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Permainė Konstantinopolio
Zeppeliną.

i

šventoji karė skelbiama

dan savo tikybos.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

laikys neutralitetą.

“Laisve”

Jeigu gi nesuspės, 
jau gali išeiti visai 
kovoje su rusais.

Rusai užėmė Jaroslavvą.
Iš Lvovo gauta žinia, kad 

rusai, po audringam mūšiui, 
išnaujo užėmė Jaroslavvą,

Užminavo Rygos užtaką.
Rusų valdžia pranešė A- 

merikos valdžiai, kad šiuomi 
tarpu Rygos ir Finliandijos į

ir dvasios, bet kažkodėl nela
bai tesiseka.

išleido atsišaukimą stoti 
Angliją.

kiolika šimtų rusų paimta 
nelaisvėn.

Austrijiečiai paėmė daug 
kanuolių”.

Mesta bombos ties Doveru.
Iš Vokietijos orlaiviui mes 

ta bombos ant Dovero mies
to, Anglijoje.

vimo susinėsimo.
Rygos ir Finliandijos už

takos užminuotos.

Austrai tuojaus taptų su
mušti.

Graikija jau užėmė pietų 
Albaniją.

Rytojus ant Balkanų labai

RUSAI PRANEŠA APIE 
i DIDŽIAUSI LAIMĖJIMĄ.

Didis kunigaikštis Mikalo-
vyriau-

Kaizeris Belgijoj.
Kaizeris randasi pirmuti

nėse savo kareivių eilėse, 
Belgijoj. Jisai nori priduot 
kareiviams daugiau drąsos

i Ar Amerikos lietuviai ma- 
dau- n0 #eH>čti? J. B.
šios: -------------

Bombarduoja.
Iš Sofijos praneša,

Japonų eskadra taip grei-i 
tai ir taip nelauktinai už
klupo vokiečius, jog jie to vi
sai nebuvo lauke.

Vokiečių kreiseriai suimti.
Tokio, 7 d. lapkr.—Vokie- 

.žitt-Ri eiscriai “Gaeizenan”ir

o..irin mina turinti 400,000 kareiviu, gana •» . _ . .Jeigu ta kariumene persikel-

ta.
Prancūzams ir anglams 

atėjo pagelbos. Vokiečiai 
i laukia pagelbon 350,000

Ta- 
sai laimėjimas yra patsai

zonuose, yra :
daugelis jų užmušta.

Vokietija tikisi, kad dabar svarbiausias šioje karėje.

Vokiečiai ncįjiegia pra
simuši.

Vokiečiai išnaujo su di
džiausiomis pajiegomis nori 
prasimušti pro francūzų-an-

---| gi u eiles. Mėgino prasimuši 
Kas tris ^savaites po naują ties Ypres — nepavyko. Da- 

•bar vėl nori prasilaužti tar
pe Lille ir Arras, bet ir čia

Bado šmėkla siau- 
čia Suvalkijoj.

“Laisvei” praneša iš Pet
rogrado :

Iš Suvalkijos vokiečius jau

Rusai Turkijoje.
Tuotarpu, Rusijai sekasi ___

Turkijoje. Pasirodo, jog ru- vus Smirnos uoste.

lūs Indiją. Vokiečiai dar ti
kisi sukelti maištus ir Persi-

.  ... . . .......... ...........joj prieš rusus. Persų am- 
;turku popiežiaus atsišauki- jbasadorius Petrograde pra- 
mas iššauks didelį sujudimą! nešė, betgi, kad Persija uz-

A
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Eina du sykiu savaitėj: UtarninkeV Petnyčioj 
l ietuvių Ko-operatyvHka Spaudu* Bendrovė

PRRNUMBRATA .METAMS:
Amerikoje...............  $2.00
Kanadoje ir užrubežiuose.......... ........... 3.50

PUSEI METŲ:
Amerikoje................................................... $1.00
Kanadoje ir užrubežiuose........................ 1.7f.

Apgarsinimų kalno* ant užklau*lmo.

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. co
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DIDELI R LAIMĖJIMAI GALICIJOJ
BELUDZISTANAS, NAUJA SALIS, KARIAUJA. PRUSAI LAIKOSI TIK TIES VIRBALIUM
Virš milijono balsų pa

duota už Socijaiistų
Partiją.

Sulyginus su 1912 m., skai
čius balsų, paduotų už S. P., 
smarkiai pakilo. ‘ Tuomet veja. Visi gyventojai iš ten 
buvoopaduota 900,808 balsai, išbėgo, žinoma, kas spėjo, 
dabar gi skaičius balsų pe- Daugelis ir daugelis jau nu- 
rejo jau milijoną. Socijalis- stojo savo pastogės. Vokie- 
tų partija išrinko 26 delega-jtys daugely vietų viską išdė
tus į legislatūras, 5-6 valsti- ^ino. Bado šmėkla tenais 
jų senatorius ir 1 kongres-: siaučia, 
maną.

Valstijos, kuriose 
giausia laimėta yra 
N. Yorkas, Wisconsinas, Illi- Sinojaus kalnai girdi kares 
inois,Oklahoma, Texas,Mon-, 
tana ir Nevada.

New yorkiečiai išrinko 
kongresmaną M. Londoną. 
Net .kapitalistiški laikraš
čiai priduoda tam faktui di- 
didžiausį svarbumą. Wis- 
consine išrinkta 9 legislato
rial. Kad V. Bergeris ne
papultų kongresan, demo
kratai ir republikonai pas
kutinėj valandoj rsu..ivleny • 
jo. Gailordui neužteko tik 
300 balsų, kad papuolus kon
gresą n. |

Oklahoma valst nepapras- tas į • dži ka(l jalt 
tai kjla socijahs ų įtekme. (|i n ir(1§l
^'lyginus su 1912 m., tenii,)ija i^kvnią _ ne.I

užmušk!
1S- '

trimitą.
Sinojaus pusiausalis, kur, 

kaip sako biblija, dievas da
vė savo įstatymus Maižie- 
šiui, taip-pat apimtas karės 
liepsna.

Turkijos kariumene sku
biai maršuoja per Sinojų lin
kui Egipto.
Išviso turkai pasiuntė prieš į 

Egiptą 250,000 kareivių i.r r, 
dauguma tų kareivių šiuomi . 
tarpu randasi Sinojaus kai- 

.nuošė.
Turku kariumenės trimi

tas taip gaudžia,

įsų kariumene jau išanksto, 
buvo prisirengusi prie karės 
ir tik laukė paliepimo.

Rusij pienas yra tokis:; 
Juodųjų jūrių laivynas veiksi 
prieš Turkijos uostus. Už- 
kaukazio gi kariumene už
ims Turkijos Armėniją. Pir
moji pieno dalis dar neišmė
ginta, antroji—sekasi. Ru
sų pulkai jau praėjo pro A- • 
rarato kalnus ir įsiveržė Ar-1 
meni j on. Daug parubežinių 
miestelių užimta.

Rusų kariumenėj žymiau
sią rolę loš kazokai. Jie pri
pratę kariaut kalnuose.

Petrogradas 7 d. lapkr.— ■ 
Rusai, įsiveržę Turkijon, už
ėmė frontą, kuris tęsiasi 170 
mylių. Dalis rusų eina lin
kui Erzerumo.

Armėnai būk visur sveiki
na rusus, kaipo išgelbėtojus.

Rusai jau paėmę nelaisvėn 
daug turkiškų pulkų.

30,000. Oklahoma jau 
rinkta 3 Assembly atstovai 
ir 2 senatoriai. Laukiama 
išrenkant dar daugiau.

Montana valst. socijalistai 
užkovojo visą Silver Bow 
pavietą, kur randasi miestas 
Butte ir išrinko net tris le- 
gislatorius.

Texase išrinkta savo le- 
gislatorius ir balsų skaičius 
pakilo nuo 24,000 net iki 50,- 
000. Californijos legislatū- 
ron išrinkta pirmutinė soci-; 
jalistė. Pažymėjimo verta, 
kad šiuo žygiu ir Massachu-I 
setts valst. pakilo soc. balsų 
skaičius net ant 1,500, nors 
šiemet pačių balsuotojų bu
vo mažiau.

Rusai apgulė Erzerumą.
Londonas^ 7 d. lapkr.—IŠ 

Tiliiso praneša, kad Turki- 
armėnai visur padeda 

rusu kariu menei.
Turkijos tvirtovė Erze- 

rum yra apgulta armėnais ir 
; rusais. Į

Tasai miestas turi didelį! 
ginklu arsenalą. Kiti armė
nų pulkai veikia netoliese.

Rusii laikraščiai, lyg susi-j 
tarę, permainė vardą Turki-' 
jos sostines Konstantinopo
lio. Dabar jį vadina Car- 
gradu—kas reiškia — caro 
miestas.

Rusai dabar viską keičia. 
Reikėtų tik, kad jie išvytų iš 
Rusijos savo carą, kurio gįs- 
lose daug daugiau vokiško, 

; nei rusiško kraujo.

Viso pasaulio musulmonui
■ popiežius,kuris gyvena Kon- 

Rinkimai socijalistams ne- stantinopoly ir kurio vardas 
pavyko Connecticut ir Ver- Sheik-ul-Islam, išleido dek- 
mont. Ten balsai nupuolė, retą į visus musulmonus, jog 

-- jie turi stoti karėn su Rusi-
var-Papeikė Friedmano vaistus.

Suvienytų Valstijų visuo
meniškos sveikatos taryba 
viešai nupeikė savo laiku pa- siutas visose šalyse, kur gy- 

. i vena mahometonai. Atsilie-
pimas bus praneštas ir Me- no vaistus. Friedman savo; kon kur> kaip žinoma| yra 

išrastuoju serum garsinosi mahometoniškos šventiny-
išgydyt fjos ir kur susirenka daugy- '.lal PaV-ks s“k? 

| Lės maldininkų iš viso pa- .......
svei- šaulio.

Vokiečiai tikisi, kad šitas

puikiausia galįs 
džiovos ligą.

Pasirodė, kaip sako 
katos taryba, kad jisai savo 
gydymo būdu daugelį žmo
nių privaręs prie grabo len
tos.

Republikonai kalba apie 
prezidentą.

Republikonų partija, ku
riai pasisekė rinkimuose,jau 
galvoja apie kandidatus ant 
prezidento 1916 m.

Vienu iš tų kandidatų yra 
Whitman, naujai išrinktasis 
New Yorko valstijos guber
natorius.

Šitokią autonomiją gaus lietuviai nuo Rusijos ka
zokų.

Agitacija už karę
Rumunijoj.

Kaizeris kasdien suimamas.
Petrogradas, 7 d. lapkr.— 

Trissyk ar keturissyk per 
dieną rusų kareiviai, suga
vę kokį nors vokietį aficierį, 
atgabena jį ir klausia: “ar 
tai šitas kaizeris”?!

Bet kaizerio kaip nėra, 
taip nėra.

JAPONAI LAIMĖJO.
Tokio, 7d. lapkr.— Ofici- 

jališkai skelbiama, kad vo
kiečių tvirtovė Tsing-tau pa
sidavė anglams ir japonams.

Japonams ilgai duravo,kol 
jie paėmė Tsing-tau, net 65 
dienas.

, Tai pirmas didelis japonų 
laimėjimas nuo pradžios šios 

. karės.

Kiek belaisvių turi Vokie
tija?

Vokiečiai sakosi turį tiek 
belaisvių: francūzų — 3,138 
aficierius ir 188,160 karei
vių. Rusų—3,121 aficierį ir 
186,779 kareivius, belgų — 
531 aficierį ir 34,907 karei
vius, anglų—417 aficierių ir 
15,730 kareivių.

Išviso 433,241.
Vokiečiai pripažįsta, jog 

austrai turėję pasi
traukt.

Vokietijos karės ofisas 
pripažįsta, jog austrai turė
ję pasitraukti prieš rusus 
ties upe San. Vienok, jokio 
bėgimo nebuvo žymu.

Patįs gi austrai užsigina 
pralaimėję.
Paskandino 4 turkų laivus.

Petrograd. — Rysi kreiAGI VJI 1 i i H A J Al ------> # ■ C

i“SchSrnhorst”, kuriuodu pa-'sens paskandino 4 turkų 
; skandino Chili pakraščiuose garlaivius Turkijos uoste 
! kelis anglų karės laivus, yra San Gudik, Juodosiose jūrė- 
i būk tai suimti japonų karės se- ________

kurį buvo atgavę nuo jų aus-,laivais, 
trijiečiai. Mūšyje ties Jaro- 
slawu paimta 5,000 austri- 

. padėjimas visuose Balka- jiečių nelaisvėn, 
nuošė žymiai persikeitė. |

I Nors Rumunija, Graikija ir i Vokiečiai kraustosi iš čens-
Vokietija sukurstė prie ka

rės ir Afganistaną.
Vokietija pasekmingai su

kurstė karėn Turkiją. Kiek 
iš to ji turės naudos parodys 
ateitis.

Bet jai to neužteko. Da- . . - __ . . x.. .
bar jai pavyko sukurstyti 
karėn ir Afganistaną, 
didelę Azijos valstybę.

Afganistano emisas jau 
pasiuntė 170,000 savo karei
vių linkui Indijos, kuri pri
guli Anglijai. Afganistano 
emiso (karaliaus) kariume- 

;nč turinti 135 kanuoles.
Iš Berlyno pranešama,jog 

Afganistane, tarpe Herato 
ir Kushko suardytas gelžke- 
lis.

Daugelis Indijos tautelių,
gyvenančių Afganistano pa- }us Mikolaievičius' 
rubežy, prisidėjo prie emisovadovas rusišk _ 
kariumenės. ; praneša Francijos kariume-

Angiijos aficieriai, kurie nes vadovui, generolui Jof- 
buvo parubežiniuose garni- fre, jog rusai turėję didžiau- 

areštuoti ir si laimėjimą Galicijoj, it;......

siančios neutralitetą, betgi, 
tose šalyse nepaprastai auga 
agitacija už karę.

Rumunijos karalius karės 
šalininkas. Rumunijoj da
bar'Raugiau prijaučiu Rusi-

tachavo.
Sulyg pranešimo iš Var

šuvos, vokiečiai nuo 1 d. lap
kričio apleido Čenstachavą, 
kuriame jie gaspadoriavo 
daugiau, negu du mėnesiu.

Rusai užėmė ir Kielcus, 
kur austrai gana ilgai šeimi
ninkavo.

Indijoj, kur, kaip žinoma,gy
vena labai daug mahometo
nų.

Vienok, dar nežiną, ar tos 
vokiečiui viltjs išsipildys. 
Štai, vienas Indijos valdovas 
Niram iš Hyderabad, kuris 
taip-pat yra mahometonas, 
išleido atsišaukimų stoti už

Iš Sofijos praneša, kad 
Turkijos laivyno kreiseriai 
pasekmingai bombardavo 
Rusijos uostą Batumą, kuris 
randasi ant Juodųjų jūrių.

Vienas iš Anglijos karės 
laivų, kurie bombarduoją 
Dardanellus, tapo paskan
dintas. Turkai suareštavo 
kelis anglų prekybinius lai-

Dabar Mikalojus Mikola- 
ievičius tikisi, kad francū- 
zai ir anvlai tain-nat laimės 
ir tuomet jų bendrasai dar
bas bus užbaigtas.

Oficijališkas pranešimas 
skelbia: caras Mikalojus, di
dis kunigaikštis Mikalojus 
Mikolajevičius, caro palydo
vai ir visas generališkas šta
bas dalyvavo religiškose pa
maldose, kuomet gauta ži
nia, kad austrai drožia atgal 
visoje linijoje.

Kaizerio pienai.
Kaizerio kariumenei ligi- 

šiol nepavyko prasimuši 
pro francūzų ir anglų eiles 
linkui uosto Galais.

Dabar jisai mano padary
ti dar vieną generališką ata
ką, kad atsiekus savo tikslą. 
Dėlto Belgijon siunčiama 
dabar minios naujii karei- 

I vių.
Kaizeris todėl taip skubi

nasi, kad nori turėti laisves
nes rankas kovoje su Rusi
ja. Mat. rusų Lenkijoj kai- 
i zeris nuolat traukėsi ir trau
kėsi. Bet neužilp'o tarpe ru
sų ir vokiečių turės atsibūti 
galutinas mūšis Silezijos pa- 
rubežy. Jeigu kaizeris grei
čiau apsidirbs Belgijoj, tai 
jisai galės pasiųst pagelbos 

rusus.
tuomet 
riestai

Tūlas G. Prade, sugrįžęs iš ----- .. ------- ,-------—
l Šveicarijos, tvirtina, kad kas visi jų mėginimai nepavyks- 
trįs savaitės vokiečiai pabu- 
davoja po 1 Zeppeliną.

Šeši Zeppelinai yra gatavi 
nuo 1 d. rugpjūčio.

Bandymai lekioti yra nuo- žmonių, 
lat daromi ties ežeru Kons- 
tanc. Kaizeris taria, kas daryti?

Panedėlis, 9 d. lapkr. Vo
kiečių kaizeris yra labai su
sirūpinęs rusų laimėjimais.

Ir Austrijos ir Vokietijos 
kariumene pasitraukė iš ru
sų Lenkijos. Dalis rusų ka
riu menės jau įėjo į Pozna
nians kunigaikštiją, vieną is 
turtingiausių Vokietijos 
provincijų.

---- - —-...... y--! Kaizeris, generolas Hin-
užtakos užsidaro del gai lai- Idenbergas ir Austrijos ka-

Palaidojo 37,000 vokiečių.
“Daily Mail” korespon

dentas tvirtina, kad po mū
šiui ties Dixmude vokiečiai 
palaidojo 37,000 saviškių ka
reivių ir aficierių.

Popiežius siunčia pagelbą 
Mexikos kunigams.

Popiežius Benediktas nu
siuntė ganytojišką laišką 
Mexikos arcivyskūpui, ku
riame jisai ragina Mexikos 
kunigus tikėti geresnion at
eitim

Tuo pačiu žygiu popiežius 
atsiuntė pinigų, būk tai nu
skriaustiems kunigams.

Mexikos žmonės nelabai 
temyli savo kunigus, nes jie 
jau perdaug ten įkyrėjo,nuo
lat eidami su tyronų valdžio
mis.

riumenės vadas turėjo ka
rišką pasitarimą, kas daryti, 
kad sulaikius rusų pirmyn e- 
įima.

Vokietija ir Austrija tu
rinčios dabar išviso rytinia
me karės fronte 3,000,000

Austrija sakosi laimėjusi.
Austrijos ambasadorius 

Suvienytose Valstijose skel
bia: “Galicijoj mūsų kariu- 
menė atstūmė rusus ties upe 
San ir Stryj pakalnėje. Pen-

Nestoja nei už rusus,nei 
už vokiečius.

Todėl “Laisvės”žinios 
yra bešališkos.

Jeigu vokiečiai sukir
to rusus—“Laisvė” ne
slepia to. Jeigu rusai iš
pėrė kailį vokiečiams ir 
austrams 
taip-pat neužtyli.

Skaitytojai turi gaut 
teisingas žinias. Jų ne
reikia dailint ar juodini.
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
SOCIJALISTŲ PARTIJA rinkt savo gubernatorius. Į 7' ‘ 

PO RINKIMŲ. ihinoise ir Wisconsine nėra Lietuvos naudai?
Kągi ta partija nuveikė 
_____ _________Ligišiol 

Socijaiistams po šių rinki- didelių laimėjimų, bet ir ne-! visą laiką plūdo Lietuvos 
mų nėra ko bėdavoti, nes pralaimėta. Illinoise pasių-1 Šelpimo Fondą ir rūpinosi, 
skaičius balsų, paduotų už S. sta legislaturon 3 draugai, Į kad Lietuvos vargšai ne- 
P. kandidatus žymiai pakilo, vVisconsine — 9, vieton se 
vienok perdaug džiaugties aiau buvusių 7. 
taip-pat nėra iš ko. Atstovų 
skaičius, kuriuos socijalistai venime tampa svarbiu fak- 
pasiuntė į kongresą ir į le- torium. Vienok, savo žygy- 
gislaturas, liekasi toks jau je jie turi begalo daug kliū- 
menkas, kaip ir ligišiol kad čių. Neturėdami reikalo nu
buvo. V ienintėlis žymus lai- i siminti, matydami savo įtek- 
mėjimas — tai išrinkimas mę kįlant, męs, betgi, turime 
kongresan Meyero Londono : ruošties prie didelių darbų, 
iš New Yorko. Dvyliktame Ne lengvapėdiškumas ir 
kongreso distrikte M. Lon-1 tuščias džiaugsmas, bet iš- 
don gavo 5,969 balsus, Gold- tvermė, energija ir prak- 
fogle — demokratas gavo, tiškas sumanumas 
4,938 balsus ir Borowsky —■ mumis vadovauti! 
republikonas 1,138 balsus. I 
Londonui nedaug ko tniko,; 
kad sumušus juodu abudu. Į 

Sąlygos, kuriose išrinktas
M. London, yra begalo svar- ( 
bios visiems Amerikos drau-l 
gams.

1) Pirm išrinkimo, soči ja-
Naufamratet^KūteRus 

nf&t- 1S^mlm° P111T; 227 demokratai, 200 republi- 
tiskų popierų ateiviams. 12 . 7 i „0.
distrikte jie padarė 800 nau-! ’ Senate likosi vis-
TLpilie& Kas^2!!p Ž'£ ii liSol buvo - 

53 demokratai, 42 republiko- 
nai ir 1 progresistas.

Taigi, prezidentas Wilso-

Soc. Partija šios šalies gy-

gautų pagelbos. Naujosios 
gi partijos organas, pono 
Sirvydo lūpomis, kartojo 
nuvalkiotą argumentą apie 
socijalistą būk tai prakeiku
sį motiną.

Štai jums ir visi partijos 
“darbai!” Kam gi ateis į 
galvą su tokiais vyrais rim
tai rokuoties! Ogi, tegul 
sau stripinėja ir pliauškia!

turi

DEMOKRATŲ PRALAI
MĖJIMAS.

Demokratai laike šių.rin- 
j kimų nustojo kongrese 58 
vietas. Tiesa, jie raminasi 
tuomi, jog vis dar turi dau- 

1 gumą atstovų bute ir senate.

būtų buvę su M. Londonu, 
jeigu ne tie 800 naujų pilie
čių. Šita aplinkybė dar kar-

** J > * į | nas turės dar dauguma, kurisvarbu mums rupinties py-^palaikys jo politiką, bet de- 
hetystes dalykais Irjeigu mokl.atu tvirtovės
anglai draugai atkreiptų ant 
to didesnę atydą, gal būt, 
męs būtume ir iš Milwau
kee’s pasiuntę kongresan sa
vo žmones.

2) Socijalistai pastatė sa
vo sargus balsavimo vietose, 
kad politiški razbaininkai 
nesu klastų otų balsų. Reikia 
žinot, kad visame pasauly 
nieks nemoka iškirst tokių 
“triksu”. kaip Amerikos po
litikieriai. Cigarai, degtinė, 
doleriai, automobiliai, tiesio
ginis balsų vogimas ir tt. — 
tai vis įrankiai politiškos ko
vos !

3) Unijistai ėjo išvien su 
socijalistais. Kriaučiai, ci
garų dirbėjai, laikrodinin
kai, žydu darb. prof, organi-i 
zacijos ėjo petys petin su so
či jai istų organizacija. Kur

sienoje 
i padaryta didžiausios skylės. 
New Yorko. Penn., Conn., 
Illinois’o, Ohio, valst. tapo 
“republikoniškomis”. Net 
New Jersey ir Mass, valsti
jos nusikreipia nuo demo
kratu. Jeigu republikoniš- 
ka šluota ir toliaus taip 
šluos, tai iki 1916 metų Wil- 
sonas neturės daugumos.

Amerikos piliečiai vaikš
čioja nuo Ainošiaus prie 
Kaipošiaus. Pabandė Tafto 
politikos — netiko, pabandė 
Wilsono — netiko. Paban
dė Roosevelto — ir visai ne
tiko! Didelę galvbe turi dar 
šioje šalyje politiški bosai.

ROOSEVELTAS CITUO
JA BIBLIJĄ.

Progresistų partija visiš- 
to nėra— ten socijalistų lai- nupuolė savo įtekmėje, 
mėjimas stačiai negalimas. Ką jau šnekėt, kad, padėki- 
Tas faktas turėtų dar labiau Texas valst. prieš du me- 
paskatinti socijalistus dirbti ;tu progresistai surinko 26- 
unijų tarpe. ’755 balsus, o dabar gavo tik

Ar be M. Londono išrinkta i 6,000. Panašus balsų puoli- 
ir daugiau kongresmanų,dar i nias žymus visur.
nežinoma, rašant šiuos žo-! Laikraščiai gieda amžiną 
džius. Laukiama dar gerų' atilsį Rooseveltui. Visuoti- 
naujienų iš Oklahomos. Bet . pas nusiminimas^ viešpatau
tai ir nesvarbu, ar kongrese ja jo partijos eilėse. Patsai 
bus vienas Londonas ar dar Rooseveltas, užklaustas apie

SĄJUNGOS SUVAŽIAVI
MO REIKALE.

“Kova” sako, kad L. S. S. 
seimas turįs atsibūti 26 d. 
lapkr. Ant vėliaus atidėti, 
ėsą, negalima, nes “Kovos” 
namo klausimas ;turi būti iš
rištas nevėliaus,' kaip iki 28 
d. lapkričio.

Ir dar argumentas: “šitas 
namas pavojingas mašinų 
sunkumui. Jau dabar grin
dis nuslūgo apie 3 colius po 
mašinomis”.

Taip, jeigu seimas šaukia
mas tam tikslui, kad rūpin- 
ties dalykais, kuriuos turėtų 
atlikti Philadelphijos socija- 
listai — tada, žinoma, jisai 
gali atsibūt dar visą savaitę 
anksčiau. Prie pirmos pro
gos išrinksime delegatus, 
kurie išmano apie namų 
samdymą ir.tt., ir tegul va
žiuoja seiman.

Kas žiūri į Sąjungos rei
kalus plačiau, kam rūpi nuo
dugniausias apsvarstymas 
mūsų agitacijos ir organiza
cijos reikalų šiame persilau- 
žymo momente, kam rūpi, 
kad tie visi dalykai būtų 
nuodugniausia gvildenami 
ne tik vadovais, bet ir pla
čiąją sąjungiečių minia — 
tasai nenorės, kad j dvi sa- 
vaiti viskas būtų gatava. 
Kuomet balsuojama už ar 
>rieš seimą, tuomet veik nė- 
•a progos rimtai dalykų ap
svarstyt. Balsuojanti prieš 
■eimą net nenori nieko svar
styt. Dabar gi, kada didžiū
ną nori seimo, tai ir jo prie
šininkams reikia 
svarstymo.

Męs labai norėjom seimo, 
bet dabar, kada per 2 savaiti 
prie visko reikia prisirengt 
— bijomės, kad bus negerai.

Gerai būtų, kad V. K. tar
tų savo žodį.

imties

VALDŽIA, KAIPO 
DUONKEPYS.

Paprastai, tiktai laike

Ar ..egręsia kultūriškoms šiaurės 
šalims carizmo pavojus?
(Nuo mūsų korespondento iš Danijos).

(Pabaiga). apsivedimus sekantį prane-
Neužilgo jis buvo areštuo- Šimą rusų kalba: “Sustab- 

tas, o jo pati išsiųsta Dani- dyk depeįas! Danija. Ham- 
jon. Per tyrinėjimus jis gy- penas iškeliavo... visi jo da- 
nęsis,. bet per teismą jau pri- lykai pairo...” Už kelių sa- 
sipažino, jog atkeliavęs su vaičių sugrįžo Hampeno pa
tiksiu šnipinėti. Užklaustas, ti į Kopenhagą, ir pasiėmus 
kokiai valstybei jis šnipinėjo reikalingesnius daiktus, grį- 
ir kas jį siuntė, Frederikse- žo Rusijon. Iš Suomijos 
nas sakė, jog to nesakysiąs pranešama, būk tai, kada 
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ypatai davė žodį, kad nie-. 
kam apie tai nesakys, tad, 
ėsą, savo prižadėjimą turįs 
išlaikyti. Per teismą jis štai 
ką papasakojo: “Atvažiavau 
čia šnipinėti; ypata, kuri 
siuntė mane,davė 375 kronas 
kelionei, taipgi užmokėjo už 
vieną mėnesį iš viršaus tiek 
pat; pagalios žadėta buvo 
kožną mėnesį atsiųsti po 375 
kronas, mano darbas turėjo 
būti užbaigtas į 5 mėnesius, 
bet, kaip matot, aš tapau a- 
reštuotas ir viskas pairo”. 
Frederiksen tapo nuteistas 
3 metams kalėjiman,bausmė, 
sulyg valstybinių įstatymų, 
skaitoma lengva.

Areštavus Tiorngreną ir 
Frederikseną, pas juos pa
darė kratas. Rasta keletas 
laiškų ir vienas iš jų padė
jo surasti siūlo galą. Laiš
kas buvo rašytas tūlo Ham
pen, gyvenančio Kopenhago
je.

Minėtas Hampen, kilęs iš 
Danijos, turįs apie 50 metų, 
savo jaunose dienose išsimo
kino ant telegrafisto ir iške
liavo Rusijon į Sibirą “lai
mės jieškoti”. Tarnavęs 
Vladivostoke prie telegrafo 
skyriaus; ten jis apsivedė ir 
priėmė Rusijos pavaldinys
tę; jam ten begyvenant, ėsą, 
buvo sukilimas kokios tai Si
biro “tautos”, kurios malši
nime ir jis “atsižymėjęs”. 
Pagalios, sugrįžęs Danijon, 
apsigyveno Kopenhagoje: 
kuom jis užsiimdavo, niekas 
nežinojo, bet, sulyg paskuti
ni1! žinių, jo rolė nekaip nu
šviečiama; manoma, kad jis 
tai ir buvo šnipystės atstovu 
Skandinavijoj. Artymi jo 
kaimynai štai ką nupasako
ja: tais metais, kaip Rusijo
je kilo revoliucija, Hampe
nas išrodė labai sujudęs, 
vaikščiodavęs nekantriai sa
vo kambariuose, didžiai su
sinervavęs ir visada kišenių! 
laikė sugniaužęs revolverį, 
kurio niekad ' nepadėdavęs. 
Dažnai jis paduodavęs į vie-

čius francuzų kalba apgarsi
nimus, kuriu reikšmės nieks Z I
nesuprasdavo. Radusi jo

rinkimus, nieko geresnio ne
atrado ką pasakyt, kaip tik 
cituoti biblijos tą punktą, 
kur kalbama apie paklydu
sius žmones, turinčius ausis, 

akcijonierių šunybes ir jų bet teisybės žodžio negirdin- 
slaptus pienus. Jiems reikės čius.
parodyt, kaip apie vieną ar

keli draugai. Šiaip ar taip 
kalbant, jie negalės ten pra
vesti savo įstatymus. Jiems 
liksis tik kritikų role. Jiems 
reikės kelti aikštėn visas re-

parodyt, kaip apie vieną ar Bloga, jeigu prisieina jau 
kitą dalyką galvoja Socijali- biblija vaduoties. Lietuviš- 
stų Partija. Jų balsas iš kiems politikieriams tasai 
kongreso tribūnos skris į Rooseveltinių smukimas la- 
plaČias Amerikos darbinin-, bai nemalonus, nes jie laukė 
kų minias ir auklės jas poli- Jš ten išganymo!
tiškame susipratime. Ir pat
sai M. London apibriežė sa- j 
vo rolę kongrese ne kaipo 
• it 1 •• • 1 1 • I

dėlių sumišimų, kaip karė ar laišką, Švedijos policija, pri- 
žemės drebėjimas, valstybė tariant vietinei Kopenhago- 
rūpinasi gaminimu duonos je, pradėjo jį sergėti. Tyri- 
ir suteikimu jos gyvento- nėjant pasirodė, kad Tiorn- 
janis. Šiaip jau, ramiame grenas ir Fiedei’iksenas 11 
laike, niekam ir galvon nea
teina, kad duona yra visuo
meniškai reikalingas daly
kas ir ne kas kitas, kai)) tik 
oati valstybė turėtų būti

JIE PYKSTA.
Vadinamosios tautiškai - 

įstatymo davėjo, bet kaipo'pirmeiviškos partijos vado- 
mokytojaus. J vai pyksta, kad socijalistų

Kaip sakėm,balsui skaičiusi spauda juos daugiau pajuo- 
už socijalistus smagiai paki-|kia, negu kritikuoja, 
lo. Veik visur socijalistai ■ Susimildami, vyrai! Kas
ėjo trečioje vietoje po repu-j gi socijalistams kritikuoti? 
blikonų ir demokratų, o bull- Jau visas mėnuo praėjo, 
mooseri u tapo galutinai su-j kaip tautiškoji partija suor- 
mušti. Visur o visur jų pri-1 ganizuota. Tai buvo karš- 
tarėju skaičius nupuolė. So-1 tas laikas, kada Amerikos 
cjjalistu Partijos Naciona-;politikos reikalai buvo svar-j 
hs sekretorius W. Lanfer- 
siek visiškai teisingai pasa
kė: “dabar kiekvienam tik
ram pirmeiviui nieko nesi- 
lieka daryt, kaip tik eiti pas 
socijalistų partiją”. Tur
būt, tų tikrų pirmeivių tarpe 
bull-mooserių buvo labai 
mažai, jeigu jie, veik per
dėm, grįžo pas savo seną mo
čiutę, republikonų partiją. 
Ir gerai!

Texase socijalistų balsai 
pakilo nuo 24,000 net iki 50- 
000. New Yorko valstijoj 
nuo 56,000 net iki 75,000. 
Newadoj soc. įtekme taipjitiy 
pakilo, kad manyta net iš- kas.

stomi ant kiekvieno skers
gatvio, kiekviename susirin
kime.

Argi ta naujoji partija 
nors pamėgino išreikšti savo 
credo, savo nuomonę? At
skiri nariai tos partijos agi
tavo tai už republikonus, tai 
už demokratus, tai už bull- 
moosęrius. Tai kam, atsi
prašom, pati ta partija eg
zistuoja, jeigu joje viešpa
tauja principas palaidų 
barščių!

Reiškia Amerikos . politi
kos dalykuose naujoji parti
ja yra fikcija, tuščias nie-

ir
dažnai lankydavę; Frederik- 
senas net skaitėsi jo artymu 
draugu. Beveik tuo pačiu 
laiku, kaip areštavo Švedijoj 
Frederikseną, Austrijoj 
taipgi iškilo šnipų procesas; 
tenai du broliu Jandrisch’ 
pardavė tūlam Rusijos val
dininkui visas žinias apie su
tvarkymą kariumenės šiau
rinėj Austrijos pusėj. Tiedu 
broliai už savo darbą gavo 
apie 100 tūkstančių rublių. 
Teismas pasmei'kė vieną 4:! 
metu, o kita, kuris buvo kai- V z c z

tesnis, 191 metų kalėjiipan. 
Per. teismą jiedu prisipažinę 
kad keletą kartų L___
svarbesnius dokumentus į 
Daniją
“Majoj’ Jorgensen, Copen- 

Tlk mažas skaičius ameri- hagen”.
kiečiu težino, kad ir dėdė " 
Samas kepė duoną 50,000 
darbininkų, kuomet jie kasė 
Panamos kanalą. Ir tai bu
vo gera ir pigi duona, nes 
jokiam tarpininkui nereikė
jo pelnyties!

Taip turėtų būt perdėm!

muitinėje norėjo peržiūrėti 
jos daiktus, ji parodžius po- 
pierą, kurioje buvo pasaky
ta, jog krėsti jos daiktai už
ginama; tačiaus suomis 
valdininkas visgi pažingei- 
davo pažiūrėti: viena skry
nia buvo kimšte prikimšta 
popieromis, žemlapiais ir vi
sokiais braižiniais. Kalba
ma, kad dabar Hampenas 
gyvenąs Peterburge. Vėl 
kitas atsitikimas: neseniai 
viena moteriškė, kuri Ko
penhagoje laiko parsamdy- 
mui savo kambarius, prane
šė, jog pas ją gyvenęs viens 
rusas, kurio užsiėmimas iš
rodė lyg keistu; jis beveik 
visą laiką keliaudavęs; pa
klausus, kur keliauja, atsa
kydavęs — darbo jieškoti, — 
bet, anot josios “niekad ne- 
rasdavęs darbo”. Pinigų 
jam niekad nestokuodavo. 
Jis gaudavęs daugybę laiškų 
ir visi jie būdavo jos vardan 
rašyti. Vieną iš tokių laiškų 
ji netyčiomis praplėšė — 
laiškas buvo rašytas vokiš
kai, kalbama apie kariume- 
nės dalykus; bet ji jo viso 
neperskaitė; minėtas rusas 
labai supyko ant jos už laiš
ko atplėšimą ir vertė ją pri
sižadėti, kad niekam nepasa
kos apie laiško turinį. Vė
liaus ji užgynė jam laiškus 
-iuntinėti ant jos vardo; mi
nėtas rusas jai siūlęs po 2 
kronas už kiekvieną gautą 
jos vardu laišką, bet jai ne
sutikus, rusas išsikraustė. 
Kur jis dingo, nieks nežino.

Kad Kopenhaga buvo pa
naudojama, kaipo centralinė 
vieta Rusijos šnipų Skandi
navijoj, o gal ir visoj vakarų 
Europoj, tai nėra ką abejoti. 
Idant to nebūtų daugiau, ta
po išleista Danijoj nauji į- 
statymai, apsunkinanti šni
pų veikimą link sužinojimo 
valstybinių paslaptybių ne
tik Danijos, bet ir kitų vieš
patysčių.

Kaip matėm, Rusijos val
džia smelkte - smelkiasi į 
Švediją, siųsdama ten savo 
šnipus, kad ištyrus jos kariš
kas spėkas, paskui galėtų 
prie pirmutinės progos už
pulti. Sunaikinus gi Švedi
ją, Rusija galėtų siekti tolyn 
i vakarus, nes į Norvegiją ir 
Daniją jai būtų kelias atvi
ras. Pavergus tokiu būdu 
Skandinavijos šalis, Rusija 
galėtu užviešpatauti ant vi- 
'o Baltijos vandenyno; jsi-

Vienok, yra šalių, kur pa
ti valstybė kepa duoną ir ją 
parduoda ir, kaip sako “The 
Call”, “veik nėra abejonės, 
kad greitoje ateityje valsty
bė taps permanentiškų 
(nuolatiniu) duonkepiu, 
taip, kaip tai yra ir kitokiuo
se reikaluose”.

Australijos naujam pietų 
Wales’e valstybė pati įkūrė 
duonkepyklas ir pardavos 
duoną po 2c. už svarą visose 
visuomeniškose institucijo
se.

Gavome “Jaunosios Lietu
vos” N. 8. *

Laikraštis padidintas. 
Kaina senoji. Dabar “Jau
nąją Lietuvą” redaguoja p. 
A. Rimka. Joje yra gerų 
straipsnių, bet visa pakraipa 
dėl darbininkų perdaug 
mistiška.

pesi-

taptų galinga ant jūrių, su 
kuom tada jau turėtų rimtai 
skaitytis, ir Vokietija arba 
Anglija. Kadangi Skandi
navijos uostai vakarų pusėj 
beveik niekad neužšąla, tai 
Rusija visada turėtų tiesų 
susinešimą su Anglija ir ki
tomis vakarų Europos šali
mis, o taipgi ir su Amerika. 
Taip tai svajoja gal caro val
džia, bet ar išsipildys kada 
nors jos svajonė, tai da atei-

siuntė ^es klausimas.

sekančiu adresu:

. Sužinojus apie tai, 
Švedijos ir Danijos policija 
ėmė tyrinėti, kas per vienas 
buvo tasai “Major Jorgen
sen” — Kopenhagoj ir priėjo 
prie to rezultato, kad tokius 
laiškus gaudavęs minėtas 
Hampen. Bet Kopenhagoje 
jo jau nebuvo; vėliaus pavy
ko sužinoti, kad jis per Nor
vegiją ir Suomiją iškeliavo 
Rusijon. Yra žinios, jog 
Hampejias į Vokietiją nega
lėdavęs nei pasirodyti; ma
noma, kad ir ten jis . kuom 
nors “atsižymėjo”. Iškeliau- 
dams iš Danijos, jis patalpi
no -į Kopenhagos laikraščius 
apgarsiniipų skyriuose apie

Pagalinus, po ilgo pertrū
kio, pasirodė ir “Šakė”.

N9 “Šakės” išėjo jau iš 
Worcester, Mass. (149 Mill
bury St.,).

** *
Karė tuo naudinga Vana

gaičiui, kad dėlei jos nerei
kės išduot atskaitų dėlei au
kų, surinktų “Birutei”.

♦* ♦
V. Paukštys atsisakė būti 

kandidatu į L. Soc. Sąjungos 
Pildantį Komitetą.

Draugas Raulinaitis leng
vai galės atsidust.

Čiru-Viru.

Lai visuomenė ne
siduoda susi- 

klaidint!
(Pabaiga).

Nagi, pamąstykite, ger
biamieji, kas kaltas tame, 
kad dauguma seimo delega
tų, net tūla dalis ir pačių 
tautininkų ir katalikų balsa
vo drauge su socijalistais 
prieš tautininkų vadovų ne
praktiškus sumanymus?

Jie užsirūstino dabar, jie 
šmeižia socijalistus, kaip ii’ 
anoji davatka, ant arklio 
bardamosi kad sakė: “A, jūs, 
nedorėliai, kol graži — jau
na buvau, tai prie manęs kle
bonai, zakristijonai meili
nosi, o dabar ir jūs, prakeik
ti kumeliai, baidotės”. Mat, 
ji nepasižiūri į save, kad į 
baidyklę pavirto, bet plūsta 
arklius už baidymosi. Ano
sios davatkos rolėje ir mūsų 
tautininkai dabar randasi.

Jie nepasižiūri į save, kad 
jų būdas protavimo paseno, 
kaip anoji davatka, kad jų 
sumanymai nebepritaikomi, 
nebepraktiški gyvenime šių 
dienų, bet jie plūsta žmones 
ir pyksta, kad nei katalikai 
nebeina su jais.

Nor< gaila žmonių, bet jei
gu jau tokie nebepataisomi 
užsimetimai, jeigu ir prieš 
aiškiausius faktus akis už
merkia, eina, tarytum, ak
las ant sienos lipa, — tegul 
sau skerečiotųsi, trauk juos 
šimts pypkių! Sakau, tegul 
sau skerečiotųsi, jeigu visuo
meniško gyvenimo ramybei, 
visuomenės darbams ne
kenktų. Bet taip nėra, jie 
mėgina visuomenišką darbą 
gi’iauti. Jie visuotinojo sei
mo nutarimus pradeda lau
žyt. Žiūrėk “Vienybės L.” 
rumei’iuose 42 ir 43. Jie agi
tuoja, kad amerikiečiai lie
tuviai nesirūpintų sušelpimu 
Taetuvoje nuo karės nuken
tėjusių našlių ir našlaičių, 
bet dėtų pinigus į jųjų į- 
steigtąjį “Autonomijos Fon
dą, kelionės lėšoms Gabrio, 
Balučio, Šliupo, kun. T. Ži
linsko į Londoną, su autono
mijos reikalais”... O iš Lie
tuvos turbūt atkeliaus gar
susis pralotas Antanavyčia 
kramolos naikintojas, kun. 
Laukaitis, lietuvių žemiau
sios padonystės išreiškėjas, 
M. Yčas, na ii’ dai’ gal kokios 
trejos devynerios. Štai tau, 
ir bus visa konferencija, 
prieš kurios nutarimus tu- 

■ės galvas lenkti carai ir 
kaizeriai....

Kaip jūs manote, ai’ ištik- 
•• ijų jie galvas lenks?... Na, 
lenks ne lenks, o kelionės lė
šoms pinigus sudekit, nes 
mūsų ponai nori Londoną 
namatyti. “Vienybė Liet.” 
taip sako: “Lietuvos autono
mijos fondą didinkite mate- 
rijališkai. Bus daugybė 
darbo. Reikės delegatus 
dusti. Reikės kiti tam tikri 
dideli politiški reikalai atlik
ti”. (Ar tik ne Anglijos lior- 
dams* bankietą iškelt!) O 
apie našlių ii’ našlaičių šelpi
mą sekančiai kalba: “O Lie
tuvos šelpimas dar bus atlie
kamas ii’ kitu keliu, būtent 
kiekvienas amerikietis pats 
pj’ivatiškai rems savo nu
kentėjusias šeimynas”.

Tegul pats skaitytojas ap
svarsto, kuris fondas šiame 
atvejyje svarbesnis: visuo
tinojo seimo įsteigtasis naš
lių ir našlaičių sušelpimui 
(mat, ne visi Lietuvos gy
ventojai turi savo brolius ai’ 
tėvus Amerikoje), ai’ tauti
ninkų bepartvviškosios par
tijos autonomijos fondas ke
lionės lėšoms į Londoną?

Tą klausimą ypač brookly- 
niečiai turėtų apsvarstyti, 
nes neva Ukėsų Kliubo ko
kia tai komisija užlindo už 
akių Draugysčių Sąjungai ir 
šaukia draugysčių konferen
ciją, tikėdamosi “Autonomi
jos Fondui” pinigų surinkti.

Draugysčių Sąjungos šau
kiamoji konferencija įvyks 
lapkričio 15 dieną, o Ukėsų 
Kliubo komisija šaukia tas 
pačias draugystes ant lap
kričio 22 dienos. Kame gi ir 
čion sensas?

x J. Šukys.

KARE.
(Istoriškai - politiškai - seci- 

joiogiška studija).

(Tąsa).
žmonių tobulinimosi linkui 
abelno draugiškumo ir są- 
caikos. šiandieninė gink
luota sątaika reikalauja mi
lijonus4 žmonių apginkluotų 
ir visą laiką praleidžiančių 
oesimokinimui, kaip geriau
sia vartot ginklą karės laike, 
Tokiu būdu daug žmonių 
yra atitraukiama nuo kas
dieninio darbo ir jų darbo 
spėkos aikvojama veltui, 
niekam nenaudingam dar
bui. Tokis pat nenaudingas 
darbas yra ir ginklų ir kito
kių kariškų reikmenų gami
nimas. Kariškų laivų ir 
tvirtovių statymas ir užlai
kymas suėda milžiniškai 
daug žmogaus darbo. Tas 
viskas nueina ant niek. Tai
gi ir santaikos laiką šian
dieną yra labai daug išaik- 
vojama darbo pajiegų ir tur
to nereikalingai. Karės lai
ke dai’ daugiau. Ant kiek 
išnaikinama turto ir draugi
jinių spėkų karėję arba ka
riškųjų spėkų užlaikyme, 
ant tiek draugija nustoja 
materijališkai. Kariškos 
ginkluotos kumščios užlai
kymas labai brangiai apsiei
na draugijai. Ir šiandieną 
tos kumščios užlaikymas yra 
grynu nuostoliu dėl draugi
jos. Kuodaugiau jos kumš- 
čia ginkluota, tuo daugiau ji 
turi atitraukti maistą nuo 
savo smegenų.

b) Gerosios pasekmės. Ži
loje senovėje su pagelba ka
rės buvo išnaikinama silpno
sios tautos. Kaip gamtoje 
silpnieji augalai numiršta iš 
stokos maisto, kurį prisisa
vina stipresnieji ir tvirtes- 
nieji augmenai, taip .tarpe 
žmonių būdavo išnaikinama 
silpnesniosios tautos per sti
presnes ii1 sveikesnes tautas. 
Karė buvo labai įžymiu įran
kiu vergų suradimui. Esant 
vergams, nežiūrint, ant kiek 
toji vergija buvo žiauri ir 
nežmoniška, radosi proga 
dalyj draugijos turėti liuoso 
laiką, kurį galėjo paversti 
ant tyrinėjimo, dailės ir mą
stymo apie išrišimą nesu
prantamų dalykų. Feodalai, 
vienas kitą išnaikindami, 
vieny j o žmones į didesnę 
grupą, ir, tokiu būdu, mažu 
pamažu, iš daugybės atskirų 
mažų feodališkųjų valstybių 
išaugo didelės valstybės, 
jungiančios savyje visą tau
tą. Viduramžių miestams 
karė buvo vienintelis įran
kis, kuriuomi jie galėjo atsi
spirti prieš tų laikų feoda
lų brufališkąją spėką ir tiro- 
niškumą. Xv, XVI, XVII ir 
XVIII šimtmečiuose veda
mosios karės apiplėšimui 
silpnesniųjų Amerikos, Azi
jos ir Afrikos tautelių pas
katino prie naujų atradimų. 
Pastarųjų poros šimtmečių 
per europiečius vedamos ka
rės įvairiose žemės kamuolio 
dalyse turgaus įgijimui, la
bai daug prisidėjo prie pra
platinimo Europos kultūros, 
kas vėla suartino įvairių že
mės dalių gyventojus ir tuo
mi prirengė dirvą šiadieni- 
niai internacijonališkai ver- 
telgystei, o ši—internacijo- 
nališkam solidariškumui. 
Karė visuomet buvo įžymiu 
faktorium (veikimu) paska
tinime prie mąstymo. Kiek
viena tauta, valstybė ir kiek
vienas individualus laužo sa
vo galvą, kad išrišti geriau
sius būdus savęs apsaugoji
mui. Karėje laimi tas, kuris 
turi geresnius ginklus ir ge
riausia yra prisirengęs prie 
karės. Karė ypatingai didelę 
rolę sulošė draugijos vei
kiančių spėkų (potencijališ- 
kų spėkų) iššaukime! To
kių veikiančių spėkų iššau
kimas draugijose tapo atlik
tas per įvairių tautų susi
maišymą. Karėje tankiai 
susiduria dvi galingos tau
tos. Jeigu viena esti pergjdi- 
ma ir antroji lieka jos vieš
pačiu, tuomet netik pergalė
tieji turi priimt pergalėtojų 
įstatymus ir papročius, net 
patįs pergalėtojai yra pri-

* (Toliau bus).
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PRIEŽASTYS BELAIS- j ku™ ant s?et0 ateina tokiu 1 pat keliu; iki negaus visi ly- 
jgios dalies visame-kame, iki 
I toliai bus turtuoliai ir varg
šai.

Ar peržvelgėte kuomet

VES IR SKURDO
Jeigu męs patįs negalime

“ nors į darbininku istorija? Jyką, tai visuomet einame 
pasiklaust pas tų dalykų ži
novus. • i

Pav., jeigu męs pajuntame 
savo kūne nesmagumą, tai 
ūmai einame klaust patari-

r • - • 1 su žeme. Dėvėjo jis viena davo konvojaus
Jeigu nežinome, o norime (irabužį, jeigu jį galima pa- lis. T\ 

patirti tūlas tiesas, tai eina- į vadint drabužiu. Maistas jo su visais 
me klaust pas advokatą, buvo kuoprasčiausias. Link- i , , . , v .

1 aigi, ir išaiškinimui šito smybes jis niekuomet nepa- jis parpuolė klupščias, šauk- 
klausimo pasišaukime garsų ^įno ’ " v ”
tų dalykų žinovą advokatą 
Clarence Darrow.

Štai ką jis rašo 
klausime:

“Kas atgabena skurdą? 
Dėlko nuo amžių galingieji 
žmonės buvo užgrobėjai ir 
valdytojai viso pasaulio gė
rybių, o vargšai buvo ver
gais? Nuo amžių ir iki da
bar panaši tvarka tęsiasi.

Galingieji užgrobė anglį 
ir geležį, kurią gamta subu- 
davojo žemės sluogsniuose, 
užgrobė girias ir kitas gam
tos dovanas. Užgrobė kran
tus upių, ažerų ir jūrių. Val
do jie visas šakas išdirbys- 
tės.

Jų rankose yra transpor- 
tacijos ir susinėsimo įran
kiai, ir didelės minios betei
sių vargšų nevaldo nieko, 
išskiriant savo spėką, kurią 
gali parduot, jeigu atsiranda 
pirkėjas.

Jie nevaldo nei žemės, 
anglies, kuri randasi 
sluogsniuose.

Geležies trustas valdo 
sa (retežine i ~ 
neturi nieko: jie netraukia 
pelno iš žemės ar girių. Vis
kas, kas jiem galima, tai kad 
gali jieškot darbo ir imti to
kį užmokesnį, kokį 
darbdaviai pasiūlo.

Yra tik vienas kelias pa
naikinimui skurdo ant mūsų 
planetos ir aš sakau, pareiga 
kiekvieno politikos ekonomi
sto, katram apeina darbinin
ku būvis, tuo keliu eiti. Ne
padarysite turtingi! iš ne- 
turčių, ir nepanaikinsie že
mės monopolio, kuris dabar! 
randasi keletos didžiūnu 
rankose, iki nesutvarkysite' 
pramonę ir valstybes tain, | 
kad ir neturtingiausi kūdi-i 
kiai, ateidami ant svieto,] 
aplaikytų tokią pat dalį, ko-'torgi i Sylki 
kią gauna vaikai turtingųjų, mirti

Kuomet tą padarysite, tai 
pamatysite, kad prieš šimtą 
penkiasdešimts metų Angli- 

: juj ir net visoj Europoj jis 
1 buvo vergu. Jis buvo perka- 
“]mas ir parduodamas kartu 

su žeme.

dejom į duris belsti, reikadraugo Džaparidze: dejom į duris bejlsti, reika-
“Aš susitikau su Džaparid- Jaudami, kad pervestų į kitą 

ze areštantų vagone 26 d. kamerą. Tik pusiaunaktyje 
gruodžio 1908 m., dienoje jo 
mirties. Su juom kartu va
žiavo V. Dūmos atstovai Ce- 
reteli ir Macharadze. Visi 
trįs buvo areštantų drabu
žiuose ir sėdėjo kartu su 
kriminalistais. Jamske, kur 
turėjo būti persėdimas, trū
kis pribuvo b valandą vaka
re. — “Išeikit!” — sukoman- 

; feldfebe
lis. Durys atsidarė. Kartu 

‘ i atsikėlė ir Džapa
ridze, bet į tą pačią minu tą

-damas: “aš negaliu!” — Ce- 
reteli ir Macharadze paėmė, 
jį ir pasodino ant vieno mai
šo.— “Užginta sėdėti!” — 
sušuko konvojus. Iš trūkio 
išnešė draugai ant ranku 
Džaparidzę. Ateinančio iš 

ganizavo savo unijas. | Kursko trūkio priėjo Jaukti 
Buvo jie siunčiami kalėji- ] apie valandą laiko, 

muosna ir mirė ant ešafoto, vedč is.stoties ir, 
kovojant už laisvę, už gėrės- kareiviais, sustatė

žino.
—Vienok šviesa laipsniš- 

kai pradėjo pasirodyt pas 
šiame darbininkus ir jie susi

organizavo j bendrijas ir 
darbo sąjungas, susieidavo

Tik pusiaunaktyje 
.atėjo kalėjimo viršininkas 
Kalmykov ir liepė pervesti į 
kitą kamerą atstovus V. Dū
mos. Tą pačią naktį Džapa
ridze mirė be jokios medici
niškos pagelbos!...”

Tai ne vienas, ne dešimts, 
bet šimtai žūsta mūsų kovo
tojų Rusijos kalėjimuose, 
žudoma ne vientik tie, kurie 
yra nuteisti ant nužudymo, 
bet žudoma ir tie, kurie yra 
tik nuteisti kalėjiman. Jie 
žudomi panašiai, kaip ir li
kos nužudytas draugas Dža
paridze.

Bedalis Vaclovas. y

Moteriške ir Meile.
(Medžiaga iš prof. Mantegazza 

Meiles Fiziologijos).

Sutaisė Bostonietis.

Mus iš- 
apsupę 
stoties 

nį maistą, už geresnį drabu-' kieme po pliku dangum. 20
žį, trumpesnes darbo valan
das, už tas tiesas, prie kurių 
tik turtuoliai turėjo preten
zijas. Šiandieninis žmogus 
naudojasi tomis teisėmis, už 
kurias jo protėviai kovojo 
per ilgus amžius.

Turime viltį ir norime, 
kad teisingoji laisvė jau ne
užilgo apsiaus žemės skritu
lį. Kuomet atverčiame žmo
nijos išsivystymo istorijos 
lapus, matome, su kokiu sun
kumu ji žengia pirmyn, vie
nok, nuolatos pirmyn.

Sulyginkime senovės žmo- 
i gii su šiandieniniu, o pama
nysime skirtumą.

y1? Kiekvienas žingsnis prie

nei 
jos

I laipsnių šaltyje, 
areštantų skarmaluose, męs 
stovėjom ant sniego ir dre
bėjome nuo šalčio. Tik vie
nam Džaparidze pavelyjo 
•'tsisėsti čia pat ant žemės.

indą, o vaigsai 'ai«vės vra krauju aplietas.
• i i zy %* o i t Ir i o * ‘r *

Jisai parodo darbą ir kan
trybę žmonijos, kuomet ' ir 
ūandien žmonija žengia pir- 

• ivn, o kiekvienas jos pada
lytas žingsnis pirmyn yra 
••ilčia ir pasišventimu. Ta 
•iltis ir pasišventimas link 

’aisvės ir yra brangiausi šir
džiai žmogaus”.

— Aš su tuomi pilnai su-, 
tinku, o kaip tu, drauge

jiem

ba-5?o-ta8“

Nuo red. Mūsų tautinin
kai ir klerikalai taip meilin
osi nradčjo atsiliept apie 
“šlovinga” rus” valdžią, jog 
rekurie Amerikos lietuviai 
imi ir iiikėio, kad Rusijoj 
pražydo laisvė.

Nieko nanašaus, draugai! 
Snlvg žinių, paskelbtu Pary
žiaus sociialistu laikraščiuo
se. režimas rusu kalėjimuo
se nuo karės pradžios tapo 
d«r aštresnis. Tūkstančiai 
Sibire. Tūkstančiai kalėji
muos ir tai vien tik už prigu-

Greta jo, stovėjo ir jo žmona įėjimą prie socijalistų parti- 
su kūdikiu ant rankų. Ji 
važiavo su juo kartu tame 
pačiame trūkyje. Žandarai 
ia vijo, bet ji vėl grįžo. Iš 
Kursko stoties Džaparidze 
pristatė kartu su daiktais. 
Kuomet perėjom tris viors- 
tus. męs atsidūrėm kalėjimo 
vartuose. Džaparidze sėdė
jo viduryje kiemo ant savo 
maišiuko ir laukė mūsų. J 
kalėjimą mes jį įnešėm ant 
rankų. Jis buvo mirtinai įš
irdęs, su pamėlinavusioms 
lūpoms... Laike pavierkos, 
iis vėl parpuolė; draugai 
puolės prie jo, bet peržiūrė
tojas jiems liepė eiti ant vie
tos. Mus visus, daugiau 45 
žmonių, uždarė į vieną ka
merą, ilgio 12 žingsnių, o 

j pločio — 8. Visos grindįs 
buvo užimtos gulinčiais.

(Žmones lindo po narais, įieš
ko jo liuosesnės vietos, kad 
nasilsėti. Negalima buvo 
netik praeiti, bet ir išsitiesu
siam gulėti. Už pusės va
landos negalima buvo nei 
kvėpuoti. Vienas iš krimi
nalistu buvo palipęs atidaryt daugiaus, 
langelį, bet sargybinis atsta
tė šautuvą ir liepė nulipt. Už 
valandos laiko Dž^naridze 

Mes pra-

jų.

SIS=TAS.
A raiškas ežeras (Užkas- 

pijos srytis) vienas iš di
džiausių; pagal didumą va
dina jį mariom. Seniau ja- 

. me vanduo nupuldinėjo. Vi
dury XIX šimtmečio nupul
dinėjo per 35 metus; tas tę- 

' sėsi net iki 1880 metų. Tų 
laikų žemlapiuose dabarti
nės salos tvėrė pussalius. 
1901 mete vandenio pasi
daugino ant 2 metrų; daugi
nasi i r dabar ir apielinki- 
niuose mažesniuose ežeruo
se. Taigi kalbos, būk >vidu- 
rinė Azija sausėja, be pama
to. Vidutinė giluma Arals- 
l n ežero 16 metrų (apie 7 
sieksniai), dadėjus 2 metrus, 
reiškia smarkų pakilimą. 
Dėlko, dar tikrai nežinoma. 
Atmosfera tame nieko ne
veikia. Barnaulo observa
torijos lietsaikiai rodo, kad 
nuo 1875 metų lietus lygiai 
lyja. Upės ir negali daduot 

kadangi kjlant 
kultūrai, daug vandenio nu
traukia iš abiejų upių į lau- 

ir šiaip.

Kokie tai sapnai, kokie tai vaizdai, 
kokia-tai pagunda šnabžda negirdėtas pasa
kas, audžia spalvuotą minčių ir įspūdžių 
juostą.

Mergina pakįla nuo priegalvės, atsisėda 
lovoje, pataiso padrikusius plaukus ir, kaip 
migloje, prisimindama, kas buvo miege, iš
gąstingai klausia pati savęs: kokią nuodė
mę aš papildžiau? Mama, mama, kur tu?

Ji bėga prie motinos, skundžiasi jai, 
kad esanti nesveika... bet jai nieko nesopa. 
Motina suramina mieląją dukrelę, paglosto, 
priglaudžia, bet ji vistiek nerymauja. Ji 
tampa nervuota, priekabinga, pilna kokių 
tai naujų pajautimų!

Kiek, vėlei, tu ašarų, be reikalo išlietu, 
kiek tu audru vandens stikle!

Tasai tarpas mūsų gyvenime, kada pa
sibaigia vaikystės laikai, yra labai opus ir 
labai turtingas sielos pergyvenimais. Mer
ginos, kaipo jausmingesnės, giliai atjaučia 
įvairias vidujines permainas. Jos jaučia, 
kad artinasi kas tai įstabaus, ypatingo. Bū
damos bailesnės, negu vaikinai, jos bijosi tų 
naujų apsireiškimų.

Visai kas kita vaikinai. Gamta apdo
vanojo juos nešvariais įrankiais ir tankiai 
jie neparagauja tikrosios meilės, o jau nu
puola į paleistuvystės purvus. Bet tie vaiki
nai, kurie auga doroje^ prisiartinant vyriš
kumui, taip-pat tampa Ačiudnais”, greit už
sidegančiais, nežinia ko/trokštančiais.

Ateina laikai pirmosios meilės, kuri tu
rėtų būti saldi, kaip pirmutinis bučkis, pra
kilni, kaip dieviškoji tobulybė.

Kas tai yra meilė?
Tass duoda tris meilės apribojimus: 

“meilė yra troškimas grožės”, “meilė yra 
troškimas susivienyti pas tuos, kurie nori 
grožės” ir “meilė yra sąryšis, kuris verčia 
mus j ieškoti grožės”.

Meilė parenka jaunus, sveikus elemen
tus, kad jie pakeistų, pamainytų tą, kas se
na, sudribę. Moteriškė — ta vaidelotė mei
lės, yra gyvybės palaikytoja ir vyras pir
miausia myli jos gražią išvaizdą. Vidutiniš
ka moteriškės išvaizda, jeigu prie viso to ji 
dar apdovanota protu ir gera širdimi, taip- 
nal gali pritraukti vyrą ir iššaukti degan-

J. Reda.

Mūsų dienose kunigai iš bažnyčių daro didžiausių biznį. Bet ateis laikai, kada žmonės supras mulkinyčių 
vertę ir neaukaus joms savo centų. Tuomet susitrauks prąbaštėlių pilvai, ir jie, su savo gaspadinėmis, įsitaisę 
“bažnytines šarmankas”, leisis po platų svietą, Lozoriaus giesmę giedodami, rinkti centų.

Tenais gi, kur išvaizdos bjaurumas, 
meilės negali būt. Gal būt, ir rasis koksai 
nors profesorius ar šiaip jau mokslinčius, 
kuris norės patsai sau galvą susukti, saky
damas, kad galima mylėti protinga ir gera, 
bet labai negraži moteriškė. Bet tegul tik 
bus pažiūrėta į širdies gilumą ir tuomet bus 
patėmyta, kad jisai myli tą moteriškę ne dėl 
jos proto, bet dėlei jos širdingumo, jausmin
gumo, tai yra, dėlei grynai moteriškų ypa
tybių.

Meilėje protas ir charakteris lošia ant
raeilę rolę. Bet užtat, jeigu šalę gražumo yra 
dar ir protas ir charakteris, tuomet pasauly 
nieko geresnio negalima surast.

Nors męs ir dar taip norėtume atmesti 
meilėje lytį, męs to negalime padaryti.

Ir moteris; jeigu myli negražų vyrą, 
vistik ji turi rasti jame kokias nors, vyrams 
deramas, ypatybes — būtent, drąsumą, ne
paprastą savymeilę, ištvermę ir tt.

Taip, tai neužginamas daiktas, kad 
gražumas sukursto meilę. Pagaliaus gi, 
pati jaunystė, kurioj meilė žydi, yra ne kas 
kita, kaip grožė.

Pirmutinė meilė labai retai būna lai
minga meilė. Reikia sakyti teisybę ir ne
verta veidmainiauti. Puikiausia mergina 
įsimyli j kvailiausį vaikiną ir švariausias 
jaunikaitis dūsauja dėlei kokios nors 
pliuškės.

Blogiausia gi, jeigu pirmutinę mergi
nos meilę nori išnaudoti koksai nors senber
nis, kuris, prisimeilinęs, nuduotais jaus
mais, kužda jai apie amžiną simpatiją, apie 
meilę iki grabo lentos. Mergina klausosi, 
alpsta. Ji atsiduoda jam visu savo širdies 
jausmu, priimdama jo falšyvumą už teisy
bę, gryną, kaip ašarą. Pasekmės to viso bū
na kuoliūdniausios. Gyvenimas pavirsta 
šiupuliais ir žiaurus vėjas išblaško visas 
auksines svajones. Tuomet kįla gaisras ir 
kuriame viskas sudega.

Daug, dpug merginų žūsta panašiuose 
spąstuose.

Užtat, nereikia skubinties su meilės ap
reiškimu. Reikia palaukti, rėkia ištirti,

reika apsidairyti. Nereikia tuojaus pulti 
ant pečių ir šnabždėti apie meilę iki grabo 
lentos. Nereikia barstyti tokus prisipažini*] 
mus, >kaip kokius menkniekius. Vely apsi
žvalgyti, vely arčiau susipažinti. Man ro
dosi, kad pirmoji meilė labai-labai retai yra 
ir tikroji meilė. Gi ir p'irmasai kokio nors 
rašytojaus veikalas veik visuomet yra pras
tesnis, negu jo vėlybesni veikalai. Didžiau
si pasaulio genijai-rašytojai anaiptol nepa
sižymėjo genijališkumu savo pirmuose vei
kaluose. Atsiminkime dar ir tą, kad savo 
jaunystėje esame silpni ir tie perskubųs pri
sipažinimai meilėje yra ženklas ne ko kito, 
kaip tik silpnybės.

Todėl, reikia būti atsargioms!
Gal, vienok, jūs prigulite prie tų laimin

giausių žmonių, kurie tik kartą myli savo 
gyvenime — tuomet juo labiau reikia budė-- 
ti, nes subyrėjus pirmos meilės jausmams, 
liks pati tuštuma, pats nykumas ir visiškas 
nusivylimas. Kas kartą sugriauta, antru 
kartu dažnai jau nebegalima sudaryti.

Susirinkusioji meilės energija priklauso 
nuo tam tikrų fyziškų spėkų. Staigiai kį- 
lančioji meilė neilgiausiai tepatveria ir jei
gu po geiduliui tuojaus seka užsiganėdini- 
mas, tai meilė pavirsta tik į laikiną užsi- 
karščiavimą ir daugiaus nieko. Paprastai, 
ilgai užsimezganti meilė ilgai ir dūruoja, o 
toji meilės rūšis, kuri panaši j žaibą, žaibo 
greitumu ir dingsta.

Kartais, priveda prie meilės draugišku
mas, bet tai retai atsitinka. Meilę gali pa
gaminti ir nesimpatiški jausmai,kaip tai pa 
sigailėjimas, pasididžiavimas, garbės troš
kimas ir kerštas.

Jeigu męs matomės su tūla motere ga
na ilgą laiką ir gana tankiai, jeigu męs su ja 
tankiai kalbamės ir priprantame vadinti se
seria, jeigu tūlą dieną mums staigiai pasi
rodys, kad ją mylim, tai panaši meilė bus la
bai panaši į tropiškų šalių vaisius, užaugin
tus mūsų žiauriame klimate su pagelba tam 
t’krų įrėdnių.

Yra moterų, kurios šaltos, kaip ledas. 
Apie tokias moteris poetas Maironis sako: 
•Joms akis melsvos, rankos baltos, bet širdįs 
tos, kaip ledas šaltos”. Jos neturi savyje to 
šilto jausmo, kuris gaivina vyrus. Jos ne
gali mylėt, bet reikalauja vyrų meiles, kuri 
jas šildytų. Jų jausmai šalti, apatiški. Jos 
yra pasirengusios meilę mastais išmieruoti, 
ant svarstyklių pasverti. Jos kalba apie 
meilę ir išrodo, kaip tas gamtos tyrinėtojas, 
kuris, vartydamas vabalėli, pradėtų šaukt: 
“oi, kaip aš jį myliu !” Argi tai nebūtų fari- 
zėjiškumas, veidmainystė? Tokių moterų 
yra gana daug. Jeigu jos ir myli, tai myli 
ne iš gilumos širdies, bet iš simpatijos ir gai
lestingumo. Mat, ir šalčiausia moteris turi 
daugau gailestingumo, kaip vyras. Tai yra 
moterų silpnybė, iš kurios vyrai įgudę dary
ti sau biznį. Jie visuomet stengiasi užgauti 
tą jausmingąją moteriškės stygą, kad .pa
žaisti ant jos ir užsiganėdinti. Bet tai yra 
negražu. Geisti, idant moteriškė mylėtų iš 
pasigailėjimo, iš mielaširdystės — reikia da- 
eit iki didžiausio nusižeminimo. Tūkstantį 
kartų geriau visai atsišalinti, negu maldauti 
meilės, nes tokia meilė negali šildyti, negali 
gaivinti, negali suvesti harmoniškon .vieny- 
bėn vyro ir moteries. Vyras, panašiai nusi
žeminantis, panašus į Samsoną, kuris leido 
gražiajai Dalilei nupjauti plaukus — simvo- 
lą jojo tvirtybės. Lai apsaugoja dievai nuo 
tokio nusižeminimo ir nuo tokios iškaulytos 
meilės.

Kalbant apie meilę, visuomet reikia ži
noti, kad moterįs daug daugiau jausmingos, 
negu vyrai. Vyrai pereina moteris savo fy- 
ziška spėka, savo proto sugabumais, bet mo
teris tankiai moka pakelt į viršūnes net že
mos rūšies meilę. Moteris savo švelnumu, 
savo širdingumu, naturališkumu iš abeju- 
tiško vyro padaro tikri ausį savo draugą, o 
vėliaus ir numylėtinį, tuo tarpu, kai vyras 
visuomet stengiasi būti išdidus, abejutiškas, 
iš augšto ir žiūrįs ir matąs.

Ištvirkimo saldybė niekuomet nebuvo 
meile ir nebus. Tai devintas vanduo nuo ki
sieliaus, kaip sako patarlė. Tai devintas 
vanduo nuo tikrosios meilės. Panaši “mei
lė” gimsta namuose paleistuvystės. Tenais 
vyras neturi progos pamylėti, o moteris ne
turi progos prisirišti. Tenais viskas par
duodama ir perkama ir panaši “meilė” yra 
gėda mūsų dienų, nešanti sielvartą moterų 
širdims ir baisu smūgį jų kūnui. Retai- 
retai kada panašiose aplinkybėse moteris 
gali įsimylėti. Būnant bedugnėje tarpe lau
kinių šakalų ir nužmaus užvydėjimo, labai 
sunku nusitverti už gelbėjimosi virvės, kuri 
nuleista bedugnėn. Tiesa, būna išsigelbėji
mų ir panašiuose atsitikimuose, bet jie ne
paprastai reti.

(Toliau bus).
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Negras vėl jam akis užrišo ir liepė sekti 
paskui; buvo nuvestas prie karietos, jon pa
sodintas ir atvežtas į namus. Namie vaikš
čiojo po kambarį .tai paskęsdamas saldžiuo
se meilės atsiminimuose, tai vėl pykdamas 
pats ant savęs, kad dasileido prie to. Paga 
liaus, pailso ir atgulė, kad paskęsti tuose at
siminimuose, kuriuos jis pergyveno kelios 
valandos tam atgal.

Bet kas gali aprašyti Leono nerimavi
mą, kankinimąsi, kuomet praslinko keliatas 
dienų, savaitė, kita, trečia, o nuo nepažįsta
mosios nesulaukė jokios žinios, kad jį nors 
kiek būtų nuraminus.

Kiekvienas užsiminimas apie tuos nuo- 
tikius jį baisiai kankino.

— Kaip, — jis manė, — nejaugi reikėjo 
mane taip kankinti, ištirti mano teisingumą, 
mano nuolankumą, kad užganėdinus savo 
jausmus, kad pasinaudojus trumpa valandė
le tos laimės, kuri, kaip dūmai, išnyko?... 
Ne, aš neteisingai mąstau, aš klystu... Aš 
jaučiau, kaip jinai buvo susijudinus ir kaip 
jos širdis plakė... O, mano mieliausia! Ir 
kodėl tu šaliniesi nuo mano meilės? Ir kam 
tau reikėjo mane pakelti ant augščiausio 
meilės laipsnio ir paskui nustumti žemyn? 
Nejaugi tų saldžiųjų minutų atsiminimai, 
kuriais sujudinta mano širdis, neturi jokios 
įtekmės ant tavo širdies?

Kaip tik besvajojant Leonui apie tą už
žavėtą ypatą, padavė jam laišką, kuris, tar
tum atsakymu buvo išreikštai jo minčiai. 
Jis tuojaus pažino rankraštį, nes ta pačia 
ranka buvo rašyta išlygos. Drebančiomis 
rankomis praplėšė laišką ir pradėjo skai 
tyti:

“Aš kovoju su iliuzijomis, kurios mane 
apėmė!... Viskas turės išnykti! Viskas pra
eis! Jūs save skaitote pergalėtoju, vienok 
jūsų rolė buvo pasyviška; jūsų saumeilystė 
didžiavosi ant pergalės silpnos moteries, bet 
jūs nusilenkėt prieš ją. Pagalinus, jūs, be 
abejonės, nekantriai laukiate tos valandos, 
kad net ją pamatyti, pažinti, užtikrinti savo 
galę ant jos silpnumo naujais jausmais, pa
sinaudojant jos naujom silpnybėm... Bet 
tos valandos niekados nesulauksite: tarp jos 
ir jūsų jau viskas užbaigta.

“Vienok jūsų atvirumas ir mandagu
mas verčia mane prisipažinti nekuriuose 
dalykuose. Todėl aš turiu atidengti savo 
tuos pienus, kuriuos jūs taip karštai troško
te sužinoti. Kaip išaiškinti tokį mano pasi
elgimą, kuris jums gali pasirodyti keistu ir 
net beprotišku, bet kuriuom aš, ačiū jums, 
man rodosi, nei kiek nesigraudinsiu.

“Aš apsivedžiau, bet iš to apsivedimo 
nieko kito nemačiau, kaip tik nelaimę, pa
nieką, neteisingumą ir žiaurumą ir toks gy
venimas paliko manyje nepergalintį pasi
bjaurėjimą šliubinėm sujungtuvėm, kurios 
paskui visu savo sunkumu prislėgė silpnes- 
niąją pusę, pasiremiant įstatymais ir netei
singumu. Kada aš sulaukiau dvidešimts pen
kių metų amžiaus ir pasilikau liuosa, turtin
ga ir savystovė, tai daviau prižadą, kad ant 
visados pasiliksiu tokia pat. Pasilikus sa- 
vystoviai laisva, aš pasijutau, kad tapau 
gamtos auka. Aš negalėjau surasti tokį 
žmogų, kuris galėtų mane mylėti, kuris apie 
meilę būtų man kalbėjęs. Mane pradėjo 
kankinti ta gailestis, kad aš netapau motina 
ir ta gailestis vis didinosi ir didinosi. Ir 
štai, atėjo man į galvą mintis, kad aš galiu 
atsiekti motinišką laimę, neužsidėdama ant 
savęs tų retežių, nuo kurių aš jau sykį pasi- 
liuosavau... Nemanykite, kad manyje dega 
lengvamanystė ir kad aš skaitau už kvailą 
visuomeniškus įstatus; aš juos gerbiu ir jei
gu šį sykį aš juos peržengiau, — tai tas vie
nintelis sykis ir daugiau to nebus. Atskiros 
aplinkybės man pavelyja tą mano pasielgi
mą užlaikyti taip, kad nenupuldžius prieš 
visuomenę savo doros.

“Išsyk šis pienas mane baugino, bet aš 
nuo jo atsikratyti negalėjau ir tuomet pra
dėjau apie jį rimčiau galvoti. Turiu prisipa
žinti, kad tas pienas pavirto kitonišku, ne
gu aš pirmiau maniau... Prisidėjo ir jaus
mai. Jūs jau žinote, kaip aš savo pienus iš
audžiau ir esmi jums dėkinga už suteikimą 
man tos laimės, kurios dar trūko mano gy
venime. Išsyk aš norėjau jums nieko nera
šyti, ir palikti viską pilnoj nežinioj, kad 
greičiau galėtut užmiršti, bet paskui nu
sprendžiau duoti kelis paaiškinimus. Pa
galbaus, jeigu ir viskas taip išsipildys, kaip

manau, tai aš galėsiu pirmiau numirti, 
negu tas gyvis pradės savystoviai gyventi; 
aš jam paliksiu visą savo turtą, bet nenoriu 
nuo jo atimti artimiausį globėją.

“Tikėkite, kas jūs nebūsite, kur nenu
siųs* tarnystės reikalais, jūs, savo laiku, gau
site žiedą, išilgai perpjautą; ant to žiedo 
bus išbraižyta diena gimimo; jeigu bus žie
de deimantas, tai reikš sūnų, o jeigu žem
čiūgas — dukterį. Kita pusė žiedo bus 
i teikta kūdikiui su paaiškinimais, kaip gali
ma jus surasti, jeigu aš numirsiu. Ir jeigu 
tas kūdikis perduos jums tą pusę žiedo ir ji- 
iai pilnai sutiks su jūsų puse žiedo, jūs tuo- 
net pasiliksite pilnu to kūdikio globėju. Aš 
^i persitikrinus, kad jūs pilnai sutiksite bū
ti jo globėju.

“Sudiev, Leonai, sudiev! Sudiev ant vi 
^ados! Nebandykite mane surasti, nes tas 
bandymas bus bereikalingas, nes aš už kelių 
dienų visai išvažiuoju. Užmirškite tą fan- 
tazišką sutvėrimą, kurio jūs nepažįstate ir 
niekados nepažinsite; užmirškite tą sapnin- 
gą naktį, kuri jau daugiau neatsikartos; bū
kite laimingi, nes aš to trokštu ir jeigu aš 
apie tai kada nors sužinosiu, tai labai būsiu 
linksma”.

— Laimingas!—sušuko Leonas, mesda
mas į šalį laišką. — Jinai trokšta, kad aš bū 
Čiau laimingas ir tuom tarpu visai šaltai 
nan praneša, kad aš daugiau jos nematysiu 

' r tuomi savo pranešimu jinai atima nuo 
nanęs visą mano laimę, suardo visą mano 
gyvenimą, palieka mane ant visados nelai
mingu! Lai jinai nemano nuo manęs išsi
sukti, jinai priklauso man vienam; juk jinai 
oati tą padarė, kad būti mano. Ar gi tik 
lėl to jinai pažemino mano garbę, kad pas
kui visai nesimatyti? Ne, aš ją persekiosiu, 
•š ją surasiu ir reikalausiu atnaujinimo sa- 
70 teisių... Nuo to jinai neišsisuks...

— Deja! — sušuko jis po trumpos pari
ms. — Aš visai užmiršau, kad jinai išva
žiuoja... O gal jinai sugrįžšta į savo tėvy
nę ir didvandeniai mus ant visados per
skirs! O, kaip aš nelaimingas! Kam man 
reikėjo eiti į balių? Ir kokia beprotystė ma
ne buvo apsėdus, kad aš sutikau ant tokių 
žiaurių išlygų ?

Toks nepažįstamosios ličinos praneši
mas taip sujudino Leoną, kad jis kelias die
nas sirgo. Kada truputį pasveiko, tai vėl 
pradėjo jieškoti ličinos, tik jau dabar daug 
energiškiau, negu pirma. Bet jis buvo sve
timas sostinėj, per tai neturėjo ištekliaus, 
kad atsiekus savo tikslą ir greitu laiku .pa
liovė jieškojęs ir pasiliko amžinu nuliūdėliu. 
Net visas jo būdas panašėjo į melancholiko 
būdą, ko pirmiaus negalima buvo patėmyti.

Išauklėtas garbingoj šeimynoj, po aš
tria priežiūra, Leonas visuomet vedė dorą 
gyvenimą; moksliški užsiėmimai, tarnystės 
reikalai, kurie nemažai privargindavo, nie
kados nesuteikdavo jam liueso laiko, kad 
galima būtų papuotauti. Nežiūrint į gam
tos įstatymus, kurie verčia prie meilės, jis 
nieko nemylėjo. Ir dabar, kada visai neti
kėtai susidūrė su ta stebuklingąja motere, 
prie kurios jis buvo taip prisirišęs, taip jinai 
sukėlė jo jautrioj krūtinėj meilę — visai iš
nyko. Gal būt, kad jis greitai taps tėvu, bet 
niekados negalės prispausti prie širdies sa
vo kūdikį; jis buvo surištas artimiausiais 
ryšiais su ypatom, kurių nepažįsta ir nieka
dos nepamatys.

Be paliovos jį kankino įvairios mintįs ir 
jis negalėjo surasti ramumo. Vienok, pra
dėjus jam perkratinėti to laiško mintis, iš
sireiškimus, pas jį neužgęso vilties kibirkš
tėlė apie atsiekimą savo laimės.

Viltis surasti nepažįstamąją neišnyko; 
jis dabar laukė prižadėto žiedo. Tas priža
das liūdyjo, kad jinai irgi neužmiršta jo ir 
rūpinasi, kad jos ir jo kūdikis būtų aprū
pintas viskuom. Juk pats atsiuntimas žiedo 
irgi bus ne kas kitas, kaip jau sužinoji
mas. Ir ta mintis, kad nematoma drauge 
rūpinasi jo likimu, pridavė jam energijos ir 
jis nusiramino.

Bet jį patiko naujas smūgis: jo pulkas 
buvo paskirtas į vieną nedidelį šiaurinės 
Franci jos miestelį ir gavo įsakymą tuojaus 
keliauti. Leonas, priverstas važiuoti sykiu 
ui savo pulku, vėl pradėjo nervuotis. Pa- 
ikdamas Paryžių, jis visai nustojo vilties 

atrasti tą, kurią taip karštai jieškojo. Pa
galinus, būnant jam tolimam, nežymiam 
miestely, gali jinai jį visai užmiršti ir net 
žadamojo siuntinio neatsiųsti arba tas siun
tinys gali jį nepasiekti. Vienok, turėjo vis
ką apleisti ir išvažiuoti; bet kas svarbiausia, 
kad gyvendamas tokiame mažame miestely, 
be draugų, be jokių pasilinksminimų, vien 
tik įsigilinęs į savo užsiėmimą, negalėjo at
sikratyti nuo minčių,kurios jį nuolatos kan
kino.

MOTERIMS 
NAUJIENOS

Rinkimų dienoje, pat va
kare, laikraščiai savo extra 
išleidimuose pasiskubino 
pranešti apie visišką moterų 
pralaimėjimą šiuose rinki
muose. Nekuriems, supran
tama, tokia išeiga būtų bu
vus labai maloni.

Vienok, išėjo visai kitaip. 
Jau seredoj iš ryto pasirodė, 
kad moterįs laimėjo bent 
dviejose valstijose.

Vyriausia šioje šalyje su- 
fragysčių vadovė dr. Ona 
Howard Shaw pasakė iš 
priežasties rinkimų pasek
mės: “męs laimėjome dvie
jose, o gal būt, ir trijose val
stijose. Męs laimėjome Ne- 
vadoj ir Montanoj. Męs ro- 
kuojame tatai esant žymiau
siu sufragizmo laimėjimu”.

Tiesa Missouri ir Ohio — 
šiuo žygiu nelaimėta, bet dr. 
Ona Howard Shaw turi iš 
Missouri laišku, kad moterų 
balsavimo teisės amendmen- 
tas prie konstitucijos 
gavo daug daugiau balsų, 
negu kiti visi amendmentai. 
Reiškia, greitoje ateityje ga
lima bus ir ten laimėti.

Šiuomi laiku jau dvylikoje 
valstijų moterįs turės balsa
vimo teises. Šiaip ar taip 
kalbant, bet tai jau smagus 
nasivarymas pirmyn.

Tiesa, rytinėse valstijose 
vra dar begalės darbo, bet 
tas. kas tikisi laimėti ir keno 
reikalas teisus — to darbo 
neprivalo bijoties.

Mūsų kunigų surengtose 
prakalbose vis dar daugiau 
susirenka moterų, negu vy
rų. Ne tik susirenka, bet ir 
aukauja kuniginės partijos 
•eikalams.

Kunigai vis dar moka ge
riausia užgauti jautrią mo
terų širdį ir gailestingumo 
jausmus.

Moterįs, einančios su ku
nigine partija, eina pačios 
nrieš s^vo reikalus. Jos tuo
mi prisideda prie sustiprini
mo dabartinių valdžių ir ka-

i visados išsyk galima supras- 
' ti. Pirmiausias nėštumo ap
sireiškimas,. tai perstojimas 
mėnesinių,, ypatingai pas 
tas, kurios jas reguliariš- 
kai turėdavo. Vienok nega
lima pilnai ir tuomi užsitikė- 
ti, nes gali būti ir kitokių 
priežasčių, nuo kurių apsis
totų mėnesinės. Antras ir 
tikriausias apsireiškimas, 
tai vaisiaus judėjimas vidu
riuose. Bet tas apsireiškia 
jau ant aštuonioliktos ar dvi
dešimtos nėštumo savaitės. 
Trečias apsireiškimas — tai 
apčiuopimas viduriuose vai
siaus ir jo širdies plakimas 
bet tą gali patirti tik dakta
rai. Reiškia, abudu nėštu
mo apsireiškimai yra aiškus 
penktam nėštumo mėnesį. 
Apart to, kuomet moteris 
tampa nėščia, tai pradeda 
krūtįs pūstis, aplink spenius 
pasidaro juodumas, jaučia 
dantų skaudėjimą, slopini
mą, žiaukčiojimą ir, tankiai, 
net vėmimą, permainą sko
nio, nenorėjimą tų valgių, 
kuriuos pirmiau mėgdavo, 
nerviškumą, blogą ūpą, abel- 
ną sirginėjimą ir tt.

Kad išskaitliuoti teisingai, 
kuomet turės kūdikis gimti, 
jokiu būdu negalima, nes ne- 
j.nia, kuomet sėklos užsivei- 

sia. Vienok galima nurody
ti sekantį būdą: nėštumas 
moters tęsiasi 40 savaičių 
irba 9 mėnesius ir 1 savaitę. 
Vaisius pradeda judėti pras
linkus 20 savaičių nuo užsi- 
veisimo (kurios pirmą syk 
gimdo — 135, o kurios nepir- 
ną sykį — 130 dienoj). Ka

da motina pajunta vaisiaus 
judėjimą, tuomet 
laukti per 20 —

lą gero alaus arba vyno. Ar-, 
bata, kava ir koko nereikia i 
vartoti stiprus ir daug. A-j 
belnai, nėščia moteris nuo 
skystimų turi apsisaugoti. 
Stiprių svaiginančių gėry- 
nų visai nevartoti.

(Toliau bus).

Amsterdam, N. Y.
26 d. spalio čia buvo atsi

lankius p. O. Ramanauskie- 
>ė ir šutvė rį moterų draugi
ją, kuri pasivadino “Biru- 
ės Kliubas”. Prie kliubo 

prisirašė 18 narių. Rama
nauskienė tapo užrašyta 
garbės nariu.

Linkėtina naujai organi
zacijai kogeriausio pasiseki
mo. Narė.

Rockford, Ill.
25 d. spalio čia susitvėrė 

ant laisvų pamatų moterų 
draugija, kuri užvardyta Bi
rutės Męterų ir Merginų 
draugija.

Linkėtina naujai draugi
jai pasekmingai darbuotis 
ant visuomeniškos dirvos ir 
•usilaukti gerų vaisių.

Magdė.

New Y or ko moterų už
siėmimas.

Pagal paduotą 1910 metų 
| surašą, New Yorke dirbo į- 
vairiose pramonijų šakose 
586,193 moterįs. Jų užsiė
mimas paskirstytas sekan
čiai:

Artisčių — 3,759, dirban
čių barzdaskutyklose — 3- 
864, užlaikytojų viešbučių — 
6,707, knygvedžių ir kasinin
kių — 21‘613, tarnaujančių 
krautuvėse ir kontoruose — 
54,781, siuvėju — 109,894, 
dirbančių skalbyklose — 23- 
697, mielaširdystės seserų -— 
17,213, skrybėlių dirbėjų — 
12,096, muzikančių — 5,804, 
dirbančiu tabako fabrikuose
— 8,751, 
889, tarnaičių 
stenografisčių — 33,769, mo- 
^ytnpi žemesniųjų mokyklų
— 21.683. telefonisčių — 7- 
362. tarnaičių valgyklose — 
8.958.

Tokia tai armija moterų 
rankpelniu užsiimančių įvai
ki s darbais kurias kapita
listai daupr labiau išnaudoja, 
negu vvrus. R et paklauski
me. kiek iš minėtos armijos 
vra organizuotu? Apie tai 
nėriau nei nekalbėti...

stulpus visuomet palaike.
Moteris, neikite prieš savo 

klesos interesus!

reikia
22 savaites 

Gimdymo. Reiškia, mažiau
sia nrieš dvi savaiti laiko 

prisirengti prie gim
dymo.

Savitarninės pašelpos 
draugystė.

Bedarbė priverčia ir 
merginas pagalvoti apie ry
tojų. New Yorke bedarbės 
merginos įkūrė savitarpinės 
pašelpos draugiją. Viena 
mergina į savitarpinės pa
šelpos iždą įmokėjo vieną 
centą, kita turėjo 25 centus, 
tai padavus jos paprašė 20c. 
jai atgal sugrąžinti. ,

Išviso prie draugystės pri
klauso 8000.

Norwood, Mas.
Jeigu jau mūsų tūliems 

<c respondentams trūksta 
-ąnrnnės, tai nieko tame nė- 
a -nuostabaus, bet kad ne

kuriems redaktoriams trūk
sta, tai jau reikia stačiai ste
bėtis. Štai “Ateities” N. 42, 
tilpusioj iš mūsų miestelio 
korespondencijoj, “Tautie
tis” pajuokia moteris, kam 
los remia Aido chorą. To- 
via na juoką gali rašyti tik 
■••'•s kurio galvoj vietoj sme
genų. bulvinė košelė. Bet 

akvvip’^’n. redakto
rius tokias korespondencijas 
m miela noru talpina. Tuo
met nenoroms reikia misly- 
ti kad mažai kuom skiriasi 
"faktorius nuo savo kores- 
nondentu.

Mat, pakol esi mergina, 
tai tuomet gali ir chore daly
vauti, ir scenoje, ir visokiuo
se susirinkimuose, bet kada 
jau apsivedei visur tau 
kelias uždarytas, tu niekur 
negali dalyvauti, nieko ne
gali dėl visuomenės labo 
veikti.

Jeigu pažvelgus iš tikėji- 
miško žvilgsnio, tai apsive- 
dimas priskaitomas net prie 
sakramentų. Reiškia, mote
ris yra daug vertesnė už 
merginą. Iš tautiško atžvil
gio irgi negalima moterų pa
niekinti bei pajuokti, nes tai 
tautos pasididinimas. Pa
imsim iš socijalistiško at
žvilgio: socijalistai reikalau
ja ir moterims lygių tiesų.

Tai iš kokio atžvilgio “A- 
teities” redakcija pajuokia 
moteris?

Labai lengvas atsakymas: 
ten visi susispietę senber
niai,kurie visuomet kimba 
prie merginų, bet gauna nuo 
jų nosį, tai ir pašiepia Aido 
chorą, kad jame dalyvauja 
moterįs. Jeigu dalyvautų 
merginos, tai gal ir tie sen
berniai prie choro prisirašy
tų su tuo tikslu, kad paskui 
prisikalbinus kokią nors 
merginą. Juk pati gyveni
mo praktika parodo, kuomet 
tik pastoja senberniu, tai 
jau ir protas persimaino ar
ba, geriau pasakius, apserga 
kokia tai nepaprasta liga.
.0, vargas tiems senber

niams Į. Nežinodami Jkaip 
numalšinti savo nervus, pra
deda plūsti moteris, kam jos 
prie choro priklauso.

Norwoodiete.

Užsilaikymas.
Nors nėštumas jia pilnai 

fiziologiškas apsireis^^-ias, 
vienok moteris, tapus nėščia, 
turi visai kitaip užsilaikyti, 
negu jinai pirmiau užsilaikė. 
Jinai turi vengti tą visą, kas 
galėtų užkenkti jos sveika
tai arba vystymuisi vaisiaus. 
Nėščia moteris turi atsisa
kyti nuo tų valgių, kurie jai 
pasitaiko retkarčiais arba, 
geriau pasakius, nuo smagu
riavimų, nuo visokių svaigi
nančių gėrymų, nuo šokių ir 
kitokių pasilinksminimų. 
Tas pats galima pasakyti ir 
apie lytiškus susinešimus, 
kurie antroj pusėj nėštumo 
reikia visai pertraukti arba 
labai retai ir su dideliu at
sargumu.

Sufragistei, Lawrence, 
Mass. — Kritikos rašyti rei- • 
kia biskį aiškiau, kad paskui 
neatsidurti keblam padėji
me. Jus rašot kritiką ant 
korespond. tūpusios “Lietu
vos” N. 4. Argi galima to
kia kritika talpinti? Gal
būt, kad jūs klaidą padarėt 
berašant, bet redakcija ne
turi laiko jieškoti visų “Lie
tuvoj” tilpusių korespon
dencijų, kad atsitaisius jū
sų klaidą. Iš priežasties to
kių klaidų, tankiai redakcija 
atsiduria keblam padėjime. 
Kritikos netalpinam.

PATARIMAI.

didžiausiuose karščiuo-

(Toliau bus).

Kaip moteris turi užs’ 
laikyti tapus nėščia.
(Pagal praktišką enci

klopediją).

Kuomet jauna mergaitė 
apsiveda, tuomet jai atsi
dengia visai naujas pasau
lis: tik nuo šio laiko jinai 
pradeda pilnai užsiganėdinti 
išpildydama gamtos’reikala- 
vimus tapti motina. Bet 
kad būti motina, mokėti iš
auklėti kūdikius, kad paskui 
jie būtų visuomenei naudin
gi, moteris turi žinoti ir mo
kėti užsilaikyti jau laike nė
štumo. Tankiausia, nemo
kėjimas moters užsilaikyti 
laike nėštumo, neišpildymas 
tų pereigų, kurių reikalauja
ma nuo nėščių moterų, atsi
liepia ant naujai užgimusio 
kūdikio ir priveda prie ne
geistinų pasekmių. Bet de
ja, mūsų merginos, eidamos 
į stoną moterystės, visai apie 
tai nepamislijajkad jos taps 
motinomis, turės gimdyti 
kūdikius, reikės jie auklėti ir 
t.t. Kada jau atsiduria stone 
moterystės, tampa motina, 
susilaukia kūdikių, tai vėl 
taip elgiasi, kaip jos protas 
išneša arba, kaip jinai gir
dėjo pasakojant nuo senelių. 
Bet visai neatsižvelgiama, 
ar toks elgimasis nekenkia 
jai pačįai arba kūdikiui. To
dėl aš čia ir noriu nurodyti 
tuos būdus, kain nėščia mo
teris turi užsilaikyti ir kaip 
elgtis.

Nėštumo apsireiškimai.
Nėštumo apsireiškimai ne

Valgis laike nėštumo.
Pirmiausias dalykas nėš

čios, tai valgis ir jo perviri- 
nimas viduriuose; todėl rei
kia apsisaugoti riebios ir sū
rios mėsos, riebių žuvių, 
riebiai sutaisytų miltinių 
valgių, rūgščių kopūstų, 
grybų ir visko tuojaus iškep
to, kaip tai: duonos — ir ki
tokių kepimų. Tokie valgiai 
tankiai sukelia “kartelį”, jau 
nekalbant apie pavojinges
nes pasekmes visam orga
nizmui. Patartina maitintis 
visokiomis kruopomis, ypa
tingai avižinėmis ir miežinė
mis, ryžiais, neraugintais 
kopūstais, žaliomis pupomis, 
nevisai nunokusiais žirniais, 
morkomis, bulvėmis, uogo
mis, nunokusiais vaisiais, vi
sokia vaisinė zupė, kiauši
niais ir pienu, koks jis nebū
tų, ar rūgštus, ar sūrio pa
vidale, ar saldus. Supranta
ma, turi žiūrėti, koks iš šių 
visų valgių geriau patinka ir 
kokį geriau organizmas pri
ima, tai tokį daugiausia ir 
vartoti. Iš gėrymų už vis 
geriausia vanduo. Bet jeigu 
pirmiaus vartojo prie valgio 
svaiginančius gėrymus, tai 
ir dabar galima išgerti stik-

Kaip apsaugot pieną nuo su- 
rūgimo.

Saldus pienas reikia supil
ti į puodą ir įdėti keliatas 
krieno lapų, tuomet pienas 
galės laikytis kelias dienas 
net 
se.

Užlaikymas mėsos.
Ten, kur negalima naudo- 

ties ledu, galima puikiai už
laikyti mėsą sekančiu būdu: 
paimti puodą rūgštaus pieno 
ir įmerkti mėsą. Jeigu mė
sa visai piene bus pasken
dus, tai galės išsilaikyti čie- 
lą savaitę nepagedus.

Ištyrimas pieno.
Jeigu norite ištirti, ar pie

ne nėra primaišyta vandens, 
tai nusipirkite gipsinių mil
telių, sumaišykite juos su 
pienu taip, kad pasidarytu 
tešla. Jeigu bus pienas visai 
tyras, tai tešla sudžius per 
10 valandų laiko, jeigu piene 
bus 25 nuošimčiai vandens, 
tai tešla sudžius į 2 valandas* 
bet jeigu piene bus 45 nuo
šimčiai vandens, tai tešlą su
džius į 40 minutų.



KORESPONDENCIJOS

Utica, N. Y.

Nekurie fabrikai yra užda-
Huclson, N. Y.

*

Raudonas

KAINA
35 centai.

Brooklyn, N. Y.

kė tą ratelį teisman, bet dar buvo prakalbos. Kalbėjo p.

vystymasis.
Draugijinė

IV RAJONO L. S. S. PRO
PAGANDISTŲ RATE
LIO REIKALUOSE.

— Kliasinis 
Kliasų kova 
dirvoje. —

per 
Už-
per 
ūž

to, nes labai žingeidus vei
kalas. Po lošimui bus šokiau 

Komitetas..

Amsterdam, N. Y.
25 d. spalio T. M. D. atsi-

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojaus 
LEONIDO ANDREJEVO

resu: James Bertulis, P. O. 
Box 141, Royalton, Ill.

J. Bertulis.

1914,
1915,
1915,
1915,

Nov. 17, 
Dec. 15 
Jen. 12

Reikalauk Šiuo adresu: 
“LAISVĖ”

4

fe

3
M

Korespondento sunkus 
biznis.

Juo man daugiau tenka 
šnekėties ir susirašinėti su 
korespondentais, tuo labiau 
aš juos pradedu guodoti.

Darbininkui žmogui ne 
taip tai lengva plunksna ve
džioti, kaip profesijonaliam 
raštininkui. Dedant raidę 
prie raidės, žmogų tankiai ir 
prakaitas išpila. Bet tas dar
bo sunkumas ir tų redakto
rių narsumas braižioti visa, 
kas taip sunkiai surašyta, y- 
ra tik pradžia bėdos. Pati 
tikroji korespondento bėda 
prasideda tuomet, kada ko
respondencija tilpsta.

Tuomet visuose pašaliuose 
suskamba: “apšmeižė, iško
neveikė! Na, bet męs tam 
laidokui atsilyginsime!” 
* Ir prasideda uostinėjimas, 
kas korespondenciją rašė, 
prasideda grasinimai,spėlio
jimai ir t.t. Žulikai ir pijo
kai pavartoja kūmsčią ir ko
kie nors užriestnosiai, dro- 
vedam i es užpulti stačiu bū
du, pradeda pasaliniu būdu 
keršyt korespondentams. ’

Korespondentai todėl ir 
maino savo pseudonimus,bet 
kur tu čia apšviestesnis žmo
gus išsisaugosi kokiame 
nors mažamiesty, kur su vi
sais “labs ryts, labs vaka
ras”.

Korespondentai, nesibi- 
jokit! Rėžkite teisybę į akis, 
tik nepersūdykite! Jeigu 
kokie nors vėjavaikiai mė-i 
gintų grąsinti — priduokite 
jų pavardes, o męs jau žino
sime, ką su jais daryti.

Dar sykį atkartojame: pa
vardžių savo korespondentų 
męs neišduodam!

Laisvietis.

tui ir sveikatai, nežiūrima į 
tai,kad siaučia didžiausia be
darbė ir badas priešais akis 
stovi, nežiūrima į tai, kad 
mūsų tėvai, broliai ir seserįs 
išvyti iš savo namų badauja, 
šaltį kenčia ir reikalauja pa- 
gelbos—mūsų lietuviai sėdi 
karčiam ose ir ten praleidžia 
savo kruvinai uždirbtus cen
tus. Bet neužtenka to. Jie 
ateina ir ant susirinkimų ap
svaigusiu protu ir ten, vietoj 
svarstyti visuomeniškus rei
kalus, prisieina visą laiką 
praleisti kovai su girtuokly- 
be. Draugai, stengkimės 
prašalinti tą, kas-mums pa
tiems kenkia. L. S. D. nuta
rė ant naujų metų parengti 
vakarą.

Gaila, kad mūsų moterįs 
nieko neveikia.

V. A. Kairys.

KONSPEKTAS LEKCIJŲ 
I. Lekcija.

Trumpa moksliška pa- 
sauliožvalga.

Protavimo pamatai. — 
Gamtos amžinieji įstatymai.
— Keitimasis visatoje. — 
Saulės sistema ir trumpa is
torija. — Žemės istorija. —- 
Gyvastis ir jos
— Žmogus. — 
evoliucija.

*

BAISI NELAIMĖ.
Royalton, Ill.

27 d. spalio vietinėj anglių 
kasykloj iškilo ekspliozija ir 
užmušė 63 darbininkus.Ank- 
sti ryte, kuomet darbininkai 
baigė leistis į kasyklą ir ant 
viršaus pasiliko tik 15, kurie 
dar nespėjo įsileisti, išsiver
žė iš šafto dūmai su Ugne ir 
užgriovė šaftą.Buvo jau ma
nyta, kad visa kasykla už
griuvo ir kiek joje radosi 
darbininkų, visus palaidojo. 
Bet pasirodė, kad dar vienas 
kelias išliko sveikas. Tuo
met buvo duota pagelba. Li
kusieji gyvi išsigelbėjo 
sveikąjį kasyklos kelią, 
muštuosius visus išėmė 
keturias dienas. Taip
muštųjų 7 lietuviai, 4 lenkai,

* *
H. Lekcija.

Socijalizmas ir kiti mokslai.
Gamtos mokslai. — Drau

gijiniai mokslai. — Socija- 
lizmo vieta tarpe kitų moks- 
:u. — Socijalizmo ypatybės: 
1) Socijalizmas, kaip filozo- 
fija ir teorija; 2) Socijaliz
mas, kaip kritika kapitalis
tiškojo surėdymo; 3) Socija
lizmas, kaip idealas geresnio 
draugijinio surėdymo, ir 4) 
Socijalizmas, kaip judėjimas 
atsiekimui to idealo.

* *
III. Lekcija.

Socijalizmo filozofija arba 
principai.

Subjekto padalinimas į a) 
Ekonomiškas išaiškinimas 
istorijos, b) Teorija kliasų
kovos, ir c) Teorija viršver- 
tės. — Pirmą vietą užima 
Ekonomiškas išaiškinimas 
istorijos. — Tos teorijos 
reikšmė. — Tos teorijos per
dėjimai.

nų tautų.
Čia paduodu lietuvių pa

vardes.
Juozapas Atvarijonas,An

tanas Albanskas,Vincas Bal- 
tišius, Antanas Pliušninkas, 
Feliksas Čiteikis, Jurgis Bal
sis ir Kazimieras Petrulinas.

Iš užmuštųjų Juozapas At- 
varijotias ir Antanas Albau- 
skas prigulėjo prie L. U. N. 
K. draugystės.

Laike laidotuvių, kurios 
tęsėsi tris dienas, žmonių da
lyvavo baisi galybė. Viemj

♦* *
IV. Lekcija.

Draugijinių įstaigų vysty
mosi istorija.

Ekonominių sąlygų įtek
mė į draugijinių įstaigų vy
stymasis. —Šeimyna. — Pri- 
vatiška nuosavybė. — Įsta
tymai. — Valstybė. — Tau
tiškumas. — Religija. — Ap- 
švieta ir mąstymas. Etika.

♦* *

Draugijos vystymosi 
istorija.

Žmonijos žemiausis laips- 
automobilių buvo apie du nis. — Komunizmas. — Pa- 
tūkstančiu. į triarchatas. — Vergija. —

Jeigu kas norėtų-platesnių i Feodalizmas. — Amatninky- 
žinių apie žuvusiuosius lie-, ste. — Industrijine revoliu- 
tuvius, lai kreipiasi šiuo ad- cija. — Kapitalizmas. 

•'T • v • •

Wilmerding, Pa.
Čionai yra įvairių lietuviš

kų draugysčių, taij) kurių 
uzvįs labiau atsižymėjus 
Lietuvos Sūnų draugystė, 
kuri turi apie 200 narių, turi 
savo locną svetainę, knygy
ną, į kurį pareina veik visi 
lietuviški laikraščiai. Taip
gi minėta draugystė išauklė
jo beną, kuris dabar plačiai 
skamba visoj apielinkėj. 
Draugystė darbuojasi gana 
smarkiai.

Bet reikia paminėti ir blo
gąsias mūsų lietuvių puses^- 
tai vartojimas svaiginančių 
gėrymu. Visai neatsižiūri- 
ma, kad tas kenksminga pro-

♦♦ ♦
VI. Lekcija.

Kliasų kovos teorija.
Teorijos pamatas.—Drau

gijos dalinimasis į kliasas.— 
Buržuazijos neteisingas 
skelbimas, būk “visų žmo
nių reikalai yra vienodi”. — 
Revizijonistų - socijalistų 
kritika kliasų kovos teorijos.

♦♦ ♦
VII. Lekcija.

Kliasų kova draugijoje. 
. Kliasos praeityje. — KJia- 

sos kapitalizme 
susipratimas. — 
ekonomiškoje
Kliasų kova politiškoje dir
voje. — Darbininkų kliasos 
organizavimasis į savo ypa
tingai skirtingą partiją.

VIII. Lekcija.
Apie viršvertę.

Prekės. — Prekių vertę 
sutveria darbas. — Buržua
zijos ekonomistų kritika 
darbo vertės teorijos. — 
Mainymas ir kaina.—Darbo 
pajiega irgi prekė. — Virš- 
vertės paėjimas. — Viršver- 
tės padalinimas tarpe kapi
talistų.

* * *
IX. Lekcija.

Kapitalo koncentracija.
Kapitalizmo vystymasis. 

— Ar ištikro kapitalas kon
centruojasi? — Koncentra
cija industrijoje. — Koncen
tracija agrikultūroje. — 
Priežastis koncentracijos. — 
Trustai ir jų reguliacija. — 
Socijalistų nuomonė.

♦* *

Paskutine lekcija.
Sutrauka pirmiau pasaky

to. — Galutini paaiškinimai. 
— Instrukcijos tolimesniam 
mokymuisi.

Lekcijos bus skaitomos, 
Newark, N. J., Nov. 10,1914, 
Nov. 24, 1914, Dec. 
Dec. 22 1914, Jan. 
Jan. 19 1915, Feb. 
Feb. 16 1915, Mar. 
Mar. 16 1915.

Brooklyn, N. Y., 
1914, Dec. 1 1914,
1914, Dec. 29 1914,
1915, Jan. 26 1915, Feb. 9 
1915, Feb. 23 1915, Mar. 9 
1915, Mar. 23 1915.

Lekcijas skaitys drg. A. 
Herman po firma Progresis- 
tų Lavinimosi Ratelio IV ra
jono L. S. S.

Detroit, Mich.
Kada skaitai laikraščius, 

tai matai, kad visuose mies
tuose jaunimas darbuojasi, 
rengia perstatymus sceniškų 
veikalų, tveria chorus ir t.t. 
Iš mūsų miesto apie tai nie
ko nesigirdi. Vienok ir mū
sų jaunimas “neatsilieka” 
nuo kitų tame darbe. Dar 
pereitais metais susitvėrė 
“Laisvės” choras, bet jis 
“smarkiai” darbavosi, kad 
neišmokęs nei vienos daine
lės mirė. Dabar vėl susior
ganizavo jaunimo ratelis ir 
susirašė 32 vaikinai ir 10 
merginų. Rodosi, kad dai
lus būrelis ir galėtų dailės 

1 srity daug ką nuveikti, bet 
Purtau! Ant pirmo susi
rinkimo atėjo mažai; buvo 
tikėtasi, kad ant antro susi
rinkimo ateis daugiau, bet 
štai, atsilanko net... 6 vaiki
nai ir... 3 merginos! Ar tai 
mūsų jaunimas nesirūpina 
visuomeniškais reikalais?

Draugai ir draugės! Ne
duokime iškrikt jaunimo ra
teliui ir stengkimės visomis 
pajiegomis jį užlaikyti. Kal
binkime naujus nartus, pri
sidėkime prie socijalistų 
kuopos ir surengkime pra
kalbas, kad daugiau patrau
kus narių. Jeigu tik dar
buosimės, tai ir vaisių su
lauksime.

Petronėlė Lan.

Fitchburg, Mass.
“Laisvės” N74 tilpusioj 

iš mūsų miesto koresponden
cijoj aprašyta lietuvių judė- 
mas, draugijų darbai ir t.t. 
Aš gi turiu priminti, kad ko
respondentas apsilenkė su 
teisybe ir nieko nepaminėjo 
apie “Bačkinį Ratelį”,' prie 
kurio nemažai priklauso 
jaunimo. Tas ratelis irgi ne
mažai nuveikė. Parengus 
ant fanuos pikniką, to rate
lio nariai sugaudė farmerio 
30 vištų ir visas paskandino, 
o paskui langus išdaužė. Ant 
rytojaus turėjo už visus nuo
stolius farmeriui apmokėti.

Antrame savo pikniko va
kare vieni pradėjo krūmuo
se nakvynės jieškoti,o kiti su 
medžiais šokti.

Trečiame piknike užėjo 
farmerio karves, tai vienai 
išsuko uodegą. O kiti, netu
rėdami darbo, pradėjo savo 
siūtus draskyti. Kad nura
minus narsuolius, turėjo po
licija įsifnaišyti ir net neku
rtuos nartus už grotų paso
dinti. Farmeris gi patrau-

O. Ramanauskienė. Kalbė- į pripažįsta ausinės ir visai 
| toja aiškino T. M. D. istoriją, neina. Išgirdęs kunigas to- 

Yra ir daugiau toratelio ką jinai yra nuveikus ir kį atsakymą, atsisakė nuo 
1 ” ‘ pLkvj: kvietė žmones organizuotis kūdikio krikštyjimo. Kū-

Gal bū-1 ir šviestis. Taipgi buvo ir de-1 mas pradėjo prašyti, kad 
klamacijų. Deklamavo O. ir 
M. čepaičiūtės.

Narė.

negirdėjau, kuom taš 
kas užsibaigė.

daly-

“nuopelnų”,"bet dėlei stokos 
vietos neminėsiu. <
čiau ir apie tai neminėjęs, 
bet, kaipo buvęs to ratelio 
sekretorius, pasijutau įžeis
tu, kad visai nieko nepami
nėjo apie mūsų ratelį, kuris 
tiek daug nuveikė ir tiek 
daug vargo pakėlė.

Buvęs Sekretorius.

gė balių. Balius buvo pui
kus, nes nebuvo svaiginan
čių gėrymų.

25 d. spalio buvo prakal
bos su įvairiais pamargini- 
mais. Kalbėjo L. Prūseika. 
Kalbėtojas aiškino apie da
bartines Europos kares, jų 
priežastis, ragino darbinin
kus skaityti darbininkiškus 
laikraščius ir 1.1. Taipgi bu
vo monologų ir deklamacijų. 
Tapo išrinktas komitetas 
rinkimui aukų gelbėjimo 
fondui. Kasierius F. Griga- 
laitis; rinkikai aukų: S. Čia- 
pas, J. Kunickas, F. Gelaži- 
nis ir J. Miliauckas.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $5.00.

Jul. Savinčius.

Minersville, Pa. .
Prieš kelias dienas Stanis

lovas Milkevičius palaidojo 
savo pačią, ir pasilikęs vie
nas, išpardavė visus rakan
dus. Tuomet nusipirko re
volverį, nuėjęs į saliūną ge
rokai ištraukė ir nuėjo su 
savo draugu pasivaikščioti. 
Kada priėjo už miesto prie 
kapinių, tai išsitraukė revol
verį ir tarė: “Dabar tave nu
šausiu, o paskui pats nusi
šausiu”. Ištaręs tuos žo
džius, paleido šūvį Į savo 
draugą. Tas, persigandęs, 
sušuko ir krito ant žemės, 
nors kulka jam nepataikė. 
Milkevičius manė, kad jau 
nušovė savo draugą, tai tuo
met paleido du šūviniu sau. 
Ant rytojaus darbininkai ei
dami darban atrado Milkevi
čių negyvą.

*
* *

21 d. spalio saliūninkas K. 
Š. pasiėmė šautuvą ir išėjo 
medžioti. Bemedžiojant už
ėjo “konštėbelis” ir pareika
lavo ant medžioklės leidimo. 
K. Š. leidimo neturėjo. Tuo
met jis buvo patrauktas teis
man ir užsimokėjo $23 baus
mės. Leidimas gi kaštuoja 
$1.00. *

* *
22 d. spalio, naktį, nežino

mi vagis šalę Minersvillės 
kaimely išnešė pas P. Burin- 
skienę 5 baksus, iš kurių tu
rėjo $137 pelno. Apie tai 
buvo pranešta policijai. Ant 
rytojaus policija surado gi
rioj baksus sudaužytus ir 
viename rado revolverį. Sa
vininkas revolverio tapo su
areštuotas ir dar turėjo už
simokėti $9.00 bausmės už 
laikymą ginklo be leidimo.

Lašas.

Minden, W. Va.
15 d. lapkričio L. S. S. 218 

kuopos atsibus prakalbos 
Karvelio svetainėj. Kalbės 
drg: Kučinskas iš Chicago, 
Ill. Taigi, kas nori išgirsti 
ką nors naujo, malonės atsi
lankyti ant minėtų prakal
bu. Komitetas,c

Girardville, Pa.
29 d. spalio L. S. S. 79 kuo- 

na parengė prakalbas. Kal
bėjo J. B. Smelstorius. Žmo
nių susirinko gana daug ir 
visi ramiai užsilaikė. Bet 
kur buvęs - nebuvęs atėjo J. 
Želvis ir pradėjo kelti triuk
šmą, neduodamas kalbėtojui 
kalbėti. Išplūdo visokiais 
žodžiais kalbėtoją ir soči j a- 
listus. Daug vargo kuopos 
nariai turėjo, pakol, numal
šino tą triukšmadarį..

Gėda taip bjauriai pasi
elgti.

F. J. Levinckas.

Kaip rašo “Saulėje”, Uti- Snaiko katalikiškų principų, 
coj darbai labai sumažėjo. bet tik iš jų pasityčioja, at- 

" ėmė iš kūmo mergaitę ir iš- 
ryti nuo pereitų metų. Žmo- gjo per durig. Kūmas, pasi
nes jieskote-jiesko darbo,betjjkęs tuščias, irgi išėjo pas- 
surasti nebegali. |kui savo kūmą.

BeL—klausykit, kas to-1 Atėję kūmai nieko apie 
liaus. Lietuviai nuliūdę, nu-jatsitikimą nesakė, nes 

i daug buvo svečių. Paskui 
pasakė motinai, kad kūdikis 
nekrikštytas. Motina visgi į 
tuomi neužsiganėdino ir ant! 
rytojaus paėmė kitą kūmą 
O. Žiurinskienę; kūmas tas 
pats.

Nuėjus pas kunigą su kū
dikiu, prasidėjo kūmos kvo
timai, kada, kur ir kaip at
liko ausinę ir tam panašiai. 
Gavęs užganėdinančius at
sakymus, pradėjo klausinė
ti, ar vyras eina išpažinties 
ir tam panašiai. Kada Žiu
rinskienė pasakė, kad jos 
vyras neina išpažinties, tai 
kunigas pradėjo reikalauti, 
kad jinai jį už ausų pas jį at
vestų. Žiurinskienė paaiš
kino, kad vyras jai duoda 
pilną liuosybę tikėjimiškuo- 
se dalykuose, tai jinai irgi 
negali kištis į vyro sąžinę 
kaslink tikėjimo, nes tuomet 
šeimynoj iškiltų nesutiki
mai. Kunigas atsakė:

“Taip negali būti, tu turi 
su juomi persiskirti, nes ka
talikė su bedieviu negali gy
venti. O jeigu tu su juomi 
gyveni, tai ir pati tokia esi”.

Žiurinskienė užklausė, kas 
ją tuomet išmaitins su dviem 
kūdikiais, kuomet jinai per
siskirs su vyru? Kunigas at
sako:

jiems daroma, bet dėlei dide
lių padotkų ant bažnyčios.

Mat, Uticoj lietuvių ne
daug, o parapija reik užlai
kyti. Todėl žmoneliai ir tu
ri tuštint savo kišenius.

Niekas neklausia — turi 
darbo ar ne, bet pinigų pa- 
dotkams apmokėti reikia tu
rėt. O tie padotkai toli gra
žu netoki jau maži.

Per kelis paskutinius me
tus bažnytinė valdžia daug 
kartų mainėsi ir kožną kar
tą žmonių apmokėti padot
kai nesutinka su užrašymo 
knygomis. Daug jau buvo 
kivirčių tarpe parapijonų ir 
kunigų, bet žmonės kaip ne
susipranta, taip nesusipran
ta.

Neseniai dar tapo uždėta 
extra mokesčiai ant kleboni
jos: vedusiem $10.00, o ne- 
vedusiems $5.00.

Pinigų duok, darbų nėra, 
apšvietus trūksta!

Susipraskite, Uticos lietu
viai.

Kurkite draugijas, skai
tykite laikraščius, rengkite 
prakalbas, o tuomet ir kuni
gai pasidarys švelnesni,žmo
niškesni. L.

Shenandoah, Pa.
Mūsų mieste gana plati 

dirva dėl kultūriško darbo, 
nes lietuvių yra apie 10 tūk
stančių, pertai per paskuti
nes keturias savaites atsibu
vo net ketverius prakalbos. 
Kalbėtojai buvo šie: L. Pru- 
seika, V. Šliakis, kun. Delio- 
nis ir F. Živatkauskas. Pru- 
seika savo prakalba publiką 
labai užganėdino. Živat
kauskas irgi gerai atliko sa
vo užduotį. Publikos buvo 
pilna svetainė ir visi likosi 
užganėdinti. Aukų surink
ta $13.00, iš kurių bus pa
dengtos prakalbų surengimo 
lėšos, o likusieji paskirti 
gelbėjimo fondui. Trečias 
kalbėjo kunigas Delionis. Jis 
pats parengė prakalbas pats 
save persistatė kalbėtojum 
ir pradėjo kalbėti. Agitavo, 
kad žmonės neaukautų tam 
gelbėjimo fondui, kurį su
tvėrė Brooklyne suvažiavę 
delegatai, nes, girdi, jau da
bar pradėję tautiečiai su so
či jalistais pjautis už gelbėji
mo fondo pinigus. Visus pei
kė, visus niekino, bet pats 
save vis gyrė. Pabaigęs sa
vo prakalbą, pasiėmė kepurę 
ir pradėjo rinkti aukas. Ka
da susirinko aukų, tai, nepa
sakęs kiek aukų surinkta ir 
kam jos bus paskirtos, įsidė
jo j kišenių ir išėjo iš svetai
nės. Aukautojams nei ačių 
nepasakė.

L. S. S. 28 kuopa pradėjo 
mokitnis istorišką veikalą 
“Rutvilę”, kurį 18 d. lapkri
čio perstatis O’Hara svetai
nėj.

Extra Korespondentas.

ŠEIMYNOS ARDY
TOJAS.

Norwood, Mass.
25 d. spalio pas J. Dundulį 

atsibuvo krikštynos. Nors 
pats Dundulis priguli prie 
L. S. S. 133 kuopos ir netiki 
bažnytinėm apeigom, vie
nok, pagal savo moters no
rą, sumanė kūdikį apkrikš
tyti bažnyčioj. Buvo pa
kviesti kūmai drg. A. Šatas 
ir drg. J. Akelaitienė: Kada 
kūmai nuvežė kūdikį pas 
kunigą A. Daugį, tai jis pir
miausia užklausė kūma, ar 
jis atlikęs ausinę. Gavęs 
nuo jo užganėdinantį atsa- 
kvmą, kreipėsi prie kūmos. 
Kūma pasakė, kad jinai ne-

krikštytų. Tuomet kunigas 
paėmė iš kūmos mergaitę, 
padavė kūmui, o drg. J. Ake- 
laitienei liepė visai prasiša
linti. Drg. Akelaitienė ma
tydama, kad kunigas nepil

Scranton, Pa.
11 d. lapkričio L. S. S. VII 

rajonas rengia teatrą ir ba
lių. Bus perstatyta ant sce
nos veikalas “Gyvįeji nabaš- 
ninkai”, svetainėj Audito
rium Hali, 1820 N. Main 
Ave. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Geistina, kad lietuviai 

“Tu esi jauna ir galėsi pa- ,koskaitlingiausia£ atsilanky
ti užsidirbti, o kada paaugs 
kūdikiai, tai tuomet jie už
dirbs”.

Kaka Žiurinskienė pradė
jo darodinėti, kad jinai su 
vyru gyvena santaikoj ir ne
siskirs, tuomet kunigas pa
sakė :

“Jeigu tu nuo jo nepabėg
si, tai jis nuo tavęs pabėgs, 
nes visi socijalistai taip pa
sielgia”.

Tai matot, kaip mūsų ku
nigai griauna šeimynišką 
gyvenimą. Jie, pasigavę mo
terį, verste verčia, kad jinai 
pabėgtų nuo vyro. Tai jums 
krikščioniška dora!

Beje, pora savaičių atgal 
tas pats kunigas turėjo kū
mus ir kūmas buvo protes- 
tonas, tai visai jokių kvoti
mų jam nedarė ir vaiką ap- 
krikštyjo.

Patartina kunigėliui būti 
atsargesniam, nes už ardy
mą šeimyniško gyvenimo 
baudžia Suv. Valstijų įstatai'džiame ir tuos, kurie nori 
ir pilnai dabar Žiurinskienės prie kuopos prisirašyti, 
vyras gali patraukti teisman Sekr. J. Bagdonas.

NAUJA KNYGA

183 Roebling St

Juokas
Toje knygoje aprašoma 

visos karės baisenybės. Ją 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant karės lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per
skaityti.

už kalbinimą moteries, kad 
su juomi negyventų.

P. Pupeliauskas.

N. Pittsburgh, Pa.
L. S. S. 55 kuopa jau pra

dėjo darbuotis rengdama 
prakalbas ir diskusijas. Dis
kusijos atsibūna kas savai? 
te seredomis A. P. L. A. sve
tainėj. Jau dvejos diskusi
jos atsibuvo ir viskas labai 
puikiai pavyko. Diskusijų 
tvarka sekanti: apie karę,iš- 
dirbystę, religiją, moterų 
teises ir t.t. Tik tas negerai, 
kad neatsiranda diskusantų 
iš priešingos pusės.

Klausytojas.
------------- i \

Tamaqua, Pa. i
28 d. spalio atsibuvo U. M. 

W. of A. balius, į kurį buvo 
kviečiami visi vietos ir apie- 
linkių lietuviai. Bet kad už
kenkus unijos darbininkų 
baliui, tai “dievažninkai”, 
kaip čia juos vadina, suma
nė parengti ant 29 d. spalio 
savo balių ir pradėjo agituo
ti parapijonus, kad jie neitų 
į darbininkų parengtą balių, 
nes, girdi, ten būsiąs “cicili- 
kų” balius ir tt. Mat, unija 
skyrė nuo baliaus likusį pel
ną Colorados streikieriams. 
Dabar aiškiai pasirodė, kad 
parapijonai priešingi darbi
ninkų reikalams ir stengiasi 
iš visų pajiegų jų darbui už
kenkti. Lai šį faktą darbi
ninkai gerai jsitėmija. Ba
lius pavyko gana gerai ir 
pelno liks. Amaforas. .

Giradville, Pa.
Šiomis dienomis atvažiavo' 

iš Philadelphijos Ignas Bal
čiūnas ir nuskriaudęs neku
rtuos žmones dingo nežinia 
kur. Kas pirmas praneš jo 
adresą, tai gaus $5.00 dova
nų. Jis 5 pėdų augščio, juo
dais plaukais, rauplėto vei
do, nieko su savim neturi ir 
geras katalikas. Kas suži
nos, lai praneša šiuo adresu r 
Peter Sapiega, 131 Agden 
st.., P. O. Box 255, Girardvil-

Plymouth, Pa.
15 d. lapkričio L. S. S. 24 

kuopos atsibus mitingas A. 
Stranicko svetainėj. Susi
rinkimas prasidės 10 vai. ry
te. Todėl malonės visi drau
gai atsilankyti; taipgi mel-
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10

15c
Telefonas {885 Greenpoint

ER1AUHA UŽEIGOS

VIETA PAS
75c Telefonas 662 Newtown

A. SHRUPSKI 10c ISTORIŠKAS PA-
20c VEIKSLAS.

11 So. 2nd St.. Brooklyn. N. Y.

Ar skaitai

12 
iki

25c
10c

25c
75c
20c
50c
10c

Ofisas atydarns nuo 10 iki 5 vhI. 

. vakaro.

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

kampas Clermont St.

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

St., N. S. Pittsburgh, Pa.

tuomi mokslu 
lai perskaito 

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

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

■■■■■■■■■■■■■■PI

GERBIAMAS TAMISTA: 

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

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

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

M ūsų 
darbas 
biznį.
garsinimai, 
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.
J St., Brooklyn, N Y 

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

Mes nieko bendro netu rime su kitais Storais.

JUOKŲ KĄSNELIAI

•Susikibusieji Europos valdonai maudosi jūroje žmo
nių kraujo. Anglija, Franciia, Rusija, Belgija ir Serbija 
smarkiai vėją kaizerį Villių ir Franciškų-Juozapą gilyn. 
Kaizeris, matydamas, kad reikės prilakti, šaukiasi sau į 
pagelbą Italiją. Vienok Ita’ija ramiai sau sėdi ant kal
nelio ir su pagelba nesiskubina.

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

tus galus. Vargšas kuogrei- 
čiausia turėjo sprukti per 

i duris. Taip-pat vienai 
Petrogradas. Caras pasi- triukšmadarei merginai die- 

sekimais rusų kariumenės yas atėmė žadą ,lr kada 
taip įsidrąsino, kad šiandien 
ryte išlindo iš požeminio pa- .......... —
Jociaus, kuriame visą laiką 
sėdėdamas drebėjo.

Varšava. Rusų kariume
nės vadas Nikolai Nikolaje- 
vič išdavė įsakymą, kad ru
sų kariumenė nešaudytų vo
kiečių, bet maršuotų stačiai; 
ant Berlyno. Mat, jisai su
žinojęs, kad pas jį yra dau
giau kareivių, negu pas 
kaizeri kulkų. Tokiu būdu 
vokiečiai vistiek neįstengs 
visų rusų išmušti ir Berly
nas bus paimtas.

iti. ką ji nori pasakyt, tai ji 
tik mykė ir ant pirštų rodė.

Taigi, lukaut, broliai ka
talikai, nes dievas socijalistų 
pusėj!

Ansonia, Conn. “O, nelai
minga mūsų tauta!” — sušu
ko ponas Tareila, parvažia
vęs iš visuotino seimo. — 
“Visus mūsų spyčius socija- 
listai užkabino šuniui ant 
uodegos!”

Kiek atsipeikėjęs, jisai su
šaukė savo “viernųjų” susi
rinkimą j savo saliūną ir ten 
dėl “tautos labo” nutarė su
tverti dar vieno štofo sky
rių.

Kiekvienas, kuris tik nu
eisit pasigirt ponui Tareilai, 

(kad ir

Berlynas. Berlyno tūzai, 
išgirdę, kad rusai ketina at- 
maršuot į Berlyną, nuleido! 
nosis, kaip kalakutai. Jie, po . , . 
ilgų svarstymų, nutarė, kad;^3^ • i-,
jeigu rusai ateis svečiuotis į! ku™scia) norit pi įsidėt prie 
Berlyną, tai jie, susikrovė! 
visą mantą į laivus, drožš į 
Petrogradą.

į gelbėjimo tautos, — gausit 
' didžiausį skūnerį palaidų 
tautiškų barščių.

Worcester, Mass. Šio mie
sto senberniai, išgirdę, kad 
iš Chicagos atvažiuoja “Ša
kė”, baisiai išsigando. Ir ne- 

% Jaukdami, kol “Šakė” pradės 
11 ’! juos badyti, subruzdo ženy- 

•tis. Kuriems gi nepavyko 
apsiženyt, tie pametė savo 
“pelningus” biznius ir išru- 

■nyjo svetur, kad “Šakė” ne- 
™ i, at r • .v (pasiektų jų įdurti.
Brooklyn, N. Y. Lietuvis-į Dabar “Šakė” smailina sa- 

* I I A K j • ■jvo nagus ant senmergių,sčioja nosis nuleidę. Mat jų _________:
politiški bosai “neiši-unyjo” ■ Lawrence, Mass. Tautiš- 
ant urėdų tai savo lietuvis-1 Ras senbernis J. Žukauskas 
kiems gizeliams, vieton pa-(apsirgo pakaušio liga, 
žadėtos bačkutės ir cigaro, ” •
davė “kiką”.

Chicago, Ill. Ponas B. A- 
lutis šiandien aplaikė nuo 
Rusijos caro ilgą gromatą, 
kurioje caras dėkavoja jam 
už “viernopodanstvo” i” 
kaipo karštą patrijotą, žada 
paskirti kapitonu pirmo tau
tiškai - klerikališko beprot 
namio, kurį įkurs Gabrys.

Londonas. Anglijos kara
lius Jurgis išpuošė lietuviš
kais žirgvaikiais Londono 
gatves ir laukia atvažiuo
jant Lietuvos didvyrių: Yčo, 
Basanavičiaus, Gabrio, Tu
mo, Balučio, Šliupo ir kun. 
Žilinsko su gaspadine. Toji 
diena, kurioje prasidės lie
tuviškų didvyrių posėdžiai, 
bus švenčiama visame pa
saulyje.

Vokietijos kaizeris, gavęs ‘ 
nuo Gabrio pranešimą apie 
gręsiantį pavojų iš lietuvių 
pusės, susirgo drugio liga.

Port Washington, N. Y. 
Šio miestelio dievas aiš
kiai palaiko socijalistų pusę. 
Štai laike socijalistų prakal
bų, kurios buvo 31 d. spalio, 
viernieji katalikai smarkiai 
pradėjo “čepytis” prie kal
bėtojo, bet... dievas stojo kal
bėtojo pusėj ir triukšmada
rius smarkiai nubaudė. Ka
da viernųjų katalikų lyderis 
tūlas muzikantas pradėjo 
ant kalbėtojo bliauti, tai die
vas paleido jam “kraują” 
per bumą, per nosį ir per ki-

LAISVĖS” KNYGOS

raugiios, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ IMMIGRANTS 8ELP1M. 
DR-JOS VIRŠININKU ANTRAŠAI:

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

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

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

Iždininkas P Vaičeliunas, 3b Farlej 
Ave., Newark, N. J.

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

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

Su visokiais Draugijos reikalais 
kre:pkitės prie Sekretoriaus. Mone.\ 
order siųskit ant* Iždininko vardo Se 
k retorini

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETI 
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., iždiniu 

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

Jenne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 
A ve. J. Silkelis, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskis, 261 N. Chi 
rago St. Pagelbininkas maršalkos .1 
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.

. Da
bar jisai bėgioja su tuščiu 
maišu po miestelį, gaudo 
pletkus ir siunčia “Vėžin”.

“Vėžio” štabas žada jam 
už tai bulvės medalį suteikti.

f* t
225, McKees Rocks, Pa.

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

4 kuopos, Ig Rasinskas, 1830 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

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

Tarp senmergių.
Miagė: — Gaila, kad mūsų 
•ielinkėj nėra nei vieno

durniaus.
Merė: — Tai ir gerai, kad 

nėra. Aš džiaugiuosi...
Miagė: — Kvaila, tai 

į džiaugiesi. Jeigu būtų bent 
i keli durniai, tai ir męs galė
tum gauti po vyrą.

Sūdžia į darbininką, kuris 
liko suareštuotas už mušimą 
streiklaužio:

—Jeigu pasakysi, kas su
kurstė jumis prie streiko, 
tai aš tavo kaltę dovanosiu.

Darbininkas: — Bet ar 
ponas sūdžia tikrai išpildysi 
duotąjį žodį?

Sūdžia: —
Darbininkas:

prie streiko sukurstė mėsos 
trustas, drabužių trustas, 
cukraus trustas, pieno trus
tas ir kiti trustai. - "

Svirplys.

Taip, tikrai.
Mumis

“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. Garšviute, 548 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Choro vedėjas L. Ereminas, 324 
Rarreman 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. BOth 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. T.
I Finansų Sekretorius 1) T. L. Dundulis 

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

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

Iždininkas l) K. Šidlauską.-,
226 W. Broadway. So.Boston, Mass. 

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

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

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

V:sus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininku 
T. M. Dundulį KU MAin St.. Danville 
III., kuris bus po kaucija $1.000.

B’lyn, N. Y,

Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 
nlaukai slenka; tūkstančiai jau likos 
išgydytais. Gydymas DYKAI!

Adresuokite:
Dr. Brundza Co.

Klausyk mano žodžio!

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kainierių ir t. 1. Pas mane ta- 
voras gera ir preke pigus.

K. LIUTKUS
131 Grand St , 

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

Tel. 2334 Green point.
Puikiauni* Mr ta lietuviams pas

DRAUGEL ).
Skanus alus, 
<ardi arielka, 
•liūs, visokia 
ynas, kvepen- 

I cigarai, <r 
•įnikus užkan
džiai. Salė del 
mitingų Nepa
mirškit šios 
*sakančiausios 
vietos, o busit 
ažganėdinti.

nr* vt., Brooklyn, N. Y. 
Palei Wythe Ave.

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 šlissėlbur- 
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.

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

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ JKŪNYT? 
Parašė O. Arųeringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę 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 soči jai iz- 
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 care 
kartuvių—tad perskaitykit
šią knygelę. Čia jūs atrasit, 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant 
Kaina ....................

MOTERŲ PADĖJIMAS 
G ELI JOJ 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 dabartinė mūsų dva
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdni 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 kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ..

i YVAS 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 .....................................

ži'.NYBA 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 lik ..........................

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. 'Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsin okinimiii tei
singai stalyti ženkli 
Daug lietuvių moka 
bet labai mažai yr; 
kurie moka teis’ngai 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro rn^tą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ...............

MOKSLAS R A NKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas 
interesuojasi.

• šią knygelę.
Iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE

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

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

KALTĖLIAI, kaina .......
SOC1JALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PASAULIŲ RATAS, 

kaina ..................................
DARBAS, kaina .................................

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

tok’ii.
vartoti

20c

15c

KOSTUM1ERISKAS KRIAUCIUS

metų.
puikiai atliktas 
išplatino mums

Geriausi mūs pa- 
i, tai užganėdin-

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

109 Grand St
■

f i

10< f I

♦

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

PIRMUTINIS LIETUVIUKAS M:M YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus j visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

ORO. J. BAR I ASZIUS ir .1. P. WASIUAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway 

nl«,"vo&k"'Čitv"n. y. s0U1 h “OSTOA. mass
8 *<• Bank' St• eet, Waterbury, Conn.

Antro Visuotino 
Lietuvių Seimo Am

“Laisvės” advokatas

Morris HILLQUITH I
30 Church St. 

New York City.

Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai taojaus išsirašyk. 

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

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

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

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

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

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

7« MAIN STR„
BELSHILL, SCOTLAND.

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

R. KRUČAS

FOTOGRAFISTAS

Geriausia Lietuviška

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dieną.

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

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

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 page! bėjau jų ilga- 
metinėje įkirioje ligoje. Kada 
Jūms 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 rod^ 

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

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 brangis. Chemiškai ir 
mikroskopiška] ištiriu kraują Ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

D-RĄ L. LANDES
40 E. 22nd St., New York,N.Y. 

larpe 3rd ir Lexington Avenue.
Valdiškos valandos: nuo 10 

ryto iki 8 vakare; nedėldieniais 
*uo 10 ryte iki ,4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, • 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metama.



Kiek lėšuoja kare?
A. W. Ferrin, kalbėdamas 

apie nuostolius dabartinės 
karės Europoje, pasakė, kad 
niekas negalės apskaitliuoti, 
koki dideli bus nuostoliai. I- 
mant tik pinigišką nuostolį, 
kaip Francijos vienas ekono
mistas paduoda, išleidžiama 
$55,000,000 kas diena. Pasi- 
klauskim savęs, kas tas mil
žiniškas sumas pinigų išmo
kės? Aišku, pavergti Eu
ropos darbo žmonės turės 
užmokėti už viską. Jei bent 
per revoliuciją ir maištą, už
dėtu tą naštą ant savininkų 
valdžios bonds’ų. Ferrin 
mano, kad atsisakymas nevi
sai negalimas, ypatingai, jei
gu Vokietija taps apgalėta.

Karės nustoliai užtrauks 
skolas ant Europos tautų 
ant kelių gentkarčįų. Ka
riaujančios tautos jau dabar 
turėjo skolų: Francija $6,- 
283,000,000; Vokietija $5,- 
000,000,000, Rusija $4,550,- 
000,000, Austrija $3,750,- 
000,000, Suvienytos Karalys
tės $3,500,000,000, Belgija 
$750,000,000.

Priskaitant minėtas pa
skolas prie dabartinės karės 
nuostolių, vargu galima ma
nyti, ar darbo žmonėm, išsi
mokėjus vien palūkas už 
tautiškas paskolas, beliks 
nors skatikas ant vargingo 
pragyvenimo.

Atkreipus domą į finansi
nį dalykų stovį, permatome, 
kad ne vien Europos tautos 
nukenčia nuo karės, bet ji 
paliečia visą pasaulį. Per 
1912 metus eksportuota iš 
Suvienytų Valstijų į Vokie
tiją prekių ant $300,000,000, 
o importuota iš Vokietijos 
už $186,000,000. Eksportuo
ta į Austriją ir Vengriją ant 
$24,000,000, o importuota iš 
ten už $18,000,00. Laike ka
rės eksportas ir importas 
tarpe minėtų šalių turės su
stoti iš priežasties, kad Di
džioji Britanija gali nepri
leisti laivų prie Vokietijos ir 
Austrijos uostų.

Bet kas svarbiausia, kad 
visų karių visi nuostoliai bu
vo ir yra apmokami darbo 
žmonėmis. Jeigu ta našta 
nuimti nuo darbo žmonių, 
reikia panaikinti kares; o 
karės neišnyks tol, kol dar
bo žmonės nesusiorganizuos 
i vieną visasvietinę darbo 
žmonių organizaciją, ir pa
sakys: “Męs neisime kariau
ti! Mums nereikalingos ka
rės! Męs norim gyventi!”

Rašydami memorialus ir 
įvairius projektus, kaip kad 
nauja partija mūsų tautie
čių žada, męs labai mažai 
laimėsime arba visai nieko. * 
Geriau galime tikėtis lais
vės ir liuosybės tautom ir j 
tautelėm per sukilimą pačių 
darbo žmonių, per revoliuci
ją

T. Klevelis.

Augščiausios Prieglau 
dos Lietuvių Amerikoj 
Draugijos reikaluose.
Augščiausios Prieglaudos Lietuvių 

Amerikoje draugija, susidedanti iš 1 
kuopos N. S. Pittsburgh, Pa., 2 kuopos 
McKees Rocks, Pa.. 3 kuopos ( arne- 
gie, Pa.. 4 kuopos Pittsburgh, Pa. ir 5 
kuopos Travesgyn, Pa. — nominavo į 
kanAidatns ani 'Vntrališkų viršininkų 
1915 metams žemiau pažymėtas y pa

fhumatiškioji Skausmai
yra tai Įkyri liga. Jeigu 
jus vargiu p.uui'ųs skaus
mai, vartokite

Severas

“Severos Gothardiškas Alie
jus greitai ir pasekmingai vei
kia. AS turčjau kojose reutna- 
tiškus skausmus ir negalėjau 
vaikščioti, bet po kelių patepi
mų su Severos Gotliardiškuoj'u 
Aliejum jaučiuosiu visiškai svei
kas. Visuomet laikysiu tatai sa
vo namuose. Mano du sunai 
gyrė jįjį, kaipo gera tepalų nik- 
derėjimuose ir išsisukimuos* 
iš priežasties sunkaus darbo. 
Minėtų gyduolę rekomenduoja
me visiems, kurie kenčia reu
matizmu. arba nuo nik.sterėjimų 
ir išsisukimų."

M. Czagala.
R. 1, Box 6, St. Louis, Mich.”

S“ Gothard Oil 
o apturėsite greitą, palengvinimą. Jįjį nurodome nuo 
neutaraligiškų skausmų, mėšlungiškų traukimų, niksterė-

. jitnų ir nuo užsigavimo. Jo veikmė yra gedaus išaiškin
ta viršitije patilpusiaire laiške, kurį neseną! apturėjome. 
Nuo dieglių ir skaudėjimų vartokite Severos Gothardil- 
kąjį Ahejų. Kaštuoja 25 ir 50 centus.

\AIKAMS IR SUAUGUSIEMS

SEVER A’S TAB-L.AX
(Severos Tab-Lax).

Cukrinis vidurių sulluosuo- 
tojas.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

GERAS MOLAS

Sevora’s Medicsiod Sk!n F'-'i
(Severos Gydantis, Odinis Muilas).

Puikiausia maudymui.
Kaštuoja 25 centus.

Ap.iekoje reikalaukite Severos Gydr.ol u ir neimkite jokių užvaduotų. Jeigu 
aptiekorius negalėtų išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tjesjog nuo 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

3 4 2,
1
1

29. Stulgis S. 4 kp.
30. Sutkus A. 2 kp.
3L Starolis Antanas 2 kp.
32. Savai ion is P. 2 kp.
33. Kukaitis E. G. 5 kp.
34. Stonis J. 1 kp.
35. Savukaitis J. 5 kp.
36. Urlakis Mateušas 1 kp.
37. Urbonas J. 4 kp.
38. Zabiela Kaz. 2 kp.
39. Zabiela Jurgis 2 kp.
40. Varašius Karolius 1 kp.

Iš viršminėtų ypatų, gavusių dau
giausia balsų, bus pastatyta po tris 
ypatas ant kiekvieno urėdo dėl tikro 
balsavimo.

Priegtam primenanti, idant kiekvie
nas kandidatas ant viršminėtų Centra- 
liškų urėdų būtų neatbūtinai ukėsas 
Suvienytų Valstijų.

12
13

1
1

3

2
1
1

— 1
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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)

g

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS. 

KUOPOMS ir KLIUBAMS!
Išdirbu visokias 

KUKARDAS, “BADGE*”, GUZIKUa IR 
ŽENKLELIUS.

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

spaudas draugystėms,
Ant žėdno pareik davimo prisiunčiu 

seni polius.
A. STRUPAS

NO V ELT Y M A N U F ACT U R E R 
123 Ferry St. Dep. L. Newark, N.J.

MUZ1KAUŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

Pajieškau kaimyno Juozo Laurinai
čio, Kauno gub., šaulių pav., Žagarės 
valsčiaus, Trumpaičių kaimo. Turiu 
nuo jo brolio iš Rygos laišką, kuris da
bar karėje. Malonės jis pats atsišauk
ti arba kas žino pranešti.

F. M all in
R F D. 1, Sellersville, Pa.

(87—91)

KONSTITUCIJA
Laisvos Progresyviškos 

Laike Ligos, Mirties ir 
po vardu 

KELIONEI 
DRAUGIJA

Travelers Aid
3 d. Gruodžio,

BROOKLYN, N.
(Įkorporuota).

Lithuanian
Uždėta

Draugijos 
Kelionės,

PAŠELPOS

Association
1912 m.

(Tąsa).
Kiekvienas naujas kandidatas,no

rėdamas įstoti į šią draugiją apgayin- 
gu būdu ar tai melagingu padavimu 
,-,avo amžiaus, ar tai su melagingais 
išpažinimais prie prisiegos, padarytos 
laike įstojimo į .šią draugiją, o vėliaus 
išsiaiškintų, jog naujas sąnarys įsiga
vo į šią dr-ją apgavingu būdu, ar tai 
slėpdamas savo ligą, ar tai savo amžį 
ir apsirgtų dar neišbuvęs pilnai 6 mė
nesių šioje dr-joje, ir tik lauktų su
kankant 6 mėnesių nuo jo įstojimo, 
kad tik išgavus ligos pašelpą arba po- 
smertinę apsaugą iš šios draugijos, 
tai tą visk? draugijai sužinojus ir fak
tiškai ištyrus, toksai narys tampa be 
jokių išsileisinimų išbrauktas iš L. K. 
P. D. be jokio atlyginimo.

K). Perstatymas naujo kandidato 
į šią draugiją yra geras, jeigu ir pats 
kandidatas nepribūna ant susirinkimo, 
bet draugai ir draugės, kurie turi nau
ją kandidatą dėlei perstatymo, turi pa
imti nuo jo $1.00 ir ant susirinkimo 
perduoti pinigus kuopos sekretoriui, o 
nuo sekretoriaus paimti įstojimo blan
ką ir priduoti tam kandidatui, nuo ku
rio priėmė pinigus dėlei perstatymo.

9.

SKYRIUS V.
Už ką sąnariams tampa atimtos 

t iesos gavimui ligos pašelpos 
postnertinės apsaugos ar

ba ir visai iš L. K. P. D.
išbrauktais tampa.

1. Jeigu nario arba narės liga, su
žeidimas arba mirtis atsitiktų iš prie
žasties perdaug vartojimo svaiginan
čių gėrymų. arba pasitaikvtų iš šios 
draugijos sąnarių toks, kuris girtuok
liautų, peštųsi su kitais ir taptų su
žeistu, tada negauna nei jokios pašel
pos laike ligos arba mirties; iš augš- 
čiau minėtos priežasties negauna po- 
smertinės apsaugos.

2. Nei vienas šios draugijos sąna
rys negauna posmertinės apsaugos, 
kuris tik iš priežasties girtuokliavimo 
užsitrauktu ant savęs kerštingą ne
apykantą nuo kitų girtuoklių ir per 
kerštą taptų nužudytas arba papildy
tų saužudystę.

3. ši dr-ja sužinojusi apie nario gir
tuokliavimą. pešimasi, ant kitų kerši
jimą vis iš priežasties girtuoklystės ir 
abelnai viso jo negražaus gyvenimo, 
tada draugija paliepia tokiam sąna
riui pasitaisyti ir nuo to viso susilai
kyti, bet nariui to nepaklausius, jis 
tampa išbrauktas iš L. K. P. I). be jo
kio atlyginimo.

4. Kiekvienas draugas ar draugė 
Šios draugijos bus išbraukti iš L. K. P. 
D., kurie tik nepi’dys draugijos įstaty
mų arba kurio tik peržengs įstatymus 
pagal skyrių IV §9.

Pajieškau draugės Paulinos Jonu
šaitės, Šaulių apskričio, Užvenčio pa
rapijos. 3 mėnesiai atgal gyveno 
Chicago, Ill. Meldžiu atsišaukti.

A. Jokšas
BellowsBox 528 Falls, Vt.

.Jono Mikolaičio 
ir Konstantino

iš mieste- 
Bazaso iš 

pav.,

Pajieškau 
lio Joniškio 
kaimo Šimkūnų. Abu šaulių 
Kauno gub., Gal jie patįs ar kas apie 
juos žino praneštų, už ką būsiu labai 
dėkingas.

praneštų, už ką būsiu labai

Er. Klastowskas
Vyse Ave., Bronx, N. Y.

Pajieškau savo draugo J. Kancere- 
vičiaus, Suvalkų gub., vedęs pačią iš 
Worcesterio Konstanc. Varnagiriutę, 
gyveno Woreesteryje praėjusį rudenį. 
Jeigu kas žinote ar jis pats, malonė
kite pranešti.

Leonas Žalimas,
15 Millbury St., Worcester, Mass.

Pajieškau pusbrolio K. Barausko, 
Kauno gub., Karsakinčs parapijos, 6 
metai Amerikoj. Pirmiau gyveno, ro- 
rodos, Boston, Mass, Meldžiu atsi
šaukti.

Ig. Sadauskas,
900 Washington Ave., Brhddoek, Pa.

Seinų pav., Polunų kaimo. 14 metų 
Amerikoj. Gyvena, rodos, Illinois val
stijoj.

Anthony Babarsky.
Park P'ace, Pa.

> pusbrolio Antano 
pae>na iš Viekšnių 

gub., girdėjau atva- 
Turiu svarbų rei- 

kas apie jį žino, ma
šinom antrašu.

Marta Geležiniutė,
46 Edward St., Rochester, N. Y.

Paj-eškau savi 
Briko, Lietuvoje 
miestelio, Kauno 
žiavęs Į Bostoną.

lonėkite pranešti

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

P. Marelis
1032 W. Lake St., Chicago, 111.

(84—88)

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

Andrius Kalasauckas 
Box 106, Puriton, Pa.

(84—88)

1. Bilas Vincas iš 2 kuopos
2. Bartkus Izidorius 2 kp.
3. Bikinas W. 4 kp.
4. Franckevičius P. 2 kp.
5. Genis M. 4 kp.6. Gustauckas K. 4 kp.
7. Grebliauckas K. 4 kp.
8. Jankus Juozas 1 kp.
9. Kazlauckas J. 1 k p.

10. Kvederis F. I. D. 4 k p.
11. Kiškis M. 2 kp.
12. Liepas Petras 3 kp.
13. Lekavičius Dom. * kp.
14. MaŽiukna Jonas 1 kp.
15. Molevičius Ignas 1 kp.
16. Mockaitis J. 4 kp.
17. Medvikis W. 4 kp.
18. Norkus P. 1 kp.
19. Nedzinskas St. 1 kp*
20. Parčevskas Jurgis 2 kp.
21. Pavėliūnas R. 4 kp.
22. Pečiūkėnas W. 4 pk.
23. Pikšris Fr. 4 kp.
24. Palkotas Jonas 1 kp.
25. Parčiukėnas 4 kp.
26. Riūkas J. 1 kp.
27. Rašinskas 4 kp.
28. Sodianis A. 4 kp.
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baisų

SKYRIUS VI.
Priėmimas Sąnariu pagal metų amžį.

VYRAMS:
Amžis l-mas 2-ras 3-Čias

18 iki 25 $1.00 $1.50 $2.00
25 iki 30 $1.50 $2.00 $2.50
30 iki 35 $2.00 $2.50 $4.00
35 iki 40 $3.00 $4.00 »»
10 iki 45 $4.00

MOTERIMS
Amžis l-mas 2-ras

16 iki 25 50 c. $1.00
25 iki 30 $1.00 $1.50
30 iki 35 $1.50 $2.00
35 iki 40 $2.50 $3.00

(Toliaus bus)

PAJIEŠKOJIMAI
Mano pati Kazimiera Butkevičienė 

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 m., ir Adelica 2į 
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
didelio vidutinio ūgio, plaukai tam
sus, veidas rusvas, panašus biskį į i- 
ta'ijoną.

Dr. Alex. O’Malley
(Specialistas)

RUPTUROS
TšGYDAU greit,atsakančiai 

galutinai.
DIRŽAI NEREIKALINGI ANT 

VISADOS.
Galutinas išgydymas rupturos (pa

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

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

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

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

Kalbama ir rašoma lietuviškai ir 
lenkiškai .

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

WILKES BARRE, PA.
ST.

■

W;

5A A i'a HZ’ ii Oi H * Reikalaudami katalogo pri-.VV J UyilHI. siųskite dvicentinę štampą ir
katalogą tuojaus gansits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainoms.
.1. GIRDI S, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

Užsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau oina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

“NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

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

t
Išpili! yk šitą blanką irprislųsk kartu su pinigais.

“ M A U J I E N 0 S ” 1841 S. Halstcd St., Chicago, III
Šiuotni prisiunčiu$ ----------- už "NAUJIENAS"-----------

metus ir meldžiu jas siųsti žino adresu:

L. 10

ŠEIMYNOS ISTORIJA
"Laisve” tik ką Išleido naują, labai nau

dingą knygelę “šeimynos Istorija”. Pagal 
\. Rubakino parašė A. R. Kaina tik K) c.

Knygelė tinka kiekvienam pasiskaityt, o 
ypač moterims.

Agentai galėtu paimt dešimtimis egzem
pliorių ir lengvai išplatintų.

“LAISVE”
'S3 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
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

s^k “°"®
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 APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių 
delyje sukrautos 

Kraujo Valytojas... 
(gyvasties Bahamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaisias del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio............... .
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos...........10c. ir
Pigulkos del kepenų.................
Blakių naikintojas.....................
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui.................
Nuo kojų prakaitavimo..........
(<ydanti mostis............................
Antiseptiškas muilas.................
Gumbo lašai....................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trcjanka Arba Trejos Devynieros 25c. 
iš Lietuvos pargabento*- visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

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

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

VINCAS J. DAUNORA, APnj..ri«.,
229 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. V

;ių gydančių medikamentų ir labai pasek- 
įvair as ligas. Tarpe kitų aptiekęs san- 
jr gaunamos sekančius gyduolės:

Nuo galvos skaudčjimo.lOc. ir 
Nuo kojų nuo-paudų. . 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo peršalimo......... .. .................
Plaukų stip'intojas. . . .25c. ir 
I inimentas aiba Expellcris...

plaukų žilimo 
lt. umatizmo.. 
lytiškų ligų., 
dusulio, 
kirmėlių

80.. 
60c.

28c. ir

. .fl .00

. . .18 
ir 1 00 
ir 1 00

.50

.50

.50
1.00
.25
.10

3.00
.25 
.25 
.50

N no

1.00

Nuo 
N uo 
Antbeptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
K .Totorija dėt vaikų 
Proškos drt dantų.
Kaipų naikintojas..

50c
50c

10c. ir

.25 

.10 
.25 
.50 
.25 
.50 

1.00 
1.00
.50 
.25 
.25 
.25 
.25
.25 
.10

Taipp.it

Nusipirk šias knygas:
GYVENIMO BANGA. Puikiai aprašo kovą tarp darbininkų Ir kapitale 

tų, streikus, muštynes ir t.t., 48 puslapiai. Kaina 15«.
i PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogų, komediją 
į “Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa

ranki jsidėti į kišenių. 44 puslapiai. Kaina 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikus skaitymai apie revoliuciją Lie

tuvoje. Paveikslai parodo, kaip revoliucijonieriai išvagia kali 
nius. 48 puslapiai. Kaina

Iub nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymą 
o kaštuos tik -4Š>Xc©ntai.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

“LAISVES”
*

SPAUSTUVE.

“Laisvės” Spaustuvė yra didžiausia iš visų 
lietuviškų spaustuvių Amerikoje. Ji įreng
ta pagal naujausius technikos reikalavimus, 
(odei 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.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda pirmos kliasos MĖSI- 

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

340 Grand St

Platinkit “LAISVĘ”
f

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

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

Taipp.it
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PARSIDUODA SALIŪNAS IR ŠO
KIAMS SALĖ.

Parsiduoda saliūnas iš šokiams salė. 
Jau 20 metų kaip įsteigta. Galima 
laryti geras biznis. Parsiduoda la
bai pigiai. Norinti pirkti, atsišaukite 
iuogreičiausiai.

K. Bentkownki
>6 No. 7th St., Brooklyn, N. Y.

(87—91)

Wirtalla’s šokių Mokyklli atsidarys 
Utarninko vakarą, 13 Octoberio, 1914, 
svetainėj Oram 
Conn . Visi ve 
bus mokinami, 
mot erinis—15c. 
bus duodamos po 
75c. už lekciją:

K A M BA RYSI ŠSI RA NI) A V O.I A.
Geras, šviesus kambarys su šiluma 

dėl dviejų vaikinų išsirandavoja.
■ Atsišaukit po adresu:

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

(8C>—88)
ŠOKIŲ MOKYKLA.
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JOSEPH SCHNEIDER,
236 Grand st. Brooklyn,N.Y

• Hall, Manchester, 
lusios mados šokia:
Įžanga vyrams 25c., 
Privatiškos lekcijos 

1-mam Octoberio

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda piln 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai ■ 
trumpame laike. I

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St., :: Chicago, III.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Persija gali įsikist karėn.
Tavrizo mieste, Persijoj, 

Rusija suareštavo Austrijos 
pasiuntinį. Taip išeina, kad 
Rusija Persijoj gaspado- 
riauja, kaip ir namie.

Jisai sako, kad tai esanti 
pasekmė lekcijos, kuri įgyta 
nuo Europos karės.

JSuv. Valstijų neutralitetas
Suv. Valstijos apskelbė ne

utralitetą karėje tarpe tur
kų ir anglų.

bodus, kad ir ta pati publi 
ka veik išbėgiojo. Tegu 
tautiečiai dar labiau šelpia 
Gabrį ir plūsta ant Lietuvos 
Šelpimo Fondo. Tuomet jų 
prakalbų galės klausyt sie
nos. ‘ Klausytojas.

Mėsa ve! pabrango.
Iš priežasties uždarymo 

Chicagos stockyardų (dėlei 
gyvulių ligos) ir pas mus pa
brango mėsa. Jautienos kai
na pašoko jau ant 2 c. ant 
svaro ir manoma, kad bėgy
je savaitės dar bus branges
nė. Veršiena taip-pat pa
brango.

Būkite unijistes!
New Yorke, Cooper Uni- 

on’e kalbėjo naujai išrinkta
sis socijalistų kongresmanas 

Atkreipiu atydą draugų, Meyer London. Jo klausėsi 
kurie jau esate prelekcijų 300 baltarūbių siuvėčkų.

M. London pasakė: “Kuo
met aš įeisiu kongreso rū- 
man, tai pamėginsiu pasirū
pint, kad būtų išleistas įsta
tymas, sulyg kurio jokis dar- 
binikas negalės vesti mergi
nos, jeigu ji neprigulės prie 
unijos”.

Brooklyno lietuvaitės, ap
sisaugokite !

Atydai prelekcijų renginio’ 
komisijos.

surengimo komisijoj, kad 
jau metas pradėti veikti.

Laiko jau tiktai tris savai
tes teturime, o dar, turbūt, 
niekas nepakvietė prelegen
tų. Męs žinome, kad prele
gentas iš piršto neišlaužš 
kokijį nebūk prelekciją.

Taigi, draugai, męs turė
tume padaryt susirinkimą 
dėlei apkalbėjimo, kokius 
kviesime prelegentus. Ap
kalbėti juo labiau turime,nes 
ne viena organizacija ren
gia tas prelekcijas, bet net 
trįs: L. A. D., L. S. S. 19 kp., 
ir Lietuvių Kriaučių Unijos 
54 skyrius. V. Ž.

New Yorko sufragistės 
parengė didžiausį mass-mi- 
tingą Carnegie Hall ir čia 
jau ant vietos sudėjo $106,- 
000 agitacijos reikalams.

Matomai, turi pasišventi
mą.

J. Gabrio prakalba.
Central Brooklyne, 2 d. 

lapkr., kun. Kuodis parengė 
Gabriui prakalbas. Be Ga
brio kalbėjo dar ir p. Kru- 
šinskas ir dar tūlas kunigas. 
Gabrys primalė nebūtų da
lykų apie Brooklyno Visuo
tinąjį Seimą. Aukų surinko 
4$82.25. Išrinko komitetą iš 
14 narių, kurie eis per stubas 
aukų rinkt. Iš čia surinktų 
aukų trečia dalis bus paskir
ta J. Gabrio biurui. Kun. 
Milukas prašė, kad pusė bū
tų paskirta Gabrio biurui. 
Vienok nubalsavo, kad skirt 
tik trečdalį.

Išėjo publikos didelis ap
gavimas. Pirm rinkimo au
kų sakė, kad pinigai eis nu- 
kentėjusiems nuo karės. Už
tai žmonės ir aukavo. Bet1 vv 
dabar žmonės labai pasipik-l M. Londonas sakėsi ke
tino, kad taip daug pinigų ' tankiausiai parvažiuosiąs iš 
eis tuštiems dalykams. Ei-j Washingtono išduoti rapor- 
nant namo, vis girdėjosi pa-[tą savo rinkėjams.
nieką tokiam jų darbui. Jei- ----- --------
jgu pirm rinkimo būtų žino- Lietuviu Apšvietos drau- 
ta, kad trečia dalis eis Gab- gijos extra susirinkimas ai
riui, tai nei pusės nebūtų sudribus 11 d. lapkričio t. y. se- 

redoje; 8 vai. vakare tautiš
ko namo svetainėje.

Draugai ir draugės! Šis 
susirinkimas yra šaukiamas 
dėl apsvarstymo svarbių da
lykų, užtad malonėkite visi 
atsilankyti.

Draugiškai
Rašt. S. Parulis.

Milžiniškas socijalistų mi
tingas.

8 d. lapkr. New Yorke, 
Madison Square Garden, di
džiausioje svetainėje šiame 
mieste, o gal ir visoj 
Amerikoj, atsibuvo milžiniš
kas socijalistų mitingas, ku
riame kalbėjo Meyer Lon 
don, New Yorko darbininkų 
kongresmanas.

Tik pamislyti verta, kad 
toje svetainėje tilpo nuo 15,- 
000 iki 20,000 žmonių. Jau 
tasai vienas faktas parodo, 
kaip smarkiai pakilo socija
listų įtekmė mūsų didmiesty.

Šalę M. Londono buvo dar 
ir daugiau kalbėtojų. Visus 
juos publika pasitiko gau
siausiu rankų plojimu. Bu
vo ir muzikos gabalėlių.

aukavę.
Aš girdėjau, kaip moterė

lės sale manęs aimanavo: 
‘Tai, dievulėliau, kaip čia 
pasieks Lietuva tie pinigai, 
jeigu ir jiems čia reikalingi”.

Aš turiu patėmyt, kad jei
gu kunigai surinks, padė
tim $100,000, tai juk $33,000 
klius Gabrio biurui.

Prieš tukins pasielgimus 
visi lietuviai turi protestuo-j 
ti.

Geneseo, N. Y. šią savaitę 
•asidės nusibankrūtyjusio 

teis-

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

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

UŽDYKĄ PRADfiS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nedėljomis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vienų iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymėjimų moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda didžiausių gydytojui pagelbų. 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, 
ka? dedasT viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymų.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, širdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No
sies ir Gerklės, 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 pasekme.nis.

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

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

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 Netlėliomis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

DR. J. C. BROWIN
50 W. 30”th St., arti 6-th Ave., New York, N. Y.

OFFISO VALANDOS: NEDALIOMIS:
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.

• SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NRW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

‘bV^GJ4F4FONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00, 
Atiduodame tik už .................

Tą gr a taloną gv*rantuo|ame iit l> a»tij.

su 21 perlu Klevišiu, 8 basaia 
Vertės $18.00, tik už *

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basę 

Vartės $26.00, tik už

k
AtetŲnkite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiusime muzikališką instru
mentą, kokį jus tik norėsite.

Męs užlaikomo specijališkai rusą meistrą, kurk pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus Ir Fonografus.

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

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

vieną praktiką.
Prie darbo, aidiečiai, prie 

darbo!
V. A. Zapereckas.

NEPRALEISKIT PROGOS!
Parsiduoda BUČERNĖ ir GROCER- 

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 kostuinierių. Parduodu del to, 
kad neturiu sveikatos. Adresas:

CH. WOLTNER
OGLESBY, ILL.

(86—89)

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.
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PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti nx>slrgus, taip-pat 
Ir kur grrelt išsigydyti, ly- 
pflal ta knyięa

"DAKTARAS" 
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti.

Išgydau Vyrus Greitai
V A P Afi gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo,
V AIvlvv/VCLL. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir aukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubosimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PROQTATITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba I IVUm 1 A 11 i lu . tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda enerpjos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai k6- 
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
CYPU IC Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- □ 11 1L<10. rj0 spalvos plėtmai, skauduliai, Žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mann gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. N5- 
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuoaytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo

Nusilpnčję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas Įtek
mes pirmesnio nualinimo irbesotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
.už viską sugrąžina išaikvotą iiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkites išsigy
dyti antyisados. Aš suteikiu ant-

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

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinčja, Jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita kpyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventu Čiou viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

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

YPATINGAI serganti, nusilpnčję, sukliu
rę, pasigadinę per Jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis Šviežio
mis teip 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 knygą, išsigydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 i# 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utainh. 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8,

visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QI APTOQ 1 Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip
OL>/AI I L<ikJVzkJ. tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skau iuliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antyis-idos greitai ir užlaikau J . 
slaptybėje.
S TKM C PI ] 12 A lfiKY4au paa tuos, kuriuos daktarai jau buvo atataak* Mgydyti.

i i dau l>e jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo Manto.
Tuojau# duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu iigydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -°udas chronišku ligų yra vienas Ii geriausiu, ką užtikriname, jog visada atnete areraa. 
pas®kmes. Gydau Augu. Galvoe, širdies" Gerkles. Plaučiu, Krutinės, Pečiu, Kepenų, Pilve. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Smegenų, Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligaa, 
Ai netikiu j gydymą laiškais, todėl neklauskite manės patarimu. Kurie gyvenate toltasu 
atvažiuokite pas mano ant vienos dienos.o aš jums tikrą teisybe pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

HD RVPRIF 208 W. 42nd St., arti BroadwayDIIV11E, NEW YORK CITY, N. Y.

ALNOJF Jaunoji
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuviu laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supratu 
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

✓

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

Užsisakyk tuojau*:

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

n i
Aš kviečiu Central Brook- bankieriaus Siegelio 

lyno ir visos Amerikos lietu- maS- .........................
vius siusti pinigus Lietuvos Į J1 kaltinti ir ginti stoja la- 
Šelpimo Fondui,, kuris yra daug žymių advokatų, 
bepartyviškas ir kurin su- i 
siųsti pinigai eis vien tik ne
laimingų gelbėjimui.

P. Repečka.

Farm a Norwich, Conn., prie New London; 150 
akrų žemės, 12 akrų dirbamos žemės, ręstas miš
kas ir ganykla. Daugybė vaisingi] medžių: obelių, 
grūšių, pyėių ir 1.1. Šluba iš 10 kambarių, 2 pasto
gės vežimams, tvarias, kluonas ir vištininkas. Žemės 
kavalkas užsėtas rugiais. 2‘:mylios nuo elektrikai io 
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. M IŽĄ R A 

183 Roebling Street,

LIETUVIŠKA

Brooklyn, N. Y.

A1S1SAUKIMAS I V1SUS SERGANČIUS
KADA TU GIMEI?

IIMP <

I K

Žeminu paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Retinu. lizino......................... $1.0o
Kraujo Valytojas........... ,............. $1.00
Vidurių Reguliatorius....................... 60<
Trojanka.......................25c, 50cir$1.0o

Ir visokias kitokias gyduoles nu< 
visokiy ligy, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtų.

Akuserka]
Pabaigų ai kurną Womans Medical 

College, Baltimore, Md. I
Pasekmingai atlieka savo darbą prie £ 

Riindymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir J* 
pageltą i n vairiose moterų ligose. F

F. Stropiene,^“ |
SO. BOSTOJN. MASS. ¥

I I

Liet. Preserių Unijos 58 
skyriaus susirinkimas atsi
bus Ketverge, 12 d. Lapkri
čio pas p. Draugelį, 8 vai. va
kare. Malonėkit visi pribū
ti, nes yra svarbių reikalų.

F. Svetikas, Sekr.

Didelis balius draugystės 
šv. Kazimiero atsibus Suba- 
toj, 14 d. lapkričio Tautiška
me Name.

Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Įžanga į svetainę su padėji
mu drapanų vyrams 25c., 
merginoms 15c.

Muzika po vadovyste Gu
do.

Tėvynės Mylėtojų draugi
jos prakalbos, kurios atsibu
vo pėtnyčioje, 6 d. lapkr., su
traukė labai mažai publikos.

Kalbėtojai buvo tokie nuo-

Nedėlioj, 8 d. lapkričio 
“Aido” choras turėjo paren
gęs šeimynišką pasilinksmi
nimą Sokolų salėj. Jame da
lyvavo tik aidiečiai ir jų pa
šaliniai draugai. Patsai pa
silinksminimas buvo puikus, 
nes buvo žaidžiama įvairus 
žaislai, dainuojama ir šo
kiai.

Apie 8 vai. vakare buvo 
vakarienė. Laike vakarie
nės drg. J. Šukys pasakė 
Drakalbėlę apie dailės vertę. 
Taipgi, pabriežė, kad pasidė- 
kavojant p. L. Eremino 
energiškam pasišventimui 
dailės srytyje — tas likos 
pusėtinai atsiekta.
v. val- nakties, aidie
čiai ir jų draugai, išsiskirstė 
visi linksmi namo.

Nuo savęs nariu priminti, 
kad persikėlus iš tautiško 
namo į sokolų salę, pas aidie- 
čius pakilo puikus ūpas prie 
dainų, nes svetainė gana 
švari. Ir aš manau, kad visi 
lankys su mielu noru kiek-

PROF. DR. OWEN, garsingas specijalistas 
šaukia visus, kurie neaplaikč pagelbos iš ki
tų daktarų, taipogi ir tų, kurie jau neturi 
viltį išsigydyt, atsišaukit pas jį, klausiant 
rodos ir pagelbos.
PROF. DR. OWEN per 34 metus buvo di
džiausiuose ligonbučiuosc pasaulio ir išgy
dė tūkstančius nuo tokios pat ligos, kaię ir 
JŪSŲ, užtai nėra skirtumo, kaip seniai ir 
kokia liga sergate, PRO F. DR. OWEN jeigu 
apsiima JUS gydyt, tai galite būti pertik
rinti, kad sugrąžins jums sveikatą. PROF. 
DR. OWEN šaukia jus atsišaukt pas jj laiš
ku arba ypatiškai, o tikrai sugrąžins jums 
sveikatą.

Rašykite lietuviškai ant šio ant rašo:
221 E. 17th bt. Dept. 26

NEW YORK, IN. Y.
OFFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vai. vakaro. 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Nedaliomis 
nuo 10 iki 1 vai. po pietų.

PROF. OWEN
.Prof. OWEN, M. D

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

REIKALAUJU VAIKŲ.
Aš norėčiau gauti mažų vaikučių 

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

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

(79--.87)

Prisiųsk savo adresą ir kokiam 
mėnesy tu gimęs, ir 10c. dėl prisiun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo ta
lentas, kuom ir kada turi užsiimti, 
su kokia vpata apsivesti, kaip au
ginti kūdikius pagal jų mėnesio pla
netą. Planetos daikte dėl vvrų ir 
moterų. Neužmiršk pažymėti mė
nesį savo gimimo. Adresuok:

A. ŽVINGILAS,
P. O. BOX 3282, BOSTON, MASS.

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21Q14 ir 2101*

Telephone 4879 Bushwick. 
DR. M. MENDALIS.

Specijalistas Moterų Ligq 
106 Howard Ave., Kan 

Halsey St 
BROOKLYN, N. Y.




