
tikras jų laimėjimas.

SOCIJALISTAI EINA 
PIRMYN.
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1 sti pasitraukti, panešdami vargas paduos vienas kitam 
pavyko didelius nustolius”. rankas.

Caras išleido manifestą, 
kuriame sakoma, kad nesi bi
jąs Turkijos, tos amžinosios 
slavų ir krikščionių priešes. 
Caras pasitiki dievo pagelba 
ir todėl laimėsiąs. Rusų at
žagareivių ir pirmeivių

Nors ligišiol iš visų vietų I sPaut^a Jau dalinasi .Turkijos
dar neatėjo pilnų žinių, bet
gi jau tikrai žinoma, jog 
kongresai! išrinkta du soci-

skūra, nors pati Turkija dar 
nesumušta.

Anglijos ir Franci jos lai-

Šveicarija nori sutaikinti ka
riaujančias šalis.

KAUNE BADAUJA.
Laiške, gautame iš Kauno 

sakoma, kad tame mieste
listų atstovai parlamente ka
tegoriškai meldė prezidentą

žmonės jau pradėjo badauti.]A. Hoffmaną rūpinties su-
Kauno apielinkėse slan

kioja daugybes nudriskusių, 
apiplyšusių žmonių.

taikinti kariaujančias šalis. 
Hoffman sakėsi kreipsis į ki
tas neutrališkas valstijas ir 
tuomet jos, išvien susidėju- 
sios, rūpinsis įvykinti taiką.

latura dabar jau yra taip- 
pat republikonų rankose. 
Pačiame New Yorko mieste 
demokratai dar laikosi, 
šiaip jau visoje valstijoje jų! 
įtekmė eina galop.

Pennsylvanijoj laimėjo re-' 
publikonai. Gubernatorium; 
išrinktas dr. M. Brambaugh,' 
o senatorium Boies Penrose,' 
nors prieš jį agitavo patsai 
Roose vėl tas. Republikonai
paėmė viršų 50 pavietų iš 67. 
Republikonai užvaldė ir 
Penn. legislaturą. Kongre
se atstovų - demokratų skai
čius sumažėjo nuo 17 iki 12. 
Užtat ] _ ’ 
nuo 17 iki 27.

Palmeris, demokratas, ' 
kandidatas į senatorius, su-, 
muštas.

Šiemet Penn. valstijoje; 
žmonės skaitlingai dalyvavo 
rinkimuose. Balsavo suvirs 
milijonas piliečių.

Massachusetts valst. de
mokratai dar užsilaikė, bet 
jų balsų skaičius žymiai nu
puolė. Demokratas Walsh 
išrinktas gubernatorium, 
vienok jisai gavo tik 10.000 
balsų daugiau, kuomet per
nai buvo gavęs 66.000 balsų 
daugiau už republikoną.

Republikonai pasiuntė 
kongresan 4 savo žmones

lusi įtekmėje vakaruose. 
Pranešimas baigiasi žo
džiais; “ačiū dievui už Wil-

bet s,)!?z ;Mat, Wilsono netikusi po- 
jbtika atnešusi republiko- 

uns laimėjimą.

Sulyg žinių, gautų iki se- 
j redos prieš piet, demokratai 
prakišo 62 vietas kongrese.

Vienok demokratai dar 
vis turės 11 balsų daugiau 
kongrese, negu kitos parti- 
ios. Tačiaus baisus nupuo
limas demokratų balsu labai 

iepubiikonu' pakilo sujudino prezidentą Wilso- 
- - — v na. ratires apie rinkimus,

jisai nulindo, bet nei žodelio 
nepratarė. Geriausi Wilso
no draugai nepraėjo.

Kaip paprastai, demokra
tai užsilaikė pietinėse valsti
jose.

Connecticut valst. pasižy
mėjo irgi nepaprastu repub
likonų laimėjimu. Guberna
torium išrinktas rep. M.Hol
comb. senatorium Suv. Vals
tijų išrinktas rep. Brande- 
gee.

Kongresan išrinkta 5 re
publikonai vieton demokra
tu. Tos valstijos senatas ir
gi bus rankose republikonų.

New Jersey valstija taip- 
pat nusigręžė nuo demokra
tų, nors ligišiol ji bu
vo demokratų drūtvietė. Ten 
išrinkta 7 rep. kongresan ir

it joiiiinui vi ui 0VVA- 1 1 n

jausiu. Tai dar pirmas at- vYnas bombardavo Dai- 
sitikimas šios šalies istorijoj. ^aneRu fortus, kurie pagąi- 

New Yorko darbininkai seJ0 ^0, kad juos negalima 
parodė savo susipratimą.So- j aPveiRt.
cijalistų partija ėjo išvien su 
unijistais. Dvyliktame kon-' 
gresiniame distrikte išrink
tas mūsų draugas Meyer 
London, senas, puikus veikė
jas, unijų advokatas. Soci- 
jahstai tame distrikte dirbo 
išsijuosę. Jie pastatė savo 
sargybas prie balsų skaity
mo, kad Tammany Hali raz- 
baininkai nesuklastuotų bal
sų. Reikia žinot, kad 12 dis- 
triktas buvo ligišiol tvirčiau
sia demokratų drutvietč ir 
socijalistai ją užkariavo.

Demokratai stačiai įdūkę.

danelių fortus, kurie pagar

Kaizeris nor. valdyti

“Vilnis” neišeina.
“Vilnis”, Rygos darbinin

kų laikraštis, jau nebeišeina. Vokiečiams nesiseka Belgi-
1 l. pranešamą^Vienok,, kaip pyai 

“Naujienoms”, tas laikraštis ^ŽG^^hart^pkr

J. šliupas auksaburniauja.
J. Šliupas trokšte trokšta* 

atitraukti nuo išbadėjusių 
Lietuvos vargdienių kąsnį 
duonos.

Paskutiniame N-ry “Lais. 
M.” jisai nei žodžiu neužta
ria Lietuvos Šelpimo Fondą 
(už kurį pats balsavo ir 
prieš kurį nieko negali pasa
kyt), bet vieton to išvadina 
lietuvius socijalistus “gilti- 
niečiais (klausykit, klausy
kit!), šiltų vietų gaudyto
jais, raudonkrūtiniais, pro
to nustojusiais...”

Tas žmogus, turbūt, galvi
jų tvarte augintas! |

Vo-
pradės išeiti, kuomet tik pa- kiečiams kaip nesiseka, taip Ane.|iio„ navrastv vftkip 

nesiseka šiaurinėj Belgijoj.L. . g Jos Pa*trasty oke
•nuolat traukiasi linkui ive Paskandmo du anglų

sitaisys gyvenimo sąlygos.
Vėl paskandino.

užklausimo iš “Laisvės” per 
telefoną “The New York 
Call” — mums atsakyta: 
“Ura! London gavo 1,500 
balsų daugiau negu demo
kratas. New Yorko darbi
ninkai nudžiugę!”

Ir išties, kas tai prieš 10 
metų galėjo svajoti, kad mū
sų partija taip pakils!

Milwaukee’s paviete kon
gresan išrinkta draugas 
Wienfield R. Gaylord — ži
nomas socijalistas. Apie V. 
Bergerį tikrų žinių nėra.

Schenectady socijalistai 
eina tuoj po republikonų, 
perdėm sumušę demokratus.

Pažymėtina, jog pagarsė
jęs laike Patersono streiko 
miestelis Haledon, N. J. liko 
socijalistų rankose
buržuazinės partijos susi- 
vienyjo.

Kaizeris Vi]liūs pasakęs 
šitaipos vienam savo pulkui: 
“Męs kovojame už gyvybę 
Germanijos. Jie nori užmuš
ti Germani ją, bet aš sakau, 
jeigu męs laimėsim, — o lai
mėti męs turime, — tai nau
ja imperija pakils viešpatin
goje galybėje tokia, kokios 
pasaulis nematė, — nauja 
Rymo - Germanijos imperi
ja, kuri valdys pasaulį, o pa
saulis bus laimingas”.

Oi, tai kaizerėlis! Jam 
kinkos, veikiausia, dreba, o 
jisai gązdina svietą.

----- :-------- > \ ------- ---- _----  ------ 
Przemyslas dar vis laikosi.'upės Aisne. Jie pasitraukė

Petrogradas, 4 d. lapkr.—! atgal nuo trijų iki septynių 
Vienas iš rusų ministerių i mylių nuo savo pirmutinių 
gavo pranešimą, kad Austri- pozicijų.
jos tvirtove Przemyslas ne-

karės laivu.
Anglus muša pusėtinai.

Kiek mokslininkų užmušta?
Berlynas, 4 d. lapkr.—Ka- 

o v. . | rėš ofisas praneša, kad ligi-
Kusų pranešimai. Į^o| karįškose operacijose 

Rusai praneša, jog sumu- ?uvo 529 vyrai inteligentiš-

nors

TURKIJA RENGIASI 
PRIE ŠVENTOS 

KARĖS.

MOTERIS PRALAIMĖJO.
Sufragistės buvo tikros, 

kad bent keliose valstijose 
laimės, o ypač Ohio.

Sulyg gautų žinių pasiro
do , jog jos pralaimėjo 
Missouri. Didžiausia dau
guma balsuotojų ėjo prieš!
moteris. | Milžiniškos armijos susidūrė

Ohio taip-pat pralaimėta.) Užkaukazy.
Sufragistės, betgi, sakosi; Turkijos ambasadorius 
varysią savo darbą toliau. (Berlyne išleido pranešimą,

Nebraskos valst. amend-:jog visoj Turkijoj greitai 
bus apskelbta šventoji mu- 
sulmanų karė.

Sultonas išleido praneši
mą, kuriame protestuoja 
prieš Angliją, užėmusią E- 
giptą.

15.000 turkiškų kareivių
jau įėjo Egiptan.

Prieš Rusiją gi, iš Kauka
zo pusės, pasiųsta net 300- 
000 kareivių. Kaukazo fron
te jau prasidėjo mūšiai.

4 d. lapkr. Turkijos karės 
ofisas išleido sekantį prane
šimą: “Rusijos koreiviai a- čiai kariauti.

mentas moterų balsavimo 
teisiu nepraėjo.

Iš kitų valstijų dar nėra 
tikru žinių. A v-

Roosevelto partija baisiai 
nusmuko.

Iš Pennsylvanijos, New 
Yorko, Mass., Connecticut, 
Illinoiso ir iš kitų valstijų 
praneša apie nepaprastą 
puolimą progresistų parti
jos.

Šiuo žygiu progresistų at
stovų skaičius nupuolė kon-

PRŪSŲ LIETUVIAI BIJO
SI ANTRO RUSŲ ĮSI

VERŽIMO.
Sulyg pranešimų “Naujos 

Lietuviškos Ceitungos” iki 
10 d. spalio, Prūsų lietuviai 
vėl baisiai bijosi rusų įsiver
žimo į Prūsų Lietuvą. Žmo
nes vėl bėga iš Tilžės, Ragai
nės ir kitų parubežinių mies
tų. Tilžės komendantas ra
mina žmones, užtikrinda
mas, kad rusai neįjiegs įsi
veržti. Laikraščiai taip-pat 
ramina žmones, vienok žmo
nes jiems nelabai tiki ir sa
ko, kad rusai, antru sykiu 
užpuolę ant Tilžės, jau elgsis 
su žmonėmis daug bjauriau.

Laiškuose iš Lietuvos žmo
nės išreiškia didelę baimę 
dėl prisiartinančios žiemos.

Amerikos lietuviai turi 
skubinties su pagelba.

Iš Petrogrado 4 d. lapkr. 
pranešama, kad vokiečiai 
pradeda užpulti rusus, vie
nok visos jų atakos tapo at
muštos. Rusai paėmę dvi 
kanuoles ir gana daug belai
svių.

Rusai vėl užėmę Rominta 
girias ir pylį, kurioje kaize
ris tankiai būdavo laike sa
vo vizitų Prūsų Lietuvoj.

žiema ateina.
Lenkų karalystėje kariš

kos operacijos lyg ir aptilo. 
Tas vis iš priežasties prisi
artinančios žiemos.

Prasidėjo pusnįs, šalčiai. 
Keliai pabjurę. Nei rusai, 
nei vokiečiai negali atsakan-

jaus pasiduos.
Jau visas mėnesis, kaip jie'dmio-plv nn 'i---- V -----nnnnšin oipdn s? austrįliecius daugely po- gu profesijų—tarpe jų daug panašią giesmę gieda. ,zicijų_ Daug rusų pu]kų )n-okvtoyu 12§

rėjo upę San ir eina padėti teisėjų, 
tai rusų kariumenes daliai,' ‘________
kuri apgulė Przemyslą.

Žinių nuo Turkijos parų-)
bežio Petrograde trūksta.___ ____________
Sako, žinių todėl nėra , kad nepaprastai sekasi Lenkijoj, 
pabjurus keliams, susinėsi-,Girdi, dabar jau ne karė,bet 
mai labai pasigadino. ‘ "

Visi garlaiviniai susineši- 
mai tarpe uostų ant Juodųjų 
marių sustojo.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS 
SUMUŠĖ ANGLUS.

Tam garsiamjam anglų 
laivynui kaip nesiseka, taip 
nesiseka.

Svarbiausiu ligšiol jūros 
mūšiu buvo nuišys Chili pa-

is vORfecių puses mūšyje 
dalyvavo kreiseriai“Scharn- 
horst”, “Gniesenau”, “Nurn- 
berg”, “Bremen” ir “Lcip-

Vokiečių eskadra visiškai 
sumušė anglų jūros spėkas. 
Ji paskandino anglų kreiserį 
“Monmouth” su visais jūri
ninkais ir išsprogdino krei
serį “Good Hope”.

Kitus karės laivus žymiai 
pagadino.

Vokiečiai sužinojo apie 
anglų eskadrą nuo savo šni
pų Chili. Sako, anglai gerai 
gynęsi.

Vokiečiai veik neturėjo 
nuostolių. Dabar anie pa
garsėję vokiečių kreiseriai 
plaukia linkui Japonijos.

Londone mūšys Chili pa
kraščiuose padare labai liūd
ną įspūdį.

Ne kare, bet paroda.
Telegramoj iš Petrogrado 

• rusų valdžia giriasi, kad jai

Vokiečiai suvalgė visą belgų 
maistą.

Vis baisesnių žinių ateina 
iš Belgijos. Namūre, Lježe 
ir kitur žmonės stačiai ba-

Vokiečiai viską atėmė nuo 
belgų, ką tik galėjo gaut.

Gabrys, kaipo kandidatas 
ant Lietuvos prezidento.
Laike didelio katalikiško 

mitingo Brooklyne, kur kal
bėjo p. J. Gabrys, kunigas 
Petkus ve ką pasakė: “Kada 
Lietuvai bus duota laisvė ir 
lietuviai galės pasirinkti sau 
\ aidžios formą, tuomet męs 
turėtume apsirinkt respubli
ką, o ne monarchiją. Apie 
prezidentą Lietuvos respub-

Vokiečių laivynas išėjo j ! likos jau dabar reikia pasi- 
jūrą. rūpint. Tai turi būt šviesus

Vokiečių laivyno dalis ąp- i žmogus, turintis ryšius su 
leido uostą Kielį ir išėjo Uju- j augštais ponais ir mokantis 
ra. Manoma, kad vokiečiai į francūziškai. Aš rekomen- 
rizikuos stoti į didelį mūšį i duočiau balsuoti už poną

■ tik paroda.
Rusai nusiviję vokiečius 

veik iki upės Wartos ir vo
kiečiai jokio pasipriešinimo 

! nepadarę.
Kita dalis rusų kariume- 

i nes jau pasiekė Andrejavą, 
j iš kurio jau visai netoli iki 
Čenstachavos.

Rusai abejoja, ar vokie
čiai įjiegs apginti dabar Sile
zijos rubežių. Jiems neišsi- 
rodo, kad vokiečiai galės pri
siųsti pagelbą saviškiams.

Rusų kariumenė esanti la
bai gerame stovyje.

Blaivininkai mažai laimėjo.
Laike šių rinkimų bent ke

liose valstijose balsuotojai 
turėjo išrišti klausimą apie 
“sausuma” savo valstijose.

Blaivybės amendmentai 
radoj, Ohio ir Washington * 
valstijose.

“Sausieji” laimėjo Arizo
noj.

*

j

su anglais. Mat, vokiečiams 
ūpo pridavė laimėjimas Chi
li pakraščiuose ir pasiseki
mas povandeninių laivelių.

Iš Kopenhageno praneša, 
kad vokiečių karės laivų ran
dasi Finliandijos užtakoję ir 
ties Alandiškomis salomis.

Galima laukti svarbiausio 
jūros mūšio.

“Sinop” paskandintas.
Londonas, 4 d. lapkr.—Iš 

Sofijos pranešama, jog tur-

Juozapą Gabrį, kaipo Lietu
vos prezidentą, nes tai augš- 
tos išminties vyras”.

Ura! ura! ura! — suriko 
publika. Socijalistai ten bu
vę nesitvėrė juokais ir taip- 
pat plojo.

Gabrys sakė, jog garbė 
jam peraugšta ir jisai nedrį
sta mislyt apie respubliką. 
Užteksią ir autonomijos...

Kaip matvt, tai Prienų 
Paršas su Wilsonu bus kū
mai!

|

Belaisviai.
London, 5 d. lapkr. — Di- 

(Tąsa ant 8-to pusi.)

savo

Socijalistų laimėjimai.
Lapkr. 5 d. — James Mau

rer iš Reading, Pa. išrinktas 
į Pennsylvanijos legislaturą.

Iš Chicagos 4 socijalistai 
išrinkti į Illinoiso legislatu
rą. 9 socijalistai išrinkti į 
Wisconsino legislaturą.

Drg. Ch. Morill iš Haver
hill išrinktas į Massachu
setts legislaturą.

Socijalistų partija/Tex 
gavo 50.000 balsų u 
kandidatą ant gube 
riaus. Balsai pasidvigubino.



J. Neviackas.

Vaikai ir politika

or-

assaic, N. J. sp. 29, 1914 m.

tuo laiku, kad pradėjo judėti ^eroVg įH įauįu rupi bet \ I za . t r \z n I r z\ /''v r J r\ v»t i I i ' 1 . . A . . * ' _ . panaikins

kai, bet po kiek laiko jis pra
dėjo labai puikiai elgtis, mė-

eiti mokyk- 
smirdančiasglamžytų šimtinių.

žinios apie Tiorngreno š.M-

L

Pirmiausia reikia šelpti 
bežemius ir maža-

žemius.

Passaic’io, N. J. savyšel- 
pos šv. Jurgio draugija, su
sirinkime 25 d. spalio, iš
klausius raportą delegato, 
siųsto į visuotinąjį beparty- 
vį seimą ir apsvarsčius aukų 
reikalingumą nukentėju- 
siems nuo dabartinės karės, 
paaukavo iš savo iždo di
džiausią auką, kurią ji įsten
gia aukauti, tai yra paauka
vo nuo kiekvieno draugijos 
nario po $2.50, arba kartu 
$100.00 ir nutarė, 
su kitoms vietinėmis organi
zacijomis, tam tikslui su
rengti prakalbas ir nuskyrė 
aukų rinkėjus, kurie pereis 
per stabas.

Vienok pastebėjus, kad 
seimas aukų dalinimą nuta
rė pavest Lietuvių Mokslo 
draugijai be jokios direkty
vos, mūsų draugija atranda 
reikalingu presoje pakelti 
balsą, kad ji geidžia, jog au
kos būtų pirmiausia dalina
mos ten, kur jų labiausiai 
reikalinga, tai yra beže
miams ir mažažemiams.

Draugija savo nuomonę 
remia tuomi, kad stambesni 
ūkininkai, kaipo žemės savi
ninkai, kol kas, be abejonės, 
galės susišelpti kad ir pasko
lomis; šalip to, jie dar gaus 
atlyginimą už paimtą karės 
reikalams turtą (jei rusai 
karę išloš) ir stambesnieji 
ūkininkai, kaip apšviestes- 
nis luomas, geriau žinos, kur 
ir kaip kreipties dėl pašel- 
pos, o tas bežemis grintel- 
ninkas visai gali pasilikti be 
pašelpos, kaip kad analogiš
kai buvo pasielgta su auko
mis, sudėtomis 1906 metais 
revoliucijos šelpimui. (? 
Red.).

Iš pvėsos paaiškėjo, kad 
tarp tautiečiu ir socijalistų 
esąs varžymasis aukų rinki
me. Tokį apsireiškimą mūs 
draugija atranda negeistinu 
ir savo auką meldžia nepri- 
skaityti nei prie vienos ar 
kitos pusės. (Aukos ir nega
li būt priskaitvtos nei prie 
vienos, nei prie kitos pusės. 
Per bepartyviškus kasierius 
aukos bus siunčiamos Moks
lo Draugijai ir per ją dali
namos. Red.).

Draugijos vardu: 
P. Norkus, 
W. Sakatauskas,

kulturiškiausią Lietuvos ša
lį, viską su žeme sulyginda
mi.

Kaip męs reaguojame ant 
to? Dalis amerikiečių net? 
purtosi nuo aukų.

Broliai ir sesers! Pas mus 
labai mažai tokių pavyzdžių,! 
kokį duoda Passaic’io lietu
viai. Nors jų, Passaic’io L_ . 
tuvių, yra koks šimtas, bet • gtatomos •lietuviams jie apdėjo save mokesčiu po statomos lietuviams, 
$2.50 nuo ypatos.

Kur kitos mūsų draugi
jos? 1 „ - .
kad tik kelios Amerikos lie- 
tuvių pašelpinės draugijos ^itaksupažindYnu! 
aukavo Lietuvai. t r a t i 4-

Ar negręsia kultūriškomis šiaurės 
šalims carizmo, pavojus? 
(Nuo mūsų korespondento iš Danijos).

Red. prierašas: Finliandi- dininkas (mįliterattache) 
ja, Norvegija, Švedija ir Da- Asanovič. Išgirdęs apie pra- 

lie-lntja yra tos augštosios kul-, šalinimą Tiorngreno nuo 
" tūros šalįs, kurios dažnai vietos, Asanovič kreipėsi 

------ 11 ---- , kaipo prie vieno studento Stokhol-
pavyzdys. Karei kilus, tan- me Holstenson, idant jis pa
kini buvo girdima, kad tų ša- rūpintų jam Tiorngreno ad- 

IKitri?ioim?eko "Jirdčt |lių gyvent°jai nepaprastai resą, kas ir tapo išpildyta. Į 
i.iKisivi iviw gilumų bijosi šiaurės meškino. Kad keliatą dienų paaticiens

matė vaikščiojant persirė- vien, tai iš to tik galima su-.PaęLiirlnaę lanplic 
džiusį darbininku su pjuklu prasti, kad socijalistai siūlė 1 aonuuiiao laĮrvUo 
ar kirviu rankose, naktyje tokius dalykus, su kuriais! -------------
išsisuodinusį, kaip kamin- • dauguma nesocijalistų mie- Konkolausko p----------
krėtis. Kartą jis ant tiek lai sutiko, o tautininkai no-1 pusbrolis, ponas Balutis, ta- 
įsidrąsino, kad* pralindo į vi- rėjo užbovyti žmones tokiais po “fermufintas” iš “Lietu- 
durį vieno iš svarbiausių niekniekiais, kad net neso- vos” savaitraščio į “Ameri- 
fortų ir, radęs darbininkus cijalistai užsigręžė nuo jų. kos Lietuvos” lapelį . Sykiu 
bestatant bevielinį telegrafą Reiškia, socijalistų įnešimai (su juo “persimufino” ir visi 
paslėptoje kalno vietoj, ėmė, buvo išmintingesni ir priim- šlykštumai. Savaitraštis ta- 
teirautis jųjų apie visas tini, o tautininkai savo įneši- po švaresniu, o lapelis pa- 
smulkmenas ir vietą, kur ke-. mais ir visu elgimosi atbaidė j kvipo laikraštinių miazmų 
tinama buvo įstatyti reika- delegatų daugumą nuo sa- puvėsiais, 
lingus aparatus. vęs.

(Toliau bus).

Konkolausko politiškas

” iš “Lie tu -
durį vieno iš

teirautis jųjų apie

i Politikos klausimuose p.
Gal manysite, kad per agi- j Balutis neaugščiau stovi, 

taciją ar dalykų nesuprati-> kaip saliuninkas Džian 
mą taip darė; bet apie p. i Bamba. Nepasisekus istori- 
Račkauską, p. Norkų ir ki-į jai su Konkolausku ir “Nau- 
tus negalėsite pasakyti, jog jienų” zecerių streiku, ne- 
ir jie dalykų nesupranta, o prigijus paskalai apie “Ke- , 
vienok aš pats, kaip ir visi leivio” žydus — dabar p. Ba- 
galėjo matyti tuluose klausi- lutis stverias platint naują 

intrigą: lietuviai socijalistai, 
girdi, eina už Vokietiją, ve
lydami jai išlaimėjimo. Tam 
politikieriukui, tupinčiam 
Amsterdamo dėdės kišeniuj, 
stačiai nesuprantama, kaip, 
tai lietuviai socijalistai gali . 
elgties bešališkai ir sulyį^ 
ruso ir sulyg vokiečio.. To
kios taktikos jo makaulė ne
supranta ! Būdamas aklu 
Rusijos laimėjimo šalininku, 
jisai negali pervirint save 
smegenine, kaip tai galima 
kritikuot ir rusą ir vokietį

Argi jau kritikavimas ca
rizmo yra palaikymas kai-

Tiorngrenas gavo anony- 
rriišką laišką, kuriame buvo 
dėta 50 kronų. Laiško įtai
ko tokia: “Jūs likot nubau
sti, bet jūsų draugai nori 
jum pagelbėti. Rašykit — 
Schulc, Fredericia, — Dan
mark— (poste restance)”. 
Fredericia — tai nedidelis 
miestelis Jutlandijoje (Da
nijoj). Kas per ypata buvo 
tas Šulcas, iki šiol da nepa
vyko patirti. Iš savo pusės 
Tiorngrenas pasiskubino at
sakyti nurodytu adresu, dė- 
kavodamas -už pinigus nepa
žįstamam savo ge radę j ui. 
Neužilgo jis vėlei gavo laiš
ką su pinigais ir žadama bu
vo da daugiau atsiųsti, jeigu 
įis suteiksiąs naudingų žinių 
apie Švedijos kariškas spė
kas, tvirtovių stovį, o ypač 
apie artilerijos sutvarkymą. 
Tiorngrenas atsake, kad 
apie tai jis nieko nežinąs, ka
dangi pats tarnavęs prie lai
vyno. Kitame laiške buvo 
reikalaujama žinių apie lai
vyną, ką Tiorngrenas ir iš
pildęs. Tokiu būdu Tiorn
grenas užmezgė nuolatinį 
susirašinėjimą su minėtų 
Šulcu. Galop jis gavo prisa
kymą atkeliauti į Kopenha
gą ir apsistoti tam tikram 
viešbuty j, kur jis dėlei apta
rimo svarbių dalykų turėjo 
sueiti su tuoju Šulcu. Kuom 
tas jų pasimatymas pasibai
gė, tikrų žinių nėra, bet, ka
da tas viskas išėjo aikštėn ir 
dalykas atsidūrė teisme, su
grįžus Tiorngrenui atgal, 
pastarasis vis gynėsi nuo 
visko, nors darodymų prieš 
jį buvo užtektinai. Nepai
sant į tai, visgi teismas nu
teisė jį drauge su studentu 
Holstensonu keletai metų 
kalėjimam Teisman buvo 
pakviesta daug liudininkų 
taipgi iš Kopenhagos. Tar
nai viešbučio, kuriame gyve
no Tiorngrenas, tarp kitko

išaiškinus tą dalyką ir, ap- 
i mūsų 

skaitytojus su anų tautų gy
venimu, męs užkvietem drg. 
S., gyvenantį Kopenhagene, 
rašinėti “Laisvei” 
klausimuose.

Au- 
Skir- 

kite komisijas aukų rinki
mui. Norėkime — o kalnus 
nuversime. Paaukavę kar
tą, aukaukite antrą kartą. ; Atydžiai tėmyjant 

v • J • tik; Ateina nįmo paskutiniu
žiema, ateina pūgos, sakiai, Skandinavijos šalyse—ir ge- 
o su jais vargas, alkis, asa“ raj prisižiurėjus gretimųjų 
ro?; v. .. .v , viešpatysčių politikai link

Leno sirdis ne is akmens gkandinavijos, Švedijoj męs 
41 ’ aukauk,L au’| randame ką tai nepaprasto;

i čia plačiai eina gandas apie 
i pavojų, kįlantį iš Rytų pu- 

_ . i • sės; miniose kas kart galima
Dėžutės aukoms rinkti, pastebėti baime Rusijos šni- 

_ .pu, kurie, tarytum amaras, 
Antras visuotinas seimas užplūdo švedų valstybę; yra 

nutarė rinkti aukas nuken-patirta 
tėjusiems nuo karės lietu- (šnipų, 
viams. Aš iš savo pusės no- i . ’

Draugijos į darbą! 
susitarus kaukite, kiek galite!

ŽYDAI, BELGAI IR 
LIETUVIAI.

New Yorko žydų labda
ringosios draugijos, pajutu- 
sios, kad Jeruzolime tarpe 
žydų prasidėjo badas, di
džiausiu greitumu subruzdo 
veikti. Jos sako surinksią 
Jeruzolimo žydams šimtus 
tūkstančių.

žydams gi, nukenteju- 
siems nuo karės (Lenkijoj ir 
Austrijoj), Amerikos žydai 
mano surinkti net dešimts 
milijonų ir, žinant žydų duo- 
snumą saviškiams, pilnai ga
lima tikėt, kad jie pajiegs tą 
prižadėjimą išpildyt.

Dešimts milijonų! — męs, 
lietuviai, apie tokią sumą bi
jomos ir svajoti.

Imkime pavyzdį iš žydų!
Imkime pavyzdį ir iš tų, 

kurie šelpia belgus. Belgų 
komisija, atvykusi /Vmeri- 
kon aukų rinkti, jau turi 
veik pusę milijono doleriu. 
Apie belgus /Amerikos laik
raščiai atkartotinai prime
na. Laivai veža maisto bel
gams.

Apskaitoma, jog belgam 
reikės į mėnesį net kelių mi
lijonų ir, reikia manyti, kad 
nors nusė tos reikalaujant? 
sios sumos bus surinkta.

Belgai skundžiasi anie sa
vo nelaimes ir viso pasaulio 
žmoniia pritaria jiems.

širdi skauda, pagalvojus 
anie lietuvius. Kiek męs 
ligšiol surinkome nelaimin
gai Lietuvai ? O juk Suvalkų 
gubernija nukentėjo jau nei 
kiek nemažiau, kaip Belgija. 
Tris svkius perėjo rusu ir 
vokiečių kariumenės per

tuose

gyve- 
laiku

kad vieni iš tokių 
prisidengdami rusų 

revoliucijonierių vardu, bas- 
rėčiau duoti patarimą, idant tosi po visas puses, kiti vėl 
pagaminus tam tikras bleki- kaipo peilių galąstojai, pasi
nes dėžutes dėlei aukavimo. leido visais keliais skersai ir 
Ant tu dėžučių reikėtų uždėt išilgai.
parašas: “auka karėje nu-: Rimtai apgalvojus šį daly- 
kentėjusiems”. , ką ir, prisiminus šių dienų

Tas dėžutes reikėtų pri- paskutinius atsitikimus, męs 
kalti žymesnėse vietose, ge- prieinam prie to, jog Švedi- 
riausia, biznio vietose. Tos jos liaudis turi tvirtus pama- 
dėžutės turėtų būti po prie- tus taip sanprotauti linkui 
žiūra Lietuvos Šelpimo Ko-; Rusijos.
mitetu, kurie jau išrinkti! Kam prisiėjo šiek-tiek 
daugely miestų. Kur dar nė-, studijuoti Rusijos istoriją, 
ra tokių vietinių komitetų, i tas> be abejones, patėmys, 
tai reikėtų juos išrinkt. i kad visi Rusijos carai nuo 

Rinkime aukas visur — senovės buvę didžiausi silp- 
ant susirinkimu, per stūbas nesmųjų tautų nevidonai, 
vaikščiojant ir įsteigkime Rusijos carizmas, lyg koksai 
panašias dėžutes. siaubimas, stengiasi vis dau-

Vlada^ Domaševičius. ! gmu svetimų šalių pavergti;
St. Louis, Mo. i Pavergęs Lietuvą su Lenki-
--- - ----------------- ! ja. Kaukazą ir daugelį kitų 

e •• i«v|------------ »• r,mažesniu tautų, carizmasSocijahskos revolmcijos V]Sgį da neužsiganėdina;
baŽnvČia. I vet’žtis į Chiniją, bet 

V * | iš tos pusės skersai kelią at-
— • L v . išstojo Japonija, užkirsda- 13 d. lapkričio, New Y or- ma £a|ęUS tolymesniam vei-13 d. lapkričio, New Yor- L

ko Carnegie Hall, bus didelis ^jmuj rytuose.
aI)va.1J^s^I01«llrP_a.?• dienai Intrigos Balkanų šalyse 
siigrįzs^is kalėjimo kunigas buvo vedamos su tikslu su

naikinti Turkiją. Balkanų 
.politikoje Rusijos carai per- 
sistatydavo save neva apgy
nėjais jiems giminingų slavų 
tautų nuo Turkijos despotiz
mo, bet, iš teisybės, jiems ne

Bouck White, kuris, kaip ži
noma, buvo nuteistas kalėji
mam kad pereitą žiemą iš
drįso ateiti į Rockefellerio 
bažnyčią ir pasakyti kelis 
teisybės žodžius. Tai buvo

New Yorko bedarbiai. Jie, 
kaip žinoma, jieškojo prie
glaudos bažnyčiose, bet nie
kur jos nerasdavo.

Kun. Bouck White, kuris 
sakė pamokslus Socijališkos 
Revoliucijos bažnyčioje, ėjo 
išvien su bedarbiais ir sakėj 
kad dievo namai priguli pra
stiems žmonėms. Užtai tas 
kunigas ir atsidūrė kalėji-1 
me. Jisai betgi, kalėjime bū
damas., nenupuolė. ant dva- pjrma stengiasi nuslopinti 
sios. Jisai rašinėjo laiškus laisvgs dvasią 
savo parapijonams ir tie lai-

i viešpatavimas ant jų. Jei- 
igu gi Rusijos carai būtų toki 
i geraširdžiai, kaip jie save 
•persistato Balkanų tautoms, 
tai kodėl gi šiandien taip en- 
gia lenkus ir ukrainiečius, 
gyvenančius Rusijoj, kurie 

’ i taipgi yra slavais? Rusijos 
■'carai jau nuo seniai svajoja 
'iapie viešpatavimą Konstan- 

tinopolyj. Povergus kokią 
nors šalį, caro valdžia visų-

kuri jsivieš- 
V1 . -. . . .. . ųatavus žmonėse. Taip tai
skai kiekvieną . nedeldieni dėjosi su Persija, kurios 
būdavo skaitomi Socijalis- ]jaufbs p0 sunkios kovos, 
kos Revoln^ despotą - šachą ir
.v .JaPk*\ Bouck White jvef|e ūemokratišką surėdy-
iseina is kalėjimo. Tikima- savo tgVyngj Bet tas 
si. kad Carnegie Hali su-■ nepatiko Rusijos carui; ji- 
nlauks ant prakalbų minios 
kosmopolitiško svieto.

Bukite ir jūs, lietuviai! t
. Socijališkos Revoliucijos nias visas tas reformas, ku- 
baznycioje nesakoma veid-Įrįas persai buvo įvedę pakė- 

,. 1. , anie die-jįmuį saVo šalies gerovės,
vo valią ir nuolankavimą, TokiOs tai politikos prisilai- 
turciams. Toj bažnyčioj au- ko šiandien caro valdžia. Bet 
klejama kovos dvasia ir visi. o.r;žtame prie Skandinavi- 
parapijom! susirinkimai yra įos
Agitatyviški susirinkimai, j Minėjau, jog Rusijos šni- 
Taa a’įP1-1°n?-i yraj iaU- ^°mia t>ai plačiai pradėjo veikti

i nepatiko Rusijos carui; ji
sai, pritariant Anglijos dip- 
liomatams, uždėjo šavo lete
na ant Persijos, panaikinda-

Minėjau, jog Rusijos šni-
500, jeigu tik nedaugiau. Tai 
tik parodo, kad socijalizmo 
idėja skverbiasi visur, užko
vodama vis naujas ir naujas 
pozicijas.
New Yorkietis Darbininkas.

Teisingai yra sakoma: 
dievas sutveria , artistą, o 
moteris jį ištobulina.

Arsene Houssaye.

Moteris, tai pasaulio vai
nikas. Herder.

Švedijoj. Svarbiausia šnipų 
vietovė tapo įkurta Kopen
hagoj (Danijoj). Iš Kopen
hagos visas šnipų veikimas 
buvo atkreiptas Švedijos lin
kui. Įdomu tas. jog atliki
mui svarbesnių dalyku buvo 
panaudojama vietiniai žmo
nes. Trejatas metų atgal, 
vienas Švedijos kariškojo 
laivyno paaficieris Tiorng- 
ren tapo atstatytas nuo vie
tos. Tuom laiku Stokholme 
gyveno Rusijos kariškas val-

Lai visuomene ne 
siduoda susi- 

klaidint!
Brooklyniečių didžiausias 

skaičius iš visų Amerikos 
lietuvių kolionijų paran
kiausią progą turėjo seimo 
posėdžius lankyti, viską gir
dėti ir matyti, kas seime da
rėsi, kas buvo svarstoma ir 
tariama.

Tegul brooklyniečiai liu- 
dyja, kaip socijalistai seime 
užsilaikė, kas seime tvarką 
ardė, triukšmus kėlė, ir kas 
dabar to seimo nutarimus 
pradeda laužyti. Ir tai tuos 
nutarimus, už kuriuos ir pa
tįs tautininkai balsavo — 
būtent už Lietuvos sušelpi- 
mo fondą ir už politiškąją 
rezoliuciją. Seime patįs už 
fondą balsavo, o dabar agi
tuoja prieš tą fondą, sakyda
mi, būk socijalistai beparty- 
vį seimą į savo konferenciją 
pavertė. Jūs matėte, brook
lyniečiai, argi tas tiesa?

Dėl visoko, peržvelgkime 
mandatus ir paties seimo są
statą. Kiek ir kokios orga
nizacijos į seimą prisiuntė 
delegatų (tas surašąs tilpo 
ir “Vienybėje Lietuvninkų”, 
numeryje 40). Pasirodo, 
kad nuo 92 tautiškųjų orga
nizacijų buvo 140 atstovų.

Nuo 26 socijalistiškųjų or
ganizacijų 37 atstovai.

Nuo 22 katalikiškųjų 
ganizacijų 29 atst.

Nuo 43 mišriųjų organiza
cijų 78 atst.

Nuo 2 moterų org. 3 atst. 
Nuo 3 laikraščių 4 atst. ..
Nuo 1 daktarų org. 1 atsL 
Nuo 1 bizr.ierių org. 1 atst. 
Viso 190 organizacijų, 294 

atstovai.
Prie mišriųjų priskaito- 

apreiškėj jog atvažiavęs į mas įvairių miestų priešsei- 
viešbutin, Tiorngrenas išro-'minės konferencijos, kuriose 
dė labai suvargęs ir su pini-! dalyvavo po keliolika ir ke- 
gais apsieidavęs ekonomiš-1 liosdešimts draugysčių ir 

nuo jų pasiųsta po 2 ir 3 atst. 
I Dabar prieš mūsų akis gu- 

tydamas pinigus į visas pu- b seime dalyvavusiųjų orga- 
ses; tarnaitė viešbučio pa- nizacijų ir delegatų sąrašas, 
pasakojo, jog jis nekartą dū- Įš jo matome, jog tik 26 soci- 
res jai į panosę su saujazo,i- jalistiškos organizacijos su 

Kada delegatais tedalyvavo•  T T • 1 • r* a •

muose, — viešuose balsavi
muose su socijalistais balsa
vo. P. Čėsna, katalikų atsto
vas, varde savos sriovės at
stovų būrelio, seime viešai 
pasakė (kada tautininkai 
triukšmą sukėlė — norėjo 
seimą paardyti), jog visi ka
talikų atstovai už K. Šidlau
ską balsavo prieš T. Paukštį.

J. Šukys. 
(Pabaiga bus).

seime. Kitos gi 164 organi- 
pystę išsiplatino, staiga vai- zacijos su 255 delegatais, iš 
dininkas Asanovič išdūmė iš kurių 92 grynai tautiškos su 
Stokholmo. Vėliaus jis ap-į 
sigyveno Norvegijoj. Tuom 
nat laiku pabėgo iš Švedijos 
caro Mikės pusseserė Marė, 
kuri buvo ištekėjus už Švedų 
princo Vilhelmo. > Todėl pa
sklido gandas, kad caro pus
seserė taipgi buvo įpainiota 
i šita šnipų istoriją. Kada 
Švedijos valdžia pareikalavo 
nrašalinti AsanoviČių, Rusi
ja nenorėjo sutikti, tariant, 
Asanovičiaus apkaltinimai 
neturinti rimtų pamatų. Bet 
tuom dalykai dar nepasibai
gė. Pačiame šiauriniame 
Švedijos gale, palei Rusijos 
sieną, neseniai tapo įkurta 
nauja tvirtovė Boden. Pe
reitą pavasarį čia tapo areš
tuotas vienas Danijos leite- 
nentas Frederiksen, kuris su 
savo žmona per dienų - die
nas su fotografišku aparatu 
rankose sukinėdavosi apie 
fortus, fotografuodavo, ar
ba dirbdavo piešinius. At
keliavęs į Boden, jis sakėsi 
išpradžių, iog esąs agentas, 
na siųstas iš Kopenhagos su
pirkti briedžių mėsos, bet 
pagalios pasirodė, kad tai 
jam suvis nerūpėjo. Nors 
aplinkiniai žmonės perser
gėjo jį keletą kartų, kad esą 
užginta eiti prie tvirtoves, 
bet Frederiksen, lyg tyčia, 
lįsdavęš prie jos. Tiek rytą, 
ar vakara jis vis slankioda; 
vo apie fortus; daugelis jį

140 delegatų ir 22 katalikiš
kosios su 29 delegatais. Sy
kiu 169 delegatai, vadinasi, 
daugiau negu pusė seimo de
legatų buvo vien tik nuo tau
tiškųjų ir katalikiškųjų or
ganizacijų.

Katalikų organizacijos, 
tai jau tikrai galime žinoti, 
kad socijalistų nesiuntė Sei
man. Tautiškosios taipgi 
siuntė tik savuosius, geres
niuosius.

Na, gal kas pasakys, kad 
tos 43 mišriosios draugijos 
ir tos 7 mažesniosios, kaip 
tai, laikraščiu, moterų, dak- 
tarų, biznierių organizaci
jos galėjo tūlą dalį socijalis
tų delegatų seiman prisiųs
ti? Bet argi galima tikėt ir 
tvirtinti, kad visos draugijos 
vien tik socijalistus tepri- 
siuntė? Juk ir iš jų buvo 
tautininkų, o gal ir katalikų!

Akyvaizdoje čia privesto
jo seime dalyvavusiųjų or
ganizacijų ir delegatų sąra
šo argi ne nonsensu yra 
žmonėms tvirtinti, jog soci
jalistai visuotinąjį seimą į 
savo konferenciją pavertė? 
Kaip galėjo paversti, kad, 
šiaip ar taip kalbant, kiek
vienas iš sąrašo mato, jog 
sąjungiečiai seime mažumo
je tebuvo.

Kad su socijalistais dides
nė dalis seimo delegatu įvai
riuose klausimuose ėjo iš-

Kas buvo Ispanijoj ir rizmo yra palaikymas kai- 
Granados nematė — tas nie-' zerizmo? Kur p. Balutis tą 
ko nematė! išskaitė, kur davadai?

Kas buvo Ryme ir popie
žiaus nematė — tas nieko 
nematė!

Kas buvo New Yorke ir 
East Side nematė — tas nie
ko nematė.

East Side New Yorko — 
tai didžiausias pasauly avi
lys, didžiausias skruzdėly
nas, tai patsai visuomeniš
kas dugnas, kur šimtai tūks
tančių nuvargusio svieto 
blaškosi, kaip ta žuvelė ant 
ledo.

Šiais metais East Side su
judo. Tos New Yorko dalies 
darbininkai pasiryžo pasiųs
ti kongresan ištikimą darbi
ninkų klesos reikalų apgynė
ją Meyerą Londoną. Suju
do visi— seni ir maži. Ypač 
charakteriška, kad rinkimų 
agitacijoj dalyvavo vaikai.

Keistas dalykas. Apskritai 
albant, Amerikos darbinin

kai savo susipratime yra at- 

 

silįkę. Vienok, vaikai šios 

 

šalies judėjime jau lošė šio
kią tokią rolę. Laike Law- 
rence’o streiko, laike Pater- 
sono streiko labai daug kal
bėta apie vaikus. Bet East 
Side vaikai sumušė rekordą.

6.000 mažiukų vaikų įtaisė 
puikią parodą. Jie nešė vė- 
]inkus su parašais:

“Socijalizmas 
vaiku darba!”

“Męs norime 
lon, bet ne i 
dirbtuves!”

• Vaikai išreiškė savo užuo
jautą M. Londonui ir neapy
kantą demokratų kandida
tui Goldfogle.

Dar prieš parodą,motinos, 
atėjusios į socijalistų butą, 
prašė palikti vietą jų “kid
dies”. Vargas ir skurdas 
New Yorko didmiesty taip 
pasibaisėtinas, jog yra vai
kučiu, kurie šiame bedarbėsV 7 
mete veik maitina savo tė
vus, kurie neturi darbo.

Parodoje dalyvavo, tarp 
kitko, ir 1000 airių vaikų. 
Tai tik paliudyja, kad ir ka
talikiškiausiose familijose 
auga socijalistiškos simpati
jos.

Brooklyno Dėde.

Prūsų junkerius lietuviai 
socijalistai dešimts kartų 
daugiau kritikavo, kaip įvai
rus Balučiai ir Comp. Bet 
kritikuojant 'prūsų junke
rius, jie neužmiršta ir šiau
rės meškino ir, elgdamiesi 
tokiu būdu, elgiasi bešališ
kai.

Socijalistų laikraščiai ir 
karės žinių skyriuose elgiasi 
bešališkai. Laimėjo rusas— 
tai rusas, vokietys—tai vo- 
kietys. Tuo tarpu,tautininkų 
ir juodųjų spauda elgiasi 
vienpusiai ir savo aklų vien
pusiškumą primeta ir socija- 
listams. Kuo patįs serga, 
tuo ir kitus mėgina apsar-

P.ono Balučio melas ir šiuo 
kart nepavyks! Darbinin
kų laikraščių skaitytojai 
mato, kad męs neglostome 
nei šiaurės meškino, nei prū
sų junkerio.

AR TIKTAI 44 AUKSO 
DIEVAIČIAI?

Prieš kelias savaites buvo 
pagarsinta, kad visoj Ameri
koj randasi tiktai 44 žmonės, 
kurie turi metinių įeigų dau
giau, negu milijoną dolerių.

Tai melagystė — sako 
Henry Klein, autorius kny
gos “Standard Oil ant the 
People”. Milijonieriai bjau
riai melavo, kuomet jų pa
klausta apie turtus ir įeigas.

Klein sako, kad Suv. Vals
tijose tokių vyrų yra ne 44 
bet 150.

Kurgi dingo tie 106 mili- 
joYiieriai, kuriems pavyko 
paslėpti savo įeigas nuo ko
lektorių akių ir gudrumo?

“Juokinga, — sako Henry 
Klein” — kalbėti apie 44, 
kuomet vienoje tik Standard 
Oil Comp, randasi nemažiau, 
kaip tiek milijonierių, turin
čiu metinių įeigų nemažiau, 
kaip $1,000,000”?

Tai kurgi dingo kitų kom
panijų tūzai? Jie pasislepia 
tada, kada reikia mokėti mo
kesčiai nuo įeigų. ’

Argi tai teisingas toksai 
surėdymas!

(Iš “Milw. Leader”).Sumanymas draugijoms.
Aš melsčiau visų lietuviš

kų laikraščių, kad užkviestų 
visas lietuviškas draugijas 
pasiskirti sau dvi dienas 
pardavinėjimui “War Relief 
Tags” (kaspinėlių) po 5 ar 
10 centų. Tegul draugijos 
pasiunčia mažus ir didelius 
pardavinėti tuos kaspinėlius 
— o suplauks didžiausios au
kos.

Noriu dar pasakyti, kad 
kunigai prie aukų rinkimo 
neturėtų kišti politikos daly
kus. Tegul aukauja ir ragi
na kitus aukauti, bet gaišin
ti aukavimo darbą yra begė
diška.

P. SVOTELIS.
Drg. P. Svotelis savo pas

kutiniame, vokiškai rašyta
me, laiške iš Dortmundo, Vo
kietijos, meldžia pranešti vi
siems jo draugams ir pažįs
tamiems Amerikoj, kad 
šiuomi laiku negalįs rašinėti 
laikraščiuose, kadangi vo
kiečiu kariška cenzūra ne
praleidžianti lietuviškai ra* 
šytų laiškų.

Laikai Vokietijoj esą labai 
sunkus.

M. Valenčius.
Covington, Kentucky

Jeigu pasauly nebūtų mo
terų, tai vyrų kalbos mažai 
skirtųsi nuo dievu kalbų.

Cato.
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Moteriške ir Meile

(Pabaiga).

Sutaisė Bostonietis.

tiek

nežymu jokio vėjalio, kuris velnio krauju savo ! Kiaušy-
_ 1 Irifnn tuo ynnlm fYnhnlni i lzn_

(Medžiaga iš prof. Mantegazza 
Meilės Fiziologijos).

Meile augalų ir gy
vulių karalystėje.

DIEVO VARGAI
(Monologas).

Pavasario dieną guliu ant 
ežero krašto. Po manimi ne 
minkštas smulkios smilties 
divonas, o žiauri smiltis ir 
ežero pakraščių akmenįs.

Urnai ant vandenio pasi
rodė smulkytės Vilnelės, nors

Per amžius žmonės viso
kiuose keblumuose kreipda
vos į mane, tai mano pagel
bės, tai sudrutinimo, tai pa
mokinimo melsdami, bet 
šiandien ir aš atsidūriau to
kiame keblume, kad be žmo
nių patarimo negaliu ilgiau 
apsieit. Griešninkai žmo
nės, kuriuos aš atpirkau nuo

kitės jūs, molio gabalai, į ko
kį keblų padėjimą jūs mane 

: vieni skelbiate, 
kad aš leidau Europos karę 
ant žmonių, kaipo bausmę 

*užjųgriekus ir manęs už-1 
j įniršimą, į bedievius virtimą 
1 ir tt.; kiti meldžiatės į mane, ’ 

liu, kurie bėga prie dantuoto Kad Padeęiau sumust vokie- 
krlšto, tarsi kariumenė mū- «us dar kiti — kad francu- 
šyje. Mažiukės žuvytės grū- žus, tieti kad rusus it ir np-l Europoj kariaujančių vals-

galėjęs būtų jas pagimdyti 
Atsistoju, idant patirtį prie (. 
žastį, ir apžvelgiu žemesnia- uu 
sias krašto vietas, bet Vilne
lės jau dingo; gal būt aš ap
sirikau. Laukiu. Greitai iš 
vandenio gilumos pakilo mi-' 
lijohai mažyčių tamsių šešė-

dasi, stumdosi, kaip ir ne
kantriai skubindamos pa
siekti kraštą. Tai ne kelio
nė ir ne bėgimas; visas eže
ras žvilgėjo sidabru ir virė, 
lyg kokios paslaptingos ug
nies kaitinamos; už minu tos

tybių žmonės meldžiasi, pas
ninkauja ir kitaip man gi- 

įzauja, kad tik aš padėčiau 
t priešą sumušt, kad tik karė 
užsitęstų dar ilgiau ir gali
ma būtų užgriebti dar dau-
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vandenio buvo permažai to- ?lau Prleso ^mių ir išmušt 
kiai baisiai zuvių daugybei,; 
ir jos apatinių spiriamos šo
kinėjo tūkstančiais oran ir, 
puolė ant beskaitlinės dau- 
gvbės kitų, jau spėjusių jų 
vietas užimti. i

Tasai virduliavimas, vil- _.. vi.-.. ; įdUZ.y tdio dunnauncusnejimas, sokinejimas pama-|gon^auĮju pacjarytieji
želi gauna chaoso (betvar
kės, maišatienės) išvaizdą, 
nuo kurios net galva gali ap
sisukti . Žuvių žvynos, van
denio" taškymasi, saulės 
spindėjimas susimaišo tarp 
savęs ir aš jau negaliu 
atskirti gamtos elementų, 
kurie apdovanoti gyvybe, 
nuo negyvųjų, kūne, tarsi, 
paskyrė čionai sau pasima
tymą apvaikščiojimui kaž
kokio pragariško šabašo. 
Viskas čionai šalta, apart 
šiltos saulės: žuvįs šaltos, 
vanduo šaltas, akmenįs šalti, 
smiltis taipgi, o suvienijimas 
visų tų judėjimų stojosi šilu
ma.

Prieš mus ūmus sujudimas 
daugybės esybių, kurios my
lisi visais jausmais, glėbiuo- 
jasi su visu savo kūnu.Tai ne 
yra meilė vieno gyvūno prie 
kito, o meilė vieno prie dau
gelio ir daugelio prie vieno.

Štai keletas vaizdelių iš 
gamtos, kurie parodo šešėlių 
ir ypatingumų skirtingumą 
įvairiose meilės formose ant 
žemės. Filozofai, poetai ir 
artistai privalo atydžiai ty
rinėti tūkstančius būdų, ku
riais gyvybe apdovanotos 
esybės apsimaino savo veisi
mos! celėmis.

Gamtoje ras jie siužetus 
giliems mąstymams ir di
diems įkvėpimams. Tiktai 
veidmainių ir silpnapročių 
akįse gyvulių meilė išrodo 
žiauriais ir ištvirkusiais be’- 
siglėbiavimais.

Niekur gamta nepasirodo 
taip neišsemiama, taip galin
ga, taip stebėtina, kaip mo
kinime gyvų esybių, kokiais 
būdais padalyti savo gyvas
tį amžina.

Meilės scenos taip nuo
lat ir tokioje apstybėje 
ant mūsų planetos atsikar
toja, jog net kietos vienuoly
nų sienos neįstengia užslėpti 
'a nuo nekaltos vienuolės. 
Pagirtinas dalykas, kiek ga
lima, tolinti nuo mūsų vaikų, 
o ypač mūsų dukterų, akių, 
perdaug nedailius naminių 
gyvulių susituokimus, kurie 
užvis labinus į mus panašus. 
Bet žiauriausi papročiai ir 
didžiausias gėdingumas ne
įstengtų uždengti dviejų ba
landėlių pasibučiavimo, mei
liško kanarkų barimo ir mei
liausių pleštekėlių besimeila- 
vimu.

Ne vienai nekaltai mergai
tei tokie vaizdai buvo pirma 
meilės lekcija ir daug metų 
pirmiau, negu mylimoįo lū
pos išmokino ją gyventi po
roje, balandžiai, kanarkos, 
pleštekės priversdavo jos 
širdį tvaksėti, atidarydamos 
prieš ją slaptingos švėntiny- 
čios prieangį.

Vertė J. Stropus.

• žmonių, o Amerikos krikš- 
čionybės vadai susidėjo su 
prezidentu ir išleido atsišau
kimą, kviečiantį visus ame
rikonus melstis į mane, kad 
aš sustabdyčiau karę. Tai
gi, jūs, molio gabalai su iš
laužytais šonkauliais ir iš

J, pasa
kykite, ką turiu daryt šiame 
kebliame atsitikime? Spa
lių mėnesio 4-tą dieną mel
dėsi į mane keli amerikonų 
milijonai, kad aš sustabdy
čiau karę. Jie tikėjos esą ge
rais krikščionimis ir kad aš 
juos išklausysiu. Jau mė
nuo laiko praėjo nuo tos die
nos, o aš jų maldos neišklau
siau. Aš tikiu, kad ameriko
nai mano jau, jog aš spjo
viau ant jų maldos, kaipo 
neverto paršiuko. Nuo šio 
laiko jie gali persitikrinti, 
kad jų malda nelenda man į 
ausį, nereiškia nieko — ir 
nustos melstis ant visados 
Jie meldėsi katedrinėse ir 
paprastose bažnyčiose, mels
tis pradėjo visi kunigai, vys
kupai ir kardinolai — ir vis
kas nuėjo, mužikiškai sa-j 
kant, ant šuns uodegos, nors!. 
dievui ir neišpultų taip išsi-i , 
reikšti. Jeigu jau visi ame
rikonai neįstengė išmelst tik 
vieną dalyką, kaip gi jie gali 
tikėtis ką išmelsti mažomis 
grupomis ir atskiri žmonės? 
Šis atsitikimas turėtų su
stabdyti visus amerikonus 
nuo maldos, pasninkų, baž
nyčių statymo ir lankymo, 
taip sakant, visi jie gali lik
ti bedieviais. Sustabdyt ka
rės aš nepajiegiu, nes svie-

tiškos valdžios, kurias aš su
tvėriau, taip įsigalėjo, kad 
anais metais mano paties su
tvertasis velnias, ir net nuo 
mano įpėdinių atėmė didelę 
galybę valdyt turtus ir žmo
nes. Jos net nedavė progos 
susivažiuot visiems kardi
nolams į Rymą, kada popie
žius mirė, kad išrinkus nau
ją. Jos visos nori užkariau
ti naujas šalis ir verčia savo 
žmonės melstis į mane su tuo 
tikslu. Jeigu aš neišklausy
siu jų maldos, jos gali pri
versti žmones netikėt į ma
nę; gali išmokinti gerose 
mokyklose juos taip, kad jie 
liks gudresni už mane; gali 
išgriauti bažnyčias ir išvyti 
mano įpėdinius. Aš privers
tas esu taikytis su valdžio
mis ir turčiais ir nepaisyt, 
kad jie nepildo mano prisa
kymų “neužmušk” ir “ne- 
vogk”. Mano įpėdiniai nuo 
pat zakristijono iki popie
žiaus taikosi su jais, supras
dami jų galybę. Kaip mato
te, jei aš nepildysiu jų noro, 
tikėjimas į mane išnyks ne
toli visoj Europoj. Taigi su
sirinkite visi diplomatai ir 
galvočiai ant Sinajaus kalno 
ir duokite man patarimą, ką 
aš turiu daryt šiame atvėjyj. 
Vienaip ar kitaip elgsiuosi— 
vis pralaimėsiu daug milijo
nų žmonių, o man jie taip 
brangus, nes ir taip tik ke-________
lintas man tenka, o kiti visi. išvarė iš priešseiminės kon- 
velniui.

Jūs mano krauju išvaduo
tieji molio gabalai, sutvarkė
te reikalus ant žemės taip, 
kad aš su visu savo dievišku 
gudrumu nebegaliu prisitai
kyt prie jų ir privertsas esu 
likti už jūsų pastumdėlį, ku
rio vieni prašo vieno dalyko, 
kiti kaip tik priešingo, vie
ni verčia mane pripažinti ge
ru ir žmogžudystes, kiti kal
tina už jas. Aš turiu pražil- 

i ti ir be laiko pasenti dėl jūsų 
i betvarkės. Jau milijonai 
žmonių mano, kad manęs ir 
būt niekur nėra, kad aš nie
ko neveikiu, nei vieno neiš
klausau. Jei taip reikalai 
eis ir toliau ant žemės, aš j sai “Draugas” išdavė atesta- 
imsiu ir visai išnyksiu ir tą ištikimybės! 
tuomet žmonės žinos, kad 
nuo šio mano atsilankymo į 
Brooklyną aš dingau ant

i amžių amžių. Amen. I v *■Dono Kazokas.

Tilžės per 20 metjjų ėjo šviesa 
į Didžiąją Lietuvą.

Oi, tie melagia| ir veidmai
niai ! * /

* t $

Vokiečių kariškas laikraš
tis šaukiasi į lenkus: “eikite 
su vokiečiais, tai Lenkija at
gims. Caro laimėjimas — 
tai Lenkijai pražūtis”.

Gražiai kalba kaizeris. 
Turbūt vargas prispyrė. 
Turbūt, užmiršo, kaip engė 
Poznanians lenkus, alzasie- 
čius ir Holandijos danus.

Visi jie geri, kaip vargas 
prispiria!

*5’:

Anglija dūsauja už Belgi
ją ir pyksta ant barbarų vo
kiečių, kad sunaikino Belgi
ja-

Gerai, o kodėl pati Angli
ja smaugia Egiptą, kuris vi
sai neprašė jos globos?

Lengviausias būdas išaiš
kinti, kodėl B. Balutis eina 
už ruskį—tai tas, kad jo pati 
ruskė. Bet teisingiausias 
būdas išaiškinti tą dalyką — 
bus ta^ai, jog Balutis iš per
sitikrinimo yra rusų feldfe
belis.

* 
tautininkas

*

Baltimorės
Lazauskas, kurį socijalistai

Iferencijos, pripasakojo ne
būtų dalykų apie Grigaitį ir 
Pruseiką.

Bet kada seime viešai pa
klausta: tegul atsistoja žmo
gus, kuris taip meluoja, tai 
Lazauskas, susirietęs, sėdė
jo ir anei bamt!

Tik jau ir kiškio drąsumas 
šnekėt už akių!

Baltimoriškiai gali drąsiai 
vadint Lazauską “kišenių je 
špygos karžygis”.

Vardas prilips.

Kun. Žilinskas su J. Šliupu 
negali važiuot į Londoną.

Bet su Balučiu gali! Pat-

MARGOS MINTJS 
APIE VISKĄ.

“Duok dieve, kad pasi
baigtų ant visados ir sunkus 
likimas mūsų brolių Prūsuo
se . Gana kryžiokų”.

Taip dievobaimingai atsi
duso davatkinis “Rygos 
Garsas”, užmiršęs, kad iš

* Sjs *

Sako, kad bankieris Ol
šauskas geras biznieris. Jei- 

igu taip, tai jisai, veikiausia, 
daugiausia susikrimtimo tu
ri su Balučiu.

Senis Šernas bent knygų 
prirašė — tai jau amžinas 
biznis.

O ką Balutis?

Kuris iš lietuviškų redak
torių negeria stiklo alaus?

Reiktų žiburio net ir die
na!

Nėra dalyko, dėlei kurio išrašyta 
popieros lakštų ir sunaikinta tiek juodylo, 
kaip svarstant apie meilės problemą . Męs 
kalbam apie meilę, kaip apie prakilniausi ap
sireiškimą, nors tatai nekenkia mums, be- 
gaudant ją, nugrimsti į didžiausį gyvenimo 
purvyną. Nuo meilės viršūnių iki bedugnės 
tragizmo ir pasibaisėjimo tankiai tik vienas 
žingsnis tėra.

Meilė nuo automatiško, pusiau gyvuliš
ko instinkto pakįla iki augščiausio laipsnio 
viršžmoniškumo.

Palyginkite meilę puslaukinio austra- 
liečio, kuris pavartoja lazdą prieš pirmutinę 
moteriškę, kurią nori padaryt savąja, su 
įstabia meilė tūlų Amerikos indijonių, ku
rios parsikviečia pas save ant nakties po ke- 
turiasdešimts puikiausių savo tautelės ka
reiviu !

Palyginkit meilę didžiųjų kalnų pieme
nėlio, įsimylėjusio į ožkutę, su meile poeto 
Heine’s, kuris, mirdamas, liepė nunešti jį į 
puikųjį Paryžiaus Lbuvro muzėjų, kad dar 
nors kartą žvilgtert į stebuklingos grožės 
stovylą Veneros iš Milošo! Palyginkite vai
kino ir merginos saldų pasibučiavimą nak
ties gludomoj su turkų haremų meiliškomis, 
rubežiaus nežinančiomis, orgijomis!

Meilė yra visų spėkų karalienė. Jos 
žiedai išsiskečia tada, kada žmogus pil
nas gyviausios energijos ir nuvysta tik tuo
met, kada jo gyvenimo saulė pradeda gęsti. 
Meilė — tai linksmybė iš linksmybių — ga
lutinas tikslas visų mūsų širdingiausių troš
kimu.

Yra gyvenime iškrikusių žmonių, ku
riuos galima lepšėmis pavadinti. Tankiai jie 
patįs tokiais pavirto ačiū ištvirkimui, tan
kiai gi turėjo nelaimę tokiais užgimti, bet 
dėl sveikų žmonių meilės valanda negali iš
dilti iš atminties. Tai aušrinė žvaigždė ant 
žmonijos padangės.

Ar sveikas matei kada nors žilagalvį se
nelį ir nuvytusią močiutę, kurios galvą gau
bia auksiniai plaukai ? Paduok juodviem į 
ranką paveikslą jųjų jaunystės ir pamatysi, 
kaip, žaibo greitumu, nušvis juodviejų vei
dai. Skaidri ugnelė sužibės akyse ir ilgas- 
ilgas kaspinas atsiminimų, senų gerų dienų 
nusidrieks prieš jųjų vaidentuvę. Gaili aša
rėlė nuriedės per skruostus, meilus žvilgsnis 
nubučiuos abiejų veidus, ir bus ramu, kaip 
rudenėlio dienoj tarpe pageltusių lapų.

Meilė yra netik stipriausiu iš geismų — 
ji yra ir turtingiausiu. Prieš meilės aukurą 
kloja savo donį visi gabumai ir kiekvienas 
širdies atdūsis. Ir ištvirkimas ir dorybė, 
panieka ir prakilnumas, kankinio pasiryži
mas ir vėju pamuštas tuštumas, kiekvienas 
žiedelis ir vaisius, kaip gydantis balzamas, 
taip ir nuodai — visa tai nešama ir klojama 
po meilės aukuru ir žmogus graudžiai de
juoja, kad vos vieną gyvenimą teturįs mei
lės dievaičiui paaukauti.

O betgi, ar žmogus moka meilės jausmą 
valdyti, kontroliuoti? Pasakyčiau, daug 
menkiau, negu kuriuos kitus įgeidžius. Tur
būt, prieš meilę žmogus jaučia save silpnu
tėliu, bespėkiu padaru. Kaip laukinis žmo
gus, išgirdęs griaustinį žaidžiant, puola ant 
kelių baisiausiame nusižeminime, taip ly
giai ir šios gadynės civilizuotas žmogus pa
suoja prieš jį apėmusį viesulišką meilės jau
smą, nemokėdamas jį įvesti į atsakančią, 
normalę vagą. Žmogus neva rašo įstaty
mus, bet patsai pirmutinis juos sumindžioja. 
Baisus nežinojimas dengia meilės rūmą, kur 
žmogus įeina vogtinai, o išeina, kaipo nusi-

kurią galėtume matuoti, saikuoti ir atsa- 
kančion vagon pakreipti. Meilė turi pavirs
ti galinga visuomeniška spėka, prieš kurią 
kiti geismai turi nusilenkti. Meilei yra di
džiausias uždavinys — sutaikinti augščiau- 
sią kūnišką užsiganėdinimą su tobuliausia 
dorybe.

Visi purvai kasdieninio gyvenimo, sen
bernių gašlios pašaipos ir niekingas davat
kų tarškėjimas turi pasitraukti iš kelio, ku
riuo eina meilės prakilnybė.

n.
Nemanykit, kad vaikas jau ištvirkęs, 

jeigu nesąmoningos meilės spindulys užga
vo jo sielą! Meilė nejučiomis prasideda ne
kalčiausiose sielose ir žiba, kaip briliantas.

Vaikų nekaltybė yra nuoširdi, gili, skai
sti. Nors tankiai nekaltą vaikelį jau palietė 
gyvenimo dumblynas ir žiaurumas, bet jo 
meilės pajautimas dar visiškai nekaltas. 
Vaiko lūpytės gali kartoti kokį nors negra
žų žodį, bet to žodžio bjauriosios prasmės 
vaikas dar nesupranta. Vieno lašo vandens 
užtenka, kad purvą nuplovus.

Jauni berniukai išskiria sau vieną mer
gaitę iš tūkstančio kitų ir pradeda rodyti 
jai didžiausią simpatiją, nors jie ir patįs do
rai negalėtų paaiškinti, kame čia dalykas.

Nors retkarčiais, betgi, veik kiekvie
nam teko matyti paveikslėlis, kada jauna 
mergaitė dovanoja bučkelius mitriam ber
niukui. Kietaširdžiui farizėjui tatai gali 
pasirodyti baisiausiu ištvirkimu, tuo tarpu, 
tuodu jaunu karveliu taip jau nekalti, kaip 
ir anas biblijos Juozapas, kurį negalėjo 
įvesti pagundon didžiausios malonės fara
ono pačios.

Gražios, suaugusios moterįs tankiai 
nei nesijaučia turinčios uoliausių savęs gar
bintojų, tikrų numylėtinių tarpe visiškai 
jaunų berniukų. Būna atsitikimų, kad ne-' 
subrendęs dar jaunuolis, kaip vagis, įbėga į 
kambarį savo mylimos moteriškės, kad pa
bučiavus kampą lovos, kurioje miega numy
lėtinė, kad atsiklaupus ant kauro, kuri 
trempia josios koja. Vienok, nieko smerkti
no, nieko paleistuvingo tame jausme nėra. 
Tai saldi jaunystės svajonė, kurios žiedą vė
liaus nuskina pirmoji rudens šalna. Retai, 
retai žilam seneliui tenka bučiuoti veidą se
nutės, kurią jisai buvo bučiavęs kūdikystėje.

Jeigu paklausti vaiko, kodėl jisai myli 
mergaitę, jisai paraus, lyg ir susigės ir 
spruks tuoj iš tavo akių. Jeigu paklausti 
mergaitės, kodėl ji myli vaikiną — paraus* 
kaip rožė ir pasakys: “nežinau...” »

Paklauskit pumpuro ankstybosios ro
žės, kodėl jis nori pražydėti, nors dar tebe- 
siaučia kovo mėnesio šalnos? Argi nebūtų 
geriau palaukus gaivios pavasario saulelės?

Rožė jums irgi atsakys: “nežinau...” 
Pas žmones karštus, greit užsiliepsnojan- 
čius, pirmutinės meilės prošvaistės todėl 
taip ankstybos, kad jų nekantrioji prigimtis 
laukia-nėsulaukia skaisčių subrendimo žie
dų. Jų meilė greita, nes jie myli stipriai. 
Tai yra tasai pats įstatymas, sulyg kurio 
geniališkas vaikas dešimties metų, kartais, 
sugeba tokias mintis išreikšti, kad kitas, ir 
senu kelmu būdamas, turi savo pakaušį 
krapštyti.

Kodėl tujen, vaikine, išsirinkai šitą 
mergaitę? Kodėl tujen, mergaite, leidies 
bučiuoti tiktai anam vaikinui? Kodėl toji 
mergaitė išskirta iš tarpo kitų sayo drau
gių? Kuo skiriasi šitas vaikinas nuo pus
kapio kitų vaikinų, kurie stovi aplink jį? 
Meilė, savo neaprybotoj formoj, yra nešutu- 
rimas traukutis, gili simpatija dviejų prie
šingųjų lyčių ypatų; ji yra sujungimas dvie
jų perskirtų spėkų, lygsvarybė priešginybių 
ir harmoniškiausia sutartis.

Tikroji meilė ateina tada, kada vaiki
nas pradeda vyrėti, kada jo žiedelis pavirsta 
vaisium, kada jo balsas tampa stipresnis, 
kūno sudėjimas dužesnis ir pirmoji švelnių 
plaukų daga padengia veidą. Tuomet/Vyras 
prabįla apie moterį, o merginos visa figūra, 
visi pasidabinimai, akių žaibavimas klausia 
vyro.

Nekaltybė ir nežinojimas verčia juos 
bėgti į žaliąsias girias, į tolymuosius kalnus 
ir buinąsias lankas.

Ten jie žaidžia, ūbauja išpradžių dar 
norėdami patįs save apsigauti ir pasirodyti, 
jog likosi tokiais*kokiais dar ir vakar buvo.

Bet veltui . Naujas jausmas, nesuval
domas, nepažebojamas įstrigo į jų psichiką, 
į jų vaidentuvę.

“Vyras misli apie moteriškę! Moteriš
kė misli apie vyrą”.

Vyras ir moteris!
Ateina naktis. Jau, rodosi, reiktų pas

kandinti miego užmirštyje visas dienos sva
jones ir fantastiškumus, bet kas tau davė 1

• (Toliau bus).
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Čiru-Viru.

Ši mapa parodo, kokiose pozicijose dabar randasi

vokiečių - austrų ir rusų kariumenė.

Mūsų šeimyniški įstatymai, mūsų doros 
kodeksai, mūsų kasdieninė praktika klausi
muose, surištuose su meilės dalykais, yra 
taip menki, taip netobuli, taip veidmainiški, 
kad męs ir patįs nebepajiegiam išsikasti iš 
tos painaties.

Meilės dalykuose męs dar vis esame, 
kaip tie laukiniai žmonės.

Tačiaus — reikia rimtai pažiūrėt teisy
bei į akis. Ir meilė turi būti suvaldyta, kaip 
ir kitos gamtos spėkos. Mokslas, viską iš
aiškinantis, turi imties tyrinėti meilės pro
blemą, bet jam nevalia nuskinti nei vieno 
žiedelio meilės sodne, nevalia pavogti nei la
šo dangiškos energijos, kur trykšta iš mei
lės šaltinio.

Meilės žaibas kelia audrą žmogaus ši r- 
lyje, bet męs turime paversti jį gyva spėka,
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O. de Balsak.

MEILE PO LICINA
Vertė švenčioniškis.

(Tąsa).
Bet Leonas nieko nepastebėjo, apart tų 

žodžių, kuriais jinai jam užsitiki.
—O, aš neapsakomai esu laimingas! — 

sušuko Leonas. — Eikime, gerbiamoji bei
na, užbaikite mano laimę sutikimu eiti su 
manim ir apleisti šią svetainę, kuri man 
taip įkyrėjo; pavelykite man nutraukti šią 
liciną, kuri per visą laiką uždengia nuo ma
nęs laimę ,tuomet man daug lengviau bus iš
pildyti savo prižadus ir atidengti savo 
meilę.

Bekalbant taip, jiedu pradėjo eiti; bet 
staigiai jinai sustojo, tartum nubudus iš 
miego, ištraukė iš jo ranką ir rimtu, aštriu 
balsu pratarė:

— Jūs, ponas Prevails, įpuolėte į didelį 
suklydimą: jūsų tas džiaugsmas, jūsų be
reikalingas ir veltus persitikrinimas mane 
užgauna ir net įžeidžia. Patikėkite, kad aš 
visai ne tokia, kokia jūs mane sau persista- 
tote ir aš turiu tiesą nuo jūsų reikalauti 
daugiau atsargumo, rimtumo ir pagarbos. 
Pagaliaus, aš galiu atleisti jums tą suklydi
mą, kuris tapo iššauktas per mano nepa
prastą pasielgimą; vienok jūs turite pildyti 
tą, ko aš reikalauju: rytoj jūs gausite nuo 
manęs žinią ir sužinosite visas mano pasta
tytas išlygas; o iki tam laikui turi būt kan
trumas ir nuolankumas.

Ištarus tuos žodžius, jinai metėsi į mi
nią, norėdama nuo jo pasislėpti.

— O, ne, aš nepaleisiu jus, — sušuko Le
onas,— jūs, žiaurioji, norite mane apleisti; 
jūs sukuriate mano sieloj ugnį, sukeliate 
mano visas mintis ir tik dėl to, kad mane ap
leidus...

— Palydėkite mane iki vežimui, — pa
liepiančiu balsu jinai pratarė.

Jis vėl pagriebė jos ranką ir pradėjo 
maldauti, kad nekankintų taip ilgai, bet nuo 
jos jokio atsakymo nesusilaukė.

Ištikimasis jos negras stovėjo prie veži
mo; nepažįstamoji greitai įsėdo į vežimą ir 
tarė Leonui:

— Iki rj tojui, pasitikėkite mano pri
žadu.

— Ar nepavelytumėt man jus palydėti, 
—sušuko Leonas ir buvo jau pasirengiąs sė
sti į vežimą...

— Uždarykite vežimo duris ir važiuoki
te! — pakepė jinai vežėjui.

Jos paliepimas tuojaus tapo išpildytas 
ir Leonas dar sykį pasijuto, kaip sykiu, su 
išnykimu vežimo, išnyko visa jo viltis, visos 
svajonės.

tūkstančius įvairių regyklų
Ir kaip dabar sutikti su nepažįstamos 

ypatos pastatytomis keistomis sąlygomis? 
Kaip galima sutaikinti jos pasielgimą su ty
ra, nekalta žmogaus sąžine?

Jis kelis sykius pats sau kartojo, jog tai 
beprotystė būtų pasirašyti po tokia sutar
timi ir žengti tokį pavojingą žingsnį. Bet 
štai, tuojaus jo akyvaizdoj stojosi dailioji li- 
čina, atsinaujino tos visos kalbos, tie visi 
ginčai, tie visi užsidegimai, kuriuos jis per
gyveno laike baliaus ir pagundinimas darė
si gana didelis. Pagaliaus, buvo atėjus jam 
į galvą mintis, kad atsidavus nepažįstamam 
žmogui vežti užrištomis akimis nežinia kur, 
gali būti ir pavojinga, bet tokią mintį per
galėjo noras tą viską ištirti, atsiekti tą, ko 
jis taip troško ir trokšta.

— O, ne! — sušuko jis. — Aš turiu tą 
atsiekti; už tokią užžavėjančią ypatą gali
ma ir beprotišką žingsnį žengti!

Ir, pagriebęs plunksną, drebančiomis 
rankomis, parašė:

“Aš sutinku su visomis išlygomis ir 
luodu prižadą, kad viską išpildysiu šventai. 
Tik aš prašau pavelyti turėti su savim kar
dą. Leonas de Prevails”.

Vakare laišką nežinia kas paėmė; ant 
rytojaus Leonas gavo kitą laišką, kuriame 
tiaimpai buvo pasakyta:

“Kardą pasiimti galima; vienok ponas 
Prevails turi būti ramus už savo garbę ir 
pavojų”.

Dar niekados nebuvo tokia ilga diena.
Jau antroj valandoj Leonas apsirėdęs 

vaikščiojo po kambarį ir nerimavo. Kada 
vakare karieta privažiavo prie jo durų ir 
apsistojo, jis pradėjo drebėti. Jis griebė 
kardą ir leidosi žemyn. Išėjęs, rado stovintį 
prie karietos negrą ,kuris jį įsodino į karie
tą ir mandagiai pasiprašė pavelyjimo užriš
ti jam akis.

Leonas visai nesipriešino.
Pavažiavus tūlą laiką, negras liepė ve

žėjui apsistoti. Jis pagelbėjo Leonui išlipti 
iš karietos ir jiedu praėjo kokį šimtą žings
nių gatve. Greitai jie įėjo į namą, pradėjo 
laiptais lipti augštyn ir Leonas pajuto, kad 
jie perėjo per kelis didelius kambarius, o pa
skui įėjo į kambarį, pripildytą įvairiais kve
palais. Tuom tarpu negras atrišo akis ir 
Leonas pamatė, kad jis randasi dideliam, 
tamsiam kambary, iš kurio matėsi atdaros 
duris į kitą kambarį, apšviestą naktinės 
lempos šviesa.

Negras tuojaus parodė jam tą kambarį 
ir, pasakęs: “Nuolankumas ir tyla!” — tuo
jaus išnyko.

Leonas nusiėmė kardą ir greitai įėjo į 
tą kambarį... Moteriškė... Ta pati nepažį
stamoji, atsilošus ant sofos, nei tai, gulėjo, 
nei tai sėdėjo, naktiniuos drabužiuos, bet 
veidą laikė užsidengus.

Leonas puolė prieš ją ant kelių.
— Kaip aš esmi laimingas! — sušuko 

jis. — Bet kas tai? Ar jūs vis dar slepiate 
savo veidą nuo manęs?... Dėl dievo — už
tenka tų paslapčių, meskite į šalį uždanga-

ATBALSIAI 147 SUDEGU
SIŲ MERGINŲ.

Jau trįs metai laiko pras
linko, kaip buvo sujudinti 
Amerikos darbininkai, kuo
met sudegė 147 jaunos, pil
nos gyvenimo energijos 
merginos. Rodėsi, kad tą 
baisią katastrofą visi užmir
šo, bet yra daug žmonių, ku
rie negali užmiršti. Tula 
mergina Klara Šor, buvusi 
liudininkė tų visų baiseny
bių, kuomet merginos iš liep 
snos šokinėjo nuo 6, 7, 8 ir 10 
lubų žemyn ir ant vietos už
simušė, taip susijudino, kad 
per tris metus negalėjo nusi
raminti ir vis jos akyse sto
vėjo tas baisusis reginys. 
Nors jinai buvo rusė, bet jau 
dešimti metai, kaip Ameri
koj ir pastaruoju laiku turė
jo gerą'vietą, vienok negalė
jo atsikratyti nuo to baisaus 
reginio. Pagaliaus, jinai nu
sprendė atsikratyti — nusi-

Užsidarė savo kambario 
duris, langus, atsuko gesus 
ir atsisėdus prie stalelio pra
dėjo rašyti laišką, 
laiškas:

“Mūsų gyvenimo 
mas baisiai blogas,
baudžia už nusidėjimus, kiti 
gi visai nesistengia suprasti, 
kas yra kaltininkais.

“Vieni kankinasi, vargsta, 
visą amžių badauja, o kiti iš-

persiskyrė su šiuom bjaurių Taigi miesto mokyklų val- 
pasauliu. dyba atsidūrė keblam padė-

_________ jime: palikti ponią Wagner 
mokytojauti — prasižengti 
prieš tiesas, išbraukti iš mo
kytojų tarpo — nuskriausti 
savo draugę, kuri sykiu ko
vojo prieš kitas mokytojas.

Elia.

KEBLUS PADĖJIMAS.
Kuomet moterįs pradeda į 

kovoti už savo tiesas, tai, su
prantama, atsiranda iš tų 
pačių moterų, kurios pasida-i 
ro didžiausiais priešais tos 
kovos. Jau buvo “Laisvėj” į 
minėta,kad pastaruoju laiku 
moterų draugijos energiškai 
kovoja prieš įstatymus, 
draudžiančius mokytojams 
kūdikių gimdymą. Nieko 
nuostabaus nėra, kad tą į- 
statymą įvedė vyrai ir jie jį 
palaiko. Bet štai, atsiranda 
ir moterų, kurios apsireiš
kia didžiausiomis šalininkė
mis to įstatymo. Tas jau la
bai keistai išrodo.

New Yorko mokyklų mo
kytoja Wagner buvo di
džiausia

tas j kariumenę. Prašymas 
skamba sekančiai:

“Turėdama labai karštą 
norą įstoti į kariaujančią 
kariumenės dalį, nuoširdžiai 
maldauju mane priimti”.

Gradonačalninkas prašy
mą pasiuntė karės apskričio 
viršininkui, kuris ir sutiko 
ją priimti. Dabar jinai pri- 

Įimta į kariumenę ir greitu 
laiku bus išsiųsta ant karės 
lauko.

MOTERŲ SUVAŽIAVI
MAS.

Youngstown, Ohio.
Nuo 19 — 24 d. spalio čia 

tęsėsi moterų suvažiavimas. 
Delegačių buvo apie 700.

Kadangi tas suvažiavimas 
įvyko prieš pat rinkimus, 
tai jis labai plačiai praskam- 

- t : j- , įbėjo ir dauguma politikierių 
• - moteris labai šiltai priėmė

Moteris priima į uni
versitetus.

Prasidėjus karei, Rusijos 
universitetai pasiliko veik 
tušti, nes dauguma studentų 
paimta į karę. Kad visai ne
uždarius universitetų, švie
timo ministerija daleido pri
imti į Kazaniaus universite
tą ant medicinos fakulteto 
moteris. Taip-pat priima- 

imos moterįs ant minėto fa
kulteto Tomsko universite
te.

su Kitais nariais, vydavo 
auk tns mokytojas, kurios 
u s ii au k da v o kū d i k i ų.

Bet patarlė sako: “Ne
spjauk į vandenį,- nes prisi
eis atsigerti”. Taip ir dabar 
atsitiko su ponia Wagner. 
Pereitą pėtnyčią jinai moki
no vaikus iki 3:30 vai. po pie-, 
tų ir iš mokyklos stačiai nu-į

i moterų 
su si vieny j imas 

rengia kas metai tokius su
važiavimus. Iš svarbesnių 
nutarimų šie: sutvarkymas 
nedelinių mokyklų, kūdikių 
sveikata ir įkūrimas šeinii- 
ninkystės kursų. Beto nu
tarta politikoj" dalyvauti ko- 
smarkiausiai, kad neatsili- 
kus nuo vyrų ir kad nepra-

Moterjs prieš demokratus.
Visose tose valstijose, kur 

moterįs turi balsavimo tie
sas,per visą laiką varė smar
kią agitaciją prieš demokra
tus, kad laike balsavimo ne
balsuotų už jų kandidatus. 
Moteris skaito didžiausiais 
savo priešais demokratišką

dykauja, paleistuvauja, gir-'va^av0 į ligonbutį. Ant ry
tojaus susilaukė kūdikį.

Dabar jinai pranešė mies
to mokyklų valdybai, kad 
serga. Valdyba gi turi ją 
prašalint! iš mokytojų skait- 
liaus, nes jinai prasižengė 
prieš tiesas, draudžiančias 
mokytojoms gimdyti kūdi
kius.

Dabar visi laukia, koki 
nuosprendį išneš mokyklų 
valdyba. Ar jinai lyginai 
pasielgs su ponia Wagner, 
kaip pasielgdavo su kitoms 
mokytojoms, susilaukusioms 
kūdikių, ar padarys išeini-

tuokliauja ir gyvena iš sun
kaus darbininkų darbo. O, 
aš turiu užbaigti savo gyve
nimo amžį! Juk aš negyve
nu, vienok sunku save numa
rinti... Jau seniai aš apie tai 
svajojau, visuomet juokau
davau tarpe pažįstamų, kad 
aš nusižudysiu, bet kaip sun
ku tos mano svajones ištik- 
rųjų išpildyti...

“Bet aš negaliu gyventi, 
aš turiu atsiskirti nuo šio 
pasaulio, kuris taip liūdnas, 
tai netikęs ir taip bjaurus”...

Matomai, jinai dar norėjo 
ką tai rašvti. bet an«va»0-us 
nuo gesų, krito ant grindų ir ninkė tų tiesų?

laimėjus veik iškovotų baisa- valdžią, kuri, sykiu su prezi; 
vimo tiesų. Mat, jos tikisi dentu Wilsonu, priešinasi 
šiais metais gauti balsavimo lygioms moterų tiesoms.
tiesas.

Taipgi nutarta kovoti su' 
džiova ir reikalauti iš val
džios tam reikalui pašelpos, 
' ad apsaugojus naująją kar
tą nuo minėtos ligos.

Tai tai]) kovoja moterjs 
svetimtautės, bet kur mūsų 
lietuvės? Čiarykštė.

Sušaudė merginą.
Netoli nuo Peterburgo po

licija suareštavo jauną mer
gaitę, kaipo nužiūrėtą šnipą. 
Padarius kratą, atrasta už 
apsiautalo pamušalo daug 
tvirtovių pienų ir kitokių do- 
’•'umentu. Mergaitė - šnipas 
tuojaus tapo sušaudyta.

Nori kariauti.
Baku. — Pas gradonačal- 

ninką atėjo moteris, nusikir- 
pus plaukus ir apsirėdžius 
vyriškais drabužiais ir pada
vė prašymą, kad ją priimtų į 
kariumenę. Jinai turi 24 me

ldžiaus; jos vyras paini-

Moterįs telegrafistės.
Rusų valdžia išleido pave- 

viimą priimti ant gelžkelių 
’tnči i moteris telegrafis- 
nmi’s. Pirmiau moteris tos 

vietos negalėdavo užimti.

III.
Kiekvienas gali suprasti, kokiu nekan

trumu Leonas laukė rytojaus. Kelis sykius 
jis buvo atėjęs į namus ir vis tikėjosi rasti 
laišką, bet koks jo buvo nudžiugimas, kuo
met jam jį padavė. Ir kaip jis nustebo, kuo
met perskaitė! Štai, kas buvo parašyta:

“Vakar ponas Prevails išreiškė didžiau- 
sį norą pasimatyti su moteriške baltuose 
drabužiuose, su kuria jis per visą laiką kal
bėjosi salėj ant baliaus; jis prisižadėjo išpil
dyti visus reikalavimus, kokie tik jam bus 
pastatyti.

“Štai tie reikalavimai, kuriuos išpildęs, 
jisai galės atsiekti tą tikslą, kurio taip neap
sakomai geidė.

1) Rytoj, vidurnakty, ponas Prevails 
bus namie: ištikimas žmogus, kurį jis jau 
pirmiau matė, užvažiuos pas jį nusamdytoj 
karietoj ir nuvežš į paskirtą vietą; bet po
nas Prevails turės pavelyti užrišti jam akis.

2) Jis savo palydovui neužduos jokių 
klausimų, nesistengs jį papirkti (pagaliaus, 
tas jam ir nepavyks padaryti), bet nuolan
kiai pavelys vesti.

3) Jis turi duoti tvirtą prižadą nekelti 
jokio triukšmo, jokio pasipriešinimo, nepro
testuoti, nereikalauti nuo tos ypatos, kad 
kalbėtų, su kuria jis bus drauge.

4) Pagaliaus, kuomet pas jį ateis vėl tas 
pats palydovas, jis nuolankiai nueis karie
ton ir, prisilaikant pirmųjų taisyklių, bu^ 
nuvežtas į namus. Kodėl su juomi taip pa
sielgiama, jis gaus paaiškinimus vėliaus ir 
kad tas bus išpildyta, jam duodama priža
das. Dabar gi jis nieko nesužinos.

5) Jeigu ponas Prevails sutinka su vi
sais reikalavimais, kurie čia pažymėti, lai 
parašo apačioj savo sutikimą, įdeda į kon- 
vertą, padeda laišką prie savo durų, iš kur 
jis bus paimtas”.

Perskaitęs šį laišką, Leonas ilgai stovė
jo ir nežinojo, kas daryti. Čiela eilė minčių 
perlėkė ir paliko tūkstančius įvairių pienų,

Tuom tarpu jis griebė ranka už .uždan
galo, kad jį numetus nuo akių; jo rankos 
nesulaikė... Bet momentališkai lempa už
geso.

Męs dabai* nekalbėsime apie tą tamsą, 
tik pasakysime, kad Leonas susilaukė to
kios laimės, kad visai neturėjo noro laužyti 
savo prižadus ir reikalauti šviesos...

Laikas prabėgo labai greitai ir buvo 
gana vėlus vakaras, arba, geriau pasakius, 
artinosi rytas, kuomet kambary pasigirdo 
lengvas šlamėjimas, atsidarė paslaptingos 
durįs ir nepažįstamoji pražuvo, palikdama 
Leoną vieną. Tuojaus atėjo negras ir man
dagiai pasiprašė užrišti Leonui akis ir sekti 
paskui jį.

— Ne! — piktai atsakė Leonas. — Aš 
visai iš čia neisiu, pakol nepamatysiu to už- 
žavėjančio sutvėrimo!... Pakol negausiu...

Moteriškas balsas pertraukė jo kalbą: 
“Nuolankumas ir tyla!”

Leonas metėsi į tą pusę, iš kur pasigir
do balsas, bet kakta atsimušė į sieną; jis toj 
sienoj apčiuopė duris ir per rakto skylę pa
mate šviesą, bet ta šviesa tuojaus išnyko.

— O, žiaurioji! — sukandęs dantis pra
tarė Leonas, bijodamas balsiai kalbėti. — 
Apsistokite nors ant valandėlės... duokite 
nors vieną žodį...

— Nuolankumas ir tyla! — rimtesniu 
balsu pratarė negras.

— Taip, — liūdnai atsakė Leonas, — 
nuolankumas mane ir suriša, aš daviau pri
žadą... turiu nusilenkti... Aš tikiu, kad duo
tas man prižadas irgi bus šventai išpildytas, 
kaip ir aš išpildžiau.

(Toliau bus).

Vyras paimtas į karę ir p 
su trims mažiukais kūdikiais. Pakol jis dirbo, pakol ga 
jam brangi buvo ir “tėvynė”, nes jis jautėsi, kad turi sav 
laimę jis turės sugrįžęs į namus? Kuom jis apsidžiaugs, 
jį pasitikdavo moteris ir trįs mažiulėliai, kuomet jis atei 
limiausią šeimyną badu išmirusią. Štai jau vienas kūdi. 
čias dar laikosi ant kojų, graužia pirštelius ir žiūri, kada 
ar jis sugrįžš? O gal jau jo tėvelis guli kur laukuose ir
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mdytis už savo “tėvynę”, ginti “tėvynes" garbę. Jis paliko namie moterį 
ėjo maitinti savo žmoną ir tuos tris mažiulėlius, tuomet 

lizdą. Bet ką dabar suteiks jam ta tėvynė? Kokią 
įėjęs į savo bakūžėlę, i tą načią bakūžėle, kur pirmiau 
lavų iš dirbtuvės? Jis atras baisią regyklą —- savo my
ks iš bado numiręs, kitas pa kritęs negali atsikejti, tre 
ateis jo tėvelis ir atneš duonos šmotelį. Bet ar jis ateis 
jo kūną vilkai drasko!...
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daly.

Pittsburgh, Pa.

J. Kavlaičia.

Neseniai “Laisvėje” tilpo 
korespondencija, kurioj ko
respondentas “ Darbininkė” 
aprašo, kaip susirinko kata
likai laikyti mitingą, ar eiti
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NBLAIMINGAS ATSITI
KIMAS.

Youngstown, Ohio.
26 d. spalio, 4:45 vai. vaka

re, tapo užmušta 6 darbinin
kai, prie statomojo teatro. Iš 
viso prie to teatro dirbo 75 
darbininkai, bet jie, kaipo u- 
nijistai, darbą pabaigė 4 vai. 
ir nuėjo namo. Pasiliko tik 
6 darbininkai, kurie triūsėsi 
viduryj. Praslinkus 45 mi- 
nutom, įkrito teatro lubos ir 
palaidojo juos visus. Reiš
kia, tik per 45 minutas laiko 
išsigelbėjo kiti darbininkai, 
kurių likimas būtų buvęs 
toks pat, kaip ir likusiųjų še
šių. Trįs tapo tuojaus išim
ti, du 12 vai. nakties, o vienas 
dar nesurastas. Priežastis į- 
kritimo lubų neišaiškinta. 
Buvo angliškuose laikraš
čiuose minėta, kad savinin
kas nuostolių neturėsiąs, nes 
buvę apdrausta. O apie dar
bininkų užmušimą nieko ne
minėjo. Ant kiek man pavy
ko patirti, tai savininkas 
skubino teatrą, kad užbai
gus šiam sezonui, bet susivė
lino. Taigi dar nebuvo visai 
sudžiūvus lubų medega,kaip 
jau lubas užbaigė dirbti, per 
tai ir sugriuvo. A. Ž.

Akron, Ohio.
Iš laikraščių matosi; kad 

kitų miestų jaunimas kovo
ja už savo idėją protu, o mū
sų vyrukai pradėjo kovoti 
bonkomis. Tokių “idealis
tų” yra nemažas būrelis, ku
rie sugalvojo išgerti visą A- 
merikos alų ir tuomi parody
ti savo galę. Ir jeigu tik jų 
būtų nors kiek daugiau, tuo
met galima būtų tikėti, kad 
jie ta padarytu, bet, ant ne
laimės, permažas skaitlius.

Laikraščių pareina vįsai 
mažai, bet visi pirmeiviški. 
Mat, katalikai jokių neskai
to. Akronietis.

Providence, R. I.
Subatoj, 7 d. lapkričio, Pa

lace Casino Hall svetainėj, 
171 Charles St. ir kampas 
Randall Sq., atsibus koncer
tas ir balius, kurį rengia Ru
sų Soc. Partijos kuopa. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visas 
to vakaro pelnas bus skiria
mas sušelpimui politiškų 
kankinių. Įžanga 25c. Geis
tina, kad vietos lietuviai at
silankytų. Komitetas.

apskritys parengė prakal
bas. Kalbėtojų buvo net ke
turi: B. K. Kondratavičius, 
D. Lekavičius, J. Baltrušai
tis ir Pūkas. Visi kalbėtojai 
savo užduotis atliko gerai,iš
skiriant Pūko, kuris nieko 
nepasakė,o tik rėkavo,atkar
todamas pirmųjų kalbėtojų 
žodžius. Taipgi dainavo 
Birutės choras, po vadovys
te p. Grajaucko. Reikia ste
bėtis, kad minėtą chorą p. 
Grajauckas tik šešios savai
tes atgal, kaip pradėjo mo
kinti, o jau nekurias dainas 
visai gerai sudainuoja. Ma
tomai, kad mokytojas su no
ru mokina. t Prie choro pri
klauso apie 30 narių ir visi 
pirmeiviškos dvasios. Pitts- 
burgiečiams vertėtų kaip 
galint remti chorą, kad jis 
galėtų gyvuoti. Buvo ir mo
nologų, kuriuos pasakė K. 
Šimkūnas ir A.Aleknavičius. 
B. Paulekiūtė gražiai pade
klamavo. Viskas išėjo labai 
gražiai

Vandrauninkas.

mušti. Generališkas vyčių 
stabas praneša, kad vyčiai 
neturėję ginklų, o antra— 
tai jau pailsę benaikindami 
svaiginančiu^ gėrymus. Dė
lei tų dviejų priežasčių ir 
tapę sumušti.

Matomai, prasti iš vyčių 
kareiviai, kad sumušė juos.

♦* *
Blaivininkai surengė pra

kalbas. Kalbėtoju buvo pa
kviestas žinomas misijonie- 
rius kun. Siaurusaitis iš Wa
terbury, Conn. Jisai savo 
prakalboj išgyrė Rusijos ca
rą ir Vokietijos kaizerį, būk 
jiedu esą didžiausi blaivinin
kai. Ir dabartinės karės 
kilę ne iš ko kito, kaip tik iš 
girtuoklystės. Jeigu žmonės 
nebūtų girtuokliavę, tai ka
rių nebūtų buvę. Taipgi nu
rodė, kad ir lenkai pražudę 
savo karalystę vien tik per 
girtuokliavimą. Jeigu lietu
viai negertų, tai viskas būtų 
labai gerai. Ir revoliuciją 
1905 metais jie būtų laimėję, 
kad blaivybės būtų prisilai- 
kę.

Bet štai pasuko savo kal
bą į kitą pusę ir pradėjo sa
kyti, kad laike revoliucijos 
socijalistai nieko daugiau 
nedarę, kaip tik monopolius 
daužę.

Čia jau ir pasirodo kunigo 
protas ir blaivybė. Jeigu so
cijalistai monopolius daužė, 
tai jie, pagal kunigo išvedi
mo, latrai, bet kad caras 
tuos monopolius užlaiko, tai 
jis geras blaivininkas.

Paskui kalbėjo apie lygy
bę ir nurodė, kad lygybė ne
galinti būti, jeigu pats die
vas jos nepadaręs. Jeigu ly
gybės reikalauti, tai reikią 
tuomet ir žmones lyginti, ir 
<elių saulių reikalauti, kad 
visiem lygiai šviestų ir t.t. 
Žodžiu, pliauškė visokias ne
sąmones. Bet nieko nėra 
nuostabaus, nes kunigas kal
bėjo.

si, išskyrus vieną moterį,ku
ri, matomai, buvo gerokai į- 
kaušus. Bet pradėjus kalbė
tojui kalbėti apie girtuoklys
tę, nurodinėti svaiginančių 
gėrymų blėdingumą ir kvies
ti prie užsilaikymo nuo svai
ginančių gėrymų, dauguma 
pradėjo eiti laukan iš sve
tainės. Mat, mūsų lietu
viams nepatinka, kad aiški
na apie blėdingumą svaigi
nančių gėrymų, nes jie juose 
paskendę. Gėda taip pasi
elgti. Pertraukoje buvo sa
komi monologai.

Žmonių buvo labai daug. 
Prakalbose buvęs.

blakes skandino? O juk da- 
bari-viską reikia faktiškai 
prirodyti. Jeigu to nepri- 
rodys, tai pasiliks melagiu.

Parapijonas be stebuklų.

*

Kunigas gi Meška labai 
susirūpinęs, kad nepavyko 
patraukti prie savęs Lietu
vos Sūnų ir Dukterų tų na
rių, kurie turi kišeniuje do
lerinių ir iš kurių galima bū
tų buvę juos išgauti. Dabar 
jis su ašaromis už juos mel
džiasi, kad jie sugrįžtų ant 
gero kelio ir ateitų prie jo. 
Bet pasirodo, kad dievas 
jiems davė protą ir paliepė 
kunigėlio neklausyti, nes visi 
žinom, kad be dievo valios ir 
plaukas nuo galvos nenu
krinta.

Athol. Mass.
Musu vyčiai taip įsikarš

čiavo, kad savo tvirtovėse 
pradeda užpuldinėti ant pa
salinių,kurie tik pasipriešina 
jiems. Mat, jie pradėjo “ko
voti” su svaiginančiais gėry- 
mais, tai ne tik patįs geria, 
bet ir kitiems fundija. O 
Jeigu kuris neprisideda prie 
to darbo, tuomet pradeda tą 
bombarduoti, šiomis dieno
mis iškilo tarp vyčių ir ne
nuolankių lietuvių dar di
desne karė, negu ties Žalgi
riu. Vienok, vyčiai tapo su-

Georgetown, III.
21 d. spalio buvo pareng

tos prakalbos. Kalbėjo drg. 
J. Perkūnas dvejose temose. 
Pirmoj temoj kalbėjo apie 
kares, o antroj—apie girtuo
kliavimą. Taipgi primine 
apie rinkimus ir kvietė rašy
tis prie socijalistų. Pertrau
koj buvo monologų. Aukų 
surinkta $5.30; lėšų paden
gimui išmokėta $4.20, o liku- 
sis doleris paskirtas Lietu
vos gelbėjimo fondam

Žmonių buvo nemažai ir 
visi atydžiai klausėsi.

Draugai, neužmirškime at
silankyti ant L.S.S. kuopos 
susirinkimo ir prisirašykime 
prie kuopos. Ten buvęs.

Gardner, Mass.
Mūsų lietuviai nesnaudžia 

ir darbuojasi, kaip kas išgali 
ir kaip kas išmano. Pavyz
džiui, socijalistų kuopa visa
dos rengia diskusijas, pa
skaitas, prakalbas, kviečia 
žmones lankytis, dalyvauti 
visame kame, duoda visiems 
išreikšti savo nuomonę ir t.t. 
Pamatę tą, mūsų tautiečiai 
irgi subruzdo: jie atgaivino 
apmirusią T. M. D. kuopą ir 
pradėjo veikti. Socijalistai 
ir iš to nudžiugo, kad ir jie 
pradėjo veikti.

Štai, T.M.D. kuopos atsi- 
būna mitingas. Nueina ke
liatas socijalistų ant mitin
go. Tuojaus visi T. M. D. 
kuopos nariai suskato žiūrė
ti, pradėjo visi šnairuoti. Pa- 
galiaus, keli pradeda nosi
mis šniaukšti ir sakyti: “Kas 
čia taip smirda”? Kiti atsi
liepia: “Ogi socijalistų ran
dasi, tai ir smirda”. Pirmi
ninkas,išgirdęs tuos žodžius, 
tuojaus liepė socijalistams 
išsinešdinti iš svetainės, nes 
čia turį tiesą būti tik nariai. 
Socijalistai paaiškino, jog 
jie pirmiau nori pažiūrėti, 
kas čia yra veikiama, o pas
kui gal ir jie prisirašys. Bet 
pirmininkas tuom neužsiga
nėdino ir išbėgo policiją pa
šaukti. Tuomet socijalistai 
persiprašė juos už nežinoji
mą tautiškos tvarkos ir ap
leido svetainę.

18 d. spalio ta pati kuopa 
parengė paskaitą. Skaitė p. 
M. Stakėnas“ “Vienybės Lie
tuvninkų” filosofas iš “Vie
nybės Lietuvninkų” kalen
doriaus straipsnelį “Senovės 
Lietuvių Tikyba”. Prele
gentas jautėsi labai išdidų, 
kad galėjo iš kalendoriaus 
straipsniuką perskaityti, o 
kuopos nariai pradėjo apie 
tai korespondencijas rašinė
ti,išaugtindami skaitytoją ir 
išgirdanti savo atliktą darbą, 
nes tai jiems išrodė milžiniš
ku darbu. Pagaliaus, p. Re
porteris, aprašydamas tą pa
skaitą “Kataliko” N66, pasi
giria, būk jie jau pasiliuo- 
savę nuo socijalistų jungo ir 
sykiu apšmeižia socijalistus. 
Reikia stebėtis iš Reporte
rio protelio, kad jis supranta 
socijalizmą, kaipo kokį jun
gą. Man rodosi, kad socija
listai niekam nesistengia už
dėti jungus, bet rūpinasi vi
sus paliuosuoti iš po jungų, 
kuriuos žmonija dabar vel
ka. Bet, koks protas, toks ir 
raštas.

Klaidų Atitaisytoj as.

Easton, Pa.
24 d. spalio lenkai socija- 

listai parengė balių. Kadan
gi čia lietuviai su lenkais gy
vena sutikime, tai pusė žmo
nių baliuje buvo lietuviai. 
Balius buvo be svaiginančių 
gėrymų. Buvo įvairių žais
lų ir skambino ant gitarų, 
kas publikai labai patiko.

Žmonių buvo nemažai ir 
visi puikiai užsilaikė. Kuopa 
turės pelno. Kitas.

Westville, Ill.
22 d. spalio buvo prakal

bos. Kalbėjo draugas J. 
Perkūnas. Kada kalbėtojas 
aiškino apie kares, jų baise
nybes, tai visi ramiai klausė-

pirmosios, kurias korespon
dentas pavadino “katalikiš
komis”, nes buvo pavartota 
peiliai ir kitokį ginklai. Vie
nok apie šias peštynes visi 
tyli ir niekas nieko nesako. 
Mat, šiose peštynėse dalyvo 
tik du “katalikai”, o visi kiti 
“progresyviški žmonės”, per 
tai ir nerašoma, 
save nesmagu rašyti.

Gėda taip elgtis, o ypatin- Mat, vaikas,bežaisdamas,su- 
gai pirmeiviams, kurie ture- kišo rankas į pripiltą viedrą 

karštų pelenų.
Mirusio vaiko moteris at

sidūrė tokiam padėjime,kad 
neturėjo net ant palaidoji
mo. Bet čia vietos lietuviai 
gausiai paaukavo, kad pa
dengus visas palaidojimo lė
šas, dar motinai atliko 
$11.00.

Palydėjus lavoną ant ka
pinių ir sugrįžus atgal, lietu
viai turėjo progą išsigerti, o 
paskui ir susipešti. Aš nie
ko nesakyčiau, jeigu toj 
kompanijoj nebūtų dalyvavę

Lead, So. Dak.
25 d. spalio pasimirė naš

lės V. Šlamienės vaikas.

Amsterdam, N. Y.
j 20 d. spalio T. M. D. atsi
buvo 13alius su prakalbomis 
ir įvairiais pamarginimais. 

| Kalbėjo valparaisietis p. M. 
iStrikulis. Kalbėtojas nuro- 
' dė apie dabartines Europos

Mat, apie Priežastis mirties—apside- 
ginimas rankų ir kaktos.

tų būti pavyzdžiu kitiems.
Laisvės Skaitytojas.

Nuo red.—Tikimės, kad 
ant tūpusios korespondenci
jos bus atsiliepta.

Youngstown, Ohio.
Mūsų lietuviai irgi pradė

jo darbuotis. 11 d. spalio bu
vo visuotinas susirinkimas, 
kuriame išrinko rinkikus ir 
kasierių dėl gelbėjimo Lie
tuvos fondo. Ant vietos ta
po suaukauta $19.50.

25 d. spalio ėjo per stubasj __ j

ir, kaip girdėjau, surinkę a-[laisvų pažiūrų žmonės, bet 
pie $30.00 tik vienoj rytinėj dabar, kuomet įsimaišė ir

Taipgi nutarta su- laisvesnieji, reikia duoti di- 
rengti vakarėlį, nuo kurio džiausį papeikimą. Supran

tama, gal daugelis pasitei
sins, jog jie dalyvavo neno
rėdami išsiskirti iš kompa
nijos, kad paskui ant jų ne- 
užsipuldinėtų fanatikai. Tas 
tiesa, kad fanatikai perse
kioja laisvesnius žmones,ku
rie nuo jų skiriasi, bet męs 
irgi negalime jų pėdomis 
sekti. Ar gi męs pradėsime 
jau taip elgtis, kaip ir jie? 
Labai būtų liūdnas apsireiš
kimas. Męs neturime paisy
ti į tai, kad jie mus persekio
ja, visur iš mūs išsijuokia, 
bet turime savo darbą varyti 
pirmyn ir parodyti savo pa
vyzdingą gyvenimą, o ne sy
kiu su jais girtuokliauti ir 
peštis.

Lietuvių šiame miestely 
i andasi 7 šeimynos ir 12 pa
vienių. Laikraščiai pareina 
šie: “Laisvės” 10 egz., “Ke
leivio”—7. “Naujienų”—3, 
“Šakės”—3. “Kovos”, “Lie
tuvos” ir “Kataliko” po 1 
egz. Pagal tokį mažą lietu
vių skaičių, tai laikraščių 
pareina labai daug ir lietu
vius negalima pavadinti 
tamsiais. Ilga Špilka.

visas pelnas bus paskirtas 
gelbėjimo fondui.

Turiu pažymėti, kad iždi
ninku tapo išrinktas J. Mi- 
čiulis, Politiško Kliubo pir
mininkas ir sekretorium— 
K. Stupenkevičius. Abudu 
didžiausi atžagareiviai, ne- 
pripažįstantanti visuotinojo 
lietuvių seimo, kuris atsibu
vo Brooklyne, bet vis girian
ti Chicagos klerikalų seimą.

Ar tik nereikės ir P. Kliu
bo konstituciją pertaisyti, 
nes jinai irgi “bedieviška?”

Laisvuosius dabar laukia 
kumščiai, nes tie “progresis- 
tai” visur pradeda užkabinė
ti. Pažiūrėsime, kas bus to
liaus. Čiarykštė.

PRANEŠIMAS. 
Portland, Ore.

10 d. rugsėjo staigiai su
sirgo Juozas Tamošaitis. Ta
po pašauktas gydytojas ir 
pripažino, kad ligonis esąs 
užsinuodijęs. Tuojaus buvo 
nuvežtas ligonbutin, bet ten 
greitai mirė. Vietos lietu
viams daugiau apie jį neteko 
sužinoti. Viską žino tik vie
nas Jonas Žukas, nes jiedu 
gerai draugavo ir Žukas bu
vo ligonbutin nuėjęs. Velio
nis turėjo 27 metus amžiaus, 
paėjo iš Kauno gub. Jis tu
rėjo susitaupęs virš tūkstan- 
ties dolerių, kuriuos laikė 
banke. Bankinė knygutė ir 
visi dokumentai pasiliko pas 
Joną Žuką. Taigi, jeigu 
randasi giminių, lai tuojaus 
atsišaukia. Kas norės gau
ti platesnių žinių, gali kreip
tis šiuo adresu: D. J. Puiszis, 
321 N. 22nd St., Portland,

D. J. Puiszis.

Kewanee, Ill.
“Laisvės” N83 tilpo kores

pondencija p. B. Bobrovo, 
kurioj buvo pasakyta, kad 
vieną nedėldienį žmoneliai, 
bedažydami pirštus šventam 
va ideny, pamatė daugybę 
besimaudančių blakių.

Tiesa, buvo pora blakių į- 
kri tusių, bet tai ne daugybė, 
kaip korespondentas rašo ir 
tos blakės galėjo įkristi nuo 
parapijonų rankovių. / 

Toliaus korespondentas 
sako, kad parapijonai visą 
kaltę meta ant socijalistų, 
būk tie nenaudėliai sumetę 

ant anglų socijalistų prakal-. blakes, bet bažnyčioj nebuvę 
bu ar neiti ir, besvarstyda- i nei vieno socijalisto ir jie ge
nii, susipešė. Visą kaltę ko-, rai žiną, kad socijalistai į tą 
respondentas meta ant kata-' bažnyčią neiną.
likų. Labai nuostabu, kad' Reikia pripažinti, kad žio- 
tose peštynėse dalyvavo į- pli žmoneliai buvo paleidę 
vairių pažiūrų žmonių, vie-[gandą, jog tai socijalistų 
nok korespondentas apie ki-| darbas, bet tvirtinti, kad so
tus neminėjo. Pagaliaus ir cijalistų nebuvo bažnyčioj ir 
tas pasakymas neteisingas, 
kad katalikai rengė mitingą 
apsvarstymui, ar lankytis 
ant anglų socijalistų prakal
bų. Męs gerai žinom, kad 
katalikams tas visai nerūpi 

I ir jie nežinojo apie tas pra
kalbas. Korespondentas 
grvnai meluoja, sakydamas, 
kad V. V. nabėgo pati. Jo 
pati buvo išvažiavus pas tė
vus į svečius ir po dviejų 
dienų sugrįžo.

Bet kas akyvi'ausia, kad 17 
d. spalio įvyko vėl peštynės 
ir daug smarkesnės, negu

Newark, N. J.
Mūsų klerikalai vis jieško 

kokių ten reformų, kad pa
kėlus savo sektą. 25 d. spa
lio buvo sušaukę įvairių 
sriovių dailininkus, kad su
tverus tam tikra scenos, mu- 
zikos ir dainų draugiją. Bet 
prie tų dailininkų priklauso 
keliatas ypatų, kurios visai 
bešališkos, tai sumanyta ant 
jų užmauti apinasris: pa- 
liuosuoja juos nuo ausinės ir 
kitų bažnytinių apeigų, bet 
uždraudžia tiems nariams 
dalyvauti arba prigulėti tose 
draugystėse, kur bus drau
gystės uždrausta.

Ar tai ne puiki politika?
Narva.

kad jie niekados nesilanko 
j bažnyčią irgi negalima, nes 
socijalistams nėra uždraus
ta lankytis į bažnyčią.

Ant pabaigos korespon
dentas daro išvedimą, būk 
tai dievas norėjęs prigirdyti 
savo blakes, kurios perdaug 
jį graužę. Čia pas p. B. Ba- 
brovą išėjo didžiausia - klai
da: juk dievas nėra žmogiš
ka esybė ir neturi jausmų ir 
kraujo dėl blakių. Tai kaip 
gi jį tuomet blakės galėjo 
graužti? P^aliaus, ar gali 
B. B. prirodyti, kad dievas

Stoughtono lietuviškos 
draugystės pradėjo darbuo
tis ant visuomeniškos dir
vos. Neseniai tapo išrinkti 
iš kiekvienos draugystės ko
mitetai pagelbėjimui išsiim
ti pilietiškų popierų. Išsyk _____________
norinčių išsiimti pilietiškas ’ kai-es7jii" priežastis" ir ’ u” 
popieras užsirašė 30, bet to- paskuf kvietė rašytis prie T. 
liaus atsiras daugiau. . ..............

*• * *
■M. D. ir kitų pirmeiviškų
• draugijų. Taipgi nupeikė

. < , .v. tas draugijas, kurios varžo
Ant 22 d . lapkričio yra narju nuomones, uždraudžia

rengiama prakalbos su tiks- jiems iankytis ant prakalbų, 
lu, kad sutverus moterų pa-;įvairių pasilinksminimų ir t. 
selpinę draugystę. Ant mi- į Paskui buvo sudainuota 
nėtos dienos yra saukiama kelintas dainelių K .Meilūno 
visos moterįs bei merginos. , iš Schenectady ir vietinių

• mergaičių O. Čepainiūtės ir
. .. v . Radzevičiūtė. Dainos išėjo

2a d. spalio sušaukta visų ]abai puikiai. Ant pabaigos 
draugysčių susirinkimas, japaj gižiai padeklamavo 
kad isklausius is visuotinojo ^vi mažos mergaitės. Gar- 
lietuvių seimo delegato ra- , kg tokiems tėvams, kurie la- 
portą ir isnnkus komitetą vjna savo kūdikius prie vi- 
aukų npkimui; gelbejimo I suomeniško veikimo.

Mūsų mieste yra dailaus 
i jaunimo ir, rodos, galėtų jis 
' daug ką nuveikti ant visuo-

♦* *

vina savo kūdikius prie vi-
fondui. Komitetas išrinkta 
iš žmonių įvairių pažiūrų.
Pirmininkas P Svirnelis, į daug ką nuveikti ant visuo-
izdimnkas St. Radvilas, inenįškos dirvos, bet tuomi
raštininkas - J. Neyeraus-Ineužsiima; Tik keliatas 
^?S>..J,^-?1el^nA)aS^atytas ,(iraUgU rūpinasi visuomeniš- 

kais dalykais. Bet visgi 
jau pradeda po truputį ir ki- 

j ti linkti prie visuomeniško 
darbo.

po kaucija $100.00.
♦* *

23 d. spalio šv. Antano 
draugystės atsibuvo susirin
kimas. Draugystė gavo už- 
kvietimą nuo Liet. Lab. 
draugijos iš Norwood’o da
lyvauti parodoj įžengimo į 
nuosavą svetainę. Draugys
tė ta užkvietima atmetė. 
Reikia pažymėti, kad ir 
pirmeivis-socijalistas, prigu
lintis prie tos draugystės, 
agitavo, kad nedalyvauti toj 
parodoj.

Tame pačiame susirinki
me šv. Antano draugystė ga
lutinai nubalsavo sekan
tiems metams sau organą. 
Balsavimo pasekmės tokios: 
“Laisvė” gavo 28 balsus, 
“Keleivis”—24, “Lietuva”— 
6, “Katalikas”—2, “Saulė”— 
1, “Vienybė Lietuvninkų — 
1. Tokiu būdu “Laisvė”, ga
vusi daugiausia balsų, lieka
si ant 1915 metų šv. Antano 
draugystės organu.

A. Raulas.

Fitchburg, Mass.
25 d.spalio L. S. S. 134 kuo

pa parengė prakalbas. Kal
bėjo drg. St. Michelsonas a- 
pie dabartinį ir ateinantį su
rėdymą. Jo kalba publiką 
užganėdino. Buvo deklama
cijų ir dainų. Prie kuopos 
prisirašė 7 nauji nariai,tarp 
kurių 2 merginos. Reikia 
pastebėti, kad mūsų lietuviai 
pirmiau bijodavo socijalistų 
prakalbų ir nesilankydavo, 
bet dabar atsilanko gana 
skaitlingai ir visi ramiai už- 
silako.' Tik vienas peiktinas 
darbas, tai svetainėj rūky
mas. Daugelis visai nerū
kančių, o ypatingai moterįs, 
negali būti svetainėj, kuo
met pradeda rūkyti.

J. Lietuvis.
Stoughton, Mass.

30 d. spalio L. S. S. 86 kuo
pa statė ant scenos veikalą 
“Pirmi Žingsniai”. Veika
las labai įspūdingas ir suloš
ta kopuikiausiai, taip, kad 
nuo darbininkų geriau rei
kalauti ir negalima. Visi ak
toriai savo roles atliko labai 
gerai; ypatingai pasirodė 
talentuotu aktorium O. P. 
Pinskis, nors jis buvo pirmu 
sykiu ant scenos.

Lošime dalyvavo šios ypa- 
tos: Murinskis—J. Nave- 
rauskas, Murinskienė — E. 
Mikalauskienė, Henrikas— 
Pr. Mockapetris, Šmitkė — 
Pr. Pinskis, Ona — M. Dar- 
žinskiutė, Jonas—J . Rimka, 
Frickus — J. Neverauskas, 
Slapas—St. Milčius, Baltrus 
—J. Valančauskas.

Pertraukose dainavo L.M. 
D. choras iš Montello, Mass., 
po vadovyste p. S. Turskio. 
Nors choras dar visai jau
nas, bet publiką labai užga
nėdino ir buvo po kelis sy
kius iššauktas ant steičiaus.

Publikos buvo apie 200 ir 
visi gražiai užsilaikė. Kuo
pa turės pelno.

Patartina kuopai ir toliaus 
darbuotis su sceniškais vei
kalais.

J. Ge-nas.

Spring Valley, Ill.
23 d. spalio L.S.S. 23 kuo

pos atsibuvo prakalbos, pa
rengtos per X rajoną. Kal
bėjo J. Perkūnas. Kalbėto
jas aiškino apie dabartines 
Europos kares ir kaip jas 
galima būtų prašalinti. Per
traukose deklamavo E. Sur- 
viliutė, L. Rimkus ir A. 
Surviliūtė; deklamacijos pa
vyko. Publikos buvo apie 
150 ir visi ramiai užsilaikė. 
Padengimui lėšų suaukauta 
$3.35.

Kewanee, Ill.
24 d. spalio L. S. S. 204 

kuopos atsibuvo prakalbos, 
parengtos per X rajoną.Kal- 
bėtojas buvo J. Perkūnas. 
Apart drg. Perkūno, kalbėjo 
anglų S. P. kandidatas į se
natorius ir dar vienas ang
las. Taipgi buvo įvairių pa- 
marginimų, kaip deklamaci
jų, monologų ir t.t. Drg. 
Perkūnas savo prakalba pu
bliką labai užganėdino. Po 
prakalbų buvo duodami 
klausimai, ant kurių Per
kūnas atsakinėjo labai nuo
sekliai. Anglai kalbėjo apie 
rinkimus ir nurodinėjo, už 
kokius kandidatus privalo 
darbininkai balsuoti. Publi
kos prisirinko labai daug ir 
visi ramiai užsilaikė. Prie 
kuopos prisirašė trįs nauji 
nariai, iš kurių dvi moterįs 
—M. Lakitskiūtė ir Šidlaus
kienė, apie 60 metų amžiaus 
senelė.

Buvo renkama aukų pa
dengimui lėšų; surinkta 
$6.00.

Nors mūsų dvasiškas va
dovas nesiliauja šmeižęs so
cijalistų, vienok socijalistai 
turi gerą pasisekimą ir jų 
spėkos kasdien didinasi.

V. Jurbarkiškis.

* ■ >* *
Pora mėnesių atgal jauni

mas buvo pradėjęs mokintis 
scenišką veikalą ir jau dau
guma išmoko roles, bet per 
apsileidimą senesniųjų akto
rių, matomai, viskas iškriko, 
nes nieko nesigirdi apie tą 
veikalą. Taipgi buvo susi
tvėrus dainorių kuopelė ir 
per pasidarbavimą J. Gvaz- 
dinsko buvo jau išmokus ke
liūtą dainelių. Vienok pas
taruoju laiku daugelis pra
dėjo nesilankyti ant repeti
cijų ir, veikiausia, iširs. Gai
lavęs daug buvo padėta var
go, pakol suorganizuota ir 
pramokinta jau dainuoti.

♦* *
Mūsų ir apielinkės mieste

lių lietuviai laisvamaniai su
siorganizavo, sudėjo po $5 ir 
nusipirko sau neprigulmin- 
gas kapines. Dauguma au
kavo po 20 ir 25 dolerius. Da
bar jau kapinės aptvertos ir 
galima laidoti kiekvieną, ku
ris tik nori. Pirmiau lais- 
vesnieji žmonės buvo labai 
kankinami; kunigas visuo
met didžiuodavosi sakyda
mas: “Jeigu pas mane nei
na gyvas, tai turės jį atvežti 
negyvą”. Dabar gi nuo to 
lietuviai išsigelbėjo.

Lempos Sargas.

Rochester, N. Y. I
Spalio 25 d. T. M. D. 52 kp. 

statė ant scenos 4 veiksmų 
dramą “MirtųVainikas”. Su
lošė vidutiniškai. Labai blo
gą įspūdį darė nekuriu.lošė
jų nemokėjimas savo rolių. 
Tarpe aktų du vaikinai šoko 
“džiką”, tai dar pirmą sykį 
tas rochesteriečiams. A. Bal- 
zeris gerai sudainavo solo 
dvi dainas. Ant pabaigos L. 
Vaišnora, F. Tamošiūnas ir 
Ross. sulošė “Pantaminas” 
juokas iki mirties (be žo
džių), atlikta gerai ir publi
kai iš to buvo daug juokų. 
Tą vakarą T. M. D. 52 kp. su
rengė dėl naudos D. L. K. 
Gedimino svetainės.

7 d. lapkričio “Lietuvaičių 
Kliubas” statys ant scenos 
du vaizdeliu ‘‘Senmergė” ir 
“čigonė”, paskui šokiai. Ka
dangi “Lietuvaičių Kliubas” 
iš anksto skiria nusę pelno 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui, 
tai geistina, kad rochesterie- 
Čiai skaitlingai atsilankytų.

J. Stančikas.
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Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

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

kampas Clermont St.

“Laisves”

Grand St
Palei Wythe Ave.

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

"%

JUOKŲ KĄSNELIAI
J 

%*

Senoji kunigo gaspadinė pasiraitojo rankoves ir jau 
ruošiasi “pašventyt” jaunąją gaspadinę, kurią kunigė
lis ką-tik parsivedė.

Šlovingiausias Orakule: —
Kaip tu esi gudrus žmo

gus, tad ar neišrištom man 
šį keblų klausimą. Štai keli 
mėnesiai atgal aš susipaži
nau su vienu vaikinu, na, ir 
įsiklepojau į jį. Jisai mane 
taipgi karštai pamylėjo. Ir 
taip mudu mylėjomės per iš
tisą vasarą, bet kaip tik ru
duo atėjo ir oras pradėjo at
vėsti, taip ir mano myli
miausio meilė vėso, vėso ir 
pagaliaus visai atšalo. Kas 
su juom atsitiko? Aš be jo 
negaliu gyvent. Susimilda-^gavo sekantį laišką:

1 • i T U.Y * ____ * _______***mas, ponuli, patark man, 
kaip jį atgal susigrąžint, nes 
kitaip pasikarsiu,

Bedalė Onutė.

Atsakymas; —
Taip, tamista, pasikark! 

Tik, žinoma, ne ant sausos 
šakos, o savo mylimiausiam 
ant kaklo, ir kabok tol, kol 
jisai prie tamistos nesugrįžš. 
Kada gi susigrąžinsi, tai vi
suomet laikyk jį prie karšto 
štymo, nes šaltas štymas, 
matomai, prastai, ant jo 
atsiliepia.

Klausimas: —
Išmincingas Orakulaici! 

Čitodamas gazietų “Laisvy”, 
aš insicikrinau, kad tu cikrų 
praudų porini. Taigi, prau- 
dzyvas ponaici, pavirozyk 
man, kų aš turiu daryc su 
vienų mergų, katrų aš pas
tipusiai mylėjau cielus me
tus ir dartės ji mani prigavo 
ir nuėjo prie kito berno. Kų 
aš turiu daryc, kad ji mani 
vėl pamylėt?

Jaunikaicis.

Atsakymas: —
Cik jau, broluci, nesvieciš- 

kai! Pirmu roz savo gyvas- 
cy girdžiu, kad merga bernų 
prigavo.

Jeigu nori, kad ji pas tavi 
sugrįžt ir išretavot tavi nuo 
gimdzymo, tai padaryk ši- 
tep: pamelžk gaidzy, jo pie
nų supilk in rėcy ir uždėjis 
an karšto pečiaus laikyk, ko
lei prėdės vyre. Paskui in 
tų pienų pamirkyk cukerkas 
ir duok savo mergai esc. Kap 
cik pakaštavos, tai tuojčias 
sugrįžš pas tavi.

Pajieškojimas.
Tautieti P., M. Ikolaini, 

kur dingai? Kada tu Eliza- 
bethe gyvenai, tai bent buvo 
smagu ir tautiečių buvo įva- 
lias, nes tu mokėjai dirbti 
tautiečius iš socijalistų ir pe
nėti juos arbata. Dabar gi, 
kada tavęs čia nėra, tai soci- 
jalistai auga ir tunka, o tau-įgalima pasikelti sijonas, tu- 
tiečiai džiūsta. O, sugrįžšk! rint skylėtas pančiakas”.

Kunst Albers *

Pigus patentas.
Daktaras A. B. Acevičius, 

kada neliko išrinktas atsto
vu nuo Elizabetho lietuvių 
kolionijos į visuotinąjį Broo- 
klyno seimą,tai supykęs atsi- 
tinė atgal savo įnešimą iš 
draugijų konferencijos ir 
nedavė jį delegatams nuvež
ti į seimą, bet važiavo pats 
seiman ir vežė tą patentą, už 
kurį gavo tik 15 balsų.

Kunst Albers.

Labai svarbus laiškas.
Tula lietuviška redakcija

as Jurgis rugscimas pas- 
tanavinau parašie kelis žo
delius į ponų redaktori pir
miausia pasveikinu ponu re
daktori žičidamas no pono 
dzievo dzidzelės klocies žod- 
zeis pono dzievo tegul bus 
pagarbintas an pono redak- 
torio acakimo ant amžių am
žinųjų o dabar Aš jurgis 
rukščimas prašau ponu re
daktori mažu ponas būtai 
lockavas aciust katiliogų aš 
jurgis rukščimas iš krajaus 
labai gramatnas moku an 
knygų čitoc tai ponas redak
tores man nepazgordzis o da
bar žičinu redaktorių dzide- 
los klocies ir giliuko gudbai 
gudbai su dzidziausiu paše- 
navoni ponu redaktorių

jurgis rugščimas 
gudbai

o dabar aš jurgis rugšči
mas apznaiminu ponu re
daktori kad nesiųsti kata- 
liogų ba mano bodė man da
vė kataliogų jisai eitojo ga- 
zietų ir turi kataliogų tai 
man davė tai Dabar neraike 
prašau ponu redaktori pra- 
bočic už turbaciju kitų rozų 
kap man reikės tai Aš jurgis 
rugščimas ponu redaktorių 
duosiu žinoc už kų aš ponu 
redaktorių ščyrai atnagra- 
dzisiu o dabar jau man ne
raike gudbai mano adrisas 
tas pac norėjau mufuocis ale 
absibuvau ant seno pleiso ba 
kvatera pigiasne o dabar 
nieko daugiau neturiu kų ra- 
šie navinu pas mus kap nėra 
cik mano bodes vaikiščių la- 
dokas šuva kojų apkoliečino 
tai jagu eikš tai mažu redak- 
toris ponas padrukavosit in 
gazietų gudbai”.

Pančiakos.
“Man toks u n aras iš 

mano brangi, jog jūs visai 
neatbojote ir sėdėjote rami, 
kada šį vakarą susirinkime 
visi ėmė šaukti: “Pelė! Pe
lė!” — tarė vyras, maloniai 
žiūrėdamas į savo pačią. “Ar 
jūs jos nematėte?”

“Mano brangus!”^ atsakė 
pati. “Ne tai, kad aš jos ne
būčiau mačiusi, bet nebuvo

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. Dobinls, 103 Jack- 
son St., Newark, N. J.

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

Su visokiais Draugijos reikalais) Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 
kre’pkitės prie Sekretoriaus. Money.................................. . v. . .
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.
F. Bartkus, 1055 Jenne St, protoko

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

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

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

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

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

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

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

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

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

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

“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.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR.

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberis, 283 

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

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

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

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

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

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
Chicago, Ill. 

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

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

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

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

Susinešimų Sekretorius 2)J.Neviackas

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

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

1815 E. Moyamensing Avė.
Phih 'elphia, Pa. 

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

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

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

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

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką 
T. M. Dunduli, 101 Main SI., Danville, 
III., kuris bus po kaucija $1,000.

plaukai slenka; tūkstančiai jau likos 
išgydytais. Gydymas DYKAI!

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

Klausyk mano žodžio!
Ateik, pirkti vyrišky apredaly, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas 
P. DRAUGEL I.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
•liūs, visokis 
vynas, kvepen- 
1:1 cigarai, Ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

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

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

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

“LAISVĖS” KNYGOS
SOCIALIZMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP J J ĮKCNYT? 
Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis, šią kny- 

, gėlę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik..........

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TIN IR 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 at rasit, 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mu
su draugai eina ant mirties. 
Kaina .....................................

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. A’.-ksa. ši 

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

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

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

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS. Parašė Bara- 

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

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

DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO, kaina ....... ...............

ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . . 
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už .
PRASIKALTIMAI IR 1 

KALTELIAI, kaina .
SOCIJALDEMOKRATŲ 

LO PAMATAI. kaina
PASAULIŲ RATAS, 

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

Morris HILLQUITH |
30 Church St.

“Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tnojaua išsirašyk. 

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

“Rankpelnyj” telpa naudingi straip
sniai, apysakos, eilės, žinios iš viso 
pasaulio1 ir kitur.

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

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

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

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

7« MAIN STIL
BELSHILL, SCOTLAND.

KOSTU MIER1SK AS KRIAUCIUS
GERBIAMAS TAMISTA:

Šiuomi turime už garbę 
Jums pranešti, jog jau lai
kas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius siūtus/ over- 
kotus ir kitus drabužius.

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

Materija, iš kurios siu
vame drabužius, yra iš tik
ru 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 
darbas 
biznį. Geriausi mūs pa
garsinimai, tai užganėdin
ti kostumeriai.

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

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

Su didžiaus'a paguodone 
SCHNEIDER BROS.

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

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

Męs nieko bendro netu rime su kitais Storais.

20c

20c

puikiai atliktas 
išplatino mums

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

PIRMUTINIS LIETUVlSKASlNEWlYOkKF.

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS
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
mą visame kame.

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

GEO. J. BARTASZ1US ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

NEWrnYORK CnY,eN. Y. S0U™ B0ST0N’ MASS
820 Bank Street/Waterbury, Conn.

Telefonus 652 Newtown

ISTORIŠKAS PA-
VEIKSLAS.

Antro Visuotino 
Lietuvių Seimo Am

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

R. KRUČAS

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dienų.

Moterims: Panedeliais nuo 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis Jnuo 5 iki 
12 vai. nakties.

A. B. BRONSTEIN
26 Siegel St., į.Brooklyn, N. Y.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT- 

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

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

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

ką turite daryti, idant ' gelbėti 
gyvastį ir išaiškjs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sėkmingiausiai 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 
Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

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

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

Atsiųskite už 2c. marke, o 
sausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metams.
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Laiškai iš
Lietuvos

IŠ Rietavo, Žemaitijoj, ra
šoma K. Jovaišai į Brooklyn, 
N. Y. — Labai esam linksmi, 
kad dar galim susirašinėt su 
jumis. Naujienos pas mus 
eina prastyn, stačiai liūdesio 
laikai, girdžiam kanuolių 
šūvius. Turi būti, netoli 
mušasi, nes langai dreba. 
Tas viskas tęsėsi apie savai-

Viskas baisiai atpigo. Už 
viską moka pusę kainos. La
biausia atpigo gyvuliai, grū
dai ir valgis. Bulvių pūras 
60 kap., kiaušinis 1 kap., ar
klys, kuris seniau buvo ver
tas 100 rub., dabar vertas tik 
50 rub. Bet ir to niekas ne
nori pirkt.

Darbininkams pirma mo
kėjom po 1 rub. 30 kap., o da
bar dirba tik už pavalgymą, 
jeigu tik kas reikalautų, bet 
nieKas nęnori.

Pabaigoje metu nebus nei 
darbininkams iš ko apmokėt 
algos, per tai, kad negalima 
sugaudyt kapeikos. Rašy
čiau ką daugiau apie karės 
stovi, bet aš girdėjau, kad 
labai esanti aštri cenzūra.

Iš pereitu jūsų laiškų ma
ty ties, kad jūs, Amerikoj, ži
not apie karę nemažiau, ne
gu męs.

Negaliu nupiešt visų bai
senybių, kokios dedasi mūsų 
tėvynėje. Pasiuskit man lai
kraščių. Mažų, galėsiu ma
tyt, ką broliai amerikiečiai, 
daro šioje valandoje. Ar jie 
gelbės mus ar ne? —

Iš Višakio Rūdos, (Suval
kų gub.), rašo J. Budrevičiui 
Į Lawrence, Mass. — Kožną 
dieną laukiame mirties. Bai
sios vainos pas mus užėjo. 
Anuotų, bombų, dinamito 
pilna žemė prikasta. Visi 
vyrai pašaukti karėn. Javai 
numinti, gyvuliai išvaryti. 
Pamatytumėt, kas pas mus 
dedasi! Vyrai pačias su vai
kais palieka. Visų pinigai 
bankoso žuvo. Negalima nei 
apsakyti, nei aprašyti.

Dabar iau antra diena, 
kaip pradėjo eiti pačtas.

Baisi ubagystė gresia Lie
tuvai. Drapanas ir valgius 
slepia žmonės i žemę. Žemė
je gi viskas pūsta.

Neleiskit” šiuomi laiku pi
nigų, nes visu dingo, kurie 
tik buvo parleide.

Žmonės pas mus j duobes 
įsikaso, kaip ima šaudyt, tai

Iš Svėdasų. (Ukm. pav.), 
rašo M. Gumbučiui i Argo, 
III. — Mobilizacija pas mus 
praėjo gražiai, nes nebuvo 
degtinės. Monopoliai buvo 
uždaryti. Taipgi, ir arklius, 
kurie jiems patiko, paėmė, 
ale. kiek kas prašė, tiek ir 
užmokėjo. Už dyką nepaė
mė nei vieną. Dabar pas 
mus ramu, ligi šiam laikui. 
Degtinė pabrango. Tabakas 
irgi pabrango.

Dienraštis “Viltis” prane
ša. kad pavojus nuo Lietuvos 
nuslinko ačiū narsumui ru
su kariumenės. Nekuriuos 
pirmeiviškus laikraščius, ka
rei kilus, visai sustabdė. —

w]įn.VM jIHviott t v i. Již kv.WjUiVKX*ž k v tkiįnv L J&

Rsrnnatiš'iisji Skausmai
yra tai įkyri liga. Jeigu 
jus vargini panašus siutus-' 
mai, vartokite

Severn’s

“Severos Gothardiškas Alie
jus greitai ir pasekmingai vei
kia. Aš turėjau kojose reutna- 
tiškus skausmus ir negalėjau 
vaikščioti, bet po kelių patepi
mų su Severos Gothardiškuoju 
Aliejum jaučiuosiu visiškai svei
kas. Visuomet laikysiu tatai sa
vo namuose. Mano du sunai 
gyrė jįjį, kaipA gera tepalą nik- 
s t e rč j imuose išsisukimuos* 
iš priežasties sunkaus darbo. 
Minėta gyduolę rekomenduoja
me visiems, kurie kenčia reu
matizmu. arba nuo niksterėjitnų 
ir išsisukimų.“

M. C zagala,
R. 1, Box 6, St. Louis, Mich.

Gothard Oil
o apturėsite greitą palengvinimą. Jįjį nurodome nuo 
neutarallgiškų skausmų, mėšlungiškų traukimų, niksterė- 
jimų ir nuo užsigavimo. Jo veikmė yra gerinus išaiškin
ta viršiuje patilpusiame laiške, kurį nesenai apturėjome. 
Nuo dieglių ir skaudėjimų vartokite Severos Gothardiš- 
kąjj Aliejų. Kaštuoja 25 ir 50 centus

VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS
SEVKA’S TAB-LAX

(Severos Tab-Lax).
Cukrinis vidurių sulluosuo- 

tojas.
Kaštuoja 10 ir 25 centus.

c;

Severa’s Medicaid Sh'n
(Stvcios Gydantis, Odinis Muilas).

Puikiausia maudymui.
Kaštuoja 25 centus.

okoje reikalaukite Severos Gy<lu<>':il ir neimkite jokių užvaduotų. Jeigu 
aptiekorius negalėtų išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tjesįog nuo 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Sowa.
hCM SWZCMWTJum .Vita Al Z r. N AU/Į tN*V

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, 

KUOPOMS ir KLIUBAMS!
Išdirbu visokias 

KUKARIHS, “BADGES”, GUZIKUS IR 
ŽENKLELIUS.

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

spaudas draugystėms,
Ant žedno pareikalavimo prisiunčiu 

sempelius.
A. STRUPAS

NOV E LTY MANU FACTU R E R
123, Ferry St. Dep. L. Newark, N.J.

MUZIKALIŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

Sveik a tos S Altini s

BRANG'AUSIS ŽMOGAUS TUiirAS!

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEK A savo ilgų metų pritirimu 
lo daugybę specijaliskų gyduolių, sutaisytų iš švie
sių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek

mingai gydančių jvair as livas. Tar”e ki'ų aptiekos san- 
anči' s g) duolės;

■> pal’
> 1.<>;
>
> pet

ir gaumin'
.............. 81.00 

. <r» 
1'10 
1.00 
.co 
.50 
.50

1 on 
.25 
.10 

3.00 
.25 
.25 
.50

50c. ir 1.00

.25 

.25 

.10 
25 
50

imo. 10c. ir
Iu.. 10c. ir

Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Bal-amas. 
Nervų Stiprintoja- . 
V aistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio.............
Nuo gciklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proskos...........I*
I’ipulkoi del kepenų... . 
Blakių naikintoja--..........
Del išvarymo soliterio. 
Anatarinas plovimui.. . 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis...............
Antiseptiškis i 
Gumbo lašai. .

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Alba Trejos Devynieros 26c.
š Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. t, kokios 

lik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
iparReikalaukite 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 tuoj aus reikalaukite gyduolių, rašydami a’’* 
atsilankydami j Lietuvišką Aptiekę.

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

■50c.
50c.

25c.

10c

a .ii'io............
iprintojas
.s arba Esr 

įlankų šilimo.

iru

clleris.
’ .Šoč.

, . .50c.

AniihejJli'.ka niostis. ................
N tio viduriavimo.......................
Ki-torija del vaikų.... 10c. ir 
ProJkos del danių............ .. ..
Kai pų naikintojas........................

50
1 00 
1 00 
.50 
.25 
.25

JO

, plaukai tam
sus, veidas rusvas, panašus biskį j i- 
talijoną.

Jie, kaip susekta, pirko tikietus ver
tės 14 dolerių.

Maloningai meldžiu visų 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 Bulkevičius 
c o All Nations Deposit Bank,

S. S. Pittsburgh, Pa.
(85—87)

3. šita Draugija turi pabriežus ga- didelio vidutinio ūgio, 
na platų veikimą progreso dirvoj, t. y. 
kada tik šita draugija sutvirtės narių 
skaitlium ir finansišku stov’u, tuomet 
bus įkurta kooperatyviškos krautuvės, 
kuriomis galės naudotis sąnariai šios 
dr-jos, ir tokiu būdu maž-daug bus 
galima išvengti šiandieninio buržuazi
nio išnaudojimo mūsų vargšų 
darbininku.

SKYRIUS. III. 
Draugijos Skyriai.

1. šita dr-ja turi savyje šešis sky
rius. Penki laipsniški ligos ir mirties 
pašelpos skyriai ir vienas kelionei pa- 
še'pos skyrius.

2. Šios draugijos skyriai padalinti 
Šiaip: 3 skyriai vyrams ir 2—mote
rims.

3. Sąnariai, įstodami bile į vieną pa- 
šelpinį skyrių, sykiu įstoja ir į ke'ionei 
pašelpos skyrių už tuos pačius pini
gus.

brolių

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

SK YRIUS. IV.
Priėmimas Sąnarių į Draugiją.

1. Kiekvienas lietuvis ar lietuvaite, 
būdami sveiki ant kūno ir proto, gali 
būti priimami į šią dr-ją be skirtumo 
lyties ir tikėjimo; ga'i išpažinti tokį 
tikėjimą, kokis kam patinka arba ir 
visai gali būti be tikėjimo, šita dr-ja 
nevaržo niekeno laisvės sąžinės.

2. šios draugijos nariai neprivalo ir 
neturi tiesos užsipuldinėti vieni ant ki
tų, ir vieni kitus įžeisti su tikėjimiš- 
kais ar pažvalginiais dalykais.

3. Taipgi neturi tiesos nei tikintieji 
prieštarauti laisvųjų pažvalgų narių 
naudingiems sumanymams dėlei labo 
draugijos, ar tai dėlei pelno ir dėlei 
draugijos gero vardo. Taip-pat nei 
laisvųjų pažvalgų nariai neturi tiesos 
prieštarauti.

4. Į šią draugiją ga'i būti priimtas 
kiekvienas lietuvis pagal metų am
žiaus šiaip: j pirmą skyrių nuo 18 m. 
amžiaus iki 45 m.; j antrą skyrių nuo 
18 iki 45 m., į trečią skyrių nuo 18 iki 
37 m. Moterįs į pirmą skyrių nuo 16 
iki 40 m. amžiaus, Į antrą skyrių nuo 
16 iki 35 m.

5. Kandidatas, norintis prigulėti j 
šią dr-ją, turi būti perstatytas per 
tris sąnarius šios draugijos, ir mažiau
sia du sąnariai turi paliudyti, kad jie 
kandidatą gerai pažįsta, tada tik liks 
priimtas į šią draugiją. Ant persta
tymo moka $1.00, kuris yra priskaity- 
tas prie įstojimo.

6. Jeigu du draugai bus priešingi 
priėmimui naujo kandidato, tada per
statymas to paties kandidato turi būti 
atidėtas ant sekančio susirinkimo ir 
tada turi būti leidžiama per balsus, ar 
priimti ar ne.

7. Jeigu draugai, kurie buvo prie
šingi priėmimui to paties kandidato, 
priro'lys svarbią priežastį, dėlei kurios 
negalima priimti to kandidato į šią 
draugiją, tada neturi būti leidžiama 
nei per balsus, bet ant sekančio susi
rinkimo turi būti sugrąžintas jam i- 
mokėtas doleris.

8. Kiekvienas perstatomas naujas 
kandidatas turi padaryti prisiegą, o 
prisiega tai yra tokia: išpildyti įstoji
mo blanką ir ant visų klausimų teisin
gai atsakyti, tąjpgi trjs draugai, kurie 
jį gerai pažįsta, turi užtikrinti apie jo 
sveikatą ir pats turi tikrai prisipažinti 
apie savo sveikatą arba nesveikumą, 
nieko neslėpdamas prieš draugiją.

(Toliaus bus).

PAJIEŠKOJIMAI.

KONSTITUCIJA
Laisvos l’rogresyviškos Draugijos 

!>aike Ligos, Mirties ir Kelionės, 
po vardu

LIETUVIŲ KELIONEI I 
DRAUGIJA

Lithuanian Travelers Aid
Uždėta 3 d. Gruodžio, 

BROOKLYN, N.
(Ikorporuota).
SKYRIUS L

Draugijos Vardas.
1. šita draugija vadinasi Lietuvių 

Kelionei Pašelpos Draugija (Lithua
nian Travelers Aid Association); su 
trumpinus rašoma L. K. P. D.

2. Lietuvių Ke’ionei Pašelpos Drau
gija susideda iš atskirų kuopų ir pa
vienių narių abiejų lyčių, t. y. vyrų ir 
moterų.

3. L. K. P. D. yra įkorporuota pa
gal New Yorko valstijos tiesas. šios 
Draugijos vyriausias oGcijalis hutas 
randasi mieste Brooklyn, N. Y.

SKYRIUS II.
Mieris’ Draugijos.

■*. Idant šioje Draugijoje broliai lie- 
tuviai-darbininkai draugiškai sugy
ventų ir neštų pagelbą vienas kitam 
laike ligos, mirties, nelaimės ir kelio
nės; laike ligos—ligonius atlankyti, o 
mirusius prigulinčiai palaidoti.

2. šita draugija rūpinsis apšvietimu 
■savo broliij lietuvių-darbininkų, t. y. 
steigs vakarines mokyklas savo na- 
j*iams, rengs moksliškas paskaitas 
(prelekcijas) ir prakalbas, taipgi į- 
kurs knygynus, kuriais galės naudotis, 
lavintis ir Šviestis kiekvienas sąnarys 
Šios Draugijos; taipgi rengs teatrališ-

Box 138,
E. Raugei is, 

Dorrisville, ill.

apsivedimui merginos
Aš esu

Pajieškau 
nuo 18 m, iki 21 m. senumo. 
21 metų, doras, blaivus, moku gerą a- 
matą. Mergina turi būti irgi dora, 
blaiva ir mėgstanti skaityti. Jei to
kia mergina rastųs, malonės atsi
šaukti ir prisiųsti savo paveikslą.

P. Marelis 
W. Lake St., Chicago, Ill.

(84—88)
1032

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

Andrius Kalasauckas
Box 106, Puriton, Pa.

(84—88)

Pajieškau draugo Jono Kundroto, 
Vilniaus gub., Trakų pav. Jis išva
žiavo iš Dayton, Ohio, 27 September. 
Turiu svarbų reikalą.

T. Gaižiūnas 
240 Clayton St., Dayton, Ohio.

Mano pati Kazimiera Bulkevičienė 
paslapta išsidangino nuo manę 17 die
ną liepos su buvusiu mano burdingie- 
rium Petru Glinskiu. Išvežė mano pi
nigų $400, mėlyną geležinę lovą ir ki
tokių daiktų, dauguma supakuota į 
3 kuferus. Pasiėmė su savim 3 vaiku
čius, kurių vardai šioki: Stasiuks 7 m. 
senumo, Stefunė 5 rų., ir Adelica 2J 
m. Mano pati senumo 31 m., nedidelio 
ūgio, tamsiai palšų plaukų, biskį gar
biniuotų, smulkaus veido, dantįs juos
vi. Anos kavalierius apie 26 m.; ne-

Dr. Alex. O’Malley
(Specialistas)

RUPTUROS
IŠGYDAU greit,atsakančiai 

galutinai.
DIRŽAI NEREIKALINGI ANT 

VISADOS.
Galutinas išgydymas rupturos (pa

trūkimo) abiejų lyčių, nežiūrint, kaip 
ji butų įsisenėjas, gvarantuojama he 
darymo operacijos.

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

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

I’areika'auk mano iliustruotas kny
gutes apie patrūkimą, kurią aš pa
siųsiu visiems atsišaukusiems, kurie 
prisius už 2c. stempą persiuntimui.

Kalbama ir rašoma lietuviškai ir 
lenkiškai .

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

WILKES BARRE, PA.

Bentleyville TEATRAS
L. S. S. 101 kuopa rengia puiku teatrą, kuris atsibus

Subaioje, 14 Lapkričio-Nov. 1914 m
LIETUVIŲ SALĖJ Bentleyville, Pa

Bus statoma ant scenos 3 veiksmu komedija

“AMERIKA PIRTYJE”
Prasidės 8 vai. vakare.

Kviečiame visus Bentleyvilles ir apielinkiŲ lietu
vius atsilankyti, nes dar pirmas toks perstatymas. Iš 
kitu apielinkiŲ dabar galima lengvai atvažiuoti, nes iš 
Charleroi karai eina į Bentleyville kas pusę valandos ir 
paskutinis karas išeis iš Bentleyville 12 vai. naktį.

KOMITETAS.

Nusipirk šias knygas
GYVENIMO BANGA. Puikiai aprašo kovą tarp darbininkų Ir kapitallo- 

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

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

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

Kas nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik -4S"ec5ntiii.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

5 O A A M O B * Reikalaudami katalogo pri-„UUJ i\HtaiOgl| Uyka.1. siųskite dvicentinę štampą ir 

catalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokiom® (Dinoms.
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

NAUJIENOS’’ talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

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

Išpileiyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

“NAUJIENOS” 1841 S. Halstcd St., Chicago, III.
Šiitomi prisiunčiu$------------- už “NAUJIENAS"

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

ŠEIMYNOS ISTORIJA
“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, o 
ypač moterims.

Agentai galėtų paimt dešimtimis egzem
pliorių ir lengvai išplatintų.

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

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 
lapkričio, pasirengė duoti ei’ę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegul 
susižino su

- M. PETRAUSKU
6 Thomas Park, So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda pirmos kliasos M15SI- 

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 ištikrųjt 
už žemą kainą. Biznis varomas per 5( 
metų. Parsiduoda iš priežasties se
natvės savininko. Atsišaukite pas

WEBER, 
340 Grand St Brooklyn, N. Y.

LAISVES”

SPAUSTUVE

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

Platinkit “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

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

taip, 
grin-

U

183 Roebling St Brooklyn,
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JOSEPH SCHNEIDER, 
236 Grand st. Brooklyn,N.Y.
MOKYKLA ANGLIŠKOS KALBOS.

Mokina dienomis ir vakarais, kurie ! 
j mokyklų 
per laiškus 
Del platesnių

į: Akušerkaj
Pabaidos! kurui} Woman* Medical

2) College, Baltimore, Md.
jįį Pasekmingai atlieku savo darbu prie
9 gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
x pagelbą invairioso moterų ligose.

! F. Stropiene,^T.‘u!
B SO. BOSTOIN. IMA.SS. -

■■■
‘ZSjf ’V Mil

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
durną šitos karės paliūdyja luvai beveik iškovojus Pa
ir skaičius belaisvių. Kiek i y^ia.us Pal ode e.
• •ii* • 1 'I'm wa a I n d I tišviso hgisiol turi belaisvių 
Austrija ir Vokietija nėra 
tikrų žinių, vienok gana tik
ros žinios yra iš Vokietijos.

Ligišiol Vokietija paėmė 
nelaisvėn 140.000 rusų, 
000 francūzų, 30, belgų ir 
9.000 anglų. Išviso 300.000. ;

Juk tai, šiaip jau kalbant,1 
yra visa armija!

Rusai užėmė 8 turkų 
miestelius.

Tai melas! Spaudą Lie
tuvai iškovojo patįs lietu
viai savo kova su caro val
džia. Didesnę laisvę Lietu
vai iškovota laike 1905 metų 

'125- revoliucijos. Tik po visuoti- 
’ ’ nam streikui tegalėjo susi

rinkt Vilniaus seimas.
Gabrys apie tą viską žmo

nėms nepasako, reiškia, sle
pia nuo žmonių teisybę.

Gabrys pasakė, kad soci- 
jalistai nešelpia Lietuvos.

Turkija atšaukė savo am-j Kad tas ponaš melavo į a- 
basadorių Petrograde ir ’ x’ ‘-1 1 1-1 -----
Serbijoj. Turkija taip-pat 
atšaukė savo ambasadorius 
Franci joj ir Anglijoj.

Rusų generališkas štabas 
išleido sekantį pranešimą: 
“Mūsų kariumenė perėjo ru- 
bežių ir pastumus atgal pir
mutines turkų sargybas, už
ėmė sekančius miestelius: 
Zivine, Karakilisse, Passin- 
ka, Akhty, Bentach, Kho- 
roun, Missoun ir Arzap. —

kis, žino visi brooklyniečiai. 
Socijalistai jau parengė 
prakalbas Lietuvos gelbėji
mui ir rinko aukas. Ir tos 
aukos eis per rankas Mokslo 
Draugijos Lietuvos varg
šam, o ne į Gabrio biurą. Ži
noma, jam pavydu ir pikta ir 
todėl jisai kolioja socijalis- 
tus.

Apie caro valdžios šuny
bes, apie Prūsų kaizerio šu
nybes anei neužsiminė. Kas 
daryt, kad karių nebūt, ne
pasakė, apie bedarbes Ame
rikoj neužsiminė! Mat, to
kiem ponpalaikiam darbi
ninkų reikalai nerūpi. Tik 
duokit pinigų biurui, o jisai 
jau važiuos, garsins, šauks!

Surinko aukų nedaug, tik 
53 dol. Kunigas nridėjo 10 
dol. Vargiai užteks Gabriui 
į Londoną nuvažiuot! Gab-

Jau “Laisvės” skaitytojai 
žino, kad M. Petrausko kon
certas bus 22 lapkr. (Nov.), 
McCaddin Hali. Dar pami
nime, kad tame koncerte da
lyvaus ir kiti žinomi plačiai 
visuomenei artistai — daini-1 
ninkai, kaip tai: P. Čiurlio- riui aukavo ir tautininkai: 
nis, p-les Karužiutės, ir tiki- graborius Liutkauskas, Šir- 
masi, kad gal dalyvaus viena vydas ir kiti, 
amerikietė, kuri mokinosi 
Maskvos konservatorijoj, o šau, paskyrė komitetą 
dabar važinėja su koncertais i koms rinkti. 7” ’ 
po Ameriką.

Kiek žinia, tai koncertas 
bus gana įvairus, ir galima 
tikėtis, kad mūsų publika to 
koncerto lauks.

Čia jau išrinko, atsipra- 
. au- 

Kunigėlis pa
skyrė ir atliktas kriukis. 
Vadinasi išrinkta ir gana! 
Žinoma, toks komitetas ne
turi vertės nei už centą.

Vienas socijalistas padavė 
laiškelį, prašydamas balso. 
Nedavė! Mat, gali Gabrį į 
ožio ragą suvaryti.

. Gabrys tarpe publikos el- 
padavė sekančią propozici-įgįasi nachališkai. Akįs du
ją: jei depozitoriai sutiks, nrų nebijo. Landus begalo, 
tai jis dabar duoda 10% , o už Gražiausia buvo, kaip tas 
likusius 90% išduos tam tik-; gerasis kunigėlis Gabrį ' į 
rus popierius, su kuriais de-1 prezidentus piršo. Laimė, 
pozitoriai galės iškolektuoti kad Šliupo ar Basanavičiaus 
—gauti per 4 metus 2 sykiu nebuvo. Tuodu būtų suėdė 
kas metas tiek, kiek išpuls,Gabrį iš piktumo.

Laisvietis.
Mikas Petrauskas, kiek

Panedėlyj, 2 lapkričio, at
sibuvo Švenko banko depozi- 
torių susirinkimas. Švenkas

• — | v • * • I

už parduotą savastį (proper- j 
ty). Pardavime praportės 
bus išrinkta 5 žmones, vie
nas bus išrinktas paties girdėjome, savan koncertan, 
Švenko, o kiti keturi bus iš-' kuris bus 22 d. lapkričio, 
rinkti valstijos bankų de- Mc Caddin Hali, sutraukė 
partmento. Svenkas liksis geriausias muzikales 
samdomu darbininku ir algą kas.
paskirs valstijos bankų de- certe Marė ir Laura Karu- 
partmentas. į žiutės, smuikininkė Schloga-

Ant to susirinkimo nieko te r, daininkė-kontraltas C. 
galutino nenutarta, nes dau- Purdy, kuri lavinosi Mask- 
gelis depozitorių nesuprato, vos konservatorijoj ir mėgs- 
kame dalykas. ta pasirodyt koncertuose ru-

1 Sekantis susirinkimas at- sės bajorės rūbuose, pati gi 
sibus sekančiam panedėly, 2 tikra amerikietė. Bus per- 
val. po pietų Post Office na- dėm koncerte parinkti įvai- 
me ant 4 flioro.
f Depozitorius.

spe-
Dalyvauna tame kon-

! rių kompozitorių muzikos 
i “chef-d’oeuvre’ai” ir taipgi 
|bus M. Petrausko “Rudens 
; lapai” ir duetas Žalčio ir 
! Gulbi-Dievaičio iš operos 

ir “Žalčių Karalienė”, kurį iš-
i pildys pats kompozitorius

J. Gabrys jau mulkina 
žmones.

Tasai akrobatas jau 
mūsų mieste pasirodė. _ _

3 d. lapkričio jisai kalbėjo M- Petrauskas su savo moki- 
kun. Petkaus bažnytinėje, niu, 
svetainėje. L------ -------
niai, balsas neblogas, bet iš-' 
kalbingumo neturi: nuobo
dus ir monotoniškas. Iš vei-: 
do panašus į rusišką gorodo- ’ 
viką arba į smulkų kance- 
barijos biurokratėlį.

Gabrį perstatė kun. Pet
kus, sukalbėjęs poterėlių a- 
pie Paryžiaus biurą. Stojo 
kalbėt p. Gabrys. Dėl viso 
ko paminėjo apie karę Lietu-! 
voj ir apie tai, kad Lietuva 
bus nuteriota. 
šelpt Bet apie tai kalbėjo,: įsteigimas kliubo. Ant kiek 
taip sakant, dėl mados, dėl y™ žinia, tai jau kuopos 
padorumo, paskui gi užlipo (draugai apėjo tinkamą sve-

’ tainę. Reikia tik kuopos 
draugų galutino pritarimo. 
Taip-pat ir daugiau svarbių 
reikalų randasi.

Kuopos organizatorius.
J. Verbyla.

D 'uaz..v vi..cjc:Metropolitan operos 
Kalba viduti-'dainininku, M. Zazulak’u.

Svarbus socijalistų susirin
kimas.

19 kp. L.S.S. mėnesinis su
sirinkimas atsibus 8 d. lap
kričio (nedėldieny) 2:30 vai. 
po pietų Tautiškame Name.

Draugai, malonėkite pri
būti į šį susirinkimą kiekvie
nas, nes bus apkalbama 

___ daug svarbių klausimų: pa- 
Reikėsią ją ėmimas kuopai svetainės ir

ant savo mylimo arkliuko, 
ant Paryžiaus biuro. Tuo
met užmiršo ir apie Lietu
vos našles ir kraują.

Tik duokite pinigų—o pu
sė jų klius biurui, biurui,biu- j 
rui! O kas tas biuras? Ogi 
Gabrys ir Prapuolenis Ry
me. Juodu veikia, o kiti 
duoda pinigaus. Brooklyno 
darbininkai irgi kviečiami 
duot.

Nebe to, kad Gabrio šnekoj 
nebūtų keliu teisingų pasa
kymu, bet visa jo tema buvo 
kvaila. Gabrys tvirtina,kad 
Lietuvos gerovė pareina nuo 
išgarsinimo ir nuo parapijų

Tėv. Myk Dr-jos 3 kp. pra
kalbos’ atsibus šioj pėtnyčioj 
Tautiškame Name.

Atydai Brooklyn© jaunuo
menės.

Lietuvių jaunimo mokyk
la jau atsidarė. Mokytoją 
gavom moterį.

Mokytoja mokina puikiai. 
Galima bus išmokti angliškai

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

DR. J. C. BROWN
Visiems gerai žinomą daktarą-specijalistų, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 

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

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atMŽymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebūklingomis 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 gydymų.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENfiJUSIAS IR NERVIŠKAS

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

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GfiLĄ 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 
įgalima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li

gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagelbos.

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

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykĮ primenu Jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimus ligoniams 
DYKAI Nedėliomis, Utaminkais ir Pėtnyčiomis.

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

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

SPEC1JAL1ŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

su 21 perlu alevišiu, 8 basais 
Vertės $18.00, tik už $7.«O

Toks pat Armonikas 
21 plieninių k ispanų, 12 basų 

Vertės $25.00, tik už

abVXXGR4FAF0NAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00, 
Atiduodame tik už.................$19.19(5

Tų grafafonų svarantuojame aot 10 n>tj.

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikališką instru
mentą, kokį jus tik norėsite.

Męs užlaikome specljallškal rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

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

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

kalbėti ir rašyti. Prie to mo
kinama ir aritmetikos. No
rintiems prasilavinti yra 
puiki proga.

Aš iš savo pusės patarčiau 
lankyti šią mokyklą. Aš pats 
lankau ją ir jau supratau, 
kaip ji man naudinga.

Mokiniai padalinti į kle- 
sas, kad būtų parankiau mo
kinti. Mokykla randasi kun. 
Petkaus svetainėje. Mokina
ma panedėliais ir ketvergais.

Mokinys V. Ž.

o’

ct> 
Ui<

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS be! 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgfus, taip-pat 
Ir kur greit išsiįęydytl, ly
biai ta knyga

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligri apsi
saugoti.

•k -

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCFI P Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo,. V /VIVlvv VILJLIŪ. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gjslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; Šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PPAQTATITK AŠ gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1 A.V/M 1/1111 Im • 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.
QVpII IQ Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- □ Ii HAO. rj0 spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, n įžiūrint, 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

New Yorko East Side pa
skendo džiaugsme! Tai į 
džiaugiasi darbininkai, kad 
pirmą sykį šios valstijos is
torijoj išrinkta kongresan 
savo žmogus, Meyer London.

Net buržuaziniai dienraš
čiai patalpino jo fotografiją, 
ir pripažino jam didelį talen
tą. Demokratai vaikščioja 
nukabinę nosis.

Meyer London šakosi ga
vęs žinią iš Oklahoma valst., 
jog ir ten išrinkta keli soci
jalistai kongresan.

M. London einąs' kongre
san, kad ginti darbininkų in
teresus. Jam rūpės, kad 
pragyvenimas būt pigesnis, _VI1VI11
kad vaikų darbas išnyktų,- IieigaVii***"ian*kytis'
kad valstija rūpintųsi bedar
biais.

Kiek balsų gavo socijalis- 
tai Brooklyne, tuo tarpu,dar 
nežinia.

Pėtnyčioj, 6 d. lapkričio, 
atsibus “Aido” choro prakti
ka Sokolu salėj, 190 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8 vai. vakare. Malonė
kite visi dainininkai atsilan
kyti. Valdyba.

K \MBARYS IŠSIRANDAVO.IA.
Geras, šviesus kambarys su šiluma 

del dviejų vaikinų išsirandavoja.
Atsišaukit po adresu:

J. Norbutaitis 
309 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

(86—88)

tiškai; mokinam 
respondencijar.). 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St., Chicago, Ill.
_______________(82—90)

NEPRALEISKIT PROGOS!
Parsiduoda BUČERNĖ ir GRO( ER

NE, lietuvių, lenkų ir austrijokų apgy- 
ventoj vietoj, ant kampo Main St., ne
toli lietuviškos bažnyčios. Biznis ne
mažas ir gerai išdirbtas, turiu kelis 
šimtus kostumierių. Parduodu dėl to, 
kad neturiu sveikatos. Adresas:

CH. WOLTNER
OGLESBY, ILL.

(86—89)

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 Ii- 
gų apsisaugoti.

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

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

YPATINGAI serganti, nusilpnčję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystes 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 liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą kuygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atriųs 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 pagelbės, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 ii 
ryto iki 4 po pietų. Nedčlioj iki 3, o u t arai v 
kc ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnčję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirihesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išeikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite taomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkites išsigy
dyti antvisados. AŠ suteikiu ant-
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QĮ A PTOQ I If7OQ Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip JLrtl IUD L.IUV1J. tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniu>se išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
S’VMIC' PI JQ A PRB tuo*, kuriuo*daktarai jau buvo ata<*ak« iksydyd. Gy-

1 dau be jokiu operacijų, (kaustau ir neatitraukiame nuo blsnio.
Tuojau* duodame Palengvinimą. AS neapsiimu Išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -^udaa chroniškų ligų yra vienas iŠ geriausiu, ką užtikrinama jog visada atneta genu. 
pa»«kmes. Gydau Aneu, Galvos, širdie*' Gerkite. Plaučiu, Krutinte. Pečiu, Kepenų. Pilvu. 
Žarnų, Inkstu. Šlapinimosi organu, Smegenų, Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kita* ligaa 
A4 netikiu j gydymą laiškais, todfil neklauskite manęs patarimu. Kurie gyvenate toliau* 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o ai jums tikrą teisybe pasakysiu, ar‘galiu išgydyt.

DR RVPMF 208 W’ 42nd St ’ arti BroadwayLF1V. DlIVllE, NEW YORK CITY, N. Y.

Jaunoji
Lietuva

Tel. Greenpoint 2017.

DR. F. MATULAITIS
Priima ligonius 

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

Brooklyn, N. Y.

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. Privatiškos lekcijos 
bus duodamos po 1-mam Octoberio 
75c. už lekcijų.

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

akrų žemės, 12 akrų dirbamos žemes, reštas miš
kas ir ganykla. Daugybė vaisingų medžių: obelių, 
grflšių, pyčių ir t.t. Stuba iš 10 kambarių, 2 pasto
gės vežimams, tvartas, kluonas ir vištininkas. Žemės 
kavalkas užsėtas rugiais. 2£mylios 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, reštas ant 
lengvo išmokesčio.

ARTHUR MEYER 
Atsišaukite pas M. MIZARA

183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA

APTEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių 
Iliustruotas mėnesinis Lleturlę laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
kų praleisti skaityk Jaunėję Lietuvę.

Kaina metams $3.00; pusei 
metų $1.50; vienas numeris 25c*

Užsisakyk tuojaus:

JAUNOJI LIETUVA”
4611 S. Paulina St. Chicago, HL

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

f EXPELLER
ž Yj Drųti muskulai neatneša naudos, 
; jei Jus Romatizinas kankina. Su
3 PAIN EXPELERIU

jei drūčiai subers! i atneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežast į

< skaUSTUU. ap 9f
3 F. Ad. Richter & Co.

PEARL ST..

Temikit antAnkoro
ženklo apsaugoimo

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

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

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

Ofiso valandos: Papras
toms dienoms nuo 8 — 10, 
1 _ 2, 6 — 8.

Nedėliomis iki 1 po pietų.

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptieks 
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 k a m p. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013

'■REIKALAUJU VAIKU-
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 mokesti, tik $3.00 per sa
vaitę.

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

(79—37)

Telephone 4879 Bushwick.
DR. M. MENDALIS.

Specijalistas Moterų IJgų 
106 Howard Ave., Kampas 

Halsey St. 
BROOKLYN, N. Y.




