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Vokiečiai neatsidžiaugia 
jog savo “Emden” laimėjimais.
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CHINIJA MOBILIZUOJASI
TURKAI PRANEŠA APIE LA1MĖJIMA

RUSŲ KARIUMENE ĮSIVERŽĖ POZNANIAUS KUNIGAIKSTIJON

Pranašauja.

davusiomis šalimis.
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Russkija Viedomosti” sa- karės. Sako, kad karės ir
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ruo-

sijos laivyną, kurmis atakavo sąlygas.
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Pržemyslas vis dar laikosi.
Galinga Austrijos tvirto

ve Galicijoje Pržemysl vis 
dar nepasiduoda rusams.

Dabar ji rengiasi prie di-

tas skelbia, kad iš Pržemyslo 
liepta išvažiuot visiems gy
ventojams, kurie neturi mai
sto trims menesiams.

Vokiečiai tuomi labai nu
sidžiaugę, nes mano, . 
jiems pavyks sukūrstyt ir 
chinus.

džiausiu atakų iš rusų pu
sės.

Danų dienraščio “Berling-

Cholera platinasi.
Cholera visoj Austrijoj 

smarkiai platinasi. Cholera 
ligišiol užėmė 600 Austrijos 
valsčių.

glas, pranašauja, ta Franciją ir Angliją, va- prie išėjimo iš uosto keturis 
kad vokiečiai turės dindamas jąs žydams parsi- anglies laivus ir “Koenigu- 
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Kiek žuvo?
Išviso ligišiol Vo

kietijoj žuvo, sužei
sta ir dingo 509,000 
kareivių.

Caras būk tai atmetęs.
Prieš kelias savaites Vo

kietija siūlė taikinties ir 
Franci jai, bet ir šioji nesuti
ko.

Rusai giria lenkus.
Maskvos laikraščiai pilni 

didžiausių pagirimų len
kams, kurie būk tai eina iš
vien su rusais. Rusų visuo-

Pulkininkas Wil- mylintis savo tėviškę”, 
loughby Verner,an-1 Tasai pats dienraštis plūs-

tuvoj, nebeliko jau vokiečių' liausiąs sumišimas. Kaize
ris siunčia daugiau kariškų 
spėkų. Karės laukan trau-

Eina du sykiu savaitėj: Utarninke ir Petnyčioj 
Lietuviq Ko-operat y vilke Spaudos Bendrovė
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IV Metas
AMERIKOS DAR
BO FEDERACIJOS 

KONVENCIJA.
SENOJI KRIAUČIŲ 

FRAKCIJA LAIMĖJO.
Philadelphia, Pa. — 9 d. 

lapkričio atsivėrė metinįs 
suvažiavimas Amerikos 
Darbo Federacijos, didžiau
sios organizacijos šioje šaly
je.

Federacijon dabar priguli 
jau suvirs du milijonu orga
nizuotų darbininkų. Per pa
skutinį metą prisidėjo 62,000 
narių.

Paskutiniu metu išduota 
225 charteriai naujiems sky
riams.

Organizacija gana smar
kiai progresuoja. Suvažia
vimas užsitęs net dvi savai- 
ti. Philadelphijos miestas 
davė $25.000 uždengimui su
važiavimo expensu. Ligišiol 
dar nei vienas miestas taip 
gražiai nepasielgė.

Suvažiavime jau pasižy
mėjo dvi sriovės—pirmei
viškai - socijalistiška ir at- 
žagareiviška, kurios vado
vu yra prezidentas Gom- 
pers.

Visoj Federacijoj didžiau
sia uiųja yra United Mine 
Workers, kurion priklauso 
400,000 narių. Ta unija vi
suomet buvo priešinga Gom- 
perso gaspadoriavimui. Ir 
jeigu prie tos unijos prisidė- šė būrį vokiečių kareivių,

MŪŠIAI TIES STALUPĖ
NAIS IR VIŠTYČIU.

Jau seniau buvom pranešę, 
jog Prūsų parubežy,Su valkų 
gub., vokiečiai visur pasi
traukė. Laikėsi jie tik ties 
Virbalium, bet,pagaliaus,ru
sai prasimušė pro vokiečių 
eiles ir ties Virbalium.

Rusai išnaujo užėmė Šir
vintą, Stalupėnus ir Golda- 
pę- „ .Rusai buvo pranašę, jog 
paimtas nelaisvėn garsus; 
vokiečių karvedys, Hinden-I 
burg, vienok, vokiečių šta-į 
bas tą užgina ir tvirtina, kad 
Hindenburg nėra paimtas 
nelaisvėn.

Rusai sakosi užėmę Sol
dau. Rusai vėl įsikūrė Ro
mintą drave, netoli Vištyčio, 
kuris priguli pačiam vokie
čių kaizeriui.

Taigi, visi pranešimai iš 
Petrogrado skelbia apie ru
sų naujus laimėjimus.
* - Rusai įsigalėjo 't apy
gardose. Ties Neidenbur- 
gu, 24 mylios nuo Karaliau

čiaus, rusų kavalerija sumu-

tų dar tiek kitų unijų narių, saugojusių staciją Našakus. y 
tuomet Gompersas nebūtų j 
bosu A. F. L. ;

Suvažiavime dalyvavo a- 
bidvi kriaučių unijos frakci
jos. Kaip žinoma, United 
Garment Workers skilo į dvi 
dalis. Senoji atžagareiviška 
frakcija yra vadovaujama 
Rickertu. Su juo eina 40,000 
kriaučių. Naujoji frakcija 
turi savo pusėje 60.000 uni
jistų. Ir viena ir kita frak
cija atsiuntė suvažiaviman 
delegatus teisybės jieškoti ir 
reikalauti, kad ją, o ne kitą, 
konvencija pripažintų lega- 
liška.

Kol kas laimėjo senieji, su 
Rickertu einanti. Vienok 
naujoji frakcija nepasiduos. 
Ji stengsis pakelt klausimą 
išnaujo. Daugelis delegatų 
pritaria naujai frakcijai, su 
kuria eina dauguma kriau
čių. Rickertas gi yra žino
mas atžagareivis ir todėl, 
tuo tarpu, jam pavyko lai
mėti.

Pirma dieną kalbėta apie 
karę. Sekretorius Morrison 
pasakė, kad popierinės rezo
liucijos nieko nepadės. Rei
kia aktyviškesnio veikimo.

Gauta telegrama nuo vo
kiečių unijistų vadovo Karo- 
liaus Legieno. Telegrama

1,250,000 pasiruošę 
į karę;

Lordas Kitche
ner pasakė, kad 
šiuomi laiku Angli
ja gali pastatyt ka
rės lauke 1,250,000 
kareivių. Betgi, jii 
reikia dar daugiau.
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MBerlynas, 11 d. lapkričio. 
;— Vokiečiams pavyko mū
šys ties Vištyčio ežeru. To
nais jie paėmė 4,000 rusų be
laisvių ir atmušė rusus iš 
Prūsijos.

Vokiečiai sakosi ir vėl iš
viję rusus iš Stalupėnų.

Jeigu taip yra iš teisybės, 
tai galima padaryt išvedi
mą : rusai veja vokiečius, ka-, _
<la‘ šie įsiveržia Rusijon, o! ske "fidende’^koresponden-

Caras Mikė susikrovė sau sostą iš Rusijos žmonių la
vonų, apgaudinėdamas juos visokiais manifestais ir du
rnomis. Bet neilgai jis ant to sosto sėdėdamas iš pypku
tės burbulus leis. Apgautieji žmonės, apsiginklavę kuom 
papuolė, artinasi prie caro ir, galbūt, netrukus bus jam 
kaput

vokiečiai veja rusus, kuomet i 
šie įsiveržia į Prusus. Kiek
vienam, vadinasi, sekasi sa
vo žemėje.

Taip, Lietuvos parubežy 
neliks vietelės, kuri nebūtų 
gausiai aplaistyta žmonių 
krauju.

Vokiečiai bėga prieš rusus.
Dalis rusų kariumenės jau 

įsiveržė į didžiąją Pozna
niaus kunigaikštiją, ties 
Prošken. Rusų tikslas eiti 
ant Poznaniaus.

Poznaniaus kunigaikštijos 
gyventojai miniomis bėga iš 
namų į Saksoniją ir Silezijos 
sostainę Breslavlį.

TIK 25 MYLIOS NUO 
KRAKOVO.

Petrograd. — Rusijos ka
valerija randasi jau tik 25 
mylios nuo Krakovo.

Šiuomi laiku ant Rusijos 
teritorijos, Lenkijoj ir Lie-j’ Silezijoj ir Poznaniuj bai- 
fiivni nuhnlilrn imi vnlrinnin 

ir austrų. Tokį pranešimą 
padavė Rusijos karės ofisas.

Apsigynimo linija, kurią 
vokiečiai buvo labai sudrūti- 
nę tarpe Čenstachavo ir Ka- 
lišo — apleista.

pasiųsta iš Olandijos. Tarpi Suėmė vokiečių generolą.
kitko, I.egien praneša, kad Q. • . Mūšyje ties
1915 metais negales būtiis,e,ądz>. V.art.os. Pakrašty, 

| rusai suėmė nelaisvėn vokie
čių generolą von Liebert, 
kuris buvo Lodziaus komen
dantu, kuomet tą miestą val
dė vokiečiai.

Rusai, vydami austrus ir 
vokiečius, užėmė Miechovą, 
miestelį, kuris randasi 44 
mylias atstu nuo Kielcų.

Galicijoje rusai užėmė 
Tarnovą, o taip-pat. ir mies
telius Rzesow, Dynow ir Ly- 
sko.

tarp tau tiško unijistų suva
žiavimo.

Įnešta rezoliucija (delega
tu E. M. Davies) sutverti ne- 
prigulmingą darbo .partiją. 
Šitas įnešimas,veikiausia, at- 
puls.

Socijalistai sako, kad jų 
partija esanti tikriausia 
darbo partija ir naujos ne
reikia. Gompers ir jo drau
gai laukia paguodos iš de
mokratų. Sekretorius Mor
rison savo atskaitoj baisiai 
išgyrė Wilsoną ir demokra
tus, kaipo didžiausius darbo 
geradėjus.

menė gausiai aukauja lenkų 
sušelpimuL‘T - --
ko, kad dabar abidvi tautos 
—lenkai ir rusai susi riš bro
liškumo ryšiais.

Turkai sumušė rusus.
Berlynas, 12 d.lapkričio.— 

Oficijališkai pranešama, kad 
po dviejų dienų smarkaus 
mūšio ant Kaukazo rubežių 
Turkijos kariumenė visiškai 
sumušė rusus ir užėmė visas 
rusų kariumenės pozicijas.

Turkų laivynas vijosi Ru-

uostą Kosiu, bet laivynui pa
vyko pabėgti miglose.

Apie tą patį mūšį rusų ge- 
nerališkas štabas nieko tikro 
nepraneša. Tik sako, kad 

kia visi Saksonijos ir Silezi- turkai gavo daug pagelbos, 
betgi, rusai užsilaikė ant sa
vo pozicijų.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad turkų kariumenės ko- 
manduotojai yra vokiečių 
aficieriai.

jos tvirtovių garnizonai.
Vokiečiai nelaukė taip 

staigaus rusų užpuolimo. 
Jie manė, kad rusai bijosis 
žiemos ir nebus prisirengę, 
bet išėjo visai atbulai.

Carukas irgi nori kariaut.
Mikės Ii sūnus, Aleksie

jus, kuris turi lOį metų, iš
vien su savo tėvu buvo nu
vykęs karės frontan. Dabar 
jisai sugrįžo Petrogradan ir 
tankiai aplanko sužeistuo
sius.

Jisai sako: “Kuomet būsiu 
vyras, tai eisiu kariauti 
prieš vokiečius. Tėvas sako, 
kad dabar esu dar per jau
nas”.

Rusai juodašimčiai giria vo
kiečių kaizerį.

Rusų juodašimčių laikraš
tis “Russkoje Znamia” išsi
juosęs giria vokiečių kaize
rį.

Tasai laikraštis rašo pa
našiai: “Žydbernių laikraš
čiai vadina Villių pamišėliu. 
Ne, tai ne pamišėlis, bet ga
biausias valdytojas. Villius 
visu savo valdymu prirodė, 
kokią geradėjingą įtekmę 
gali turėt monarchą, moky
tas, protingas, energiškas ir

Pagaliaus betgi “Emden” 
žuvo.

Jį užmatė Australijos 
kreiseris “Sydney” neto! 
Cocos salyno. Tarpe “Syd
ney” ir “Emden” prasidėjo 
smarkus mūšys.

“Sydney” laimėjo, 
den” užsidegė ir žuvo.

200 matrosų ant kreiserio 
“Emden” nuskendo ar sude
gė. Kapitonas tapo išgelbė
tas. Likusiems gyvais “Em- 
deno” kareiviams neatimta 
kardų.

Tuom pačiu laiku atėjo ži
nia, kad Afrikos pakrašty 
pavyko užkimšti uoste antrą 
vokiečių kreiserį “Koenigs- 
berg”. Anglai paskandino

pasitraukti iš Bel
gijos ir Francijos.

Ęareinėje, kadangi 
ten turi puikiausias 
fortifikacijas. Taip, 
jog francūzai vis- 
viena negalės įsi
veržti Vokietijon.

Pačioj Turkijoj nėra vieny
bės.

Pačioje Turkijoje eina aš
tri partijų kova. Jaunatur- 
kių partija eina išvien su vo
kiečiais ir ji, galima sakyt, 
tą karę prirengė.

Kita gi dalis turkų nenori

vokiečių priešus Turkijoj 
teisia karės lauko teismu.

Prancūzų laikraščiai net 
rašo, kad patsai sultanas bu
vo areštuotas, kadangi jisai 
priešinosi karei.

Rusija nesutinka taikinties.
Dienraščio “The World” 

Rymo korespondentas iš iš
tikimų šaltinių sužinojo, kad 
nepaprasti Rusijos laimėji
mai labai išgązdino Vokieti
ją ir ji pasiūlyjo carui taikos

Maištai Rusijoj.
Iš Sofijos praneša, kad O- 

desos gyventojai miniomis 
bėga į Rusijos gilumą.

Iš Berlyno rašo, kad dau
gely Rusijos vietų kilo riau
šės.

Darbininkų sukilimai pra
sidėjo Ekatcrinoslave.

Rusų rezervistai pakelė 
maištą Lugauske. Penkioli
ka rezervistų tapo tuoj su
šaudyta.

Iš Berlyno duodama žinot, 
kad vokiečiams užteks spė
kų, kad atsilaikyt prieš rusų 
įsiveržimą į Vokietiją.

20 žmonių mirė Varšavoj.
Petrogrado ’ dienraščiai 

skelbia, kad Varšavoje mirė 
20 ypatų nuo zaizdų, kurias 
gavo, kuomet vokiečiai iš sa
vo orlaiviu svaidė bombas, v

Kiek yra lenkų legionistų?
Vengrų dienraštis “Pester 

Lloyd” sako, kad lenkų ligi- 
onistų, kurie kariauja len
kiškuose pulkuose,yra 16,000 
ir kasdien legionistų skai
čius eina didyn.

Tarpte legionistų puikiau
sia pasižymėjo pulkininko 
Pilsudskio pulkas.

Rusijos pienai.
Rusai turi viltį greitu lai

ku galutinai apveikti aust
rus. Jie sako, kad tvirtovė 
Pržemysl ilgai neužsilaikys, 
o užėmę Krakovą, jie turės 
savo rankose jau visą Galici
ją . V .Netoli Pržemyslo rusai 
paėmę 1,000 austrų nelais
vėn. Taip-pat jiems pavyko 
paimt daug kanuolių.

Užėmę Galiciją, rusai pa
trauks su visa savo spėka 
ant Poznaniaus.

Tarpe vokiečių viešpatau
ja nusiminimas.

Chinija mobilizuojasi.
Chinijoj buvo dalinė mo

bilizacija.
Rusų ambasadorius Chini- 

ioj protestavo prieš tai, kad 
Chinija traukia savo kariu- 
menę į Mandžiūriją.

i berg” dabar užkimštas.
Anglai nepaprastai im- 

I džiute tais įiimėjĮmais. Ad- 
miraitija praneša, tad dabar 
Ramusis ir Indijos vandeny
nai yra liuosi nuo priešų lai
vų.

Vokiečiai grąsina belgams.
Vokiečiai sako, jog nepa

velys dalinti belgams maiste., 
i atgabenamo iš Anglijos, jei
gu jie nestos prie normalis- 
ko darbo.

Vokiečiai mėgsta žmones 
“muštravoti”, bet grąsinti 
panašiai yra begėdiška.

Belgijos gelžkelininkai 
šiasi prie streiko.

Amsterdam, Olandija. — 
Laikraštis “Vaterland” tvir
tina, kad Belgijoj galima 
laukti streiko ant gelžkelių.

Gelžkelių darbininkai no
ri užkenkt Vokietijai gaben
ti kareivius.

Sakosi sumušę serbus.
Vakarinėj Serbijoj tris 

dienas tęsėsi mūšys tarpe 
serbų ir austrų. Iš serbų 
pusės dalyvavo 120,000 ka
reivių. '

Austrai laimėjo. Jie na- 
ėmė daug serbu nelaisvėn ir 
«serbų kariumenė tapo galu
tinai atstumta linkui Valje- 
vo. •

Austrijos karės orlaivis 
pasirodė virš Cetinje, Juod
kalnijos sostamiesčio, ir me
tė gana daug bombų. Su
gadinta gelžkelio stacija.

ANGLAI NUDŽIUGĘ, KAI 
ŽUVO EMDEN.

Vokiečių karės laivas“Em- 
den” baisybes nuostolių pri
dirbo Anglijos prekybai Ra- 
miamjame ir Indijos vande
nynuose. |

“Emden” stebuklingai mo
kėjo slapstyties, nors jį gau
dė 70 karės laivų. Per truml- 
pą laiką “Emden” nuskandi
no 24 anglų, francūzų, rusų 
ir japonų prekybos laivus. Ir 
vistik jo negalėjo nutvert

Vokiečiai užėmė Dixmude.
šiaurinėj Belgijoj mūšiai 

tęsiasi. Vokiečiams pavyko 
užimti Dixmude ir pastumti 
francūzus su anglais atgal.

Kova ta, kaip žinia,eina už 
valdymą kanalu.

Kariaujančios nacijos su 
dideliu nekantrumu laukia 
kuo pasibaigs tie mūšiai Bel
gijos pajūryj. Jeigu laimės 
vokiečiai ir jiems pavyks at- 
kirst Angliją nuo kontinen
to, tai jiems bus didžiausia 
nauda.

Vokiečiai vėl paskandino 
anglų kreiserį.

London, 12 d. lapkričio. — 
Oficiališkas presos biuras 
praneša, kad vokiečių po
vandeninis laivas torpedavo 
anglų kreiserį “Nigeri’ ir 
kreiseris tuoj nuskendo.

Matrosai ir aficieriai tapo 
išgelbėti.

Išviso ligišiol 8 anglų krei
seriai tapo paskandinti vo
kiečių povandeniniais lai
vais.

Turkai paėmė Britanijos 
fortą.

Turkams sekasi Egipte.
Jie užėmė fortą Sheikzar 

netoli EI Arisk. Tasai for
tas randasi ant rubežiaus 
Palestinos ir Egipto.

Rusai sakosi laimėję.
Petrogradas, 12 d. lapkr. 

— Rytų Prūsijoj rusų kariu
menė eina pirmyn. Jai seka
si distrikte Mozūriškų eže
rų. Susikirtimai ties Goldą* 
pe, Mlava ir Soldau išėjo 
naudai rusų. ■ ,
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga.
Lietuvių Socijalistų Są

jungos suvažiavimas yra ati
dėtas iki 26 d. gruodžio. 
'Taip nutarė Veikiantysis 
Komitetas mūsų organiza
cijos. f

“Lietuvos Žinios”, kurios 
pradžioje karės buvo susto
jusios eiti, kaip skelbia “Lie
tuvos Ūk-kas”, išnaujo pra
dėjo eiti nuo spalių 21 d.

Eisiančios, tuo tarpu, tris 
sykius į savaitę.

Pirmeivių dienraščiui su
stojus eiti,Lietuvoj smarkiai 
įsigalėjo kunigų 'laikraščiai.

“Dilgėlės” sako, jog Pitts- 
tourgo visuomenė ir jos 
draugijos gražiai pritaria 
“‘Dilgėlių” kooperacijai, ku
rios tikslas leisti “Dilgėles” 
Įkas savaitę.

Trečdalis aukų, kurios su
renkamos p. J. Gabrio pra
kalbose, eina naudai ano kei
stojo Paryžiaus biuro.

Vadinas, kiekvienas kata
likas aukautojas dalį savo 
aukos atitraukia nuo Lietu
vos vargdienių ir našlių!

Kur gi Čia jų geroji širdis?

DAUGIAUSIA UŽDIRBA, 
MAŽIAUSIA GAUNA.
Amerikos darbininkas yra 

augŠčiausia prasilavinęs 
darbininkas savo profesijoj. 
Jisai pagamina daug dau
giau, negu kokioje nors ki
toje šalyje. Bet sulyginus 
tą. ką jisai pagamina, su tuo, 
ką jis gauna, Amerikos dar
bininkas yra menkiausia ap
mokamu darbininku.

Vyriausias klausimas A- 
merikos liaudžiai yra ne tur
tų gaminimas, bet jų paskir- 
jstvmas. Tai ir yra taip va
dinamas darbininku klausi
<nas.

Per paskutinius 15 metų 
ra gyvenimas baisiai pa

brango. Per 10 metii kainos 
■pakilo net ant 40 procentų. 
Tuo taniu dėl prasilavinusių 
darbininkų algos pakilo tik 
.•ant 20 procentu. Dėl juodų 
darbininkų algos visai nepa
kilo.

Tame ir yra darbininkų 
klausimas (Legion Home 
Guard).

KAPITALISTIŠKA SPAU
DA IR M. LONDONO 

IŠRINKIMAS 
KONGRE- 

SAN.
Rodosi, kas čia tokio ypa

tingo būtų kapitalistiškai 
spaudai taip daug atydos at
kreipti ant vienintelio soci
jalistų kongresmano, M.

I teisybė.
“Metropolitan” sako:
“Ar Prūsijos militarizmas 

turėjo ką nors bendro su is
panų - amerikiečių kare? 

|Arba su chinų - japonų ka
ta spauda labai re? Ar turėjo ką bendro su

Londono!
Vienok,

jgerai nujaučia, kokią svarbą kare tarpe anglų ir būrų? 
turės ta viena ypata kongre-’Ar su rusų - japonų kare?” 
se. i Per paskutinius 20 metų

Kapitalistiškas “New buvo visa eilė karių ir jokio- 
York Times”, kuris, papras-Je iš jų nedalyvavo Prūsija, 
tai, nei nemini apie socijalis- išėmus nežymios ekspedici- 
tus, šiuo žygiu rašo ilgą ėdi- ’ jos laike boxeriu sukilimo 
torialą. IČhinijoj.

“Times” sako: “platus pa-! Reiškia, jeigu tasai sma- 
siskelbimas lydės Londoną kas, Prūsijos militarizmas,
per du sekančiu metu. Jisai bus sukriušintas, tai juk pa-1 
bus patsai žymiausias narys šauly dar daugiau yra pana-i 
JNew Yorko delegacijoj kon- ,šių smakų.
jgrese, vienas iš žymiausių Taip kaip Vokietjos impe-j 
vis »j šalyj. Kur jisai nepa- rializmas nori viešpatauti' 
įsisuks, visa tai bus žymima”, pasauly, taip Rusijos bei An- 

Pasmilkinęs kodylų “Ti- glijos imperializmas nori už-j 
įmes” paslepia savo kapita-' 
Mistiškus nasrus ir taria M. 
^Londonui kelis persergėji-. 
anus. Jisai, M. Londonas, 
jneturi būti juokdarys, jisai 
meturįs varyti agitacijos. Ji- 
ssai turi būti atsargus. Ma
stomai, “Times” nori, kad M.
JLondonas daugiau nieko ne
veiktų, tik tylėtų.

“Times” giria V. Bergerį, 
mes jisai mokėjęs būt gentle- 
vnanu. Tai kodėl gi Mil- 
waukees kapitalistai taip ne
kenčia V. Bergerio, jei ji
sai buvo taip geras? Mato
mai, gentlemoniškumas 
gfentlemoniskumu, o kova ei
na savo kaleina. i

“Sun”, kuris prieš 15 me
tų pranašavo, kad socijalis- 
fcai niekad neišaugs iš vysty-

nių, šį kartą kalba jau su 
oaime.

“Brooklyn Times” prane
ša apie M. Londono progra
mą. Kas dvi savaiti jisai 
parvažiuosiąs'"'iš. kongreso 
namo, New Yorkan, ir čia, 
prieš darbininkų auditoriją, 
išduosiąs rokundą, ką nu
veikęs, ką pasakęs kongrese.

Prielankiausia iš New 
Yorko dienraščių atsiliepia 
apie M. Londono išrinkimo 
svarbą “The Globe”.

“Mr. M. London bus pir
mas socijalistas, kurį pa
siunčia New Yorkas kongre- 
san, bet savo pranešime 
tuoj po rinkimų jisai pripa
žino, kad vyriausias fakto
rius jo laimėjimei buvo vi
suomenės nusikreipimas nuo 
Tammany Hall (demokratų 
organizacija). Tammany 
visuomet sakėsi esanti dar
bininkų partija. Ir išties, li- 
gišiol darbininkai balsavo už 
Tammany. Tosios gaujos 
politika buvo numesti darbi
ninkams kokį menkniekį, 
kad apgauti juos stambiuose ■ 
dalykuose. Darbininkai 12 
distrikto, išrinkdami M. j 
Londoną, pasakė, kad jie ne-: 
bus toliaus auka seno žaislo.| 
Londono laimėjimas yra di
delis laimėjimas dėl socijali
stų.

“Nekalbėdami čia apie so- 
cijalizmo nuopelnus ar ydas, 
męs turime pasakyti, kad 
vietoj demokrato Goldfogle, 
yra daug maloniau turėti i 
viešame gyvenime tokį žmo
gų, kaip M. London, kuris 
turi savo idealus, kuris nori 
taisyti draugiją ir gerinti 
socijališkas sąlygas”.

Kaip matot, ir ne - socija- 
listai jau priversti smarkiai 
skaityties su mūsų agitaci
jos pasekmėmis.

PRŪSIŠKAS MILITARIZ- 
MAS NE VIENINTeLe

KAReS PRIEŽAS
TIS.

“Metropolitan’©” (u^ lap
kričio mėn.) ėdi to riale kal
bama apie karės priežastis. 
Sale išvedžiojimų, su kuriais 
negalima sutikti, yra keli 

:vykę pastebėjimai apie ka
rės priežastis.

Paprastai sakoma: par- 
j blokškimePrūsijos militariz- 
; mą ir karės liksis tik praei 
ties atminime. Panašią nuo- 

; monę išreiškia daugelis A- 
1 merikos laikraščių, vienok 
• tokia nuomonė yra tik pusė 
' teisybės, anaiptol ne visa 

imti vadovaujančią rolę.
Čia ir yra tikroji karės 

priežastis.* Ta priežastis — 
kapitalistiška konkurencija. 
Kol ji egzistuos — tol egzi-į 
stuos tautų neapykanta ir 
darbininkų klesos prislėgi- 
mas.

DAR DĖLEI LIETUVOS 
ŠELPIMO FONDO. .

•Ar priparodė bent vienas 
tautininkas ar klerikalų or
ganas, kad L. š. F. yra nege
rose rankose?

Ne tik ką nepriparodė, 
bet net nemėgino priparo- 
dyti. Niekas nei menkiausio 
balso nepakėlė prieš K. Šid
lausko ar T. Paukščio doru
mą, niekas nieko blogo nepa
sakė apie Lietuvių Mokslo

Draugiją. O juk kaip tik 
aukos Lietuvon plauks per 
tas rankas!

Tai kogi, rodosi, daugiau 
reikia, jeigu yra pilniausia 
gvarantija, kad pašaliniams 
dalykams aukos nebus su
naudotos!

Reiktų tik rūpinties, kad 
aukų būtų kuodaugiausia. Ir 
turime pasakyt, kad visuo
menė iš tikros širdies aukau
ja. Aukauja socijalistai, au
kauja bepartyviški žmonės, 
aukauja dalis padorių tauti
ninkų.

Tam gražiam darbui ke
lią pastoja tik J. Šliupas, J. 
Sirvydas, Balutis, Gabrys ir 
Comp. Tai vis herštai mū
sų tautihinkų. Apie tą vyrų 
kompaniją teisingai rašo J. 
Kaulinai tis “Keleivy”:

“Nuo tautininkų veido ta
po nutraukta kaukė, kuria 
jie pridengę savo klastingą 
veidmainybę skelbėsi tautos 
geradėjais. Nuo. socijalistų 
gi nupuola dėmė, kurią 
jiems tautininkai buvo ne
teisingai užmetę, kaipo tau
tos išgamų. Ir jau, rodos, 
atsitiks kaip tik priešingai, 
t.-y^kad lietuvių visuomenė 
gali pasakyti mūsų tautinin
kams, jog ne socijalistai, bet 
jūs esate tautos išgamos, di
džiausi partizantai, užsiva- 
rinėtojai ir veidmainiai”.

Pasakyta aštriai, bet jie'to 
užsipelno. Jų obalsis yra: 
“jeigu ne mūsų viršus, tai te
gul kad ir tvanas žemę užlie
ja, o męs sau stuksosim, kaip 
Egipto mumijos.

Nėra širdies, nėra artymo 
meilės!

“Naujienos” taip-pat kal
tina tautininkus:

“Męs kaltiname tautinin
kus veidmainystėje. Kada 
seimas buvo šaukiamas, jie 
kalbėjo, buk jiems daugiau
sia rūpi Lietuvos šelpimas. 
Gi dabar jie deda visas savo 
menkas pastangas, kad su- 
trukdžius Lietuvos šelpimo 
darbą.

Męs kaltiname tautinin
kus apgavystėje. Važiuoda
mi i seimą, jie žadėjo visuo
menei elgties bepartyviškai. 
Gi seime jie riaušes kėlė ir 
triukšmą darė, kad tik per
varius savo partyviškus da
lykus.

Męs kaltiname tautinin
kus melagystėje. Jie per sa
vo laikraščius ir susirinki
muose rėkia ir rėkia, kad 
seimas buvęs socijalistiškas, 
tuo tarpu, jie užtylirkad už 
visus svarbiausius seimo nu
tarimus balsavo jie patįs.

Męs kaltiname tautinin
kus kenkime ^Lietuvai. Di
džiausias vargas šiandie 
spaudžia mūsų tėvų žemę. 
Tiktai susivienijus, tiktai 
sujungus visas savo spėkas į 
daiktą, męs Amerikos lietu
viai, galime suteikti jai šiek- 
tiek dauginus pagelbos. Tai 
yra mūsų pareiga, augščiau- 
sia už visas kitas pareigas 
šioje valandoje. Bet tauti
ninkai nepildo tos pareigos; 
jie ir kitiems neduoda jos 
pildyti”.

Tiesa turi mūsų draugai, 
pasmerkdami tą kompanija, 
kuriai dešimts sykių dau
giau rūni nusiųst Balutį ir 
Gabri į Londoną, negu rū- 
ninties nelaimingomis našlė
mis ir našlaičiais.

PUIKUS LAIMĖJIMAS 
OKLAHOMOJ.

“Milwaukee Leader” ir 
“New York Call”, pasirem
dami buržuazinio dienraščio 
“Daily Oklahoman” praneši
mu, skelbia Jog Oklahomos 
legislaturon išrinkta 21 so
cijalistas!

Negirdėtas, puikus laimė
jimas, kurį pripažįsta įtyn 
svarbiu net “Daily Oklaho
man” pirm to niekuomet 
nesuminejęs socijalistų var
do.

Ura, Oklahomos draugai!
’ /

Suvienytose Valstijose 
yra 87.190 kareivių ir 4,845 
aficieriai.

Tiktai!

KARE.
(Istoriškai - politiškai - soci- 

jologiška studija).

(Pabaiga).
versti, be jų žinojimo, priim
ti tuos papročius ir gyveni
mo būdus, kurie pas perga
lėtuosius yra tobulesni. To
kiu būdu iš tokių dviejų ga
lingų tautų išaugdavo viena, 
bet kur kas galingesnė ir to
bulesnė, negu bile pirmuti
nės. Europos tautos šian
dieną stovi taip augštai, su
lyginus su Azijos tautomis, 
kurių kultūra yra senesnė 
už europiečių, iš dalies todėl, 
kad Europos tautos yra iš
augę iš didelio tautų miši
nio. Dabartinio europiečio 
gįslose bėga įvairių, praeity
je galingų, tautų kraujas.

15. Karė ateityje. Paga
lios, kįld klausimas, ar atei
tyje irgi bus karė. Ant to 
turime atsakyti, kad ateitis, 
skaitant jos prasidėjimą už 
kokios trisdešimties metų, 
savo sankrovoj karės neturi 
Čion gali kilti klausimas, ar 
ateityje ir progreso nebus. 
Męs praeityje karei pripaži
nome progresyviškos spėkos 
rolę. Priešingai, ateityje 
bus dar didesnis progresas, 
negu praeityje arba dabar, 
bet tas progresas bus varo
mas visai kitokių spėkų. A- 
teityje draugijos veikiančios 
spėkos bus iššaukiama visai 
kitokiais būdais. Tuomet 
auklėjimu ir mokinimu bus 
prašalinama neveikiančio
sios tendencijos ir kiekvie
nam bus įkvepiama nuo pat 
mažens veikimo noras. Tas 
veikimas apsireikš sveika
me ir tobulame geidime pa
daryti draugijai kuodau
giausia gero ir naudos. Tuo
met tautos savo nesusiprati
mus, jei tokie bus, išris per 
abelnus tarp tau tiškus teis
mus. Teisybė tuomet bus su
randama ramiu būdu visuo
se klausimuose. Šiandieną 
męs surandame teisybę tar
ne draugijos pavienių nariu 
išstojusiuose nesusiprati
muose ramių būdu teismuo
se. Kodėl gi negalima taip- 
pat teisybės surasti tarpe 
valstybių? Ateityje nei vie
na šalis nejieškos turgaus 
dėl savo prekių.. Nejieškos 
todėl, kad prekių gamintojai 
gaus, tiek, kiek jų pagamin
tos prekės vertos. Tuomet, 
ir tik tuomet, prekių gamin
tojai galės visas jų pagamin
tas prekes patįs atpirkti, 
nes jie gaus tiek pinigų, kiek 
1a,s nrekės vertos. Jei tuom 
laiku dar ir rasis nuožmios 
tautelės, tai joms kultūra 
nebus skelbiama kulkomis ir 
kardu, bet pavyzdžiu kultū
rinio gyvenimo. Nei viena 
tauta tuomet neturės reika- 
’ > vesti kovos su kitomis tau
tomis. Visos tautos tuomet 
•msilies į vieną didelę federa
ciją. Tuomet žmonijoje ne
bus tų draugijinių spėkų, 
kurios kursto tautą prieš 
tautą. Dabartiniai išnaudo
tojai, kurie geidžia karių, 
tuomet bus dingę. Tada vi
sų išdirbystės ir susinėsimo 
įmonių ir gamtos turtų savi
ninkais bus visa žmonija, o 
ne jos atskiros vienutės, 
kaip kad šiandieną yra. Ta
da nei viena tauta nenorės 
kitos naikinti, nes visiems 
bus užtektinai vietos, maisto 
ir visokių kitokių gyvenimo 
reikmenų. Nei viena tauta 
nenorės daryti jokio nuosto
lio kokiai nars kitai tautai, 
nes nuostolis, padarytas vie
kai tautai, atsilieps ant visų 
kitų. Apie kares ir jų baise- 

i n y bes ateityje bus galima tik 
skaityti praeities istorijoje 
ir pasakose. Ateinančios 
gentkartės stebėsis iš mūsų, 
kaip męs galėjome pakęsti 
tokias baisenybes, taip-pat, 
kaip kad męs stebiames iš 
viduramžių gadynių žmonių, 
kad jie galėjo pakęsti tą- 
šventą inkviziciją. Mūsų 
kariškieji ginklai tuomet 
bus galima matyti tiktai mu- 
zėjuose, kaip kad męs mato
me muzėjuose inkvizicijos 
įrankius. Ir taip bus, nes 
męs einame tobųlyn, o ne at
gal. Męs jau šiandiena pasi

piktiname iš tų žmonių, ku
rie kokiu nors būdu kankina 
gyvulius. Išvengimui tokio 
gyvulių neteisingo kankini
mo męs tveriame draugystes 
ir tempiame teisman tuos, 
kuriuos nutveriame kanki
nant gyvulius. Jeigu męs 
jau dabar jaučiame savyje 
tokį žmoniškumą linkui gy
vūnų, tai su laiku mokėsim 
pasipiktinti iš žmonių kan
kinimo. Ir taip tikrai, kaip 
męs patįs save matome, ateis 
diena, kuomet žmonės pajus 
tą baisų kankinimą netik lai
ke karės, bet kasdieniniame 
gyvenime, kur jis išnaudoja
mas visokiais būdais. Žmo
nija, pajutusi tą skausmą, 
pakils kaip kokis milžinas ir 
numes nuo savo sprando vi
sus tuos vabalus, kurie jį 
kankina šiandien. Kad drau
gija eina linkui to, negali 
būti abejonės. Žmonija nuo 
pat savo atsiradimo ėjo, ei
na ir eis tobulyn. Gamtoje 
viskas eina tobulyn. Viskas 
iš žiauraus, šiurkštaus vys
tosi į tobulesnį, geresnį. 
Žmogus kada tai gyveno gy
vulišku gyvenimu, bet dabar 
jau viskas žymiai persimai
nė.

Karė priklauso prie praei
ties nuožmaus kovojimo bū
dų už būvį ir geresnę ateitį. 
Šiandieną žmogus žino kur 
kas tobulesnius, žmoniškes- 
nius ir pasekmingesnius bū
dus savo būvio pagerinimui. 
Ir ateityje, kaip žmogus jau 
šiandiena pakilo virš nuo
žmaus žmogaus gyvenimo, 
taip jis pakils iki tokiai 
augštumai, kur jis karę taip- 
pat pasmerks, kaip kad męs 
šiandieną pasmerkiame ka- 
nibalizma.

Greito karės panaikinimo 
męs galime tikėties netoli
moje ateityje todėl, kad 
skaitlius socijalistų, kurie 
kariauja su dabartinio neti
kusio surėdymo sistema, iš
šaukiančia kares, auga vis 
daugyn. O socijalistai yra 
tikriausi kareiviai, kurie ka
riauja už kąrių panaikini
mą. Visokios išnaudotojų 
steigiamo# santaikos ’ drau
gijos nepajiegs panaikinti 
karių vien dėlei to, kad jos 
nepanaikina karių priežastį 
— kapitalizmą. Norintis 
kariauti prieš kares turi sto
ti į socijalistų eiles. Ateitis 
priklauso tik socijalistams, 
o Socijalizmo gadynėje, kur 
viešpatauja amžina brolybė, 
karių negali būti.

L. F. d’ M.-R. 
Rugsėjo m., 1914.

Smaladušiai smala
vusiais ir liekasi.
“L. Ūk-ke” randame se

kančią korespondenciją iš 
Jlakių, Kauno gubernijos:

“Mūsų klebonas vieną 
šventadienį aiškino per pa
mokslą, kad šis karas esąs 
dievo rykštė, kurią męs užsi
traukę savo ‘ištvirkimu. 
Žmonės buvę ištvirkę ir Bal
kanuose. Užtat dievas juos 
anuomet ir nubaudęs. To
kia pat bausmė dabar lau
kianti ir mūsų”.

Tai, mat, kaip kunigai iš
aiškina karės priežastis. Ne 
carai, ne kaizeriai, nei kara
liai, ne kapitalistai yra kalti, 
kad liejasi upeliais žmonių 
kraujas, bet tie patįs bėdžiai 
žmonės. Jeigu jau taip ištik- 
rųjų būtų, tai dievas būtų 
begailestingiausiaesybė! Ir 
taip jau nuo vargšų žmonių 
visi lupa devynius kailius, ir 
taip jau juos kankina, kariu- 
menėn ima, Sibiran varo, lie
pia sunkiausius darbus dirb
ti, bet to negana. Dievas pa
skui dar užleidžia bausmes.

Jeigu kunigai taip iš tikrų
jų mislina, tai jie labai blo
goje šviesoje perstato dievą. 
Pasakysiu, kad tokiu būdu 
jie net paniekina dievą, suly
gindami jį su baisiausiu ker
šytoju.

Panašiai dabar Lietuvoje 
kalba ne tik tasai vienas Įla- 
kių kunigas, bet ir šimtai 
jiems panašių. Vieton, kad 
pamokint žmones, suramint 
juos, nurodyt į tikrąsias ka

rės priežastis, jie dar labiau 
užu j a tuos vargšus žmone- 
lius.

Kur jau ir gėda dingo pas 
tuos jagamasčius!

Vienok, apie save kunigai 
neužmiršta.

Štai, iš Rimšės, Zarasų pa
vieto, rašo tam pačiam “L. 
Ūk-kui”: “Čia ir dabar atsi
randa dar žmonių, kurie ne
siliauja darę savo artymui 
skriaudą. Tokiu vardu gali
ma pavadint vietinio kunigo 
pasielgimas, kuris ir dabar
tiniu sunkiu laiku nenustojo 
rinkęs atlaidams iš parapi
jos kiaušinius, vištukus, ir 
kitus gerus daiktus. Nuo to
kių apierų mūsų žmonės dar 
neatprato, todėl ir duoda,ką 
tik gali”.

Na, mat, kokia dora. Vi
sa Lietuva ašarose pasken
dusi, o storpilviai jau kad 
šveičia, tai šveičia viščiukus, 
surinkę juos nuo vargingų 
žmonių. Taip elgties «jiems 
ne nuodėmė, dievas nebaus, 
o pilvas bus kupinas.

Panašių kunigų Lietuvoj, 
o ir čia, Amerikoj, devynios 
galybės. Apsiryjimas, dide
lis pilvas — tai jų nuopelnas. 
O žmonių keikimas ir pekla 
bei visokiomis dievo rykštė
mis gązdinimas — tai jų 
kasdieninis darbas.

Ar ilgai dar mulkins svie
tą panašus farizėjai! Per 
du tūkstančiu metų skelbia: 
“neužmušk”, o dėlto niekt) 
doro žmones neišmokino!

Brooklyno Dėdė.

Nusiskundimas ant 
kalbėtojų.

Gerb. “Laisvės” redakto
riau !

Nors tamsta ypatiškai esi 
kalbėtojas, bet tikiuosi, jog 
man bus leista pasakyt jums, 
kalbėtojams, kelis žodžius.

Draugai - inteligentai vi
suomet ragina mus veikti, 
darbuoties, nesigailint žygių 
ir lėšų. Geriausias agitaci
jos būdas, kaip jie sako, yra 
prakalbų rengimas. Tą męs 
ir darome, pagal savo išgalę. 
Kur tik yra socijalistų kuo
pelė, ten jau per metus ke
lios prakalbos tikrai atsibū- 
na. Bet ar žino, draugai in
teligentai, kiek daug reikia 
nukentėt rengėjams prakal
bų? Aš jau nesakysiu apie 
tamsunų užpuolimus, prie
kabes. Su tuom reikia apsi
prasi. Bet šimtą kartų ne
smagiau, kada ir nuo tų pa
čių kalbėtojų nesmagumų 
reikia patirt.

Pirmas dalykas, parašius 
kalbėtojui laišką, atsakymo 
negausi. Lauki - lauki, drau
gai klausia, ar apsiėmė, o čia 
kaip nėra, taip nėra atsaky
mo. Rašai antrą laišką — 
tankiai vis dar negauni atsa
kymo, arba atrašo, kad ne
apsiimu kalbėt. Jeigu jau 
neapsiimu — tuščia to, bet 
reikėtų tu o jaus pranešti, 
kad būtu laiko kita kalbėto
ją gaut.

Labai meldžiu draugų kal
bėtojų atsakinėt ant laiškų.

Bet tankiai būna, kad kal
bėtojas ir apsiėmęs — nepri- 
būna. Laukiamu valanda, 
dvi, trįs, norima žmonės už- 
bovint, o kalbėtojaus kaip 
nėr, tai nėra.

Nevelyčiau didžiausiam 
savo priešui būti kailyje 
prakalbų rengėjo, kuomet 
prakalbos paįra iš priežas
ties kalbėtojaus nepribuvi- 
mo. Visi pirštais į tave ba
do, o tu kęskie, pykie, terio- 
kies.

Ar gi, tai gerai? Argi tai 
ne demoralizacija?

Draugai - kalbėtojai, pasi
taisykite ! Būkite draugiški 
ir į laiką ant laiškų atsaky
kit. Kitaip pasidaro dideli 
nuostoliai mūsų darbui ir 
mūsų agitacija baisiai nu
kenčia.

Neįvardinau čia pavar
džių ir vietų, kad kas nors 
neužsigautų, tai ir savo pa
vardės nepasirašau.

New Jersey Socijalistas,

“Tautos apgyni-
... yymas •

Karė tapo apskelbta.
Austrijos biurokratija su

riko: “Serbai, kuriems gel
bėjo Rusija, užtaisė kilpas 
mūsų tautai.' Jie užmušė 
mūsų valdovus. Jie atakavo 
mūsų šalį. Męs esame pavo
juje. Męs priversti e'same 
ginties!”

Serbijos viršininkai pas
kelbė faktą, kad tai Austrija 
norėjo panaikint jų šalį. Jie 
šaukė saviškius į krūvą ginti 
savo šalį.

Rusija apkaltina Austriją, 
kuri jai rengė smūgį. Šalis 
yra pavojuje. Liaudis turi 
stoti ir ginti save.

• Vokiečių militaristai su
šuko : “mūsų namams gręsia 
nelaimė. Mūsų prekyba pa
vojuje. Mūsų civilizacijai 
grąsinama. Męs būsime iš
skersti Rusijos barbarais. 
Prie ginklo! Ginkime tėviš
kę. Deutschland, Deutsch
land, ueber alles!”

Belgijos valdžia sušuko: 
“vokiečiai jau maršuoja per 
mūsų teritoriją. Ant mūsų 
liuosybės jau pasikėsinta. 
Priešai įsiveržė į mūsų na
mus. Mūsų nacionališka ne- 
prigulmybė pavojuje. Męs 
turime sukilti ir ginti patįs 
save”.

Vadovaujanti žudytojai 
Franci jos taip-pat šaukia: 
“Germanija maršuoja ant 
mūsų. Mūsų miestai pa
virs griuvėsiais. Pas mui 
įsigalės autokratija. Prie 
ginklo!

La patrie ėst en danger!” 
% Ir brutališki niekšai, ku
rie kontroliuoja Anglijos 
valdžią, prisidėjo prie to 
kraugeringo choro: “Mums 
nusuks sprandą militariškas 
despotizmas. Vokiečiai ren
giasi užduoti mums baisiau
si smūgį. Jie nori panaikin
ti mūsų prekybą ir nužudyti 
mus. Męs šioje karėje neuž- 
puolarm Šitoje karėje męs 
turime ginti savo namus. 
Męs^ turime apginti savo 
nacija ir liuosybę. Me.s turi
me stoti savęs apgynime”.

Apsigynimas, kaip nfatot, 
tapo kovos obalsiu. Ponai 
kreipėsi prie tarnų - darbi
ninkų ir šie atsiliepė. Viena 
diena milijonai darbininkų 
pavirto kareiviais ir kad žu
do tai žudo savo brolius 
draugus,

Patrijotizmas triumfuoja. * 
Tarptautiško solidariškumo 
kaip nei nebuvo ir žudvmas 
tano uždaviniu tu. kurie vi
suomet priešinasi žudymui.

(Iš “International Socia
list Review”).

IŠIČ^YTOJŲ^
Sekančiame “Laisvės” nu

mery tilps pradžia nepapras
tai įdomaus straipsnio 
An tam Pannekoeko “Puoli
mas Internacionalo”.

Atkreipiame skaitytojų a- 
tydą į tą straipsnį.

NAUJOS KNYGOS.
/Visopo Pasakos. Surinko 

ir lietusiu kalbon išvertė 
Karolis Vairas 1914 m. Kai
na $1.25. Sukrauta “Jauno
sios Lietuvos” knygyne, 
4611 So. Paulina st., Chica
go, Ill.

Politiškas Minių streikas. 
Antra laida. Sutaisė A. J. 
Kaina 8c. Išleido Lietuvių 
Socijalistų Sąjunga.

Spauda “Kovos”.
“Kovotojų Giesmės”. Ant

ra laida. Kaina 15c. Išleido 
Lietuvių Socijalistų Sąjun
ga.

Spauda “Kovos”.

“LAISVĖ”
Nestoja nei už rusus,nei 
už vokiečius.

Todėl “Laisvčs”žinios 
yra bešališkos.

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

Skaitytojai turi gaut 
teisingas žinias. Jų ne
reikia dailint ar juodini.



ŽINIOS IS LIETUVOS Moteriške ir Meile.
Ašmena (Viln. gub.)'. Į dar didesnės sumos — kuni- 

Prasidėjus mobilizacijai,: g^įkštienė Magdalena Uad- 
Ašmenos paviete paėmė ka- pliene paaukavo 1000 rubl. 
riumenėn 1,800 vyrų. Ėmė 
visus,.be išimties, nepaisyda
mi senumo.

Veik kiekviename name 
trūksta 2 — 3 žmonių. Vi
sus, paimtuosius Ašmenoj, 
siuntė Vileikon, o iš ten į ka
rės lauką. Mobilizacija tę
sėsi 2 savaiti. Ant kapinių 
kasdien susirenka daugybė 
moterėlių ir verkia - dejuo
ja.

markais” nebesigirdi žmo
nių (kaip kad pernai bū
davo) šūnio balsais kaukian
čių ,nebesimato gatvių pur
vynus “valančių”; taip-gi 
nebereikia bijoti ir prieva
karyje kur-nors su reikalu 
nueiti”.

žiuoti nuo Karaliau as, tai 
vokiečių, vaiskas per kitą šo
ną į Lietuvą įsiveržė. Mūsų 
vaiskas stovėjo Seredžiuj ir 
Svetošine. Tai mus)į vaiskas 
kaip pradėjo pleškinai kry- 
žiava Ugne, tai daugybė vo
kiečių tapo užmušta. Vokie
čiai, bėgdami atėmė visus 
gyvulius ir triobas išdegino.

Nežinom, kas liksis dary
ti. Dabar jau padarė antrą 
mobilizaciją. Šį kartą pa
ėmė ir vienturčius.. Nieko 
nežiūrėjo.

Pavirs Lietuvos žemelė į 
pūstynes, j griuvėsius ir de
gėsius.

Baisu rašyt, baisu mislyt 
apie Lietuvą.—

“L. Ūk-kas” rašo:
“Nuo to laiko, kaip prasi

dėjo karė, sukako jau du mė
nesiai. Palikdami nuošaliai 
bendrą karės atsitikimų per 
tą laikotarpį apvertinimą, 
pažiūrėkime, kaip apsireiškė 
vokiečių veikimas Didžiojoj 
Lietuvoj.

Rodos, pirmas žymesnis 
vokiečių pasirodymas buvo 
ties Palanga, kuomet jie ap
šaudė tenykščių muitinę. 
Daug vėliau jau vokiečiai 
šaudė į Kretingą, į Gargždus 
ir užėmė Jurbarko miestelį. 
Bet vis tai buvo didesnio ar 
mažesnio žvalgų būrio dar
bas ir didelės svarbos neturi.

Rimtas vokiečių kariume- 
nės veikimas apsireiškė Su
valkų gubernijoj. Jeigu pa
imti dar Lomžos guberniją, 
kur irgi buvo vokiečiai įsi
grūdę, tai išeis, kad jų rinda 
traukėsi daugiau kaip per 
200 varstų (nuo Seredžiaus 
ligi Osovieco tvirtovės). Kai 
kurie išskaito, kad išviso čia 
buvę vokiečių kariumenės 
virš 250 tūkstančių maž
daug su 1000 armotų. Tai y- 
ra jau labai didelė armija.

įsigrūdę Suvalkijon, vokie
čiai pradėjo daryti savo tvir
tumas ii’ sustojo palei Nemu
ną, maž-daug linijoje šakiai 
—Vilkaviškis—Marijampolė 
—Kalvarija—Suvalkai. Iš 
čia jie pradėjo traukti to
liau, norėdami persikelti į a- 
ną pusę Nemuno. Stengda
mos pasiekti savo tikslą, vo
kiečiai bandė pereiti Nemu
ną ties Seredžium, ties Prie
nais ii’, pagaliaus, ties Drus
kininkais. Čia rugsėjo 12 d. 
ištiko smarkus mūšis, po ku
lio vokiečiai turėjo atsitrau
kti nuo Druskininkų prie 
Kapčiamiesčio ir toliau Au
gustavo linkui. Tuomet vo
kiečiai bandė prieiti prie Ne
muno augščiau už Druski
ninkus, bet ir ta jų pastanga 
nuėjo niekais: rusų karių- 
menė užėmė tarpežerius lini
joje Simnas-Seirijai ir Lei
palingis ir atstūmė vokie
čius ligi Marijampolės ir 
Seinų. Ties Marijafnpole į- 
vyko rimtas mūšis, kuriame 
pergalėjo rusų kariumenė. 
Taip-pat vokiečiai pralaimė
jo mūšį ir Suvalkų apielin- 
kėj, kur jie buvo pasidirbę 
savo tvirtumas. Pagaliaus, 
gauname žinią, kad vokie
čiai esą sumušti ir ties Au
gustavu. Šis mūšis pasibai
gė rugsėjo 20 d. ir buvo gana 
didelis, nes tęsėsi kelias die
nas”. •

(Medžiaga iš prof. Mantegazza 
Meilės Fiziologijos).

žmona paaukavo įvairių 
i drabužių”.

Sutaisė Bostonietis.
YLAKIAI IR SKUODAS.
Iš Ylakių (Telšių pav.) ra

šo L. Janauskui į Campello,! 
Mass. — Vasarojaus šiemet 
kaip nei nėra. Miežių kas 
sėjo pūrą, tai gavo pusę pū
ro. Su avižom ir tas pats.

Pinigų gauti nėra iš kur. 
Už pūdą miežių 1 rub., už 
pūdą avižų 90 kap.

Yra tokių ūkininkų, kad 
miežių nei grūdo neturi. 
Verčiau, kad būtumėm visai 
nešė j ę. Tiktai sėklą patroti- 
jom.

Gyvulių, kad ir būtų koks 
parduoti, tai niekas neperka.

Ant Bagotosios Marės (? 
Red.) buvau Skuode. Suva
žiavo svieto taip daug, kaip 
ant Brocktono f erų. Prive
žė visokių gėrybių, bet nie
kas nieko nepardavė ir nie
kas nieko nepirko.

Žmonės tik bėdavoja. 
Degtinės ir rudžio negalima 
gauti pirkt. Dabar žmonės 
blaivus.

(Tąsa).
Visuomenė yra begailestinga del žlugu

sių paleistuvystės bangose moterų, bet at
laidi dėl vyrų. Tankiai vyrus, daugiau pa
skendusius purvyne, rokuojama net savos 
rūšies karžygiais ir panašus sanprotavimai 
daro gėdą visai visuomenei.

L. Dailės draugija pro
testuoja.

“L. Ūkininkas” rašo:
“Lietuvių Dailės Draugija 

nusiuntė Francūzijos pa
siuntiniui Petrograde pro
testą, kuriame išreiškia sa
vo pasipiktinimą pasielgimu 
vokiečiu, išgriovusių dailia

Lietuvių šelpimas. ! Reimso katedrą”.
Petrogrado miesto dūmai PROSŲ V1LLIAUS DVA- 

nutare organizuoti aukųl RAj KONFISKUOTI, 
rinkimą naudai nukentėjų-! ~ .. . . x ,
šių lietuvių ir lenkų. Pana-! Rusijos ministerių taryba 
šų nutarimą padarė ir Mask-1 ^onfrakuoti dvarus 

* - i Prasijos pavaldinių, jų tarpe
’ ir paties Villiaus II.

Mat, Villius turėjo kelis 
dvarus Vilniaus gubernijoj. 
Dabar jam atimta tie dva
rai.

vos miesto dūmą.
Vilniaus šelpimo komite

tas, kaip rašo “L. Ūk-kas”, 
susideda iš 20 žmonių. Pir
mininku yra A. Bulota, jo 
padėjiku kun. Bakšys, iždi
ninku kun. Kukta.

Pabėgėliai turi pastogę 
šv. Mikalojaus klebonijoj, 
“Blaivybės” salėje, “Rūtoje” 
ir Šnipiškių lietuvių vaikų 
prieglaudoje. Daug pabėgė
liu gavo pastogę inžinierio 
P. Vileišio rūmuose ir Savic
kio vasarnamiuose.

“Daugybei vyrų ir mergai
čių komitetas surado čia-pat 
Vilniuj uždarbį; geroką pa
bėgėlių dalį nusiuntė kitur, 
suradus jiems ten darbą; 
moterims ir merginoms čia- 
pat vietoje randamas uždar
bis, dažniausiai kaipo siuvė
joms karo ligoninėms.

Bet be tu, kuriems šioks

Žagarėje (Kauno gub.).
“L. Ūk-kas” rašo:
Paskelbus mobilizaciją 

žmonių ūpas buvo labai per
simainęs. Žmonės buvo išsi
gandę, nusiminę. Moterėlės 
net pradėjo kasti į žemę 
daiktus. Gi dabar gyveni
mas kaip ir įėjo į savo seną
ją vagą. Žmonės kare labai 
interesuojasi. Pareinantieji 
laikraščiai tuoj išperkami. 
Ypač daug egzempliorių pa
reina “Rygos Garso”, “Vil
ties” ir “Šaltinio”.

— Kai - kurie džiaugiasi, 
kad tapo uždarytos aludės, 
monopoliai, nes,'girdi, atlie- 

arba kitoks uždarbis yra pa- ■ Ka P^11 .
rūpintas, liko komitetui mai-i ~ .
tinti prieglaudose daugiau _^.U7:siman^
kaip du šimtu žmonių. : ’ \ . .

Rugsėjo gi 16 dieną komi- užsidėjo kaukę, apsivilko 
teto globoje buvo viso labo'_prusiskais drabužiais, pa- 
257 žmonės (155 suaugusieji eme ^azl." kokią knygą ir 
ir 102 vaiku). .atėjo j kaimą pienų imti .

Reikia čia pabrėžti ta gra- .Žmonės išsigando. “Prūsas” 
ži santara, kuri suvienijo vi-iPe.^fl° Per kaimą ir nuėjo į 
šokių pažiūrų ir pakraipų 
Vilniaus lietuvius prie tokio 
prakilnaus darbo — gelbėti 
nelaiminguosius pabėgėlius 
nuo karo kulkų ir gaisrų. 
Vieni komitetininkai važiuo
ja i sodžius ir parveža riuo 
valstiečiu gausiu aukų (pa
vyzdžiui. Ė. Vileišienė surin
ko apie 800 rub.). Kiti ren
ka po bažnyčias, kaip antai 
šv. Mikalojaus ir katedros, 
gi inteligentai kiekvienas iš 
saves skiria kiek galėdamas. 
Reikia čia paminėti kinema
tografo “Repos” savininkė 
Klimanskaitū, atidavusi vie
no vakaro pelną pabėgėlių
naudai (rugpjūčio 27 d.), šio Ii Biržų, Atstravo dv. įreng- 
vakaro pelnas nešė 127 rubl. ta ligoninė sužeistiems karė- 
88 kap. • je, — laukiama atvežant. 3)

M. Yčui tarpininkaujant, šiomis dienomis ilsėjosi čia 
pasisekė iš Laisvai-ekonomi keliauninkai, kareiviai, ku- 
nės Draugijos Petrograde rie vežė iš karės lauko atim- 
gauti mūsų pabėgėlių valgy
klai 400 rubl. pašelpos. Tie 
pinigai buvo atsiųsti iš Pet- 
trogrado mūsų gerb. rašyto
jos Žymontienės (Žemaitės) 
vardu. Yra žinia, kad toji 
Laisvai - ekonominės Drau
gijos auka nesanti paskuti
nė. Be to, šiomis dienomis 
gauta telegrafu pažadėjimas

Veršių kaime vienas 
i pagaz- 

! dinti vietinius gyventojus.

mišką, kur. girdi, esąs jo or
laivis. Keli ūkininkai, paė
mė ginklus, nrisiginė jį, nu
plėšė kauke ir pažino “prū
są”. Vaikinas tapo įmuštas, 
paskui surištas ir atiduotas 
Žagarės uriadninkui.

Biržai.
“Ryg. Naujvmos” rdšo:
Dabartiniu laiku yra da 

paminėtini nekurie dalykai: 
1) Nuo rugsėjo 4 dienos iš
leidžiama Petrogrado agen
tūros vietiniai telegramai; 
žmonės kasdien jais naudo
jasi; telegramų leidėjas — 
kun. P. Jakubėnas. 2) Neto-

tus nuo vokiečių įvairius 
ginklus, automobilius, dvira
čius ir tt. 4) Rugsėjo 26 d. 
čia anskelbtas naujokų ėmi
mas į kariumene. 5) Jau ge
ras laikas, kaip uždaryta 
monopolis, traktieriai ir vi
sos “mielos” aludės, tad da
bar taip šventai ramu pali
ko, kad ir didžiausiais “jar-

Kada Lietuvos žmoneliai, netekę namų, nei duonos 
kąsnio, nueina pas kunigą pagelbos prašyti, tai kunigus, 
vieton suraminti nelaiminguosius,papasakoja jiems kvai
lą pasaką^ būk karę leido pate dievas, bausdamas žmones 
už griekus. Ir vieton pagelbės, jis paliepia jiems už . pas
kutinius skatikus užpirkt mišias, kad permaldauti dievą.

Tokių judpšiškų kunigų šiandien Lietuvoje . yra 
daug. Juos kitaip negalima pavadinti, kaip tiktai savo 
rųšies vagimis ir plėšikais.

Džiaugiasi, kad karės nebus.
Iš Pumpėnų, Panev. pav., 

rašo Viktoriui Šaukliui į 
Philadelphia, Pa. —

Pas mus, Kauno gub., dar 
nebuvo karės ir, turbūt, ne
bus, nes vokietį, kaip šunį, 
išvijo ir iš Suvalkų gub. Juos 
sumušė labai.

Atsiranda daug melagių. 
Padėkime, paleista paskalos, 
kad vokiečiai jau Šiauliuo
se. Katrie baugštus, tai tie 
ir pradeda kraustyties.

Pinigų negalima pasiskolint.
Veik visuose laiškuose iš 

Lietuvos skundžiamasi, kad 
dabar, esant taip baisiai ne
laimei, pinigų iš niekur ne
galima pasiskolint. Skoli
ninkai gi pinigų negrąžina.

Vienam mūsų skaitytojui 
rašo, kad nežinia, kaip bus 
su rytojum; Tuo tarpu, duo
nos dar yra, bet kaip toliau 
bus, nežinoma.

PILVIŠKIAI IŠPLĖŠTI.
Kaip rašo “R. N.”, Pilviš

kiai, gražus ir turtingas 
miestelis, beveik visas tapo 
vokiečių išplėštas. Pilviškių 
kleboną vokiečiai privertė 
užmokėti 3,000 kontribuci
jos.

Tarpe Kauno ir Virba- 
liaus vokiečiai išardė gele
žinkelį, o reles išsivežė sau į 
Prūsiją.

Vienok, rusai, išviję vo
kiečius, jau sutaisė gelžkelį. 
Traukiniai vėl reguliariškai 
vaikščioja.

VĖL UŽMUŠĖ KUNIGĄ.
Kaimelio (Suvalkų gub.) 

klebonas tapo nušautas vo
kiečiais, už tai, kad pinigų 
neturėjęs vokiečiams duoti.

NEGALIMA BUS LIE
TUVOS PAŽINTI.

J. Bajierčiui rašo iš Plokš
čių valsčiaus, Naumiesčio 
pav. Laiškas rašytas 8 d. 
spalių, vadinasi, tuomet, ka
da rusai vijo vokiečius iš Su
valkų gub.

—Per laišką negalima ir 
apsakyti, kas dedasi Lietu
voj. Žmonės jau triobose 
negyvena. Žemėje visur duo
bes išsikasam. Miestai ir 
kaimai dega. Visur matyt 
ugnis. Jeigu kada parvyksi 
Lietuvon, tai nebepažinsi 
jos. Žmonių krūvomis pri
mušta. Nėra to kaimo, kur 
nebūtu užkasta kiek karei
vių. Pilnai laukai prikavoti 
žmonių. O arklius tai degi
na.

Labai tankiai važinėjau su 
stuikomis. teikėjo važiuot 
i Alvtu, į Vilniaus guberni
ją, į Prūsus, net ties pačiu 
Karaliaučium.

Kada ties Insterburgiu 
prasidėjo mūšys, tai daug 
oadvadninkų tapo užmušta. 
Mums nėra kada laukai 
dirbti. Kaip sugrįžai namo, 
tai ir vėl važiuok.

Kaip tik spėjom parva-

Žymus Vokietijos genero
las von Buelow, kurio armi
ja smarkiausia mušasi šiau
rinėj Francijoj.

III.
Kaipgi gudri ir slepeninga turi būti ta 

burtininkė chemija, kun sujungia vaisini
mo elementus dviejų skirtingų lyčių, kad 
sutvert gyvybę naujoje esybėje. Kuomet 
po ilgų metų darbo, gamta viską priruošta, 
kad didis darbas būtu atlikta, vyras turi 
įvykinti savo specialį uždavinį. Jo uždavi
nys paprastas, reikalaująs spėkos fyziškos, 
doriškos ir protiškos, arba visų jų išvien.

Moterei gi gamta paskyrė, uždavinį 
daug sunkesnį. Ji turi kovoti su geismais, 
ją apėmusiais. Ji turi surinkti visas spėkas, 
kad ginties nuo įgeidžių.

Užtenka staigaus užsidegimo, kad bū
tų apvaisinimas, bet moteriškei to negana. 
Rinkdamos! sau vyrą, ji paiso dar ar jisai 
mokės ir galės išauklėti vaikus, ar jisai su
gebės ir ją pačią užlaikyti! Ji nori išbandyt 
jo jausmų drūtumą ir nepasitiki vien tik 
pažadais.

Vyras turi sutverti šeimynišką lizdą; 
ar pakaks jam mokėjimo, ištvermės? Ar ji
sai drąsus? Ar jisai gali pelnyti duoną? 
Moteris ta viską nori žinoti. Ji žino esanti 
jauna ir graži, ji žino, kad gali pasirinkti iš 
šimtų jaunikaičų, bet ji instinktyviškai įieš
ko drūčiausia, patvariausio meilėje, viekin- 
go dūšia ii* kūnu.

Moteris visuomet tyrinėja vyrą. Ir tas 
tyrinėjimas, ypač meilės dalykuose, yra la
bai reikalingas. Reikėtų čielas knygas pri
rašyti, kad papasakoti, kokius gudrumus 
vartoja moterįs, kad tik ištyrus vyrus. Jos 
daboja, seka, gaudo žvilgsnius ir nesigaili 
laiko, kurį praleidžia tam tikslui.

Moterįs moka dabinties prieš vyrus, bet 
dabinimasis dabinimuisi nelygus. Dabin
ties, kad blizgėti, kad įtikti savo mylimam 
vyrui yra ii* gražu ir padoru, bet visai kas 
kita toksai dabinimosi būdas, kurį reikia 
vadint koketiškumu. Koketė-moteris yra 
ne kas kita, kaip pačviera. Padorus dabini
masis yra meilės priedas ir meilės ginklas. 
Čvieryjimasis yra tuščia savymeilė. Ko
ketė gyvena tik dėl savęs. Vyrus gi, kurie 
aplink ją sukinėjasi, ji sistematiškai prigau
na. Vienam ji šaiposi, .kitam akį primerkia, 
trečiam malonų žvilgsnį pasiunčia, bet visa 
tai daro ne iš širdies. Jeigu koketė ką nors 
ir pamyli šiek-tiek daugiau, tai betgi ji nesi
gaili apdovanoti savo gėrybėmis ir daugelį 
pašaliečių, taikindamosi visiems. Koketės 
padėjimas yra baisiai liūdnas. Padalinusi sa
vo širdį daugeliui, ji, faktiškai, neturi nei 
vieno numylėtinio. Rimta meilė jai tampa 
svetimas dalykas. Koketiškumas ardo, 
griauja, naikina tikrąją meilę. Kas garbi
no koketes — tam kada nors atsirūgs tas 
garbinimas.

Koketiškumas, čvieryjimos skiriasi nuo 
tikrosios meilės, kaip ugnis ir vanduo. Jau
smingoji meilė neturi rubežių. Tikroji mei
lė remiasi ne vien ant lytiškos saldy
bės pajautimo. Tikroji meilė nori viešpa
tauti ant viso žmogaus. Meilė trykšta žai
bais, ji gaudžia ir griauja, ji verkia ir dūk
sta, ji dejuoja ir siaudžia, ji prakeikia ir 
laimina ir tiktai tokia meilė yra nenuodė
minga. Žmogus, kaip jisai yra, pasineria 
meilės bangose, aukaudamas mylimai ypa- 
tai viską, ką turi.

Moteris sako: “aš noriu, kad tu būtum 
tėvas dėl kitų, o avinėlis dėl manęs”. Ji 
myli spėką ir drąsą, bet ji nori dar, kad jisai 
nepanaudoti! tą spėką dėlei blogų tikslų 
prieš ją. Josios gracija, josios stamantru
mas apveikia tą spėką. Moteries piršto 
prisilytėjimas, paglostymas paverčia vyrą- 
levą ir vyrą-avinėlį, kuris pasidaro tuomet 
tobuliausiu žmogumi.

Kalbant apie meilės ginklus,reikia pažy
mėti ir gėdingumą. Iš karto gali pasirodyt, 
kad gėdingumas atskiria lytis ir priešinasi 
jų susiartinimui, bet prisižiūrėkime daly
kams giliau. Gėdingumas įgaunamas tik 
povaliai, metams slenkant.

Gėdingumas yra meilės pridėckas. Gė
dingumo ženklai galima patėmyt ir pas gy
vulius; daugelis gyvulių pasislepia, kuomet 

atlieka lytiškos susinėsimus. Daugelis pa* 
taicių bėga, šalinasi nuo susituokimo akt<^ 
nors ir dar taip norėtų apdovanoti savo 
“antrąją pusę”. Galimas daiktas, kad gy
vuliai slapstosi nuo žmonių pavojaus. Mat, 
tokiose valandose jie užvis mažiausia gali 
apsiginti, betgi galima daleisti, kad ir pas 
gyvulius yra šiek-tiek gėdingumo.

Gamta sutvėrė moterį šimtą kartų dai> 
giau gėdingesne, negu vyrą. Net pusiau 
laukinėse tautelėse męs matome, kad žmo
nės turi gana didelį gėdingumo jausmą ir 
moters gėdingumas visuomet perviršija vy
ro gėdingumą. Gėdingumas persiduoda 
vaikams, taip kaip ir daugelis kitų ypatybių. 
Šiaip gi, vaikai negalėtų suprasti reikšmės 
lytiškų organų, vienok gali būti, kad tobu
lose ypatose gėdingumas gimsta patsai sa- 
vaimi. Paprastai, žmonės gėdinasi tik lytiš
kųjų dalių, bet yra tautų, kur supratimas 
gėdingumo yra daug didesnis. Musulmanųt 
religiški įstatymai liepia, kad turkės rankos 
viršutinė dalis būtų padengta. Tūlose Indi
jos vietose moterįs visuomet pridengia savo 
burną, o išeidamos iš namų, josios apsisiau- 
eia baltomis drobulėmis. Ištekėjusios mote
rįs gyvena ten po labai didele apsauga. Joms 
uždrausta matyti vyriškius, nors jie būtų ir 
labai artymi giminės. Šitų pavyzdžių už
teks, kad parodyti, jog prie tikrojo gėdin
gumo prisiplaka ir ypatingo padorumo, taip 
sakant, viežlybumo mados, kurios su tikruo
ju gėdingumu labai mažai ką bendro teturi.

Tikrasai gėdingumas paslepia nuo 
smalsių akių meilės slaptybes ir tas dalis, 
kurios su tuom rišasi.

Negalima sakyti, kad tauta, kuri yra 
gėdingesne būtų “jau ir pirmeiviškesnė, dau* 
giau pasivariusi pirmyn progreso žvilgsniu* 
Taip nėra.

Padėkime, pietų Amerikos tiguelkės vi* 
suomet maudosi pirm saulės užtekėjimo, 
Vyrai visuomet maudosi nuo moterų sky
rium . Tos tautelės vyrai ir moterįs labai 
gėdingi. Japonai gi, kurie šimtą kartų dau
giau apšviestesni, negu tiguelkai, iš šito at
žvilgio daug mažiau gėdingesni.

Malajiečiai, kurie gyvena dar pusiau 
laukinių žmonių gyvenimu, yra gana gėdin
gi. Rymiečiai gi ir graikai buvo daug atvi
resni lytiškose slaptybėse, negu malajiečiai.

Vienok, abelna taisyklė, abelnas išve
dimas visgi bus tokis, kad juo kokia tauta 
daugiau pakilusi kultūroje, juo daugiau ten 
yra gėdingumo.

Gėdingumas yra vienas iš augščiausios 
rūšies įrankių įgyti simpatiją ir pagodoji- 
mas paties savęs./ Būdamas sąkeleive mei
lės, jisai priduoda tai meilei ypatingą sle- 
peningumą, nepaprastą švelnumą. Tasai, 
keno prigimtis gėdos nepažįstą, nustoja pu
sės iš meilės saldybių. Jisai panašus į tą, 
kuris džiaugiasi gėlėmis, bet negali suosti 
jų aromatą.

Labai retai atsitinka, kad moteris visiš
kai nustotų gėdingumo. Nčt gyvenime tųį 
moterų, kurios jau visiškai nusmuko paleis
tuvystės baloje, kartais, sublizga deimantas? 
tikro gėdingumo, kurio negalėjo sunaikinti 
visas gyvenimo žiaurumas. Ir koleik dar. 
moteriškėje yra nors aguonos grūdelis gė- 
dingumo^ar peranksti būtų giedoti laidotu
vių maršą, nes tokia moteris gali atgyti.

Gėdingumas nepaprastai pakelia •pras
tumą, nekaltybę ir širdingumą ir apgaubia 
svitos aureole varguolių meilę. Gėdingu
mas yra meilės globoje, kuris saugoja meilę 
nuo purvo, nuo ugnies, liepdamas jai visuo
met budėti.

Begėdiškumas naikina viską. •
Męs turime pratinti savo dukreles gė-‘ 

dingumo, tik to naturališko, bet ne veidmai
niško gėdingumo.

Ypatingai turčių familijose dabar labai 
madoj tasai nuduotas, paviršutinis, veid
mainiškas gėdingumas, kuomet gėdyjamasi 
tik dėl svieto akių.

IV.
"Pakalbėsime apie nekaltybę. Nekalta;, 

tikroje to žodžio prasmėje, gali būti tik mo
teris. Tiesa, ir vyras gali vadinti save ne
kaltu, bet ant jo kūno nėra ženklų tos nekal
tybės.

Nekalta moteris — tai čielas pasaulis^ 
tai šventas rūmas, kurin viso pasaulio tau
tos sunešė savo kultą. Parašyti nekaltybės, 
istoriją, reiškia parašyti didesnę dalį meilės 
etnografijos.

Gamta, tverdama nekaltą merginą, už
davė mums patį sunkiausi uždavinį. Dėl 
gamtos neužteko, kad atėjus 16 metų mer
gaitė pavirsta žydinčia mergina. Gamtai - 
neužteko, kad doros pertvėrimai saugotu . 
nekaltybę. Gamta pastatė dar ir anatomiš
kus pertvėrimus. Kuomet ant vyro “taip**, 
mergina atsako sutikimu, kuomet visos,

(Toliau bus).



. > *,' / ‘ ' ‘ I.'?’.'/ "f* y*';;. r*» < ■ ■* 1 . -V# ’.{ ' •' ’ •
, • ’ ’ ■ ■ / ■ •' "*■■■’ ,J,'\ 0 *' ’ ♦

4_ L r g V S

"' ■> < ■ •■ . 'Il ij W»|1^Į|ĮĮ^iWW^»W

O. dt Bateak.

MEILE PO LIČINA.
Verte švenčioniškis.

(Tąsa).
V.

Tuom laiku, kada jis, apimtas liūdesio, 
gyvendamas mažame miestely, nekantriai 
skaitliavo laiką, kuomet turės sulaukti pri
žadėtą siuntinį nuo nepažįstamosios, jinai, 
gyvendama toli nuo sostinės, savo puikiame 
dvare, paskendo toj laimėj, kurios jinai vi
sados troško. Viskas dėl jos buvo nauja, 
viską jinai kitaip persistatė, viskas ją džiu
gino.

Užgimus, išaugus ir įgijus mokslą savo 
dvare, tarp vergų, jaunystėj, iki šešiolikos 
metų amžiaus, Eleonora gyveno po tėvų 
globa ir nežinojo, kas tai yra prievarta; jai 
niekados neprisiėjo susidurti su žiaurumu 
visuomeniškų įstatų.

Bet tuom laiku jos dailumas, apie kurį 
jau buvo pradėję kalbėti, kankino poną Ro- 
aelisą, patį žymiausį, patį turtingiausį visos 
apielinkės dvarponį. Jis atvažiavo prašyti 
jos rankos ir jo turtingumas, jo išdidumas, 
taip susuko galvą Eleonoros tėvams, kad 
jam tuojaus pavyko gauti sutikimą.

Tai buvo žmogus keturiosdešimties me
tų amžiaus, dailus, bet turėjo bjaurius įpro
čius. Jis niekados neapleisdavo savo dvaro, 
kurio pirmiau buvo užveizda, o paskui pasi
liko savininku ir, taip jam begyvenant, įsi- 
šaknėjo jame tas įprotis, kad jis norėjo ant 
visų būti valdonu, kad visi jo klausytų ir 
kad niekas prieš jį nepasipriešintų. Nežiū
rint į tai, kad jam pavyko gauti pačią, kuri 
buvo gražiausia visoj apielinkėj, jo įpročiai 
nei kiek nepersikeitė ir jis pradėjo elgtis su 
Eleonora taip, kaip su visais kitais pavaldi
niais.

Uždaryta sykiu su juodo jom vergėm, 
kuriom jinai irgi negalėdavo užsitikėti, nes 
dauguma iš jų buvo jos konkurentėmis, tu
rėjo nukentėti įvairius paniekinimus, žiau
rumus ir tt. Tokios gyvenimo aplinkybės 
taip ant jos atsiliepė, kad jinai pradėjo ne
apkęsti visų vyrų, nors to ištikrųjų užsitar
navo tik vienas, bet jinai to negalėjo su
prasti, • j

Ėleonoros tėvai, pamatę, kad vienintelę 
savo dukterį pražudė, pirm laiko persiskyrė 
su šiuom pasauliu. Jos vyras paėmė jų tur
tą ir pradėjo rengtis važiuoti į miestą, bet 
staigiai mirė,

Dailioji Eleonora dvidešimties penkių 
metų amžiaus pasiliko viena iš turtingiau
sių visoj apielinkėj ir pradėjo savystoviai 
gyventi. Vienok, jinai neapkentė tos vie
tos, kurioj daugiau nieko negalėjo matyti, 
kaip tik panieką, žiauri atsinešimą ir nuo
lankumą, todėl nusprendė persikelti arčiau 
prie Paryžiaus. Sykiu su ja sumanė persi
kelti jos draugė su visa savo šeimyna. Tai 
buvo ponia Žernonse, kuri buvo daug lai
mingesnė ir su vyru sutiko. Jos abidvi pri
sirengė prie kelionės ir, nuėjus ant tėvų ka
pų, davė prižadą, kad niekados nedasileis 
ant savęs vyro viešpatavimo; Eleonora lei
dosi kelionėn su tūkstančiais naujų užmany
mų, su tūkstančiais naujų linksmybių, savo 
širdy.

Pirmuose po apsivedimui metuose Eleo
nora labai liūdėjo, kad neturėjo kūdikių, bet 
paskui pradėjo ir džiaugtis iš to, nes ją ap
ėmė ta baimė, kad jos kūdikis neapsigimtų į 
tėvą ir neįgautų tų jo bjaurių įpročių.

Bet noras tapti motina vis ėjo didyn ir 
jinai savo pienus išpildė.

Kada gimė kūdikis, jinai su neapsako
mu džiaugsmu prispaudė jį prie širdies ir 
pradėjo šaukti:

— Tu mane mylėsi, tu manęs klausysi, 
aš tave auklėsiu, prižiūrėsiu; aš tik dėl ta
vęs gyvensiu ir pernešiu visus nesmagumus, 
su kokiais tik susidursiu. Ant galo yra gi 
pasauly toks sutvėrimas, su kuriuomi ir ma
no gyvenimas surištas; aš esu persitikrinus, 
kad šio kūdikio gyvenimas, tai mano laimė!

Suprantama, besidžiaugdama savo kū
dikiu, Eleonora negalėjo užmiršti ir apie tą 
žmogų, kuriam jinai turi būt dėkinga už tą 
džiaugsmą; jinai pamislijo, kaip tai Leonas 
nudžiugtų, jeigu pamatytų šį kūdikį ir ta 
mislis privedė ją prie išpildymo savo pri
žadų.

Tuojaus buvo negrui įduotas žiedas ir 
paliepta taip padaryti, kaip buvo Leonui 
prižadėta. Taipgi buvo negrui duota įsaky
mas nueiti į karišką ministeriją sužinoti 
kur randasi Leonas ir kuogreičiausia nu
vežti* tą pusę žiedo jam. Negras tą viską iš-

Vieną rytą Leonas grįžo iš kariškos

mokyklos. Jis buvo neapsakomai užsimąs
tęs, nes tą mėnesį laukė nuo Eleonoros ži
nios. Kada jau buvo visai arti, išgirdo už
pakaly savęs raitelį jojant ir, atsigrįžęs, 
pamatė pažįstamą negrą. Leonas labai nu
džiugo; negras prijojo prie jo ir tarė:

— Man paliepta perduoti jums šį siunti
nį, — ir, nenulipdamas nuo arklio, padavė 
Leonui užpečėtytą dėžutę.

Nespėjo Leonas paimti tą siuntinį, kaip 
negras kirto savo arklį ir tuojaus išnyko iš 
jo akių. Leonas žiūrėjo į tą pusę, į kurią 
negras nujojo ir tik ta dėžutė, kurią jis ran
kose laikė, pertikrino jį, jog tai ne sapnas, 
bet tikras atsitikimas.

Skubiai jis atidarė tą dėžutę, bet joje 
nieko daugiau nebuvo, kaip tik pusė žiedo, 
panašaus į šliūbinį ir papuoštą žemčiūgais; 
ant žiedo buvo išbraižyta diena ir metai.

— Duktė! — sušuko Leonas. — Aš gi 
tėvas!,.. Ir nėra nei laiško, nei vieno žode
lio !... Jinai vis iš manęs tyčiojasi!... Ma
tomai, šiuomi bus viskas užbaigta. Aš nie
kados nieko nuo jos neišgirsiu... Bet kas ji
nai per viena, nepergalima esybė, kuri taip 
valdo mano likimą ir net savo gale valdo ma
no ateitį? ... Visuomet nematomai sekioja 
paskui mane, tai suranda, tai vėl aplei
džia?... O, tas prakeiktas balius, ant kurio 
aš su ja susipažinau ,nes jis mane visai pra
žudė !...

Jį vėl apėmė tūkstančiai įvairių minčių, 
bet nieko negalėjo išmislyti.

Taip praslinko ilgi metai laiko. Arti- 
nanties pavasariui pasklydo kalbos apie ka
rę su Ispanija ir dauguma aficierių, svajo
dami apie gavimą augštesnių cinų laike ka
rės, džiaugėsi iš tų kalbų ir laukė, kad bus 
jiems paliepta išsikelti iš to liūdno mies
čiuko.

Su didžiausiu nekantrumu Leonas taip
gi laukė karės, nes jis manė, kad tuomet jau 
užmirš viską, o gal ir visai persiskirs su to
mis kančiomis, nuo kurių dabar neranda 
ramybės. Bet koks jo buvo nusistebėjimas 
kada jis gavo telegramą, jog paskirtas gene 
rolui N. adjutantu ir tuojaus turi važiuoti Į 
Paryžių ir eiti pas tą augštą ypatą!

Leonas, neturėdamas pažinties su tuom 
generolu ir nematęs jį savo akyse, negalėjo 
suprasti, kokiu būdu jis tapo paskirtas tam 
generolui adjutantu. Pagaliaus, juk pasta
ruoju laiku su juomi nuolatos pradėjo atsi
kartoti nepaprasti dalykai. Ir paskutinis 
atsitikimas jį labai nudžiugino. O gal ne
pažįstamoji turi kokius nors ryšius su jo pa
skyrimu adjutantu tam generolui? Tuomet 
jis galės sužinoti, kas jinai per viena. Pa
galiaus, jam buvo proga vėl sugrįžti Pary
žiun ir jis tikėjosi ją kaip nors surasti, ką 
nors apie ją išgirsti.

Ir štai, Leonas jau sostinėj. Generolas 
maloniai jį priėmė, davė savo namuose jam 
kambarį ir paprašė sykiu su juomi pietų 
valgyti.

Išsyk Leonas turėjo daug darbo ir vi
sai nesirūpino pradėti jieškoti nepažįsta
mosios; pagaliaus, jis gerai žinojo, kad ir 
pirmi jo žingsniai jieškojime jos nesuteikė 
naudos. Kuomet jis jau truputį apsidirbo, 
susipažino su generolu, pastojo jo geriau
siu draugu,tuomet jau paklausė, kam jis tu
ri būti dėkingu už pasiskyrimą jo adjutan
tu. Generolas atsakė, kad rekomendacija 
pono B., kuris valdo kariška ministerija,pri
vertė jį pasiskirti Leoną savo adjutantu.

— Man rodosi, — tarė generolas, — kad 
jūs turite atsilankyti pas jį ir ištarti jam 
ačių; šiomis dienomis aš pas jį būsiu, tai jei
gu norite, nuvažiuosime sykiu.

Nors Leonas buvo apgautas savo pie
nuose, vienok su mielu noru sutiko generolo 
patarimą priimti ir, praslinkus kelioms die
noms, jiedu nuvyko pas poną B...

Kambary jau buvo daug susirinkusių 
svečių ir ponia B., jau sulošus kortomis ke
lias partijas, buvo vėl pradėjus naują, kaip 
generolas N. perstatė jai Leoną. Bet Leo
no visa viltis, apie kurią jis taip svajojo, iš
nyko: ponia B., pratarus kelis žodžius, vėl 
atsisėdo už stalo ir pradėjo kortomis lošti. 
Vienas iš vyrų pasakojo anekdotą, o visi 
klausėsi ir juokėsi. Leonas irgi turėjo sy
kiu su vyrais klausyti tų anekdotų. Kada 
jau visi papasakojo įvairių anekdotų, tuo
met šeimininkė atsisuko prie Leono ir pa
prašė, ar negalėtų ir jis ką nors tokio papa
sakoti iš nuotikių savo gyvenimo. Leonas, 
kurio galva per visų laiką buvo užimta tais 
nuotikiais, papasakojo visą tą istoriją, nuro
dydamas, būk taip atsitiko jo vienam drau
gui,su kuriuomi viename pulke tarnavo. Jo 
pasakojimas skyrėsi nuo kitų tuom, kad jis 
pasakojo iš tikros širdies ir pats buvo pas
kendęs toj istorijoj.

(Toliau bus).

MOTERIMS 
NAUJIENOS
l < ____

Kaip motelis turi užsi
laikyti te ptfs nėščia.
(Pagal praktišką enci

klopediją).
(TąsaJN

Nėščios drabužiai.
Laike nėštumo moteris tu

ri didžiausią «vydą atkreip
ti į savo drabužius. Visų 
pirmiausia jinai neprivalo 
nešioti ankštų drabužių, ku
rie galėtų jos kūną veržti; ji
nai-turi visai atsisakyti nuo 
gorseto, kuęis labai kenks
mingas kaip jai pačiai, taip 
ir vaisiui. Jeigu jinai neno
ri visai pasilikti be gorseto, 
tai privalo dėvėti minkštą, 
visai be “šonkaulių”, kuris 
neveržtų jos kūną ir netruk
dytų alsavimui ir vystymui
si krūtų.

Pagaliaus, reikia žiūrėti, 
kad drabužiai būtų šilti, to
dėl žiemos laike reikalinga 
nešioti šiltos kelinės ir šiltas 
sijonas.

Niekados nereikia pasiriš
ti pančekos, nes tas labai at
siliepia ant sveikatos, bet 
visuome laikyti jas pasegtas.

Batai privalo būti dideli, 
liuosi, nespaudžianti kojų, 
nes jos ir taip laike nėštumo 
turi daugiau sunkybės laiky 
ti. Ypatingai reikia atkreip
ti atydą Į kulnis: patartina 
per visą nėštumo laiką ne
šioti batus visai žemomis 
kulnimis. Augštomis kulni
mis batai pavojingi.

Moterįs, kurios daugiau 
yra gimdžiusios, privalo ne
šioti tam tikrus apsaugos 
diržus, nes jų taip vadina
mos motinos sienos perdaug 
yra ištampytos ir jau negali 
atsakančiai išlaikyti vai
siaus. Tuomet gali taip at
sitikti, kad paskutiniuose 
nėštumo mėnesiuose vaisius 
motkoj pakrypsta į šalį ir 
laike gimdymo gali atsitikti 
negeistinos pasekmės. Vie
nok pritaikymu tokio diržo 
turi pasirūpinti daktaras ar
ba sumani akušerė.

Priežiūra kūno (odos).
Laike nėštumo moteris 

turi prižiūrėti savo kūną, 
nes tas labai reikalinga. Jei
gu moteris yra įpratus kas
dien apsiplauti šaltu vande
niu, tai gali tą atlikti ir nėš
čia. Viehok labai geistina, 
kad antroj pusėj savo nėštu
mo naudotųsi šiltomis vano- 
mis 25 laipsnių šilumos 
pagal Reomiurą, bet neil
giau vanoj būti, kaip nuo 10 
iki 15 minutų. Paskutinia
me nėštumo mėnesį reika
linga kasdien tokioj vanoj 
maudytis ir užvis geriausia, 
tai vakare, prieš einant gul
ti. Pirmoj daly nėštumo 
reikalinga besimaudant at
sargumo, nes kiekvienas di
delis kūno suerzinimas gali 
privesti prie vaisfaus išme
timo. Abelnai gi vanos yra 
naudingos ir atneša didelę 
naudą. Nėščios neprivalo

eiti į lietuviškas pirtis (nors liau
tokių Amerikoj mažai yra), 
nes didelė šiluma kenkia.
Vasaros laike maudytis upė
se arba ežeruose, tik turi
žiūrėti., kad vandens tempe-
ratu ra būtų ne žemesnė 17 
laipsnių pagal Reomiurą. 
Vienok reikia apsisaugoti 
nuo nl aukim o ir nuo a bei n o 
nuvargimo. Sūriose ir ki
tokiose gydymosi vanose 
negalima maudytis nepasi
tarus su daktaru. Niekados 
nereikia tuojaus po valgio 
maudytis.

■ I 

Judėjimas.
Jau buvo nurodyta, kad 

nenormališki judėjimai yra 
kenksmingi. Todėl reikia 
apsisaugoti nuo nepaprastų, 
staigių judėjimų, nors pa
prastas judėjimas nėra 
kenksmingas. Būtinai rei
kalinga apsisaugoti nuo šo
kinėjimų, bėgiojimų, greito 
laiptais lipimo, siuvimo ko
jine mašina, važinėjimo 
ant dviračio, krečiančiame 
vežime, gelžkeliu ir tt. Tan
kiai dėl jaunų moterų ilgos 
kelionės priveda prie negeis
tinų pasekmių. Užvis ge 
riausia laike nėštumo ilgi 
pasivaikščiojimai ant tyro 
oro ir atlikimas paprasto 
naminio darbo. Ypatingai 
reikia kovoti su miegu, nes 
nėščios visuomet turi palin
kimą prie miego. Jeigu die
nos laike užeina miegas, bū
tinai reikia stengtis užsiimti 
tokiu darbu, kad išsiblan- 
džius. Naktį irgi negalima 
daugiau miegoti, kaip 8 va
landas.

(Toliau bus).

Tyrinėja prasikaltėlės.
Pastaruoju laiku Bedfor- 

de, N. Y., moterų pataisos 
namouse tapo įvesta labora
torija socialės higienos, per 
kurią jau perėjo 100 nuteis
tųjų merginų.

Ta komisija tyrinėja pra
sikaltėlių apsiginimą, protą, 
visus jų palinkimus ir įpro
čius ir paskui tą viską taiko 
su teismo nuosprendžiu, t. y. 
ar teismas teisingai jas nu
sprendė į pataisos namus. 
Po ištyrimui šimto merginų, 
komisija padarė išvedimą, 
kad tik 56 merginos turėjo 
būti nuteistos į pataisos na
mus. 20 merginų buvo silp
napročių, kurios reikalauja 
nuolatinės globos, dėl 9 mer
ginų reikėjo speciališkos 
priežiūros, 4 merginos reikė
jo nusiųsti ant valdiškos far- 
mos, 3 į valstijinį kalėjimą, 5 
po priežiūra policijos ir 1.1. 
Apie 2 merginas visai nepa
vyko nieko patirti, kad gali
ma būtų išnešti nuosprendį.

Iš 100 merginų pasirodė 
90 prostitučių; tarp jų buvo 
63 profesionalės prostitutės. 
Iš visų jų tik 14 buvo neužsi- 
k re tusių veneriškom ligom.

Ta komisija mano ir to-

užsiimti tyrinėjimais, 
kad surinkus daugiau niede- 
gos. Kada jau bus surinkta 
medega, tuomet jinai padė
sianti išdirbti atsakantesnį 
metodą kovai su prasikaltė
lėmis.

Męs gi pasakysime, kad 
reikia ne prasikaltėles tyri
nėti, bet priežastis, kurios 
privedė pzrie prasikaltimo. 
O tos priežastis ir yra neti
kęs dabartinis surėdymas.

Pakol viešpataus toks pa
sauly surėdymas, patol ir 
prasikaltėlių skaičius augs. 
Jokie komisijų išdirbti me
todai nieko negelbės.

Valgių gaminimas.
Sosas iš krienų.

Valgomąjį šaukštą ištir
pintų šaltų jautienos taukų 
įdėt į puoduką, ištirpint, 
kol biskį paruduos, tada 
įpilt pora šaukštų uksuso, 

stiklo vandens, apie du 
šaukštu cukraus, žiūrint, pa
gal skonį, biskį druskos ir 
įdėt buteliuką krienų, 
kaip perkasi krautuvėse. Tą 
viską gerai išmaišyt, pervi- 
rint ii* užpilt ant mėsos, iš
imtos iš sriubos. Sosas turi 
būti saldžiai rūgštus, tiršto- 
kas ir stiprus nuo krienų.

Mėsa su tokiu sosu yra 
'abai gardi.

Muštardinis sosas.
Valgomą šaukštą taukų 

ištirpinti įdėjus 1 šaukštą 
miltu, pavirint, kol paruduos 
biskį. Įpilt pora šaukštų uk
suso, ! stiklo vandens, pora 
šaukštų cukraus ir biskį 
druskos, pagal skonį įdėt 

į apie du šaukštu muštardos 
(iš buteliuko pritaisytos). Ir 
ta viską gerai išmaišius, pa
virinus, užpilt ant mėsos ir 
valgyt.

Šitas sosas turi būti tirš- 
b’kas. saldžiai rūgštus ir 
stiprus nuo muštardos.

Darbininkė.

| ŽINIOS.
Rochester, N. Y.

*

7 d. lapkr. Lietuvaičių 
Kliubas statė ant scenos du 
Vaizdeliu: “Senmergė” ir 
“Čigonė”. Abu vaizdeliai 
parašyti A. Baranausko ir 
paimti iš Lietuvos merginų 
gyvenimo Lietuvos mieste
liuose. Sulošė gerai. Svar
biausias roles turėjo ir atli
ko gerai vaizdely “Senmer
gė” P. K. Vaivadienė (Biru
tė siuvėja) ir Vaizdely “Či
gonė” — J. Šumskiūtė (Vik
tė virėja). Tarpuose sudai- 
davo solo ir duetą, taipgi pa
sakyta pora eilių. Ant už
baigos dainavo “Aido” cho
ras. Viskas atlikta gerai. 
Žmonių buvo nemažai ir rei
kia tikėtis, kad liks pelno,

Moterų ir vaikų darbas. )
i Kapitalistas, besinaudodamas moterų ir kūdikių darbu, ne tik atima jų visą, 

sveikatą, iščiulpia jų kraują, bet ir kaulus sudėjęs ant svarstyklių atsveria ir sunau
doja padinimui savo kapitalo. j

! kurio pusę Lietuvaičių Kliu- 
I bas skiria Lietuvos Šelpimo 
Fondui. Abelnai žiūrint į vi- 

Isą jų darbą, reikia pasakyt: 
“Bravo, Lietuvaičių Kliu
bas!” J. Stančikas.

j NAUJOS POROS.
Two Rivers, Wis.

31 d. spalio apsivedė drg. 
Antanas Akelaitis su Morta 
Sibulskiute iš Brooklyn, N. 
Y. Šliubą ėmė civilišką. La
bai darosi linksma, kad jau
noji karta pradeda atsisaky
ti nuo garbinimo aukso die
vaičių. Linkėtina laimin
gos kloties naujajai porai.

V. V. Vasiliūnas.

Dalykas, vertas paste
bėjimo.

Rinkimai praėjo. Moterįs 
įgijo balsavimo teises Neva- 
doj ir Montanoj, vienok to
kiose didelėse valstijose, 
kaip Nebraska, Ohio ir Mis- 
suori moterįs pralaimėjo.

Kodėl?
Ant to klausimo, bent iš 

dalies, atsako Jane Adams 
dinerašty “Chicago Tribu
ne”.

Ji nurodo, kad Ohio, Neb
raska ir Missouri moterįs 
atliko puikų agitatyvišką 
darbą. Jos dirbo išsijuosiu- 
sios. Betgi, buvo labai drū
tų spėkų, kurios ėjo prieš 
moteris, o visųpirmiausia 
prieš jas ėjo bravorų savi
ninkai.

Missouri jie turi savo, ga
lingą draugiją ir nesigailėjo 
tūkstančių, kad agituot 
prieš moterų balsavimo tei
ses. Tas pats buvo ir Ohio.

Jane Adams pastebi, kad 
Ohio yra labai daug vokie
čių. Tos tautos vyrai turi 
labai daug gerų ypatybių, 
bet jie, kasžin kodėl, savo 
daugumoje, priešinasi mote
rų balsavimo teisėms. Ohio 
bravorininkai ir, abelnai, sa- 
liūninkai, išdėjo daugybę pi
nigų, kad kovoti prieš mote- 
dis.

Šiaip ar taip kalbant, tie 
faktai verti pastebėjimo.

Kokiose valstijose ir kuomet 
moterįs įgijo balsavimo 

teises ?
Wyoming — 1896 metais. 
Colorado — 1893 m.
Idaho — 1896 m. 
U ta th — 1896 m. 
Washington —1910 m. 
California — 1911 m. 
Arizona — 1912 m. 
Kansas — 1912 m. 
Oregon — 1912 m. 
Alaska — 1913 m. 
Illinois — 1913 m. 
Nevada'— 1914 m. 
Montana —1914 m.

Laukiama pribūnant daug 
našlių.

Kas bus, kada pasibaigs 
Europos karė? Ar padidės 
ateivystė iš nuteriotų kraštų 
ar sumažės?

Tai yra labai įdomus klau
simas ir jo išrinkimui dau
gelis laužo sau galvas.

Profesorius A. Ross iš 
Wisconsino universiteto pa
sakė: “Aš laukiu labai pakį- 
lant immigracijos, ypatingai 
moterų. Manau, kad daug 
našliu ir daug merginų bėgs 
Amerikon, kadangi neturės 
kur dingti. Tasai faktas ga
lės turėt didelę įtekmę ant 
soči i ai i s tiško moters padėji
mo šioje šalyje”.

Prie tos nuomonės “The 
Woman’s Journal” priduria, 
jog daug iš tų nelaimingų 
moterų paklius naguosna 
nesąžiningu fabrikantu ir 
paleistuvystės arentų. Tuo
met galima laukti dar dides
nio nablnrėiimo gyvenimo 
dėl visu darbininkų.

Valdžia ir visuomenė tu
rėtų organizuoti pagelbą to
kioms moterims, kurios at
vyks Amerikon be skatiko.
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Biznie-

AGITACIJA PRIEŠ DAR-i 
BO ŽMONIŲ REIKALUS.

Elizabeth, N. J.
Čia, prieš rinkimus į mies

to urėdus, darbavosi kelia
tas lietuviškų vyrukų, norė
dami pasigerinti demokra
tiškiems politikieriams ir 
štai, 28 d. spalio , susišaukia 
kelis ūkęsus ir tokius, kurie 
myli “Free Beer”, j Bražins
ko svetainę ant Ripley PI., 
kad paagitavus balsuoti už 
demokratišką kandidatą Je- 
ry Lery, kuris eina iš pirmo 
“vordo” pkoncelmonus.

Dar nebuvo mitingas ati
darytas, o jau tie vyrukai, 
kupkas apgniaužę, vaikščio
jo po salę. Mat, tas kandi
datas pirma savęs pasiuntė 
porą bačkų alaus, žinoda
mas, kad lietuviai iš politi
kierių labai myli alų ir už a- 
lų nesigailės savo kailių ir 
savo šeimynų. Galiaus pri
būna ir pats kandidatas, 
kaip storiausias kūlys įvirs
ta į svetainę. Prasideda 
prakalba. Pirmas sako: 
“Męs žinome, kad iš mūsų 
“vordo” socijalistas kandi
datas nebus išrinktas, tai 
męs turime dabar atiduoti 
balsą už šį kandidatą(dem.), 
nes jis geras žmogus”. Ant
ras kalbėtojas .sako: “Jery 
Lery yra geras žmogus ir 
netik męs visi turime balsuo
ti, bet ir patįs socijalistai ga
li savo balsus už jį atiduoti”. 
Paskiaus pirmutinis kalbė
tojas sako, kad visi ūkėsai 
Balsuotojai nebalsuotų už 
visą tikietą bent kokios par
tijos, bet kad maišytų iš visų 
partijų. Tuomi ir užsibaigė 
tas vakaras.

To dar negana.
riai iš ūkėsų kliubo sumano, 
kad kliubas paimtų svetainę 
ir pakviestų politikienus(ži
noma iš demokratų parti
jos). Kliubo didžiuma ne
priima tokį sumanymą, bet 
galutinai visai ir neatsisako. 
Ir štai nutarė, kad tokį mi
tingą surengti tik dėl vienų 
lietuvių, be jokių pašalinių 
svetimtaučių politikierių ir 
ten pasiaiškinti, kuri partija 
mums naudingesnė ir už ku
rią balsuoti. “Bet jei tokie 
politikieriai atsilankytų, tai 
lai dalyvauja ir jie kartu”. 
—Proponuoja tą biznieriai. 
Pagaliaus, sutikta ant to. 
Išrenka komisiją, kad pa
garsinti į anglų vietinį (bur- 
žuazišką) laikrašti, kad lie
tuviai turės politišką bepar- 
tyvišką apkalbėjimą apie 
partijas.

31 d. spalio vakare toks 
mitingas įvyksta. Kliubo 
valdyba atidaro susirinki
mą. Nespėjo atidaryti, o 
jau čiela minia prigriuvo de
mokratų. Paduoda ant kor
čiukių vardus valdybai ir ei
na ant steičiaus kalbėti, siū
lydami viską, kaip tai: dau
giau fabrikų, daugiau poli
cijos; pasakoja, kad prie jų 
valdymo užviešpataus geres
nė civilizacija ir 1.1. Demo
kratai rėkė, šaukė ir ran
koms plojo. Dalis iš lietuvių 
neviską supranta. Ant galo 
vienas kalbėtojų aiškina, 
kad , girdi, tik demokratų 
partija nedavus įvesti įstaty
mą, kad nebūt įleidžiami į 
šią šalį nemokanti rašyt ir 
skaityt svetimtaučiai, o tas 
visiems ateiviams, girdi, yra 
gerai. Pabaigus tam kal
bėti, M. Saliklis užginčija tą 
argumentą, kad tai demok
ratų partija mums tą pada
rė, sakydamas: “Ar męs už
miršome, kada šaukėme mi
tingus ir išneštas protestų 
rezoliucijas siuntėme dem. 
prezidentui Wilsonui ir nei 
demokratai, bet patįs susi
pratę darbininkai atmetė at- 
eivvstės billių”.

Tuomi ir užsibaigė mitin
gas. Vienok, be alaus neap
siėjo: demokratai fundi jo, 
o mūsų viengenčiai traukė, 
nežiūrėdami jokios sarma
tos.

Iš trečio “vordo” liko iš
rinktas socijalistų partijos 

idatas i koncelmonus
Harry F. Kopp.

Kunst Albers.

Baltimore, Md,
26 d. spalio republikonai 

parengė prakalbas, kad dau
giau sužvejojus balsų. Kal
bėtojų susirinko tik... 18, o 
klausytojų net... 40! Visi 
kalbėtojai nieko naudingo bėtoją protestavo. 
nepasakė, o tik gyrė, savo jįs pasakė apie svaiginan- 
partiją ir liepė balsuoti už jų ėius gėrymus:
I___ Iš lietuvių bu- “S. „1^,1____________7__________ ‘1
vo net trįs kalbėtojai: A. Čė-' gimdo visokias partijas, kri- 
sna ir Vasiliauskas agitavo , 
už republikonų partiją, o P.1 
Lazauskas pasakė, kad kiek-į socijalizmo
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privaląs už tą balsuoti, kas kaip socijalistai reikalauja, 
jam geriau patinką. Paskui tai jokios naudos neatneš, 
jis pranešė, kad dabar esą;xtjH tik auteiks 7----- ‘
susitveręs lietuvių republi- [ ^iau girtuokliauti

kandidatus. Iš lietuvių bu- 

minališkus prasikaltimus; 
svaiginanti gėrymai — tai 

„ i motina. Su- 
vienas turįs savo protą iri trumpinimas darbo valandų.

konų kliubas; mėnesinė mo
kestis 10c. ir tas kliubas rū
pinasi išėmimu pilietiškų po- 
pierų. Jeigu to kliubo bus 
užduotimi rūpintis vien tik 
išėmimu pilietiškų popierų, 
o ne žmonių mulkinimas, 
tai patartina būtų prisirašy
ti tiems, kurie dar neturi pi
lietiškų popierų, nes pas mus 
iki šiol niekas tuomi nesirū- 
pinou (? Red.)..

*

*■ *

29 d. spalio L. S. S. 14 kuo
pa parengė prakalbas. Kal
bėjo L. Prūseika “Laisvės” 
redaktorius. Kalbėtojas nu
piešė visas baisenybes da
bartinių karių ir nurodė, 
kaip jąs galima panaikinti. 
Paskui aiškino apie svar
bą lietuvių bepartyviško sei
mo,atsibuvusio Brooklyne ir 
kvietė aukauti gelbėjimo 
fondui, kurį tas seimas įkū
rė. Prakalba publikai labai 
patiko. Pertraukoj buvo de
klamacijų. ♦

♦
Čia yra vakarinė mokykla 

ir valdžia duoda dėl lietuvių 
mokytoją, bet mūsų lietuviai 
mažai ją lanko. Geistina bū
tų, kad lankytų daugiau, nes 
kuomet mažai lankysis, tai 
gali uždaryti, o paskui jau 
bus sunku išgauti.

Taipgi L. S. S. 14 kuopa 
turėtų pasirūpinti apie suor
ganizavimą vaikų mokyklė
lės, nes dabar vaikai, belan
kydami parapijines mokyk
las, nieko gero neišmoksta.

Kunigo Žentas.

Norwood, Mass.
Nebereikalo yra sakoma: 

“Koks ponas, toks ir tar
nas”. Ta žmonių patarlė 
galijpa prilyginti prie “At
eities” ir jos korespondentų, 
nes žioplesnių žmonių, kaip 
“Ateities” korespondentai, 
sunku surasti.

“Ateities” N42 koks ten 
Tautietis pasisako, jog jis 
pirmiau nepažinęs Aido cho
ro narių ir kuomet pamatęs 
moteris lipant ant pagrindų, 
tai manęs, kad jos lipą tik 
pasiklausyti, o ne dainuoti. 
Mat, kuomet jos pradėjo dai
nuoti, tai jau tuomet supra
to, kad choro narės. O gal 
dar ir tuomet negalėjo su
prasti? Gal tik pamatęs 
“tautiškus” dantis pažino, 
kad tai choristės?

Ar reikia didesnio žiop
lio, kuris pirmiau nepažino 
choro narių ir apie tai rašo 
korespondenciją į laikraštį? 
Man rodosi, ar tik nebus 
Tautietis vienas iš tų, kurie 
per Aido choro vakarą pa
sieniais slankiojo, bet į vidu
rį neišdrįso įeiti? ‘ Jeigu 
taip, tai nieko nėra nuosta
baus, kad ir choVo narių ne
pažino.

Kaip ten nebūtų, bet aš 
melsčiau poną Tautietį atsi
lankyti tuomet, kuomet bus 
susirinkę choro narės, tai 
su visomis supažindinsiu, 
p-al tuomet nerašysi taip 
žioplai, kaip dabar.

Patriotas. 

Worcester, Mass.
29 d. spalio atsibuvo pra

kalbos, parengtos šv. Kazi
miero parapijos. Kalbėjo 
kun. Siaurusaitis. Pirmiau
sia jis persiprašė, kad pe*’ 
praėjusias prakalbas įžeidęs 
moteris. Mat, kalbėdamas 
per blaivininkų seimą, mote-

pradėjo protestuoti prieš 
kalbėtoją.

Nors kun. Siaurusaitis pa
sisakė kalbėsiąs apie blaivy
bės naudingumą, bet apie tai 
nei žodžio nepratarė.

Nieko nėra nuostabaus, 
kad davatkos prieš tokį kal

stai ką

“Svaiginanti gėrymai pa-

kaip tik suteiks progą dau- 
l... Soči j a- 

lizmas geras, tik jų svajonės 
negeros”.

Paskui pradėjo aiškinti, 
kaip socijalistai nori suly
ginti žmones ir tt. Paskui 
pasakė, kad tuomet būsianti 
lygybė, kuomet išnyksią gė
rymai.

Toliaus pasakė, kad jis ty
rinėjęs kares ir suradęs, jog 
teisingiausios karės esą už 
religiją. Taipgi pranešė, 
kad nabašninkas popiežius 
suteikęs blaivininkams dide
lius atlaidus. Kvietė neatsi
likti nuo apšvietos, bet kokiu 
būdu šviestis, tai nepasakė. 
Liepė visiems tikėti ir dau
giau tokių pasakų pašakojo.

Man rodosi, kad toks kal
bėtojas, prieš kurį net da
vatkos protestuoja, jokios 
žmonėms naudos negali at
nešti ir niekas jo kalbai ne
gali tikėti. Męs gerai ži
nom, kad kunigų kalbai grei
čiausia įtiki davatkos, o čia 
ir jos protestuoja.

Pabaigęs prakalbą parei
kalavo, kad duotų klausi
mus. Iš publikos buvo už
du ota klausimai, kodėl jis 
skaito svaiginančius gėry- 
mus motina socijalizmo? 
Buvo vėl pradėjęs pasakoti 
apie nosių sulyginimą, bet 
paskui nustebęs pasakė: 
“Aš nesitikėjau, kad iš mote
rų pusės-atsiras tokių drą
sių”.

Po prakalbų pranešė, kad 
tokios prakalbos atsibusią 
kiekviename ketverge vaka
re.

♦ ♦

1 d. lapkričio S. L. A. 57 
kuopa laikytame susirinki
me paaukavo iš savo iždo 
$10.00 gelbėjimo fondui ir 
T. M. D. kuopa paaukavo $5.

Waterbury, Conn.
“Laisvės” N80 tilpusiam 

iš Waterburio pranešime a- 
pie “Šviesos” draugijos kny
gyną, įvyko klaida. Ten pa
sakyta : “Šviesos draugystė 
įkūrė knygyną” ir 1.1., bet 
turėjo būti: “Šviesos drau
gystės knygynas jau įkurtas 
ir aštunti metai, kaip gyvuo
ja”. Dabar, atvėsus orui, 
knygynas bus atdaras taip, 
kaip ir pereitą žiemą, t. y., 
nuo 7—11 vai. vakaro.

J. Mikelionis.

Tamaqua, Pa.
L.S.S. 103 kuopa yra ga

vus nuo drg. Juozo Gvazdin- 
sko 40 egzempliorių knygu
čių, už ką ištariame draugui 
širdingą ačiū.

Taipgi kviečiame visus 
vietos ir apielinkių lietuvius 
atsilankyti j mūsų knygyną, 
nes turime apie 300 egz. įvai
rių knvgu. Knygynas ran
dasi 407 E. Union St. ir at
daras kasdien nuo 6 vai. va-

Komitetas.

Ansonia, Conn.
Vietinė L. S. S. kuopa 14 

d. lapkričio parengia teatrą 
ir balių. Bus statoma Br. 
Vargšo 3-jų veiksmu drama: 
“Žmonės”, Warcholik’o sve
tainėj. Apart vaidinimo, 
bus ir įvairių pamarginimų. 
Po tam — šokiai. Geistina, 
kad draugai ir draugės,, lin
kėtų sau ir iš toliau atsilan
kyti, nes tai bus vienas iš 
vaizdingiausių vakarų.

Mikasku.

Montello, Ma
•Vietinė Lietuvos"'šelpimo 

fondo valdyba, laikytame sa
vo susirinkime 28\d. spalio, 
nutarė pranešti vietos lietu
viams, kad jie daugiau aty- 
dos atkreiptų į rinkikus au7 
kų tam fondui. Kad išven
gus nesusipratimų, valdyba 
pataria visuomet reikalauti 
nuo rinkikų įgaliojimo rinki
me tų aukų. Įgaliavimas 
yra išduotas su parašais gel
bėjimo fondo valdybos ir su 
antspauda.

L. š. F. sekr.
W. Dubendris.

Shamokin, Pa.
24 d. spalio Kronigerio 

kompanijos darbininkai pa
davė kompanijai reikalavi
mus, kad sumažintų darbo 
valandas, o mokestį paliktų 
tą patį. Reikalavime buvo 
pasakyta, jeigu kompanija 
to neišpildys, tai darbinin
kai išeis streikam Kompa
nija reikalavimą išpildė: pir
miau dirbo 10 valandų, o da
bar jau dirba 9 vai.

Vienok darbininkai tuomi 
neužsiganėdino ir pradėjo 
slapta tverti uniją. Kompa
nija tą pajuto ir pradėjo 
juos-persekioti; jinai vis no
rėjo surasti organizatorius, 
bet jai tas nepavyko. Gali
ma sakyti, kad ir tą darbi
ninkai laimės.

K. Shamokietis.

Ansonia, Conn.
Keliatą dienų atgal tarp 

mūsų gerų katalikų įvyko 
mažas nesusipratimas. Mat, 
vieni kitiems nosis pradėjo 
tampyti, akis krapštyti ir 
dantis klibinti. Bet štai, 
kur buvęs - nebuvęs pribūna 
ir dėdė su vežimu, sukrauna 
mūsų karžygius ir nuveža j 
belangę.

Nieko nebūt nuostabaus, 
i kad panašiai butų pasielgę 
kokie nors vaikėzai, bet da
bar taip pasielgė parapijos 
šulai, kurie neseniai gyrėsi, 
jog nesigailėtų ir galvą pa
dėti už panelę švenčiausią.

Bet neužteko to, kad dė
dės juos nuvežė, pasodino už 
grotų, dar prie to turėjo ir 
kišenius pakratyti, kad už tą 
dėdžių “patarnavimą” atly
ginti.

Vienas Š ve n t a k ry ži ų.

So. Manchester, Conn.
25 d. spalio L. S. S. 214 kp. 

buvo prakalbos, kurias pa
rengė 1 rajonas. Kalbėjo 
drg. J. Neviackas iš Brook- 
lyno dviejuose atvejuose. 
Pirmame — apie dabartines 
Europos kares, kokią jos 
‘naudą’ atneš darbininkams, 
kaip tas kares galima praša
linti ir kas rūpinasi jų 
prašalinimu. Pertraukoj 
buvo dekliamacijų. Deklia- 
mavo V. B. Gudiškis, J. Zo- 
įlaičiutė, J. Sagiavičiutė, S. 
Visgirdžiutė, O. Karauskiu- 
tė; Gudiškis sulošė monolo
gą “Vagis”. Visi savo už
duotis atliko gana puikiai. 
Antru sykiu kalbėtojas kal
bėjo apie šios šalies politiką 
ir prirodinėjo, kaip mūsų 
dvasiški] a išnaudoja žmo
nes. Užbaigdamas savo kal
bą kvietė visus rašytis prie 
prie L. S. S. kuopos ir skai
tyti knygas ir laikraščius. 
Kalbėtojas publiką užganė
dino.

Aukn nadengimui lėšų su
rinkta $5.10. Prie kuopos 
prisirašė vienas naujas na
rys.

Reikia pažymėti, kad susi
tvėrus šiai kuopelei, priešų 
buvo labai daug, bet dabar 
jau daugelis pradeda, *jai 
simpatizuoti ir kada, paren
gia prakalbas, tai prisirenka 
pilna svetainė.

Kuopa mitingus laiko kas 
mėnuo, antram nedėldienv 
no pirmo, pas A. Zokaiti. 56 
Bissell st. Meldžiu atsilan
kyti ir pašaliniu.

A. Zokaitis.

Port Washington, N. Y.
31 d. spalio vietos L. S. S. 

kuopa parengė vakarą. Bu
vo perstatvta ant scenos ko
medija “Mūsų Gerasis”. Su
lošė vidutiniškai. Vėliaus 
buvo keliatas dekliamacijų 
ir kalbėjo J. Neviackas iš 

Brooklyno. Kalbėtojas aiš
kino apie dabartines Euro
pos kares ir kaip jų išvengus 
ateity. Taip gi kvietė rašy
tis prie L. S. S. kuopos.^ Di
džiumą kalbėtojas pilnai už
ganėdino, vienok atsirado ir 
tokių, kurie visai neklausė 
prakalbos, bet tik kėlė triuk
šmą. Užvis labiausia atsižy
mėjo viena mergina, o gal ir 
moteris, kuri per visą laiką 
šaipėsi, kraipėsi ir trukdė 
kalbėtojui kalbėti.

Ar negėda taip elgtis?
'Reikia pažymėti, kad dar 

šiame kampely pirmas pa
rengtas vakarėlis. Geistina, 
kad ir tankiau kuopa pa
rengtų tokių vakarėlių.

‘Metiežninkė.

Minden, W. Va.
Nors pas mus nėra smuk

lių, bet girtuokliavimas eina 
savo keliu. Pastaruoju lai
ku atsibuvo net trejos ves
tuvės, dvejos katalikiškos ir 
vienos laisvamanio, bet kaip 
ant katalikiškų buvo svaigi
nančių gėrymų, o paskui pe
štynių, taip ir ant laisvama
niškų. Matomai, mūsų lais- 
yamanis nenorėjo pasiduoti (tainej latvių socijalistų sky- 
katahkams, J;ai ir įskėlė to- rjus parenge koncertą. Kon-

Kam-kam, bet jau laisva-;dalyvavo net penki chorai: 
maniui Reda katalikiškas vįetinis latvių choras, iš 
vestuves kelti. , New Yorko latvių choras, iš

* * „ I Brooklyno lietuvių Aido
'choras, iš Newarko lietuvių 

15 d. lapkričio L. S. S. 218 vyrų Sietyno choras ir iš 
kuopa rengia prakalbas. Garfield, N. J. rusu choras. 
Kalbės drg 
Chicagos. 
atsilankyti.

kias vestuves. certas buvo labai puikus ir

prakalbas. Garfield, N. J. rusų choras. 
. Kučinskas iš Nors visiems chorams pavy- 
Malonėkite visi g0 sudainuoti gana gerai, 

bet pirmenybė reikia atiduo- 
'ti rusų chorui; paskui sekė 
Aido choras ir New Yorko 
latviu choras.

lietuviu gyvenimo choras truputį silpniau 
dainavo, bet visgi nepeikti
nai išpildė savo rolę. Taip
gi keliatas solistų ant smui
kų ir pijanų puikiai atsižy
mėjo. Tvarka irgi pagirti
nai buvo vedama. Latviu 
orkestras taipgi puikiai 
griežė. Panašių koncertų 
retai galima pamatyti mūsų 
mieste, o gal ir neteks dau
giau tokių pamatyti.

Narva.

Detroit, Mich.
Čia paduodu pereitos va

saros iš 1 
nepaprastus nuotikius.

Pabaigoj balandžio tūlam 
laisvamaniui B. dievas sutei
kė dukrelę. Nors ir laisva
manis, bet nekrikštytos bijo
jo laikyti, tai pasikvietė lais
vamanį kunigą M. X. M., ku
ris ir apkrikštijo jo dukrelę. 
Krikštas panašus buvo į ka
talikišką: su druska ir van
deniu.

Birželio mėnesį tūlas lie
tuvis J. apsivedė su lenke ir 
tuojaus pradėjo ją mokinti Redakcijos Atsakymai, 
lietuviškų apeigų. Lenkei 
tas nepatiko ir, pagyvenus 
vienuolika dienų, pabėgo 
nuo jo.

Liepos mėnesį tūla mote
ris L. P. U. laikė įnamę mer
giną ir su ja vienoj lovoj gu
lėjo. Bet vieną naktį iš ne
tyčių aptiko, kad mergina 
turi vyriškas ypatybes.

Rugpjūčio mėnesį kuni-

rapijonai gavo naują dė
dę, bet tas vieton parapijo
mis mokinti doros ir Kris
taus mokslo, sergančiojo ku
nigo gaspadinę mokina ant 
kumelės jodinėti.

Rugs, mėnesį L. S. S. 157 
kuopa dėl 3 cigarų, 2 apelsi
nu ir vienos benanės neteko 
$50.

Tą patį mėnesį J. J. S., 
kandidatas į kunigus, gavo 
mėsinyčioj mėsą vežioti. Ar 
nepuikus darbas?

Tūlas M. M. vis juokdavo
si iš kunigų darbų ir vadin
davo save “socijalizmo filo- 
zopu”, bet kuomet reikėjo 
apsivesti, tai spalio mėnesį 
nuėjo pas kunigą, atsiklaupė 
ant kelių ir pradėjo maldau
ti, kad tas juodu surištu ir 
palaimintų jų laisvamanišką 
gyvenimą. Ar tai ne filozo- 
pas?

Tūlas K. N. jau kelios sa
vaitės, kaip apsivedė, o vie
tos klebonas dar vis užsakus 
šaukia.

Tūlas K. Š. per visą vasa
rą maitinosi binzais, o sulau
kęs rudens, ’ nuvažiavo į 
Grand Rapids, Mich., ir gavo 
laikraštį “Žaibą” redaguoti. 
Matomai, binzai gerai veikia 
ant smegenų.

Pabaigoj spalio mėnesio 
“Žaibo” redaktorius atsiun
tė laišką vienam žmogui, 
kad jis apsiimtų būtį “Žai
bo” koresnondentu, tik tame 
laiške* maldavo, kad redak
toriaus pavardės neišduotų.

Mat, visur korespondentai 
prašo redaktorių, kad ju pa
vardžių neišduotų, o “žai
bo” redaktorius atbulai: ko

respondentų, kad tie jo pa
vardės neišduotų.

Spalio mėnesį šv. Jurgio 
draugystė sušaukė keturių 
draugysčių slaptą mitingą, 
kad vyčių generolui p. Gab
riui parengus prakalbas. 
Bet ant nelaimės atsirado 
tarp tų vienas socijalistas ir 
visą biznį sugadino. Todėl 
tas dalykas tapo atidėtas ant 
tolimesnio laiko.

Detroito Reporteris.

Rockford, Ill.
27 d. spalio atsibuvo pra

kalbos. Kalbėjo drg. J. Per
kūnas. Žmonių susirinko 
nemažai ir visi ramiai užsi- 
lakė, išskyrus dviejų, vieną 
skebą ir kitą kontraktorių. 
Tie ponai negalėjo ramiai 
sėdėti, nuolatos kėlė triukš
mą ir pirmininkas turėjo 
jiems parodyti duris. Drg. 
Perkūnas savo kalba publiką 
užganėdino. Paskui dar pa- 
dekliamavo A. Housmaniutė 
— 7 metų amžiaus ir M. Ge- 
ruliukė. Viskas pavyko la
bai gerai. Magdė.

Newark, N. Y.
31 d. spalio lietuviškoj sve-

Ten buvusiam. — Talpina
me anksčiau gautą.

Laisvamaniui. — Ačiū už 
raštelį, bet jo sunaudoti ne
galime, nes jau buvom patal
pinę anksčiau gautą kores
pondenciją.

Kunigo žentui. — Užvesti 
polemiką su Geležėle never
ta, nes jokios naudos nebus. 
Lai jis sau šmeižia laikraš
čius ir jų redaktorius. Vi
suomenė gerai žino, kas per 
gaivalas tas Geležėlė.

Tokia proga bus neilgai.
“Laisvė” paskyrė dovanas tiems, kurie užsirašys 

“Laisvę” iki Naujų Metų. Dovanos bus duodamos šitaip: 
už $2.00 gaus “Laisvę” per visą metą ir už 50 c. dovanų 

knygomis. Už $1.00 gaus “Laisvę” per pusę metų ir 
už 25 c. dovanų knygomis.

Taigi, pasinaudok proga, nes vėliau dovanos nebus 
duodamos. Jei pats jau skaitai “Laisvę”, tai pasi- 
stengk prikalbinti savo pažįstamą bei draugą užsirašy 
ti “Laisvę” ir gausi dovanas. i

KNYGAS PASIRINK Iš ŠIO KNYGŲ 
SURAŠO:

Raudonas Juokas ............................. 35c.
Iš Dvasiškų Tėvelių Gyvenimo .. 25c.
Mokslas Rankažinystės ......... 15c.
Lekcijos apie atskyrimo Ženklus. 10c.
šeimynos Istorija..................... 10c.
Laiškai pasmerktųjų mirtin .... 20c.
Liaudies Dainos ............................. 15c.
Moterų padėjimas evangelijoj ir 

apaštalų raštuose...... 20c.
Griuvėsiuose ................................... 15c.
Gyvas grabe ................................... 10c.
Socijalizinas—kuomi jis yra ir 

kaip jį įkūnyti ............... 15c.
Steponaičio raštai ....................... $1.00
Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie

kinys ...........  10c.

Jei knyga yra brangesn^kaip paskirtos dovanos, tai 
reikės damokėti siunčiant pinigus už laikraštį.

Adresas:
“LAISVE■ w» 

i83|’RoebKng[S(reet,,

A. Motuzui.—Apie tai jau. 
buvo minėta.

Teisybės Mylėtojui. — La
bai neaiškiai išreikštos min
tis ir skaitytojai nesupras. 
Netilps.

Nariui. Cleveland, O. — 
Jeigu draugija nutarė neiš
duoti kam nors pašelpos, tai 
visgi te o buvo didžiuma na
rių, kurie balsavo neišduoti. 
Tamsta gi sakai, kad ir vi
siems nariams nebus išduo
dama pašelpa. K; H tas sa
kinys galima suprasti? Kas 
visiems nariams 'išduos 
naščiuos? Ar tai pašelpos 
išdavimu valdo kita kokia 
nors draugystė? Netilps.

Velnio Tėvui, . Gardner, 
Mass. — Po tokiomis kores
pondencijomis reikalinga 
pasirašyti tikra pavaldė.* 

ta gali drąsiai pavardę pasi
rašyti, o ne slaptyvardį.

Sokolovui, Lewiston, Me.
— Atleiskit, kad jūsų korės- 
nondencija per neapsižiūrė
jimą tapo nepatalpinta. Mel
džiam rašinėt.

D. D. Z., Kincard, III. — 
Taip, Amerikos lietuviai tu
ri gelbėt Lietuvą. Straipsne - 
lis netilps.1

W. D., St. Louis, Mo. — 
Labai neaiški žinia. Netilps.

M. Diksai. — Tamtsa kvie
ti kuogreičiausia atsišaukti 
ir liepi adreso nedėti į laik
raštį, Tai pas ką jie turės 
atsišaukti? Tokių atsišau
kimų netalpiname.

S. Guzauskiui. -- Atleidžia
masis, rašykite truputį aiš
kiau! Kaip mintis, taip ir 
rašyba baisiai neaiški ir to
kių korespondencijų negali
me apsiimti taisyti, nes gali 

Vietinis lat-išeiti nesusipratimai: tams- 
J • • 1 • <ta parašai apie vieną dalyką^ 

o pas mus gali išeiti visai a- 
piė kitą.

K. Shemokiečiui. — Galite 
rašinėti, kas bus tinkama, vi
suomet sunaudosime.

F. Karpšlis. — Pilnai gali 
būti, kad Kakarieku sukly
do, bet tamsta irgi savo at
sakyme klysti. Kakarieku 
pasakė, kad vargas girtuok
liam, bet nepasakė visiems; 
Shirliečiams, o tamsta jau 
užstoji visus. PagaliauS;, 
ir sveikas pripažįsti, kad 
pora reikėjo papeikti, bet 
ne visus. Kakarieku kaip* 
tik ir nepasakė • kiek tų gir
tuoklių randasi. Jeigu pas 
jus nėra saliunų, tai Kaka
rieku klaida tik tame, kad 
pasakė, jog saliunuose geria, 
Bet męs gerai žinom, kad ne 
mažiau ir ten geria, kur nė
ra saliunų. Tamstos atsaky
mo netalpiname.

Laisvam Vaikinui. — Apie 
jūsų prakalbas jau buvo ra
šyta “L.” N. 86. Stengkitės 
anksčiau paduoti žinias.
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PIRMUTINIS LIETUVIUKAS NEW.VOKKE

Socijalistas.

10c

15c
Telefon as[885,(J ree n poin t IŠ

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PASKuopų sekretorių adresai: 75c
Telefonas 652 NewtownA. SHRUPSKI 10c ISTORIŠKAS PA-St., N. S. Pittsburgh, Pa.

20c VEIKSLAS.

•1 So. 2nd St., Brooklyn. N. Y.
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25c 
75c 
20c 
50c
10c

25c
10c

rs&yti. 
tokių, 

vari oti

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. t 
vakaro.

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

kampas Clermont St.

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

Adresuokite:
I)r. Brundza Co., St a. W., B’lyn, N. Y.

“Laisves”

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
menines ir Pilkos, jiamar- 
gintos mėlynai ir rudai. 
Pas mus galite išsirinkti 
materiją, kokią tik norite, 
nuo paprasčiausios juodos 
iki naujausių spalvų. Męs 
neturime jokių pernykščių 
materijų,bet visas naujau
sias šių 

Mūsų 
darbas 
biznį.
garsinimai, tai užganėdin
ti kostumcriai.

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

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

Su didžiaus'a paguodone 
SCHNEIDER BROS.

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

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

Męs nieko bendro netu rime su kitais Storais.

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

j »»• ittf

7S Granui St
Palei Wythe Ave

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprcdalę, 

J<aip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta
voms gera ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

JUOKŲ KĄSNELIAI

GABRYS LAIKO PRAKALBĄ.
Broliai ir seserįs, tautie

čiai ir tautietės, katalikai ir 
katalikės, parapijonai ir pa- 
rapijonkos! Aš/ Gabrys, 
lietuvių tautos atstovas, in
formacijų biuro vedėjas, vy
čių generolas, būsimas Lie
tuvos prezidentas, o gal ir 
karalius, kunigų ištikimas 
tarnas, cicilikų niekintojas,

• lietuviškų kišenių džiovinto- 
jas, caro reikalų apgynėjas 
ir dar kitokių augštų titulų 
nešiotojas, — šiandien ap
lankiau šį miestą, kad iš- 
liuosuoti brolius katalikus

lietuvius nuo cicilikų žaban
gų ir palengvinti jūsų kiše- 
nius nuo baisios sunkybės — 
dolerių. —

Tagi visi, keno tik lietu
viškoje krutinėję kunkuliuo
ja katalikiškai - tautiška šir
dis, keno gįslose teka krau
jas su alum — meskit 
dolerius Į tautos aukura- 
mano cilinderį, ir kuomet šis 
cilinderis bus pilnas, tuomet 
lietuvių tauta iškils iki de
besų ir ją garbins ne tik vi
sas pasaulis, bet ir aniuolai 
danguje...

S

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

Beveik visai nekoizdamas reikalų vedi
mo būdo nuo. pat savo ^įsteigimo 1879 me
lais, State Bank of Chicago visados laikosi 
pamatinės savo taisyklės—konservativumo, 
mandagumo ir sąžiningumo, o tuorni ir įgijo 
didžiausią žmonių pagarbą ir {‘"’tikėjimą.

Bankas po valstijos vyresnybės ir 
Apskaitų Buto priežiūra.

Pamatinis ir Atsargos Kapitalas daugiau 
kaip 4,509,000 Dolerių.

MOKA 3%METAMS. LIETUVIŲ TAUPO
MOJI KASA.

STATE BANK OF CNOSO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

Klausimas: —
Gerbiamas Orakule! Jei

gu tavo galva ne iš kopūsto, 
tai pasakyk man, kodėl šu
nįs daugiausia loja naktimis, 
o ne dienomis?

Storpilvis.

Atsakymas: —
Jeigu ant tamistos pečių 

būtų galva, o ne puodynė, tai 
pats gerai suprastum, jogei 
šunįs loja tik naktimis todėl, 
kad dienomis jiems nėra 
čenčiaus, nes žmonės jų dar
bą atlieka.

Klausimas: —
Gerbiamas pone Orakule! 

Aš manau, kad tu esi ne tik 
štukorius, bet kartu ir geras 
politikas. Jeigu taip, tai pa
aiškink man, kodėl laike val
dininkų rinkimų lietuviški 
kunigai ir graboriai visuo
met agituoja už demokratų 
partiją?

—■ Galit... Ačiū...
Ir vėl tyla.
Traukinys įbėgo į tunelį. 

Paliko tamsu. Sportas dar 
labiau prisiglaudė prie juo
daakės. Abudu sušilo, net 
prakaitas pradėjo bėgti. 
Sportas nutarė, kas bus, kas 
nebus, pabučiuot juodaakę. 
Bet baugu! Priegtam jos 
burna valionu užleista. 
Hm... O laikas brangus — 
traukinys bėga. Pagaliaus 
sportas atsiduso ir dreban
čiu balsu sako:

— Ar nepavelytumet pa
kelt jūsų valioną nuo bur
nos?

— Bet aš jau seniai jį pa
kėliau, kaip tik traukinys į 
tunelį įėjo, — pratarė juoda
akė ir nuleido galvą ant 
sporto peties.

Jaunųjų veidai taip užsi
degė, kad net traukiny švie
su pasidarė...

Draugijos 
kurios apsirinko “Laisvę 

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

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

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

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

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

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

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

Su visokiais Draugijos reikalais [ 
kre;pkitės prie Sekretoriaus. Monej I 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

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

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

1815 E. Moyamensing Avė.
Phils. -elphia, Pa. 

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

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

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

Pinigus siunčiant čekiais arba M. 
' O., reikia išrašyti vardu Lithuanian 
I National Relief Fund.
j Visus pinigus, reikia siųsti vardu 
i kasieriaus per Finansų Raštininką 
• T. M. Dundulį. 101 Main St., Danville, 
i III., kuris bus po kaucija $1,000.

tiesa, tai tiesa.
grafas susitiko pa- 
ponąirsako: “Ar 

kad vienuose na-
Atsakymas: —

Jesery! Šios kontrės po
litiką taip gerai pažįstų, 
kaip daktaro Šliupo barzdą, 
nes kartu su gerbiamuoju 
tautiečiu Sirvydu užbaigiau 
bačkinės politikos kaličių.

Kaslink tamistos kvesti- 
jos, tai turiu paaiškinti, 
kad lietuviški kunigai ir 
graboriai nėra leizės, bet 
darbštus vyrai, jie visuomet 
nori turėti džiabą. O dau
giausia džiabo jie turi tuo
met, kada šią kontrę valdo 
demokratai,nes visi mužikai, 
negalėdami gauti džiabo šioj 
kontrėj, važiuoja uždar- - 
biaut į dangaus karalystę. kanf‘o- 
Na, o tamistai turbūt jau ži
noma, kad į dangaus karaly
stę nei vienas negali nuva
žiuot be grabo ir šifkortės. 
Tuomet graboriai pardavi
nėja grabus, o kunigai šif- 
kortes, ir laike demokratų 
valdymo pas juos visuomet 
būna bizy.

Tunelyje.
Vienas sportas važiavo 

traukiniu iš Newark o į New 
Yorką. Šalę jo atsisėdo ne
pažįstama jauna juodaakė. 
Sportas pradėjo “degti”. 
Juodaakei taip-pat karšta 
pasidarė. Viens prie kito ar
čiau glaudėsi, bet abu tylėjo. 
Staigiai sportas kilstelia ke
purę ir klausia:

— Ar galiu atidaryti lan
gą?...

— Galit... Labai ačiū... — 
pratarė juodaakė.

Ir vėl abudu tyli.
Po valandėlės sportas vėl 

kilstelia kepurę ir vėl klau
sia:

— Ar galiu uždaryti lan

Kas
Kartą 

žįstam ą 
tai tiesa, 
rnuose, kur žmonės kalbėjo,
kad aš esu protingas, tamsta 
atsiliepei visai tą užginda
mas?”

“Ponas grafe! Aš užtik
rinu tamistai, jog tame nėra 
nei žodžio teisybės. Aš nie
kada nebuvau tokiuose na
muose, kur žmonės sakė, kad 
grafas esi protingas”.

Parapijinėj mokykloj.
Kunigas: — Na, vaikuti, 

pasakyk tu man, kodėl Ado
mas perkando uždrausta o- 
bolį?

Vaikas: — Turbūt neturė
jo peilio, kad perpjaut, tai

ko nori vokiškas kareivis?
Prancūzai, paėmę nelais

vėn vieną narsų vokietį ka
reivį, užklausė, ką jisai nori 
iškovoti, tain smarkiai ka
riaudamas.

—Aš noriu iškovoti tiek a- 
laus, kiek tik aš galiu išgerti, 
ir tiek dešrų, kiek tik aš ga
liu suvalgyti, — atsakė be
laisvis kareivis.

— Daugiau nieko nenori?-
— Ne.
— Galbūt dar ka nors?
— Na tai gal dar vieną 

skūnerį alaus.

Vienatinis susiraminimas.
Kaimynka:’. — Kodėl tu, 

kūmute, kasdien šluota dau
žai nabašnyko vyro kelines?

Našlė:
mario susiraminimas, 
siedkėle. Seniau, . kada jis 
pats, amžiną atilsį, buvo 
gyvas, tai jį šluota vapoda-

Dabar gi, kada jo nė- 
nors jo kelines pa

Tai vienatinis 
su-

vau.
ra, tai 
daužau.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St. 

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

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

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

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

50 Nowell 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.

1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 Mar-
2 kuopos, J. Parcevskis, P. O. Box 

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

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

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

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

tino” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

ET U vi Ų KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba: \
Pirmininkas M. A. Liberia, 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, III.

Vice-Prezidentas 1) V. K. Račkauskas1 
307 W. 30th St., New York, N. Y.

Vice-Pi-ezidentas 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

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiaanii* vieta lietuviams pas 
P. DRAUOEL I.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
ulius, visokia 
<ynas, kvepen- 
d cigarai, Ir 
atikus užkan- 
ižiai. Salė dėl 
■nitingų Nepa
mirškit šioa 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

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

Ta knyga nuptfešia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkenčia pakliuvę j 
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. -

“LAISVU”
188 Roebling St„ Brooklyn, N. Y.

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ ĮKŪNYT? 
Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kįekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gr nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
rnas—lai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygele rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik..........

LAIŠKAI P ASM ERKIŲ JŲ MIR
TIN IR ŠLISSELBURGO 
BASTILIJA. Paraše V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de
dasi Rusijos kalėjimuose, jei 
dar kas negirdėjo kiek lais
vės kovotojų žuvo an4 caro 
kartu v i u—tad pe rsk ai ty k i t
šią knygelę, čia jūs atrasit, 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant mirties. 
Kaina ........................................

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Paraše • Z, Aleksa, 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
siški ja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

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

LIAUDIES DAINOS. 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 .. 15c

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

ŽENYBĄ IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS. Parašė Bara-.

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

LEKCIJOS APIE ATSEIKIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. M on tvi

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

MOKSLAS R A N K ž 1N Y STĖS
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuorni mokslu 
interesuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina..............

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

ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina ..
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

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

KALTĖLIAI, kaina ......
SOČI J A LD EM OK R AT Ų MOK S- 

LO PAMATAI, kaina ..
PASAULIŲ RATAS, 

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

20c

Morris HILLQUITH |
30 Church St.

New York City.

Ąr skaitai

“Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tnojaus^ išsirašyk. 

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

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

Išsirašydamas “Rankpelnj” Tu, 
Skaitytojau, at, ksi du naudingu dar
bu; turėsi smagų laikraštį ir paremsi 
darb’’ninkų reikalus.

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

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

“RANKPELNIS”,
76 MAIN STIL,

BELSHILL, SCOTLAND.

KOSTUMIERISKAS KRIAUCIUS

metų.
puikiai atliktas
išplatino mums

Geriausi mūs pa-

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

109 Grand St Brooklyn, N. Y

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

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

NE^VORK C.Ty/n. Y. S0UTH B0ST0N’ MASS
8>«' Bank Street, Waterbury, Conn.

Antro Visuotino 
Lietuviu Seimo Am

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

R. KRUČAS •

i HiirTur'mn—■
Lietuviška

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dienų.

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

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

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dien-ai, savaitė po 

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

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

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

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

D-RĄ L. LANDES 
<40 E. 22nd St., New York,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
• yto iki 8 vakare; nedėldieniais 
tuo 10 ryte iki 4 po pietų.

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

Skaitykite ir tratinkite
“Laisvę”

Tik $2.00 metame.
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Pirk Farmą!

liRoje

KABA TU GIMEI?l()c. Kelionės Fondan.

Motei-įs, apsidraudusios į pirmą
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J. Venckus,
, Rumford, Me.

AIKA.'IS IR SUAUGUSIEMS

SEVERA’S TAB-L/X

Pajieškau dėdės F. Venckaus, 6 
tai atgal gyveno Hazleton, Pa. 
eina iš Kauno gub., šaulių pav., Triš
kių parapijos. Apie 23 metai Ame
rikoj.

Association 
1912 m.

BROOKLYN, N. Y.
(Įkorporuota).

KE!

I’. Tijušas,
4924 Northcote Ave., E. Chicago, Ind.

GERAS MUILAS

Severa’s Medicated SFo S -o 
(Severos Gydantis, Odinis Muilas).

Puikiausis maudymui.
Kaštuoja 23 centus.

Cukrinis vidurių suliuosuo- 
tojas.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

yra tai įkyri liga. Jeigu 
jus vargin i panašus skaus
mai, vartokite

L. 10

&

kV tOj/DV M h»V

"Severo^ GothardiŠkąs Alie
jus greitai ir pasekmingai vei
kia. Ai turėjau kojose reniną- 
tiškus skausmus ir negalėjau 
vaikščioti, bet po kelių patepi
mų su Severos Gothardiškuoju 
Aliejum jattėiuosiu visiškai svei
kas. Visuomet laikysiu tatai sa
vo namuose. Mano du suttai 
Kyrč jįjį, kaipo gerą tepalą nik- 
sterėjunuose ir išsisukimuos* 
iš priežasties sunkaus darbo. 
Minėtą gyduolę rekomenduoja
me visiems, kurie kenčia reu- 
1 latizmu. arba nuo niksterėjimų 
ir išsisukimų.”

M. C/agala, 
R. 1, Box 6, St. Louis’, Mich.

S’*“ Gothard Oil
o apturėsite greitą palengvinimą. Jįjį nurodome nuo 
neutaraligiškų skausmų, mėšlungiškų traukinių, niksterė
jimų ir nuo užsigavimo. Jo veikmė yra geriaus išaiškin
ta viršiuje patilpuslame laiške, kurį nesenai apturėjome. 
Nuo declių ir skaudėjimų vartokite Severos Gothardiš- 
kąjį Aliejų. Kaštuoja 25 Ir 50 centus.

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, 

KUOPOMS ir KL1UBAMS!
Išdirbu visokias 

KOKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS IR 
ŽENKLELIUS.

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

spaudas draugystėms,
Ant žėdno pareikalavimo prisiunčiu 

sempelius.
A. STRUPAS

N O V E LT Y M A N U FA CTU R E R
i Ferry St. Dep. L. Newark, N..J.

Sveikatos Sj/Mn/J

ii
MUZIKAL1ŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 

DAIKTU KRAUTUVE.

sVt*kw «RA"CIA"S'S “°““
Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės,

Apliekoje reikalaukite S< veios Gyduo’-u ir u< imkite jokių užvaduotų. Jeigu 
aptickorius negalėtų išpildyti jūsų reikdlaviino, tai parsitraukite tjesjog nuo 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

KONSTITUCIJA
Laisvos Progresyviškos Draugijos 
latike Ligos, Mirties ir Kelionės, 

po vardu
LIETUVIŲ KELIONEI 

DRAUGIJA
Lithuanian Travelers Aid

Uždėta 3 d. Gruodžio,

a) 10 centų Kelionės Fondan.
b) 5 centus ant draugijos reikalų.
Moterjs antro laipsnio skyriuje mo

ka tiek, kiek ir vyrai.

(Tąsa).
1. Apart įstojimo kiekvienas 

jas narys moka į šią draugiją dar šias 
mokestis: už mokesčių knygutę 10 c., 
ant kuopos reikalų 10 c. ir už ženkle
lius kokius šita draugija duoda* savo 
nariams, ir už įstatų knygutę turi mo
kėti pagal draugijos nutarimą.

2. Bet jeigu per savo negerą užlai
kymą, kaip tai: mokesčių knygutę, į- 
statų knygutę arba ženklelius kokius 
draugija duoda savo nariams, būtų 
pražudyti ar šiaip jau sugadyti, tada 
už naujus turi vėl tiek pat užmokėti, 
kiek ir už pirmutinius.

3. Bet jeigu mokesčių knygutė bus 
pripildyta, tai antrą gaus dovanai.

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. Mallin
R. F. D. 1, Sellersville, Pa.

(87—91)

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

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

(84—88)

ę n

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 AITITK. 
išrado daugybę spccijališkų gyduolių 
žiausių ir j, ' \
mingai gydančių įvairias litras, 
dclyjc sukrautos ir gaunamos < 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Bahamas 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio.............
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilviuos proškos...........10c. ir

Pigulkos nei kepenų.................
Blakių naikintojas.....................
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui.................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis............................
Antiseptiškas muilas. . .............
Gumbo lašai........... 1. . .50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška To janka Arba Trejos Devynieros 26c.
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios jiolės, šaknis ir t. L, kokio* 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

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

Jaigu iums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j Lietuvišką Apticką.

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

A savo ilgų metų pntinmu 
sutaisytų iš švie- 

geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek- 
. Tarpe kilų aptiekos san- 
sekančios gyduoles:
Nuo palvos skau<)ėjimo. 10c. Ir 
> uo kojų nu< -pandų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo 
Nuo peršalimo. ... 
Plaukų -.lipiintojas 
J inime litas i 
Nuo 
N uo 
N uo 
Nuo —..... .. ..............
N uo kirmėlių...... 
Antiseptiska mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
ProŠkos del dantų. 
Katpų naikintojas.

5O< ir
50c. ir

25c ir

su .00
I 00 
too 
.50 
.50 
50 

1.00 
.25 
.10 

3.00

25
50

1.00

T'aippat

.. 25<'- 
a/ba Expelleris 
tda.ikų žilimo.............

R. unintizi'io.......... 5Oc.
Miškų ligų...........50c.
dusulio..........................
kirmėlių........................

10c. ir

.25 

.25 

.10 

.25 

.50 

.25 

.50 
1 OO 
1.00 
.50 
.25 
.25 
.26 
.25 
.26 
.10

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

tų, streikus, muštynes ir t.t., 48 puslapiai. Kaina 11c.

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

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

iVan nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

Gal ne vienam,perskaičius 
Jio straipsniuko antgalvį, at
eis mintis į galvą ir pradės 
sau manyti: “na, pažiūrėsiu, 
kas gi čia yra tokiais blogda- 
riais, ir kodėl jie drįsta to
kiais nešvariais darbais už
siiminėti”? Taigi, kad neuž
ėmus laikraštyje daug vietos 
ilgais išvedžiojimais, tuojau 
eisime prie paties dalyko.

Daugeliui iš mūsų yra ži
noma, kad tūlose vietose, tai 
vienur, tai kitur pradeda įsi
kurti taip vadinamos mažos 
spaustuvėlės, kurios atlieka 
vietos ir apielinkės lietu
viams ir jų draugijoms viso
kius spaudos darbus, kaip 
tai: spauzdina įvairius ap
garsinimus, programus,kon
stitucijas ir kitus visus di
desnius ir mažesnius skau
dos darbelius. Atsiradimas 
visij tų mažųjų spaustuvė
lių turi tam tikrą priežastį, 
kurią pasistengsiu čionai ir 
nurodyti. Mums yra žino
ma, kad beveik kiekvienoj 
didesnėj, lietuviais apgyven- 
toj, kolionijoj randasi po ke- 
lioliką, o kai-kur ir kelios de
šimt js įvairių draugijų ir 
kuopų. Ir aiškus dalykas, 
kur tik randasi pusėtinas 
skaitlius įvairių organizaci
jų, tenais ir spaudos darbtj 
yra pakaktinai, nes nerasi 
tos draugijos, kuri nebūtų 
parengusi kas metas po 3—4 
pasilinksminimo vakarus, ir, 
suprantama, juo draugijos 
tankiau rengia pasilinksmi
nimo vakarus, tuo spaustu
vės turi daugiau darbo.

\ part to, kur tik randasi 
desnė lietuvių kolionija, 
nais atsiranda įvairių
nierių, kurie stengiasi iš
dirbti įyairių-jvairiausius 
apgarsinimus ir tam pana
šiai, kad tik patraukus savo 
pusėn dauedau palaikytojų 
jų biznio. Taigi, kaip mato
me, ši priežastis ir yra viena 
iš didžiausių,kuri verste ver
čia atsirasti viršminėtoms 
spaustuvėms, ypač tose vie
tose, kur nesiranda arti pa
prastos laikraštinės spaus
tuvės. Dabar pažiūrėkim, ar 
tos mažosios spaustuvėlės 
atlieka darbą taip, kaip jis 
ištikrųjų turėtų būti atlik
tas, ir ar apsimoka joms te
kis darbas duoti ? Kad jos 
neatlieka ir net negali atlik
ti savo užduotį, tai męs ga
lime matyti iš to atžvilgio, 
kad užlaikytojai tokių spau
stuvių daugiausia yra žmo
nės bemoksliai arba maža
moksliai, kurie labai mažai 
yra apsipažinę su spaudos 
bei rašybos taisyklėmis. Ir, 
suprantama, žmogus menkai 
apsipažinęs su savo amatu, 
netiktai kad negali atsakan
čiai atlikti darbo, bet tiesiog 
iį sugadina — sudarko; ir 
kaip gi jis nesudarkys, kuo
met jis pats neturi nei ma
žiausios nuovokos apie to
kius dalykus, kokius jis už
siima atlikti kitiems.

Kad aiškiai suprasti šį da- 
!yką, čia privesiu vieną fak
tą, iš kurio skaitytojas aiš
kiai matys, kaip “puikiai” 
tokiose spaustuvėse yra at- 

- liekamas darbas. Kelios sa
vaitės atgal , viena iš Jersey 
City pašaliniu draugijų pa
davė vienai iš tokių spaustu
vių kur-ten apie Newarka 
atsnauzdint konstituciją, bet 
kadangi ypata, kuriai buvo 
pavesta pa rašyti originalas, 
nesupranta rašybos taisyk
lių, tai ir paraše taip, kaip 
mokėjo. Gi spaustuvninkas, 
matomai, irgi nedaug tetu
rėdamas apie tokius dalykus 
supratimo, visai mažai at
kreipė atydą linkui taisymo 
rankraščio, ir autspauzdino, 
maž-daug, taip, kaip kad ir 
buvo parašyta.

(Pabaiga bus).
M. Iškauskas, 
Jersey City, N. J.

SKYRIUS VII.
Mokestis Vyrams pagal Laipsnišką 

Apdraudą (Skyrių).
1. Kiekvienas sąnarys šios draugi

jos prigulintis j pirmą laipsnį (sky
rių), moka mėnesinės mokesties 25 c., 
už ką gauna lygiai pašelpos 6 dol. į 
savaitę, posmertinės apsaugos $250.00. 
Jam prigulint per 5 metus prie šios 
<lr-jos, ir pilnai užsimokėjusiam j L. 
K. P. D. iždą visus reikalingus mokes
čius, jeigu narys važiuotų į Lietuvą,tai 
tada gauna iš draugijos* Fondo kelio
nei pašelpą. T" 
neto fondo kelionei pašelpą, kuris ne
turi pinigų parvažiavimui į Lietuvą, 
bet ir kiekvienas narys šios draugijos 
gauna nuo $25.000 iki $100.00 kelionei 
pašelpos, kaipo atlyginimo už tai, kad 
prisidėjo prie tokios naudingos, labda
ringos ir kultūriškos organizacijos.

2. Kiekvienas šios draugijos narys 
apsirgęs tokia liga, kurią sunku būtų
šioj šalyj išgydyti arba ir visai nega

lima būtų, ir jeigu gydytojas pirpažin- 
tų. kad ligoniui būtų geriaus važiuoti 
į jo gimtinę šalį ir tenai būtų galima 
ligoniui pasveikti, ir ligonis norėtų va
žiuoti į savo šalį, tad draugija išmoka 
jam iš kelionei pašelpos fondo nema
žiau kaip $100.00.

3. O jeigu būtų reikalas išmokėti 
daugiau kaip $100.00, tad daugumas 
virš šimto dolerių būtų pagal draugi
jos nubalsavimo.

Pasarga.— Priežastis reikalo dau
giau kaip šimto išmokėti, kaipo yra 
augščiau paminėtiems ligoniams iš ke- 
cionei pašelpos fondo, gali būti tokia, 
jeigu ligonis jau ilgai sirgo ir pinigus 
praleido ant gydymosi, ir jeigu būtij 
Lietuvoje palikęs ir turintis šeimyną 
vargingam gyvenime, tad šita draugi
ja sutiks padidinti pašelpą, jeigu bus 
faktiškai prirodyta augščiau minėtos 
priežaslįs.

4. Mokestis į antro laipsnio skyrių. 
Mėnesinė mokestis 50 centų ant mėne
sio. užtai gauna ligojo pašelpos $9.00 
i savaitę ir $375.00 posmertinės apsau
gos. O kelionei pašelpos ketvirtdaliu 
daugiau, negu pirmojo skyriaus.

5. Mokestis į trečią laipsnį (sky
rių). Mėnesinė mokestis 75 c. ant mė
nesio, už tai gauna ligoje pašelpos 
$12.00 į savaitę ir posmertinės apsau
ga $500.00, o kelionei pašelpos per pu
sę daugiau, negu pirmojo laipsnio.

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,

(84—88)

Pajieškau dėl apsivedimo merginos, 
kuri mylėtų ant farmos gyventi. Aš 
nepaisau gražumo. Gali būt ir našlė, 
tik ne su didele šeimyna. Norėčiau, 
kad nors kiek turėtų pinigų. Plates
nes žinias duosiu per laišką.

J. Kučinskis,
Fountain, Mich.

Pjieškau draugų bei draugių, 
paeinu iš Kauno gub., Ežerėnų ap 
linskių viensėdžio. Atsišauk it šiuo 
adresu

Pajieškau Jurgio Kazlausko, Kau
no gub., Troškūnų parapijos. Jis man 
labai reika’ingas, todėl kas žinot, ma
lonėkit pranešti.

Cip. Tuskenis, 
1841 So. Halsted St. Chicago, (II. 

(Toliaus bus).

SKYRIUS VIII.
Mokestis moterims pagal laipsnišką 

a pd ra ūdą.
1. Mėnesinė mokestis į pirmą laip

snį K) centų ant menesio, užtai gauna 
$3.00 ligai pašelpos į savaitę ir po- 
smertines apsaugos $150.00, o kelionei 
paše'pos gauna \ mažiaus, negu vyrai 
iš pirmojo laipsnio.

2. Mokestis į antrą laipsnį. Mėne
sinė mokestis 25c. ant menesio, užtai 
gauna $0.00 į savaitę ligoje pašelpos 
ir $250.00 posmertinės apdraudos, o 
kelionei pašelpos gauna tiek, kiek vy
rai gauna iš p:rmo laipsnio .

Pasarga.—Moteris palago 
pašelpos gauna tik po 28 dienų sirgi
mo. Pastojimo ligoje negauna jokios 
pašelpos.

3. Apart mėnesinių mokesčių kiek
vienas sąnarys moka dar ir šias mo
kestis kas mėnesį.

a)
b) 5 centus Darbo Biurui.
d) 5 centus draugijos reikalams.
4. ; . . ’ ‘ *

laipsnį, apart mėnesinių mokesčių mo
ka dar ir šiaip:

V A. I »TJ o l 0 Reikalaudami katalogo pri • vUO Uyka.L siekite dvicentinę štampą ir
katalogą tuojaus gausits. Turime lietuvišky rekordy su visokioms dainoms.
.1. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

"NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmoniųapšvietai ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $.1.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem men. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir prisląsk kartu su pinigais.

“NAUJIENOS" 1841 S. Halsted St., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčiu $ - —-------už "NAUJ1ENAS"-

inetus ir meldžiu jas siusti šiuo adresu:

LAISVES

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

Dr. Alex. O’Malley
(Specialistas)

RUPTUROS
IŠGYDAU greit,atsakančiai

DIRŽAI NEREIKALINGI ANT 
VISADOS.

Galutinas išgydymas rupturos (pa
trūkimo) abiejų lyčių, nežiūrint, kaip 
ji butų jsisenėjus, 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 diržij arba juostų nereik.

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

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

Kalbama ir rašoma lietuviškai ir 
lenkiškai .

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

WILKES BARRE. PA.

:yz h
** i 1 '■

*?y.

$

Farina Norwich, Conn., prie New London; 150 
akrų žemės, 12 akrų dirbamos žemes, šeštas miš
kas ir ganykla. Daugybė vaisingi! medžių: obelių, 
grūšių, pyčių ir t.t. Stuba iš 10 kambarių, 2 pasto
gės vežimams, tvartas, kluonas ir vištininkas. Žemės 
kavalkas užsėtas rugiais. 2įmylios nuo elektrikario 
ir goležkelio stoties. 8 mailės nuo jūrių, kur ateina 
laivai iš New Yorko. Arti mokyklų ir Storų, 
kas tik už$2,000. Užmokėti reikia $1,000, rest

■ lengvo išmokesčio.
ARTHUR MEYER

, Atsišaukite pas M. .MIZ/VRA
183 Roebling Street, Brooklyn. Y.

KONCERTINISTOURNEE
Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 

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

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

Platinkit “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

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

taip,

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

Taisau ceverykus, pada
rau pigiai ir gėrai. Broliai 
ir sesės, atneškit pas mane 
taisyt, o apturėsit iš senų 
naujus.

K. SINKEVIČIUS
52 Green Street,* Waterbury, Conn

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

A. ŽVINGILAS,
P. O. BOX 3232, BOSTON, MASS.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda pirmos kliasos MfiSI- 

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

WEBER,
340 Grand St Brooklyn, N. Y.

183 Roebling St, Brooklyn,

i kaina. Biznis 
Parsiduoda iš
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Vienintelis savo rūšies 64 puslapių 
Iliustruotas mėnesinis Lietuviiį laUnšNs.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supras 
lama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunąjį) Lietuvą.

Kaina metams $3.00; pusa 
metų $1.50; vienas numeris
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Mokykla Angly Kainos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pila 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINĖ IR VAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausių metodų. Platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.

1741 W. 47th St.. :: Chicago, 111

71 
3
S-

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

| Akušerkaj

Kas Brooklyne turi didžiau
sią įtekmę?

Neseniai Brooklyne atsi
buvo trejatas prakalbų: kle
rikalų, tautininkų ir socija- 
fiistų. Visose prakalbose bu
vo rinkta aukos nukentėju- 
tsiems nuo karės.
• Pažiūrėsime dabar, kokia 
iš tų trijų partijų pasirodė 
Stipriausia.

Pradėsime nuo tautinin
kų. Jie išleido plakatus ir 
pagarsino, jog kalbės gar
siausi kalbėtojai. Prakalbos 
buvo rengiamos Tėv. Mylė
tojų Dr-jos vardu. Nagi su
sirinko tie “garsiausi” kal
bėtojai ir surinko aukų apie 
4 dolerius. Ir tai dar, dides
nę pusę tų pinigų surinko iš 
fcnygų pardavimo. Vadina
si, negelbėjo nei plakatai, nei

L.” agitacija, nei “gar
siausi” vadai.

Pasirodė, jog tautininkai 
Brooklyne priėjo prie bank- 
arūto.

Dabar paimsime kunigų 
partiją. Kunigai Petkus ir 
Remeika sušaukė mitingą. 
Susirinko būriai žmonių. 
?uit estrados sėdi apie trįs 
Funigai ir žymiausi klerika- 

agitatoriai. Kalbėjo pat
sai “generolas” Gabrys. 
Beiškia, prakalbos buvo bai- 
}f>: <i didelės. Didesnių pra
kalbų klerikalai ir negalėtų 
jau surengt Taigi, tos pra
kalbos parodo, kaip aukš
čiausia gali klerikalai lėkti, 
r Nagi... surinko tik 60 dole
rių ir tai, veikiasia, trįs ku
nigai davė po dešimtinę. 
Reiškia pati minia bus sudė
jus nedaugiau, kaip $35.00.

Iš to pasirodo, kad jų spė
kos menkos, jeigu net trims 
kunigams ir pačiam Gabriui 
<esant. taip menkai surinkta.

Dabar prie socijalistų. Jie 
p.' ren<rp nekalbas, papras
tas. Kalbėjo vienas vietinis 
k°!bėtoias. Net plakatu ne- 
Ib’ivn daryta. Prakalbose 
nebuvo turciu, kurie būtų 
vr»ete dešimtines. Publika 

nežinojo, kad bus au- 
koR renkamos. Ir nepaisant 
V». knd prakalbos buvo pa
prasčiausios, kasdieniškos— 
topo suaukauta $35.00. Reiš
kia, jeigu socijalistai būt su- 

dideles prakalbas su 
“generolais”, jie leng

vai būtu surinkę auku apie 
60—70 dol.

Išvedimas aiškus: Brook- 
liyne socijalistai turi didžiau
sia i tėkmę!

L S. 20 kuopa (So. 
Bre* 1 lyne) nurengia ant 14 
d. lapkr. teatrą ir balių Co- 
himbin Hall (s?v. Shedlow). 
, Prasidės 8 vai. vakare.
’ Bus oerstatyta komedija 
vienoje1 veikmėje “Šalaput- 
ris”. Taipgi, bus ir daugiau 
Visokių pamarginimų.

Įžanga 25 centai ypatai. 
Širdingai kviečia
I Komitetas.

Draugijų Konferencija.
Šį nedėldienį, tautiškoj 

svetainėj, 2 vai. po pietų at
sibus draugijų! ir kuopų įga
liotinių susirinkimas, kurį 
kviečia Didžiojo New Yorko 
Draugijų Sąjunga.

Delegatai, kūne tapo iš
rinkti konferenci jon, nepa
mirškit atsilankyti. Bus 
kalbama apie' sutvarkymą 
aukų rinkimo nukentėju
sioms nuo karės Lietuvoj.

Pradžia 2 vai. po pietų.

Didelis balius šv. Kazimie
ro draugijos atsibus sukatoj. 
14 d. lapkr., lietuvių tautiš
kame name.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Šv. Kazimiero draugija v- 

ra seniausia Brooklyne ir 
New Yorke, nes gyvuoja jau 
89 metus. Balius žada būt 
nepaprastai įdomus.

Atsilankyti užprašo.
Komitetas.

L. U. P. Kliubas ir L. S. S. 
52 kuopa New Yorke rengia 
paskaitą, kuri atsibus nedė- 
lioj, 15 d. lapkričio, svetainėj 
p. G. J. Bartašiaus, 498 
Washington ir kampas 
Spring Sts., New Yorke. 
Pradžia lygiai 3 vai. po pie
tų. > Skaitys drg. V. Paukš-

Reikia pastebėti, kad pla
katuose buvo garsinta, kad 
paskaita atsibus 515 Hudson 
Ave. ir kampas W. 10th St., 
bet dėlei tūlų priežasčių tu
rėjom permainyti.

Širdingai kviečiame atsi
lankyti. Komitetas.

Lietuvių Ukėsų Kliubo 
mėnesinis ‘ mitingas atsibus 
šią pėtnyčią, 13 d. lapkričio.

Geistina, kad nariai atsi
lankytų ant mitingo.

Iš Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo.

Mėnesiniame susirinkime, 
kuris atsibuvo 6 d. lapkr., 
pakelta sekanti klausimai:

1) Pirkt savo namą. Ati
dėta ant toliaus.

2) Gimn. Kliubo lyderis 
karštai agitavo, kad kliubo 
nariai taptų piliečiais, arba 
kad išsiimtų pirmas pilietiš
kas popieras.

Lyderio agitacija tapę 
priimta.

3) Gimn. Kliubo knygynas 
jau bus atidarytas trumpa
me laike. Jau keliatą šimtų 
egz. knygų turime. Bus ir 
angliškų knygų.

L. G. K. Knygynas bus ati
darytas kiekvieną dieną nuo 
7 vai. vak. iki 10 vai. vakaro.

Nedėliomis nuo 10 vai. iš 
ryto iki 10 vai. vakaro.

Kambariai skaitymui la
bai patogus.

4) L. G. K. rengia puikų 
pasilinksminimo vakarą ant 
21 d. lapkr. salėje Palace 
Hall. Skiriama 6 dovanos — 
3 merginoms ir 3 vaikinams. 
Laimės, kurie bus navat- 
niausia apsirėdę, bei apsi-

5) Apkalbėta apie S. Ma
salski, kuris, gyvendamas 17 
n . Amerikoj, nepriklausė į 
jokią organizaciją, o dabar, 
sirgdamas reumatizmu, pa
baigė paskutinį, savo kapita
lą. Kliubas paskyrė iš iždo 
5 dol. o tarpe susirinkusių 
sukolektuota $5.15. Sykiu 
$10.15.

Tą auką p. S. Masalskiui 
pridavė L. Vitkus 7 d. lapkr.

L. G. Kliubo Narys.

Šiuomi pranešu drau
gams, kurie yra išrinkti nuo 
Draugysčių į komisiją su
rengimui prelekcijiF' hike 
adventų, jog susirinkimas 
atsibus 13 d. lapkričio (ket
verge), 8 vai. vakare, tautiš
ko namo svetainėje.

KAMBARYS IŠSIRANDAVOJA.
Išsirandavoja geras, šviesus kam

barys del dviejų vaikinų ar vieno.
J. Bučinskas

195 So. lt h St., Brooklyn, N. Y.

ANT RAN DOS.
Išsirandavoja geras kambarys dėl 

dviejų vyrų. Norintieji gero kamba
rio atsišaukite pas

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

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kanip. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

elephone So.Boston 21014 ir 21018

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

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

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

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

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, dirdies, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No
sies ir Gerklės, Moterų Ligas ir nusisverimus gydome 

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

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

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

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

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

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

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

GUFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00,
Atiduodame tik už .......... $19.50

Tą grafafoną gvorantuojame ii; t)

NEPRALEISKIT PROGOS!
Parsiduoda BUČERNĖ ir GROCER- 

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

CH. WOLTNER
OGLESBY, ILL.

(86—89)

PARSIDUODA SALIŪNAS IR ŠO
KIAMS SALĖ.

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

K. Bentkowski
66 No. 7th St., Brooklyn, N. Y.

(87—91)

Tel. Greenpoint 2017.

DR. F. MATULAITIS
Priima ligonius 

vakare tarp 7 ir 9 valandos 
(išėmus panedėlį ir seredą) 
po Np. 229 Bedford Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telephone 4879 Bushwick.
DR. M. MENDALIS.

Specijalistas Moterų Ligų
106 Howard Ave., Kampat 

Halsey St.
BROOKLYN, N. Y.

Pranešimas MAX KOBRE
Banko dėjikams.

Šiuomi pranešame visiems Max Kobre banko dėji- 
’ kams, kad jų pasirašymas ant išstatytų išlygų išmokėji- 
: me jiems pinigų nieko bendro neturi su pradėtu proku- 
! roro apkaltinimu ant Max Kobre.

Išmokėjimas nebus pradėtas patol, pakol didžiauma 
dėjikų nepasirašys.

Nemažiau turės būti išrinkta ant naujai atidaromo 
i banko dviejų direktorių iš dėjikų tarpo.

Dėjikai Bronsvilles skyriaus ir Brooklyno ant 
I Grand st., gali ateiti 41 Canal st., New York ir pasira- 
išyti ant išstatytų banko išlygų apie išmokėjimą įdėtų 
i pinigų.

New Yorko Valstijos Bankų Departamentas.

ATSIŠAUKIMAS Į VISUS SERGANČIUS

^Biznieriai! Jeigu norit ateinantiems metams už 
®| sisakyt gerą koki,dorių, tad kreipkitės j

Laisvės’’ spaustuvę

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

Rašykite lietuviškai ant šio antrašo:
221 E. 17th St. Dept. 26 

, NEW YORK, N. Y.
OFFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vai. vakaro. 

-Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 iki 1 vai. po pietų.
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PROF. OWEN
Prof. OWEN, M. D

KAMBARYS IŠSIRANDAVOJA.
Geras, šviesus kambarys su šiluma 

dėl dviejų vaikinų išsirandavoja.
Atsišaukit po adresu:

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

(86—88)

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Wirtalla’s Šokių Mokykla atsidarys 

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

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

“DAKTARAS" 
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

ŠITOJ 
pamokina 
išsigydyti, 
tikras tčvas pamokina ir kaip nuo visokių Ii- 
l',ų apsisaugoti.

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

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

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsiscnčjusiomis 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 "Daktaras1!, 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.
TĖMYKIT VYRAI IR MOTER^SI 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 utarnUv 
ke ir pčtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

lETuyzy

§ SO. EiOSTOIN. *

įL PabaiiroHl kurną Woman. Medical U 
2) College, Baltimore, Md. £
g l’aHckminKai atlieka savo darbų prie 2 
ĮS trimdymo, taipiri nuteikia visokia* rotlaa ir * 
jį pajrdbą hnairiose moterų ligone. j

| F. Stropiene,LV£X‘..
* SO. EiOSTOIN. M,\SS

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

SPECIJAI.IŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NBW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

su 21 periu Klevišiu, 8 btMhi 
Vertes $18.00, tik už $7.50

Toks pat Armonikas
21 piieniniy k Ispanų, 12 ba*y

Vartės $26.00, tik už

Atsiyskite mums nors kiek 
nigy ant rankos, o męs j arm 
nusiŲsime muzikalia ką instru
mentą, kokį jus tik norėsit*.

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

Lietuviški Rekordai su visokioms dainoms. Galima rašyti ir ruaiėk*.
Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite katalogo.

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

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCFI F Aš gydau VARICOCELĘ be jokio akam 
* AIV1VVzVIuLiLi. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, 
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai ao- 
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PRG^TATITK Aš gydau tą l«g4 be jokio pjaustymo arte 
I 1/V 1 1 1 ID . tampymo. Mano gydymas prašalina vfaran
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina uŽKaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos aw- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
^YFH Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, 
0 11 llulu. rj0 spa|vos pičtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje, viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuouytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję 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 jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.

APTOQ I IPAQ Naujos ir senos,bjaurios ir isisenėję.katp 
durti 1 V70 Lj1vJV/0. Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skiululiai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniu >se išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.

I'M I I L? A Ifejrydau pas tuo«. kuriuo* daktarai jau buvo ataiMikę UcydrtK Ge-•L7 I i\IV l kjrvfj d*u be jokiu operacijų, skausmu Ir neatitraukiame nuo biaala. 
Tuojaus duodame Palengvinimą. A6 neapsiimu išgydyti tu. kuriu negalima. Mano gydy* 
mo -°ūdas chroniškų ligų yra vienas ii geriausiu, ką užtikriname, jog visada atndba «ora«k 
PHS®kines. Gydau Ausu, Galvos, širdiesį GarklSa, Plaučiu, Kratinės, Pečiu, Kepenų. Pilvą 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Smc*enu, Nervu, Kaulu. Sąnariu Ir visas kitas RęVL 
Ai netikiu j gydymą tulikais, todėl neklauskite manęs patarimu. Kurie gyvenate toUaua 

k atvažiuokite pan mane ant vienos dienos.o ai jums tikra teisybę pasakysiu, ar‘galiu Mąjįjyt.

DP RVDMI7 2°8 w- 42nd St‘, arti Broadvy
Lzi\e D11X11 E, NEW YORK CITY, N. Y.

Jaunoji
Lietuva

M Užsisakyk tuojans:

"JAUNOJI LIETUVA"
4611 S. Paulina St. Chiogs, Ilk

/




