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BADAS LIETUVOJ
PENKIOS SAVAITES KAIP TĘSIASI 
MŪŠIAI SUVALKIJOS PARUBEŽY.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, apskr.),atsiradusi tarp dvie-
* k/ jL1 Ugmų, tap0 visiškai su-

“Laisvės” korespondentas griauta. Jos griuvėsiuose 
praneša iš Petrogrado: j žuvo 8 žmonės ir nemaža su-

“iš Suvalkų gubern. vo- žeista. Mat, laike mūšio j on 
kiečiai jau veik išvyti. Su--buvo subėgę daug žmonių, 
valkų gubernijoj su gyven-Įkas melstis, kas slėptis, o kas 
tojais vietomis vokiečiai ei- ir su visa manta susinešė, 
gėsi šiurkščiai, vietomis ga- Simne (Kalv. apsk.) taip-i į nelaisvę rusai paėmė apie 
na mandagiai. Už paimtus pat nukentėjo bažnyčia ir iš- 11 tūkstančių vokiečių. A- 
riaiktus retai mokėjo. Dau
giausia ėmė'viską be pinigų, 
vietomis iš gyventojų viską 
atėmė, taip kad jau prisieina 
badauti. Tarpe vokiškų ka
reivių daug buvo Prūsų lie
tuvių. Tarpe jų tautiškai 
susipratusių kaip ir nebuvo. 
Prūsų lietuviai, o taip-pat ir 
lenkai kareiviai su Didžio- ______ r___ _________
sios Lietuvos gyventojais ei-'miesto galva Gersenavičių, o 
gėsi gana mandagiai, bent ’ ? 
švelniau, negu vokiečiąi. Vo-’ 
kiečių kariumenė labai bijosi 
kazokų. Juos vadina lauki
niais žmonėmis. Prieš sto
siant į mūšį, vokiečiai ilgai 
poteriauja. žodžiu, juose 
narsumo mažai. Kariumenė 
gana jau nualsinta”.

Kitas “Laisvės” bendra
darbis, apleidęs Vilnių, norė
jo nukakti į Suvalkų gub. ir 
prisižiūrėti, kaip ten viskas 
išrodo, vienok be leidimo 
Kauno tvirtovės komendan
to, negalima buvo pro Kau
ną pravažiuoti, taip-pat ir po 
Suvalkiją lankytis: įleisda
vo niekur eiti nuo stoties ir 
kareiviai vėl sugrąžindavo 
atgal. Tasai bendradarbis 
praneša, kad vokiečių kariu
menė tam tikromis mašino
mis nukasė visas bulves Su
valkų gub. ir daly Raseinių 
pavieto. Tas bulves ūkinin
kai turėję nugabenti Vokie
tijon. Taip-pat ir kitokį tur
tą ūkininkai priversti buvo 
nugabenti Vokietijon. Su
valkijon jau sugrįžo visi pa-' giškiu. Bliuviškių ir Pranc- 
bėgę rusų valdininkai.—

100 tūkstančių vyrų bus už
mušta ir sužeista. Negyvų 
vokiečių lavonų virš 15 tūk
stančių tapo atrasta Suvalkų, 
gubernijos miškuose ir pa-l 
iaidota. O kiek tūkstančių 
vokiečių Nemuno vanduo 

Į prarijo, tai sunku pasakyt.

Marijampolė beveik nenu
kentėjo. Į miestą buvo pa
leista tik 4 granatos, bet jos 
blėdies nepadarė. Tapo iš
pieštos “Žagrės”, Penčylos, 
Lazdausko ir Kriaučiūno 
krautuvės. Penčylą vokie
čiai buvo suėmę, bet paleido. 
Vokiečiai paskyrė nuo savęs

o galva Gersenavicių, o 
kasininku Bartlingą. Vė
liaus rusai nuteisė Geršena- 
vicių katorgon.

Obšrutų kaime (Vilk.pav.) 
sušaudytas Stankevičius,kad 
padėjo vokiečiams šnipinėti.

Pajevonio bažnyčia (Vilk, 
apsk.) sudeginta. Sudegin
tas ir Pajevonio kaimas.

belnai, nuo rugsėjo 11 d. ligi 
šių dienų (per 1 mėn. laiko), 
įėjimas vokiečiams į Suval
kų guberniją ir mėginimas! 
per Nemuną persikelti, kai
navo jiems virš 111 tūkstan
čių kareivių. Tai yra galuti
nis išardymas Rytinės-Prū- 
sijos armijos, kuri jokiu bū- 

| du negali įstengti padaryti
daugiau užpuolimų.

Iš karės nauda turės tik giltine ir kapitalistai.
terų ir Lycko vokiečiai pa- ko, jog nėra ko bijoties ant- 
!arė tikriausias tvirtoves ir ro rusų įsiveržimo į Prūsus

RUSAI TIES
KRAKOVU

TURKAI VĖL PRANEŠA 
APIE LAIMĖJIMUS.

Rusai maršuoja pirmyn ir, Iš Konstantinopolio pra- 
pirmyn vakarinėj Galicijoj, neša: “Su Dievo pagelba męs 
Austrijos generališkas šta-1 
bas praneša, kad rusai jau 
užėmė sekančius Austrijos 
miestus: Tarnovą, Krosno ir 
Jaslo. Didžiausias iš tų mie
stų yra Tarnov. Jame gyve
na 31,000 žmonių.

Rusai sakosi daugiausia 
laimėję ties Krosno. Apie- 
linkėse Sanok ir Turką rusai 
atakavo gerai sudrūtintas 
Austrijos kariumenės pozi
cijas ir austrai turėję pasi
traukti.

Ties Marmaros
Karpatų kalnuose, rusai sa-i nitai, taip-pat padavė viena 
kosi sumušę būrį lenkiškų kitai rankas.
sakalų.

Rusai sakosi už kelių die
nų būsią ties Krakovo var
tais.

Sako, jog Austrijos gene
rolo Danklio armija, kurioj 
yra 200,000 vyrų, randasi 

dviejų rusiškų armijų 
ir jai gręsia didžiausias pa
vojus.

Rusai vėl pradėjo ataką tantinopoly. 
P r žemy si o, kurį tūlą 
buvo kaip ir užmiršę.

Italijos žurnalistai, 
nanti Austrijoj, sako, jog toj 
šalyj viešpatauja visuotinas 
sumišimas.

I Austrija užtraukia naują 
Amerikietis Bell iš New milžinišką paskolę, kad gale- 

Yorko, kuris dalino maistą'tų toliaus vesti karę, 
badaujantiems belgams, sa-| 
ko, kad visa Belgija—yra 
kapinių šalis. Jam teko eiti 
vietomis, kur ištisomis my
liomis tęsiasi kapinės.

Moterįs, vaikučiai ir sene
liai slapstosi duobėse ir skie
puose. Kuomet jiems atga
benta maisto, tai manė, kad 
atkeliavo nauji užpuolikai.

privertėm priešus apleisti 
savo pozicijas ir pasitraukti 
visame fronte. Męs veja
mos rusus iš visų pusių”.
Antras pranešimas iš Kon

stantinopolio (per Berlyną) 
skelbia, jog turkai atakuoja 
rusus antroj apsigynimo li- 
djoj.

Persai, afganai, egiptie- 
'iai, indusai ir šiaip jau į- 
vairųs mahometoniški ele
mentai Konstantinopolio vi- 

.si susivienyjo. Net dvi reli- 
Szigetu, giškos sriovės—širtai ir sa-

!arė tikriausias tvirtoves ir 
atgabeno daug sunkiųjų ka
muolių iš Karaliaučiaus. Vo
kiečiams labai sunku bus at
silaikyti Prūsų Lietuvoj, ka
dangi, reikią daug-kariume-
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Vakaruose vokiečiams ir
gi būk tai sekasi.

Turkai suardė gelžkelį 
tarpe Smirnos ir Cassaba.

Dalis turkų nenori karės.
Bucharest (Rumunija).— 

Turkų kariumenėje auga ne- 
užsigahėdinhnafc vokiečių a- 
ficieriais. Trįs vokiečių afi- 

Icieriai tapo užmušti K

Belgijoj.
Brusselio vokiškasis 

mendantas*. g^roĮas ^wi
der Golz, išdavi ' .paliepimą, 
jog to miesto belgų pilietiš
ka gvardija turi klausyti vo
kiečių paliepimų ir eiti ten, 
kur siunčiama.

Jeigu gvardijietis atsisa
kys paklausyti paliepimo, ji
sai taps sušaudytas.

Iš KAUNO GUB.
Iš Tauragės padangės 

Tau ra gišk i ai kiek. JI 
atsikvėpė, išvarius iš__ . _ ,
kiečių kariumenę. Savo ke
lių savaičių buvimu ji nema
žai išvargino apielinkės 
žmones. Didelių baisumų 

Sudeginta dvarai: ŠukliaiJ kentėti neprisiėjo, bet gi 
Unija, Ramokai, Podborek. I nuostolių buvo, ypač tiems, 

Vilkaviškis ir Naumiestis kurie savo namus palikę bė- 
ištuštėjęs.
. .Pilviškiai, ( Marijampolės pats miestas, valdininkų tur- 
aps.). Iš Antanavo vals
čiaus, kaip pasakoja žmonės, stovais kun. Kemešius ir tar- 
vokiečiai išgabenę apie pora dytojas Šulcas. Miestui už- 
šimtų vyrų ir moterų į Prū- dėta buvo kontribucija 5 
sus, matomai, darbams dirb- tūkst. markių neva už ko- 
ti. įkias tai proklamacijas. Že-

šešupės ir Pilvės tiltai su- miečių viršininko Šulco dva- 
ardyti. Bažnyčioje išbyrėjo ras sudeginta, kam jis vo- 
langai nuo šaudymo, pats kiečių liepiamas nepasiliko 
miestelis tečiaus išliko svei- ir iš jų įspruko. Visai plikai ; 
kas.

Kontribucijos buvn išmo
kėta apie 600 rub., kuriuos 
sudėjo klebonas ir žydai. Vi
si jie buvo prieš tat suvary
ti į žydų maldos namus. Ry- 

’ kabudžio kaimuose vokiečiai 
sustabdė visus malūnus, o 
malūninkus uždarė, gyven
tojams gi apskelbė, jei kas 
atsitiksią, sušaudysią suim

tuosius malūninkus ir sude
ginsią kaimus. Kitą dieną 
atvažiavęs jų vyresnysis lie
pė paleisti suimtuosius.

Paimta nemažai gyvulių, 
—karvių, kiaulių ir javų.

padangės. n?š traukti Pociaus ku-

sų. Vesti kovą Prūsų Lietu
voj yra labai sunkus daly
kas, ypač distrikte M o zū ri
jos ežerų. Pirmą kartą vo
kiečiai įtaisė ten rusams 
■įpustas, užtat dabar jie yra 
labai atsargus.

go. Nukentėjo daugiausia

tas ir dvarai. Paimti užu-

Miestui už-

VĖL MUŠASI TIES VIR- 
< BALIU.
Londonas, 15 d. lapkričio. 

—Vokiečių pulkai norėjo iš
mušti rusus iš tranšėjų ties 
Virbaliu, bet tatai jiems ne
pavyko padalyti.

Kapų šalis.

ko-

ons-

laiką: Karės ministerio, Enver 
Paša, rūmuose buvo smarki 
ekspliozija, vienok karės mi
tt iste ris išliko gyvas.

Iš Londono praneša, kad 
sukilo tūlos Arabijos taute
lės.

gyve-

Nuskandino tris turkų 
transportus.

Iš Konstantinopolio gauta 
žinia, kuri patvirtina rusų 
pranešimą, jog jiems pavyko 
r.uskandint 3 turkų trans
portus.

Laukiama mūšio Chili pa
krašty.

Valparaiso (Chili, pietų 
Amerika) “Leipzig” ir 
“Dresden”, du vokiečių krei
seriu, užėjo į Valparaiso uo
stą pasiimt anglių.

Laukiama naujo mūšio 
tarpe tų dviejų kreiserių 
Anglijos eskadros.

Austrai laimėjo ties Černo
vicais.

Vienintelis austrų laimėji
mas šiuomi laiku buvo ties 
Černovicais, rytinėj Galici
joj. Austrai perėjo naktį 
per upę Prutą ir nelauktinai 
atakavo rusus. Rusai, išne- 
tyčių užklupti, leidosi. bėgti 
iš Černovicų. Austrai juos 
vyties. Nuostoliai rusų ties 
Černovicais buvo labai dide-

tapo iššluotas kunigaikščio 
Vasilčikovo majoratas. So
diečiai daug mažiau nuken
tėjo. Vokiečiai Tauragėje 
jau tiek buvo įsitaisę, kad ė- 
mė leisti net laikraštį “Karo 
Žinias” vokiečių ir rusų kal
ba. Be to buvo įsakyta vals
tiečiams, kad taisytų muges 
(turgus). Apsipratę žmonės 
ėmė vežti produktus, už ku
riuos mokama buvo pini
gais. Vokiečių žvalgai siek
davo kartais ligi Skaudvy- 
lių.

ir Iš suvažiavimo Amerikos 
Darbo Federacijos.

Philadelphia, Pa.—Į kiek
vieną suvažiavimą Ameri
kos Darbo Federacijos pri- 
j būna delegatai nuo katali-

RUSAI PERDĖM STUMIA ri,ai Pagelbės rusams įvairiu
i pienų išdirbime.

Afri-Kiek užmušta?

Dvaro vietą už- gub., tapo rusais atmuštos.

tokios

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Vokiečiai nenuliūdę.
Militariškas “Berliner Ta- 

geblatt” apžvalgininkas sa-

Stryjo pakalnėje rusai tu
rėję pasitraukti.

žemaičių seminarija už į

Vokiečių naujos atakos 
ties Vloclavsku, Varšuvos

VOKIEČIUS.
Iš Petrogrado praneša 

kad vokiečiai traukiasi iš!
dviejų savaičių persikelianti Kališiaus gubernijos linkui! , 
karo laikui į Vašakėnų dva- Silezijos. Ties pačiu Kali- 
rą, Troškūnų par. Ūkmerg. šu buvęs didelis musys. Ru- 
aps., 15 verstų nuo Suba- sai jį laimėję.

Suvalkų gubernja 
po audrai.

“Liet. Žinios”, kurias tik 
ką gavome, rašo:

Vilkaviškio apskr. Gižų 
valsčiuje sudegė apie 18 ūki
ninkų gyvenimai, nuo šovi
nių užsidegę. Pačiame Vil-
kariškio mieste vokiečių su-: Antanavo dvare patįs išsi
derinta apskričio valdyba ir kūlė javus, ir išsivežė grū- 
sudegė 2 namai. Sužeistas dus ir šiaudus, 
šrapneliu į koją “Žagrės” ve
dėjas Varanka. Nuo Vil- 
kaviško į vakarus daug su
deginta dvarų, kaip antai 
Kaukakalnio, šiaudiniškiai, 
Varsnupiai ir 1.1.

Kalvarijoje sudegintas 
majorato dvaras ir elektros 
malūnas, taip-pat daugybė 
pašaro, kurį vokiečiai tarė 
esant rusų kariumenės. Mie
stui uždėta buvo 10,000 rub. 
kontribucijos, iš kurių 3,600 
rub. išmokėta, daugiau ne- 
bereikalavo. Miesto trobos 
liko sveikos. Pas Staviškių 
Gavėną vokiečių kareiviai 
netyčia nakties laiku uždegė 
triobas, kuriose patįs buvo 
apsinakvoję. Sudegė 2 vo
kiečių kareiviu, keliolika ar
kliu ir natronu skrynutės.

Alvito bažnyčia (Vilkav.

Pradedant nuo Alytaus 
matytis jau mūšio pasek
mės: plentai ir paplentės 
baisiai išklampoti, laukai ir 
plentas išarti granatų, toly
džio lavonai arklių, visur 
tuščios triobos ir be jokios 
tvarkos.

KIEK LĖšAVO VOKIE
ČIAMS ŽYGIS Į SU

VALKIJĄ?
“Rygos Nauj.” rašo:
“Panemunio mūšiuose, 

kaip praneša “Ar. V.”, kurie 
tesėsi nuo rugsėjo 12 d., vo
kiečiai nustojo ligi 40 nuo
šimčių užmuštais ir sužeis
tais savo kariumenės, o taip, 
kaip vokiečių maž-daug 250 
tūkstančių vyrų norėjo per
eiti per Nemuną, tai — apie

čiaus stoties. Mokslas iš 
pradžių tebusiąs I, II ir III 
kursuose. .
leidęs seminarijai dovanai 
jo savininkas Brazys, nese
niai atpirkęs tą dvarą iš Ko
maro.

Mūšiai Prūsų Lietuvoj.
Lapkričio 14 d.—
Mūšiai Prūsų Lietuvoj, 

Stalupienų apygardose, vis 
dar tebesitęsia. Rusai būti
nai nori prasimušti prie Mo- 
zūrijos ežerų.

•Mūšiai ties Soldau taip- 
pat tęsiasi didžiausiame aš
trume.

Netoli Stalupienų rusams 
pavyko užimti Johanesbur- 
gą, kuriame yra patsai gelž- 
kelių mazgas.

Apygardose Mozūriškų e-

Iš vokiečių Silezijos žmo
nės miniomis bėga į tolymes- 
nes vietas. Daug žmonių pa
bėgo į Drezdeną ir į Berlyną.

Vokiečiai praneša, jog su
mušę rusų kavaleriją ties 
Kolo, Kališiaus gubernijoj.

Britanijos aficieriai Rusijon
Britanija pasiuntė kelis 

gabesnius aficierius-strate- 
giis Rusijon. Mat, Rusija 
turi daug stiprių kareivių, 
bet jai labai trūksta patyru
sių strategų-taktikų, arba, 
kaip juos vadina, “knygos 
kareivių”. Britanijos aficie-

skelbia oficijališkas prane
šimas, anglų kareivių ir afi- 
cierių tapo užmušta ir su
žeista 57,000.

Tokį pranešimą padarė 
premjer-ministeris Asquith. 
Tarpe užmuštų yra 5 gene
rolai, 30 pulkininkų, 61 ma
joras, 222 kapitonai ir 374 
leitenantai.

Paėmus Tsing-Tau.
Iš Tokio atėjo toksai p ra-

neVokišias komendantas kišk5 draS&ijR- Pribuvo jie 
tvirtoves Tsing-Tau Meyer:'1’ šįmet. Suprantamu jie 
Waldeck, nugabentas nelais-. savo verpsku-
vėn į Japoniją. Išviso japo-: ^sipuldan i ant streikų 
nai paėmė nelaisvėn 
belaisviu.a

Caras sakosi suvaliosiąs 
kaizerį.

Londonas, 15 d. lapkr. — 
Caras priėmė deputaciją 
Maskvos kupčių ir pasakė, 
jog dabar nėra dar ko šnekėt 
apie susitaikymą, Visųpirm 
jisai turįs sumušti kaizerį.

RUSIJA IŠVEDĖ KARIU- 
MENĘ Iš FINLIANDIJOS.

Londonas, 15 d. lapkričio. 
—Iš Helsingforso praneša, 
jog Rusija išvedė savo kariu- 
męnę iš rytinės ir vakarinės 
Finliandijos. Toji kariume- 
nė susijungs su kariaujan
čiomis armijomis.

Pasitraukimas rusų ka- 
riumenės iš Finliandijos pa
darė gerą įspūdį Švedijoj. 
Rusija tuomi parodė, kad jai 
nerūpi užpuolimas ant Šve
dijos.

Ijalistiškų delegatų buvo la
ibai daug.

Ypač buvo užgauti mai- 
nieriai, kuomet tūlas Smith 
melagingai apšmeižė Colo
rado ir W. Virginijos mai- 
nierius. Smith siūlė darbi
ninkams būti paklusniais 
kapitalistams.

Tuomet pakilo preziden
tas Gompers ir pasakė, kad 
darbininkai nori ramybės, 
bet jie turi rengties į karę su 
kapitalistais. Kapitalistų 
užpuolimai turi būti atrem
ti. Ateina laikai, kada nusi
leidimas tik daugiau supan- 
čiuotų darbininkus.

Suvažiavimo posėdžiai ga
na įdomus. Šiemet bus pa
mėginta numest nuo prezi
dentystės Gompersą, kadan
gi jisai perdaug jau didelis 
reakcijonierius.

Visi delegatai Amerikos 
Darbo Federacijos suvažia
vimo yra didžiausi karės 
priešai. Net Gompers prie
šingas karėms, ir didinimui 

x.vxvx, Amerikos kariumenės bei 
nes, nervai ir smegenįs neiš- 
laiko tų baisenybių. 1 (^

Pietų Afrikoje.
Johanesburg, pietų 

ka.—Čia paskelbta, jog Ang
lijai ištikimas generolas Bo
tha sumušė sukilėlius, kurie 
buvo po vadovyste De Weto.

Išviso po De Wetu buvo 
apie 2,000 sukilėlių. Jie visi 
turėjo pabėgti, nors Botha 
suėmė 250 belaisvių.

Botha išleido atsišaukimą j 
visus sukilėlius pasiduoti iki 
21 d. lapkričio. Kas iki tam 
laikui pasiduos, tai galės lai
svai sugrįžti namo ir nebus 
kliudomas.

Eina iš proto.
Ant • karės lauko 

baisenybės, kad Rusijos ir 
Vokietijos kareiviai pradeda 
iš proto išeiti. Šiomis dieno
mis atgabenta į Vilnių 84 
belaisviai vokiečiai, kurie iš
ėjo iš proto nuo pergyventų 
baisenybių.

Dauguma rusų kareivių 
irgi pradeda iš proto išeiti,
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konferencija 
palieka augš- 

klausimą, bet 
papeikimą vi- 
kurie, vieton

Dabar gi, tasai vienas Ga
brys nuvyks Londonan ir 
ten viską “supeizuos”.

Pilame, 1
aitytojai stos į šelpėjų ei-

Rusijos Socialdemokra
tijos Centro Komiteto 
Atsakymas Belgijos 

Vanderveldei.

Kiekvienas daiktas 
didesnį ar mažesnį sva: 
Oras yra daiktas ir j

Puolimas In 
ternacionalo
Paraše Anton Pannekoek.
Vertė iš “The New Review” J. E.

šiame “Laisvės” N-ry, ant liaus, vėl sugrįžo į savo soci- 
i očio puslapio, telpa Lietu-jansKos revoliucijos bazny- 
x s šelpimo Fondo valdybos cią, Kurios vadovu jisai yra.

’ Bouck White — yra žino
mas ixiew Yorko kunigas, ži- 

kad visi _ mūsų nomas socijalistas pamoksli
ninkas. Kalėjiman jisai pa- 
Kliuvo neva už “betvarkės 
kėlimą” Calvary Baptist 
Church, kuri faktiškai pri
guli Kocjtefelleriui. Nieko 
blogo toje bažnyčioje jisai 
nepadarė, tik mėgino iš
šaukti į diskusijas jos kuni
gą, uolų tarną Rockefeller™. 

Į Ir užtai ištisus šešis mėne
sius išbuvo kalėjime. Drau
gai stengėsi, kad teismas iš- 
naujo peržiūrėtų bylą, bet 
kas tau davė! kapitalistiš
ki teisėjai turi spėkų, kad 
laikyti savo naguose auką, 
ypač dar socijalistą.

Palyginkime Bouck Whito

Suėjo lygiai 7 metai, kaip 
gyvuoja Škotijos lietuvių 
t arbininkų laikrašt. “Kank- 
pelnis”.

Audringas buvo “Rank
pelnio” gyvenimas ir nekar- 
i ą jisai stovėjo ties pražūties 
Krantu. Jisai apveikė tas 
kliūtis ir Škotijos rankpel
niams pavirto vadovu.

Siunčiame “Rankpelniui” 
brolišką pasveikinimą.

Geriausiu šioje šalyje so
cijalistų dienraščiu anglų. . .............. .............
kalboj, be abejonės, yra, 'pkima, padėkime, su Becke- 
“The New York Call”. | - -

Kas skaitė “T-------- __
niau, tas galėjo pastebėti, leitenantas, du sykiu tapo 
kad dienraštis žymiai pro-. nuteistas mirtin, o vienok

MENKUTIS ATGARSIS 
MILŽINIŠKOS KO

VOS.
Massachusetts draugai sa

vo konferencijoj vėl pakėlė 
klausimą apie privatįškuo- 
sius laikraščius.

Jų išneštą rezoliuciją ran
dam “Kovoj”:

“Papeikimas. Delegatai 
VI rajono 16-tos konferen
cijos, laikytoj .25 d. spalių š. 
m. po nr. 376 Broadway, So. 
Bostone, išneša viešą papei
kimą tiems laikraščiams bei 
jų redaktoriams, kurie nepa
matuotai ir neliogiškai užsi- 
puldinėjo ant Vl-to rajono 
15-tos konferencijos, laiky
tos 10—24 gegužės š. m., kur

Red. Prierašas.—Atkreipiame skai
tytojų atydų į šį straipsnį, kuriame ži
nomas socijalizmo teoretikas, A. Pan- 
nekoek, paliečia daug opiausių del visų 
darbininkų dalykų.

Vis tankiau girdėti kritikos žodžiai 
dėlei taktikos Europos socijalistų lai
ke šios karės. Daugelis mano, kad jie 
padarė klaidų, kurios gali sugriauti Vi
so pasaulio darbininkų susivienyjimų 
—internacijonalų.

Socijalistų taktika laike šios kares, 
kuo ji buvo gera ir kuo bloga, turi būti 
visapusiai apkalbėta, nes tiktai tokiu 
būdu galima įgyti pamokas iš skau
džių lekcijų.

Pirmame perskyrime savo straips
nio, kuris te'pa šiame “L.” N-ry drg. 
Pannekoek kalba ap'e senąjį Interna- 
cijonalą—ir priežastis jo žuvimo.

UKXIllcl, UčtUCMinC, SU L>ctnc-------------- --o-o---------- — —;

„ „„ Irio ar Schmidto likimu. Be- buvo gvildenamas klausimas 
rhe Call” se- ckeris New yorko policijos bnk privatiskų soc. laikras- " ,v.ų

nių skyrių dienraštis tvarko ]auk9 antro teismo, bet 
akrai amerikoniškai , vie-; rouc^ White — nebuvo susi
nėk jisai nevaiko tuščių sen- mylėjimo. Niekšams, mat, 

c...0, stengiasi vaizdin-'vis didesnės malonės. Jeigu 
jiems vienas teismas nege
ras — tai būna antras ir tre- 

Kas kita socijalistui.
Kalėjimas Whita nenu- 

gazdino. Jisai išėjo drūtas 
ir energijos pilnas.

sacijų, o stengiasi vaizdin-' 
gai, reiškiai paakinti darbi
ninkus į jų reikalus.

Patariame neužmiršti 
“The Call” ir mūsų drau-1 
gams. Jo adresas, 444 Pearl 
Št., New York City.

“JAUNOSIOS LIETUVOS” 
ATYDAI.

“Jaunoji Lietuva” sako 
būsianti bešališka ir žiūrė
sianti vientik teisybės. Męs 
norime duoti progą “J. L.” 
demonstruoti savo beparty- 
viškumą.

Veikiausia, “Jaun. Liet.” 
redakcija žino, kad oficia- 
lišku tautiškai - bepartyviš- 
kosios partijos organu yra 
“Vien. Liet.”, redaguojama 
renegato p. Sirvydo.

To laikraščio N45 telpa y- 
patingai nachališkas straips
nis, kuriame tūlas pseudoni
mas rašo, kad:

F. nieko iš savo kiše niaus ir 
turi mierį suvartoti tuos pi
nigus kitiems reikalams.

2) Socijalistai gina kaize
rį- <

3) Bjauriausia niekinama 
tokie visuomenės veikėjai, 
kurie turi nesuterštą vardą 
mūsų visuomenėje.

“Laisvė” neturi menkiau
sio noro ginčyties su ta laik
raštine chuliganija. Socija
listų spauda,daro viską, kad 
panašus.apsireiškimai mūsų 
gyvenime išnyktų. Ir ačiū 
socijalistų ir šiaip jau švarių 
pirmeivių agitacijai — pla
čioji visuomenė nusikreipė 
nuo panašių laikr., kaip “V. 
Liet”.

Bet męs manom, kad kova 
su laikraštiniu chuliganiz
mu — yra priedermė ne tik 
socijalistų, bet ir visų dorų 
laikraštininkų, kuriems ne
trūksta pilietiškos drąsos. 
Ypač gi, mums rodos, kova 
su laikraštiniu chuliganizmu 
reikalinga šiame momente, 
kuomet “V. Liet.” taktika 
kenkia Lietuvos šelpimui. 
Norime' manyti, kad “Jaun. 
Liet” pripažins, jog Lie- 
vos šelpimas suorganizuotas 
bepartyviškai ir jog jokių 
pamatuotų užmetimų L.Š.F. 
jokis laikraštis ligišiol nepa-. 
darė. Vadinasi, “V. L.” lei
džiamos insinuacijos, pa
gamintos noru užkenkti au
kų rinkimui, yra chuliganiz
mas laikraštijoj.

“Jaunosios Lietuvos” at
sakymas bus svarbus ne tik 
mums, bet ir visai Amerikos 
visuomenei. Tasai atsaky
mas turės parodyt, ar yra 
dar tarpe mūsų pirmeivių nyje”... 
tokių elementų, kurie pro
testuotų prieš tautiškos 
sriavės laikraštinį chuliga-

ZUIKIS IR VAIKAS.
Garsus New Yorko teisė

jai, bet dar garsesni New 
Jersey!

Prieš tūlą laiką vienas 
New Jersey teisėjas išnešė 
sekantį nuosprendį aj5ie su
važinėtą ant gelžkelio vaiką: 
‘Vaikas dėl tėvų neturi ver
tes. Jisai atneša ne pelną,bet 
nuostolius ir todėl kompani
ja bus labai gera, jeigu išmo
kės suvažinėto vaiko tėvams 
$1.00”.

Tai jau bent nuosprendis! 
Tuomet ir kantrus New Jer
sey žmonės užprotestavo ir 
tūli juokdariai tvirtino, kad, 
po teisybei, tai dar tėvai bū
tų turėję primokėt kompani
jai, kad ši atėmė jiems “bė
dą”.

Taigi, vaiko gyvastis, su- 
iyg ano pagarsėjusio teisėjo 
nuosprendžio. verta lygiai

O dabar paimkim antrą 
medalio pusę. Mažas vaikas 
toj pačioj valstijoj uždraus
tame laike užmušė zuiki. Ir 
ką jūs pasakysit: teisėjas 
nuteisė vaiką keturiems mė
nesiams Į kalėjimą.

Zuikio gyvybė verta šimtą 
kart daugiau, negu vaiko 
gvvvbė!

A menkos Salomonai mo-

PASKUTINĖ VILTIS 
ŽUVO.

Tautiškame abaze nauja 
dejonė. J. Šliupas nevažiuo
siąs Londonan... Baisu ir 
pamislyti, kas čia gali pasi
daryt! Ar iš piktumo 
Scrantono Jupiteris likosi 
namie, pas savo penatus 
(dievukus), ar tai norėjo ji
sai sutaupyt skatiką — neži
nia, bet faktas liekasi faktu 
— tautiškas vežimas nei iš 
vietos.

Iš to turi gražių juokų Są
jungos organas “Kova”:

“Londono laboratorija 
vargiai sutaisysianti vais
tus, kurie galėti) Amerikos 
lietuvių tautišką patrijotiz- 
mą nuo mirties išgelbėti. 
Dėlto, turbūt, ir “Vien. L.” 
taip graudu, kad dr. J. Šliu- 
nas atsisako ji gydyt. Tau
tiškojo patrijotizmo viltis, 
regis, vien tik dr. J. Š. asme-

nizmą.

KUNIGAS. IŠBUVĘS 
MĖNESIUS KALĖ

JIME.
Kun. Bouck White, po še-

sykiu išneša 
siems tiems, 
kritikuoti ir nurodinėti klai
dingas nuomones konferen
cijos, tik svaidėsi nemanda
giais komplimentais ir igno
ravo, vieton suteikti pamo
kinimą!
Konf. pirm. J. A. Bekampis, 
Konf. sekr. P. M. Balsys”.

TARPTAUTIŠKAS SOCI- 
JALISTŲ KONGRE

SAS.
13 d. lapkr. iš Kopenha

gos, Danija, atėjo trumputė 
žinia, jog 6 d. gruodžio atsi
bus tarp tautiškas socijalistų 
suvažiavimas.

Prasidėjus karei, Euro
poj neišnyko soc. judėjimas. 
Vpač uoliai veikė neutrališ- 
kų šalių socijalistai. Pir
miausia apie reikalingumą 
suvažiavimo prabilo Ameri
kos socijalistai. Truputį vė
liaus pradėjo veikti šveica
rai ir italai socijalistai, kurie 
turėjo savo seimą Laguno. 
Savo rezoliucijoj jie pasakė: 
“Europos karė nėra tai ko
va už augštesnę kultūrą, bet 
pasekmė imperialistiškos 
politikos. Vokietija negali 
girties kovojanti prieš cariz
mą, nes vokiečių junkeriai 
rėmė carizmą. Austro-Ven
grijoj silpnesnės tautos buvo 
slegiamos. Anglija su Fran
cija (tai yra, tų šalių kapita- 
litiška klesa) nekovoja už 
augštesnę kultūrą, bet, susi- 
vienyję su carizmu, trugdo 
kultūros kilimą”.

Šveicarijos ir Italijos soci
jalistai sakėsi darysią viską, 
ką galėsią, kad tik gesinti 
Europos gaisrą.

Portugalijos socijalistai 
pritaria amerikiečiams. Ru
sai soc.dem. griežtai prie
šingi karei. Rodosi, prade
da atsipeikėti ir daugelis vo
kiškų draugų.

Šiuomi laiku tarptautiš- 
kas biuras perkeltas iš Bel
gijos i Olandiją.

Pavykimas ar nepavyki- 
mas kongreso prigulės nuo 
to, ką pasakys vokiečiai, 
francūzai ir anglai socijalis
tai.

Tikras vargas! Ir nesusi- 
nrask tu man tam mistiškam 
Lietuvos centrui, kaip' jį pa
vadino “Keleivis”, išrinkt 
vieton J. Šliupo, nors, padė- 
kim, p. J. Širvvdą! Gi pagal 
“Vien. Liet/’ liogiką, Brook- 
lynas arčiau prie Lietuvos ir

APSKUNDĖ S. L. A.
“Tėvynė” rašo:
“S. L. A. yra patrauktas 

teisman. Philadelphijos dr. 
Ig. Stankus skundžia Susi
vienijimą už patalpinimą 
“Tėvynėje” kelių žinių apie 
jį ir apie J o knygą “Džiova”, 
kurią Am. Liet. Daktarų 
Dr-ja sukritikavę”.

■. -... -
AUTONOMIJOS FONDAS.

Visgi geistina būtų patirt, 
kuriam tikslui bus suvarto
jami pinigai, skiriami Auto
nomijos Fondan. Patsai su
pratimas kovos už autono
miją yra labai platus ir jin 
galima padėti vienokį ar ki
tokį turinį. Kam bus duo
dami pinigai : Gabrio kelio
nėms, Yčo memorialui, mei-

Šiemet sueina lygiai 50 
metų, kaip Londone, po va
dovyste Karotinus Markso, 
tapo įkurta tarptautiška 
Darbininkų) Draugija. (Se
nasis Internacionalas. Prie
rašas vertėjo). Ji suiro po 
Franci jos - Prūsijos karei 
1870 m. ir po Paryžiaus Ko
munai. Ir šiemet vėla suei
na lygiai 25 metai, kaip Pa
ryžiuj, 1889 m. tapo įkurtas 
naujasai Internacionalas. 
Šiais metais kongresas Vien- 
noje būtų turėjęs švęsti dvi
gubą 'jubiliejų — pirmojo ir 
antrojo Internacionalo. Bet, 
visai trumpai prieš tą laiką, 
kaip turėjo įvykt suvažiavi
mas į Europą, iš Viennos ta
po mesta tarptautiškos ka
rės kibirkštis. Kilus Euro
pos karei, suiro ir naujasai 
Internacionalas.

Tais laikais, kada tapo 
įkurtas pirmasai Internacio
nalas (1864 m.), kapitaliz
mas Europoje, išėmus vieną 
tik Angliją, žengė dar pir
mutinius savo plėtojimos 
žingsnius. Kapitalizmo po
litiškoji forma — dabartinė 
buržuazinė valstybe, —'bu
vo tuomet dar toli gražu 
neišsiplėtojus. Galima sa
kyti, kad tiktai vienoj Ang
lijoj buržujei ja tuomet kon
troliavo valdžią. Toje šaly
je nauji industriališki meto
dai ir stambioji išdirbystė 
pagimdė proletariatą, kuris 
buvo nustojęs visos savo re- 
voliuci joniškos dvasios po 
nepaprastai gerų laikų, bu
vusių po 1950 metais. Vie
nok tas Anglijos proletaria
tas, nepaisant tų gerų laikų, 
subudavojo drūtas organiza
cijas, kurios pagelbėjo jam 
vesti smarkią kovą šešiasde
šimtais metais už tulus savo 
reikalavimus.

Tuo tarpu, Francijoj 
smulkioji išdirbystė vis dar 
buvo madoj, nors jau ir čio- 
nais ją smarkiai varžė nepa
prastai greitas augimas ka
pitalistiškos industrijos. Vo
kietijoj dirbtuvių sistema 
pradėjo smarkiai augti tik
tai šešiasdešimtais metais. 
Kapitalizmo augimas naiki
no amatus, ubagais paleido 
amatninkus ir įstūmė juos 
fabrikosna.

Vienok, tu saliu darbinin- 
kai, dar vakar buvę amat- 
ninkais, likosi po įtekme 
idealų ir minčių senos gady
nės, po įtekme amatininkys
tės. Tųjų laikų darbininkai 
jautė savo nedraugiškumą 
linkui kapitalo, ne kaipo iš
naudojami prieš išnaudoto
jus, bet greičiau, kaipo nu
skurę savininkai linkui savo 
ga lingesn io k o n k u re n to. Kad 
taip buvo, tą patvirtina ir 
tasai faktas, kad jų protą 
tuomet užžavėjo kooperaty
viškos draugijos, bet ne dar
bininkų klesos unijos. Su 
pagelba panašių kooperaty
viškų draugijų buvo manyta 
paimti išdirbystė i savo ran
kas ir duoti darbininkui pro
gą konkuruoti su kapitalis
tais. Kad taip — o ne kitai]) 
buvo, tą patvirtina ir Lassa-

gaspadorium, sudarė drūtą 
opozicijos partiją, kuri dau
giausia rūpinosi suvienyt 
įvairias provincijas į tautiš
ką čielybę. Tos buržuazijos 
vienas sparnas, kuris buvo 
ištikimas 1848 metų revoliu
cijai, linko prie tikrosios de
mokratijos, susimaišė su 
darbininkų judėjimu ir su
drumstė protą daugelio dar
bininkų savo tuščiom pasa
kom.

Tuomet darbininkai vaka
rinės Europos stojo petys 
petin savo pasiryžime ginti 
demokratiškas Europos į- 
staigas prieš juodą reakciją, 
kuria tuomet vadavavo Ru
sijos carizmas. Gi ir Lenkų 
sukilimas 1863 metais, kaip 
žinoma, pastūmėjo prie įkū
rimo Internacionalo.

Istorija seno Internacio
nalo yra tai istorija nuolati
nės kovos tarpe idealų mies
čionių iš amato laikų su dva
sia naujos gadynės darbi
ninkų judėjimo, kurį išaugi
no kapitalizmo augimas. 
Naujoji darbininkų dvasia, 
gimusi Anglijoj, ginamoji 
kongresuose Anglijos dele
gatais, apsišarvojusi Karo- 
liaus Markso teorija, laips
niškai apgalėjo smulkiosios 
buržuazijos idealus darbi
ninkų judėjime ir nustūmė 
juos į šalį. Pirmutinės eilės 
darbininkų klesos tapo klesi- 
niai susipratusios ir įgijo 
nuovoką politiškuose daly
kuose.
. Tikroji, pastovi pasekme 
vidurinių kovų sename In
ternacionale buvo ta, jog 
Japo pripažinta reikalingu
mas ekonominės organizaci
jos kovoje prieš kapitalis
tus ir savystovio politiško 
veikimo, kad įgijus .kontrolę 
ant valdžios — su socijaliz- 
mu, kaipo galutinu tikslu. 
Tokia buvo pasekmė, bet pa
čiai organizacijai buvo lem
ta pranykti. Europos karės, 
pasibaigusios 1870 metais, 
įvykino tautiškus buržuazi
jos idealus. Vidurinėj Eu
ropoj radosi naujos valsty
bes — Vokietija ir Italija, 
kū i p tiktai reikalingos dėl 
tolymesnio kapitalizmo plė
tojimosi. Tosios tautos, iš
vien su Franci ja ir Anglija, 
tapo dirva, ant kurios turėjo 
būt vedamos kovos ateityje. 
Dabar jau nebegalima buvo 
tokia internacionališka or
ganizacija, kuri valdytųsi iš 
Londono. Darbininkams 
Kiekvienos tautos dabar jau 
reikėjo išsirinkti tokį kovos 

<hūd.ą, kuris tiktų prie vietos 
gyvenimo sąlygų. Puolimas 
senojo Internacionalo tapo 
neišvengiamas, kuomet Pa
ryžiaus Komuna parodė, 
jog “darbininkų klesa nega
li paprastu būdu imt ir už
griebi valstybės mašiną ir 
valdyt ją savo naudai”. 
(Markso žodžiai), kitaip pa
sakius, darbininkų klesa bu
vo dar visai silpnute kaip iš 
intelektualio atžvilgio,taip ir 
iš atžvilgio į savo organizuo
tą spėką.

(Toliau bus).

“Rusijoj viešpatauja ta 
pati begėdiška priespauda ir 
liaudies begalinis “išnaudoji
mas, kaip ir pirmiau. Net 
karės laike, kuomet galima 
buvo laukti, kad absoliutiz
mas bus biskį atsargesnis, 
jis liko tokiu pat. . Vi
si socijalistiški laikraščiai 
yra persekiojami, darbinin
kų organizacijos uždaromos. 
Areštai ir ištrėmimai be tei
smo atsibūna nuolatos. To
dėl Rusijos proletarijatas 
negali daryti santaikos su 
rusų valdžia, nei jokiam at-

Kun. Bouck White, po še- nertai tinkamiausia vieta di- liems dioliomatams, ar kam 
šių mėnesių kalėjimo, paga-j deliems darbams atlikti...

lio agitacija už išdirbinio sitikime, nei prie jokių apys- 
draugijas, remiamas per tovų, bet jis visuomet prieš 
valstybę paskolomis, o taip- jų kovos. Mums negali būt 
pat ’ir viešpatavimas Prou--kalbos apie užsitikėjimo au- 
dhono idėjų Francijoj. ’ .dimą. Visai atbulai, nuo se-

Taip tai buvo su darbinin- nų reikalavimų žvilgio, ką 
ku klesa tais laikais, kada buvusioj revoliucijoj Rusijos 
1864 m. įsikūrė pirmasai In- proletrijatas vienminčiai pą- 
ternacionalas. Buržuazija, statė, męs ir dabar skaitome 
kuri, kaip sakėm, tose šalvse savo pareigą tęsti- nesutai- 
dar nebuvo pilnu politišku komą kovą prieš valdžią”.

turi 
didesni ar mažesni svarumą. 
Oras yra daiktas ir jis be 
svarumo negali būti. Jei o- 
ras yra nematomas ir neuž- 
uodžiamas, tas nereiškia, 
kad jis nėra medega. Juk ir 
vanduo yra be kvapsnio ir 
permatomas, tik jo buvimą, 
kaipo medegos, męs pripažį
stame, nes jis yra skystas, o 
oras yra gazas. Bet męs ma
tome, kad nematomas gazas 
vienas gali degti, kitas nu
nuodyti, trečias kvepėti. Iš 
visų gazų galima yra pada
ryti skystas ir kietas mede- 
gas, pavartojant atsakantį 
šalčio laipsnį.

Oras susideda iš keliolikos 
įvairių nematomų gazų ir jis 
turi žinomą sunkumą. Kvor
ta oro sveria apie vieną 
skrupulą (skrupulas apie 20 
grūdukų). Žinant vienos o- 
ro kvortos svarumą, galima 
yi a išskaitliuot,kaip augštas 
oro sluogsnis yra apdengęs 
žemę. Nenorint skaitytojus 
gaišint skaitlinėmis, tiesiai 
privedu, kad oro sluogsnis 
ant žemės turi apie du šimtų 
angliškų mylių augščio. Jei
gu tik kvorta sveria 1 skru
pulą, tad kiek kvortų išpuo
la ant kiekvieno žemės co
lio ? Atrandama, kad ant 
kožno žemės coliū išpuola po 
15 svarų oro. Paimkite tuš
čią, su abiem Kiaurais galais 
triubiukę ir uždengę su ran
ka ar kuo kitu vieną jos ga
lą kaip nors ištraukite iš jos 
orą per kitą galą ir neįleiski
te daugiau. Turėsite pavar
tot spėką, reikalingą '15-kos 
svarų atkėlimui, kol atplė- 
šite ranką ar kitą daiktą nuo 
išpumpuotos triubiukės. 
Sunkumą pagimdo oro spau
dimas ant rankos. Kaip 
greit atidarytumėt kitą triu
biukės galą ir įleistumėte o- 
rą, tuoj jis atremtų spaudi
mą — ir lyginai tokį pat — 
iš kito galo — ir jūs galite 
ranką pakelt be jokio sunku
mo. Arba — iščiulpkite orą 
iš bonkos ar stiklo prie bur
nos prisidėję ir bonka pri
kibs taip, kad reikės pavar
tot spėką jos atplėšimui. 
Praverkite ar pramuškite 
kaip nors bile katrą vietą, iš 
bile katros šalies, iš viršaus 
ar apačios, bile tik oras galė
tų įeiti ir bonka pati nukris. 
Šis faktas parodo, kad oro 
spaudimas yra iš visų pusių 
ir iš visų pusių lygus. Persi- 
statykite, kad oras yra kai
po vandens jūres; jis slegia
mas iš viršaus veržiasi ly
giai į visas puses ir sutveria 
lygų spaudimą. Kadangi, 
kaip minėjau, ant kiekvieno 
colio išpuola po 15 svarų, tad 
žmogus yra prislėgtas iš vi
sų pusių daugeliu oro tonų. 
Jei išmieruot žmogaus visą 
kūną ir kiekvienam coliui 
duot 15 svarų, tuomet gali- 

| ma teisingai pasakyt, kiek 
tonų oro žmogus turi atlai- 
kvti. Tas spaudimas nelei
džia mūsų kūną išbirti i da
lis ir atlieka kitas svarbias 
užduotis.

Juo męs augščiau kįlame į 
orą, tuo mažesnis spaudimas 
ten randamas. Daleiskime, 
<mt augštų kalnų spaudimas 
tiek susimažina, kad žmogui 
ten sunku gyvent ir neganė
tinas oro spaudimas padaro 
ant kraujo tūlas įtekmes/ir 
gaunama taip vadinamoji 
kalnų liga. Yra atsakančiai 
ištirta, kad kiekvienas laips
nis į viršų iš 900 pėdų suma
žina oro spaudimą ant vie
nos trisdešimtosios dalies 
(0.3). Vadinasi, jeigu 30 sy
kių keltis vis po 900 pėdų 
augštyn ir augštyn, surasi
me, kad ten oro jau nėra. 
Bus tai apie 27000 pėdų aug- 
šty nuo žemės.

Neprošalį bus paminėt, 
kokiu būdu oras paverčia
mas į skystą, t. y. skystimą, 
kaip vandenį.

Kietose substancijose mo- 
, lekulos laikosi glaudžiai 
. viena prie kitos. Skystose— 

jau liuosiau. Gazuose visai

liuosai. Bet šalčiu ir spau
dimu jas galima priverrti 
susiartinti. Jei ant ketur
kampio oro colio užvaryt 
2000 svarų sunkumą ir su-. 
saldy t šaltu vandeniu, jis 
yra geras dar daug žymes
niam susaidymui kitos taip- 
pat suspaustos oro dalies. 
Toji dalis kada sušaldo tre
čiąją dalį, oras jau lieka mel
svu skystimu. Jis yra taip 
šaltas, kad įmestas į jį gyva
sis sidabras pavirsta į gaba
lą, kuriuomi galima vinis 
kalti. Mėsa ir kiti daiktai, 
jame palaikyti, taip sušąlą, 
kad galima kaip stiklą lau
žyt. Alkoholis pavirsta į le
dą. Iš šito bus, aišku, kaip 
žmonės prie spaudimo pa- 
gelbos gali padaryti ledą ir 
šaltį net karščiausioj dienoj.

Kodėl oras taip sušąlą, 
lengva tai išaiškint, tik ne 
vieta čia eit į ilgus išdėsty
mus. šiluma yra molekulų 
paliuosuotoja. Ji yra visuo
se daiktuose, visur. Kadan
gi šilumos tūlas laipsnis yra 
visuomet, net šalčiausioj die
noj, tad molekulos visada 
yra daugiau ar mažiau liuo- 
sos ir juda nuolatos. Šilu
mos išnykimas iš molekulų 
tarpo suleidžia jas į krūvą. 
Prie 273 Centigrade laipsnio 
žemiau zero skaitoma, kad 
šilumos jau nėra ir moleku
los visai susiglaudžia. Kad 
jos galėtų kiek vieną nuo ki
tos pasiliuosuoti, būtinai rei
kalinga yra šiluma, todėl sa
vo pasiliuosavimo procese, 
jos surenka visą šilumą iš 
apl-inko. Pasiliuosuojan&os 
suspausto oro molekulos su
ima netoli visą suspaustojo 
ir laikomo suspaustu oro ši
lumą ir todėl pastarojo mo
lekulos, pralaimėjusios šilu
mą, kuri buvo reikalinga 
pasiliuosavimui pirmojo oro 
molekulų, liko dar labiau su
artintos. Galų gale jos taip 
susiartina nuo jų šilumą ati
mant, kad oras lieka skysti
mu.

Skystas oras verda prie 
190 Čentigrado laipsnio že
miau zero. Pirmiausiai vir
ti ir garuoti ima nitrogenas, 
o tik paskui oksigenas, kurio 
virimo laipsnis yra augštes- 
nis. Leidus išgaruoti nitre- 
gėnui, oksigeną galima pasi
laikyt, kuris šiame atvėjyj 
gaunamas labai tyras.

A. Montvidas,
Medicinos studentas.

Kam reikia siųsti 
aukas?

“Tėvynė” teisingai nuro
do, kad negalima siųsti au
kas kokioms nors pavienėms 
ypatoms Lietuvoje. Aukos 
reikia siųsti Lietuvių Mokslo 
Draugijai.

“Tėvynė” sako:
“Amerikiečiai rinks aukas 

pagal tam tikrus pienus, ku
riuos jau išdirbo jų seimai ir 
siųs tas aukas ne per pavie
nius asmenis, bet ir-gi per 
tam tikrus komitetus, Lietu
voje, kurie, taip sakant, duo
da moralę gvaranciją, jog 
aukos umu laiku teks labiau
siai jų reikalaujantiems 
žmonėms. — čion anaiptol 
nemanome išreikšti kokį- 
nors neužsi tikėjimą ponu 
Martynu Yču. Ne. Bet iš 
jo atsišaukimo nematome, 
kad jis būtų kokių nors Lie
tuvos komitetų ar draugijjt 
įgaliotas atsišaukti į ameri
kiečius. Tokiu būdu, jei tuo- 
jaūs atsilieptume į pono Yčo 
atsišaukimą ir siųstume au
kas jo vardu, gan greit atsi
rastų ir kitų žmonių, kurie 
ir-gi šauktųsi į Ameriką 
aukų neva Lietuvos reika
lams, o tuo tarpu tų auką 
priėmimą ir išdalinimą nie
kas (joki įstaiga Lietuvoje) 
nekontroliuotų.—Mums, ro
dos, kad Visuotinojo Seimo 
nutarimas “siųsti aukas per 
Lietuvių Mokslo Draugiją” 
yra visiškai šiuo tarpu tin
kamas. Taigi, kuoveikian- 
siai reikia Lietuvos -šelpimo 
Fondui susinešti su Mokslo A 
Draugija ir sužinoti, kaip ir 
kokiu būdu parankiausia bu
tų Lietuvą šiuo momentu »■- 
šelpti”.nors kitam?
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Moteriške ir Meile

Sutaisė Bostonietis.

i

Vis-

t

ir

(Medžiaga iš prof. Mantegazza 
Meilės Fiziologijos).

KUPIŠKIS.
Iš Kupiškio (Ukm.

Atsišaukimas Į Amerikos 
Lietuvių Visuomenę.

Laiškai iš 
Lietuvos

BROLIAI IR SESERS!
Visasvietinės karės audra, kuri siaučia 

Šiandien visos Europos platybėje, palietė sa
vo kruvina rykšte ir mūsų tėvų šalį-Lietu- 
vą. Nuo Nemuno ir Šešupės krantų skren
da pas mus širdį perveriantis gandas. Su
valkijos, Žemaitijos ir Prūsų Lietuvos pa-' 
dangė nušvito nuo gaisrų ir parako dūmų. 
Sieroji žemelė permirko nuo žmonių ašarų 
ir kraujo. Visa Lietuva dejuoja po nepake
liama karės našta. Mūsų tėvynės kūnų plė- 
šo-drasko žiaurus siaubūnai, kurie uždėjo 
savo geležinę letena ant mūsų šalies žmonių.

Ten, kur dar neseniai buvo sodžiai, 
viensėdijos ir miesteliai 
virto griuvėsiais, pelenais. Gyvenimai ir 
laukai nu te rioti, gėrybė sunaikinta ir nelai-j rankų bepartyviškosios Lietuvių Mokslo 
mingieji mūsų broliai ir sesers stoja patįs 
vieni, niekeno neremiami, prieš visuotino 
skurdo, bado ir ligų pavojų! Geidausi vy
rai, žiedai mūsų tautos, paimti kariumenėn 
ir Lietuvos grinčiose tebliko žili seneliai, 
moterįs ir vaikai.

Kas išties jiems pagelbos ranka, kuo
met karės ir visuotinos suirutės laikė užgęs
ta paskutinis vilties žiburys? Tie, kurie šių 
karę sukėlė, tie kuine apsirinko Lietuvos 
laukus savo kariškų žygių vieta — nenu- 
šluostys asani vaitojančioms našlėms ir na- 
laičiams.

Amerikos lietuvių visuomenė, kuri vi
suomet atsiliepdavo kiekvienan tėvynės 
šauksman — negalėjo palikti kurčia, kuo
met jos pagelba taip reikalinga, ir nepasi
liko. Antras visuotinas Amerikos Lietuvių 
Seimas, atsibuvęs Brooklyne, N. Y., 1, 2 ir 3 
d. spalio, karštai svarstė apie tai, kaip šelp
ti Lietuvą. Seimas, Amerikos lietuvių var
du, pasižadėjo dėti visas pajiegas, kad pa
gelbėti Lietuvos žmonėms. Seimas prisi
žadėjo remti ir laisvės judėjimų Lietuvoje, 
kad mūsų šalis liktų laisva nuo prispaudėjų 
jungo ir Lietuvos darbo žmonės galėtų atsi
kvėpti laisvo gyvenimo sąlygose.

Seimas nutarė organizuoti Lietuvos 
Šelpimo Fondą, kurin būtų siunčiama au
kos iš visos plačios Amerikos, kur tik ran
dasi mūsiškių lietuvių.

Amerikos Lietuviai! Dar nebuvo mū- 
gyvenime valandos, kada mūsų pagelba 

būtų buvusi taip reikalinga, kaip šiame mo
mente! Męs turime įtempti visas spėkas, 
męs turime išnaudoti visas progas, kad au
kos L. Š. F. plauktų kuogausiausiai. L. Š. F. 
nerūpės politikos dalykai. Jam rūpės tik 
tiesioginis sušelpimas nukentėjusių nuo ka
rės lietuvių, kurių bus šimtai tūkstančių. 
Nesigailėkime gausiausių aukų, nes jos busi

tuo kąsniu duonos, kuris nuvarys badą nuo 
durų. Atėjo valanda, kada męs privalome 
parodyti duosnumų sūnaus dėl kraujuose 
paplukusios motinos.

Męs atsišaukiame į kiekvieną lietuvį ir 
lietuvę, į kiekvieną šeimyna, į kiekvieną 
kubpą ir draugijų, nurodydami didį reikalą 
Lietuvos šelpimu ir tikimės, kad mūsų,para
ginimas atneš vaisius. Rinkite aukas visur, 
rinkite jas mitinguose, skirkite iš draugijų 
ir iš kuopų iždų, rengkite tam tikslui teat
rus, rinkite aukų prie kiekvienos progos! 
Organizuokite savo miestuose aukų rinkimo 
komitetus. Lai neliks lietuvio, kuris neiš-

— dabar viskas pa- pildytų savo priedermės šioje valandoje.
Aukos bus siunčiamos Lietuvon ant

ŠIDLAVA.
Iš Šidlavos (Raseinių p.), 

rašo A. Kunickui į Clevelan- 
dų, Ohio. — (laiškas rašytas 
10 d. spalių). — Męs girdim 
šaudymų iš kanuolių ir ma
tom aplinkui ugnis. Męs nei 
dirbam, nei dyki sėdim. Męs 
tik poterius kalbame. Jau 
pas mus sūdnoji pasidarė. 
Galas svietui atėjo. Daug 
mūsų brolių, giminių išėjo. 
Daugel žinau tokių vietų, 
kad bobelės vienos tebeliko, 
jokio vyro nėra. Daug žmo
nių ir iš proto išėjo.

Raguočius atėmė valdžia. 
Pinigų dar negavome, 
kas labai atpigo.

Iš Kupiškio (U km. p a v.) 
rašo J. Balčiūnui į Athol, 
Mass. — Pas mus girdisi ka- 
nuolių šaudymai (?) vakarų 
pusėje. Prūsai veržiasi Lie
tuvon. Dabar jau sujudino 
ir raudonbilietninkus.

Daugybė Kupiškiečių jau 
žuvo karėje ir nežinom, kas 
bus toliaus.

Dabar aprinko namus Ku
pišky dėl sužeistų. Iš visur 
privežė pilna meista sužeis-

Draugijos Vilniuje.
Kasieriai L. š. Fondo yra kiekvienas po 

kaucija $10,000. Aukos, kaip jau sakėme, 
eis vien sušelpimui nukentėjusių, nuo karės. 
Taigi, kiekvienas paaukautas centas bus su
naudotas tiktai tam tikslui, kuriam bus ski
riamas.

Dabar vyrai ir moters į darbą!
Lietuvos šelpimo Fondo Komitetas:

Prezidentas, Kazimieras Gugis, 
Vice-Prezidentas, S. Mankus,
I-mas Susin. Sekr. M. M. Račiutė-Herman, 
ILras Susinėsimų Sekretorius J. Neviackas, 
I-mas Finansų Sekretorius, T. L. Dundulis, 
ILras Finansų Sekretorius J. Stasiulevičius, 
rv.. . . . (K. Šidlauskas,
[zdmmkai: J Thomas PaukštiSj

r M. Chesna, 
Kasos Globėjai: ! J. G. Gegužis,

'i^Į ( John J. Gerdauskas,
N. B. Stempos, kvitos, paliūdyjimai

atsišaukimai dėl aukų angliškoje kalboje 
bus gaunami nuo L. Š. Fondo Iždininko.

Stempos bus duodamos aukaujantiems 
mažas sumas pinigų. Aukaujantiems pen
kis ir viršaus dolerių, apart išdavimo per 
aukų rinkikus tam tikros L. Š. Fondo paga
mintos kvitos, dar per L. Š. Fondo iždininkų 
bus prisiunčiama tam tikslui pagamintas 
paliūdyjimas .

Siunčiant pinigus Lietuvos Šelpimo 
Fondui, money orderiai ir čekiai turi būt iš
rašyti ant vardo “Lithuanian National Re
lief Fund” ir prisiųsti L. š. Fondo Komiteto 
Sekretoriui T. L. Dundulis, Box 511, West
ville, Ill. Pastarasis įtrauks Į knygas ii* pa
siųs iždininkui dėl padėjimo bankoje viršmi- 
nėtu vardu.

L. š. Fondo Susinešimų Sekretorius,
M. M. Račiūtč-Herman.

Jeigu karė tęsis dar ilgiau, 
tai iššauks ir jaunesnius, 
kaip 20 metų. Dabar pas 
mus išnaikino degtinę. Jos 
niekas nebegauna. Jeigu 
k a sugauna parduodant deg
tinę, tai baudžia labai smar
kiai. Krautuvėse tavorai pa
brango, o ūkio tavorus nie
kas neperka.

GELGAUDIŠKIAI.
Iš Gelgaudiškiu gminos, 

(Suv. gub.) rašo F. Žemai
čiui į Chicaga, jog jo motinė
lei ir sesutei gręsia tikras 
badas. Sako, jog lauks lai
škelio iš Amerikon dienų ir 
naktį. Žentų pašaukė į ka
rę, tai jokio globėjo neliko. ,

Tai vienas iš tūkstančių 
Lietuvos paveikslų.

MOKYTOJAI PAIMTI 
KARĖ N.

Keliems mūsų skaityto
jams praneša, kad visi liau
dies mokyklų mokytojai 
Kauno ir Suvalkų gub. paim
ti kariumenėn. Erne ligi 
metu, v
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ALVITO BAŽNYČIA 
SUDEGINTA.

Jokubaitienė iš Waterbu
ry, Conn, gavo laiškų iš Al
vito par., Vilkaviškio pav. —

Apie mus išdeginta kai
mai ir dvarai. Tik Vernu- 
pių kaimukas liko iki šiol 
dar nesudegintas (jisai ran
dasi šalę Virbalio). Po ra- 
žančavai, panedėly, tapo su
deginta Alvito bažnyčia. 
Aiškiai visko negalime apra
šyti, nes neišleis laiško per 
cenzūrų. Tiek tik prane
šam, jog yra labai sunku ka
rės laike.

(Tųsa).
kliūtįs, rodosi, jau apgalėtos ir jūs norite 
dasilytėti laimėjimo, tuomet nematoma 
dvasia perkerta jums kelių, sušukdama: 
!‘tai nekaltybė!” Puiki, kaip pavasario ry
tas, dar neišskleidusi savo lapus rožė! Bet 
kad ja pabučiuoti, jums reikės krauju pa
tepti lūpos.

Nepaprastauslaptybė! Kruvina slapty
bė. Dvi ypatos priešingųjų lyčių jau apga
lėjo tūkstančius kliūčių, jau suėjo vienybėn 
vardan rojiško džiaugsmo, bet nekaltybė 
daro dar vienų ir tai baisiausia kliūtį.

Kruvina slaptybė!
Gamta užsimanė pašventint pirmų ap

sikabinimų anatomišku būdu. Ji panorėjo 
įkūnyti1 meilę fyziškame fakte. Ir atsargus, 
įtarimų pilnas, vyras dėkavoja gamtai, kad 
ji suteikia paliūdyjimų nekaltybės jo būsia- 
mosios numylėtinės. Lombardiečiai (dalis 
[talijos gyventojų) tiktai po pirmos nakties 
mokėjo gausų atlyginimų už savo moters ne
kaltybę, mokėjo ketvirta dalį viso savo 

‘turto.
Nekurios gudruolės norėdavo gauti iš

pirkimų pirm pirmos nakties, gerai žinoda
mos, kad jo neužsitarnaus.

Poetai atranda tūkstančius priemonių 
dėl vaizdingo perstatymo nekaltybės: erš
kėčiai, o šalę jų rožė, bažnyčia, kurion įeiti 
neleidžia sparnuotas angelas. Pirmoji mei
lės saldybė, sujungta su sopuliu, yra lyg ir 
idealas viso šeimyniško gyvenimo, kuriame 
saldybė visuomet sujungta su kentėjimais.

Durininkas taip-pat atranda daugybę 
davadų išaiškinimui nekaltybės. Tai yra, 
visų pirmiausia, užtikrinimas, duodamas 
vyrui, kad būsiantis šeimyniškas gyvenimas 
stovės ant doros ir drūtumo pamato.

Natūralistas pasakys taip: kiekvienas 
organas turi savo uždavinį, kiekvienas fak
tas turi savo priežastį, ant kiekvieno už
klausimo kodėl, turi būti atsakymas, todėl 
kad. Mano nuomone — nekalta mergina 
yra kertinis akmuo. Tai pirmas laipsnis 
perskyrime dviejų organų, mumyse suvie
nytų: organų meilės ir organų pačių že
miausių skyrių. Juo labiau gyvieji tvari- 
liai plėtojasi, juo labiau dalinasi jų funk

cijos, ir tvariny, kuris užims vieta virš mū
sų, meilė visuomet užims skirtinga srytį, ku
ri tik jai vienai prigulės.

Jeigu mę^ galėtume paklaust gamtų ar 
jį patenkinta, kad sutvėrė nekalta mergina, 
ji, veikiausia, atsisakytų, jog patenkinta.

Nežinau, ar visos moterįs sutiktų su 
mumis, bet pačios geriausios iš jų, pačios 
gražiausios, pilnos poezijos būtų mūsų pu
sėje. Uždengtas indas visuomet daugiau 
garbinamas, negu atdarytas. Slaptingumas 
zisuomet iššaukia stabmeldystę. O argi 
neilė nėra viena iš didžiausių stabmel
dysčių ? z

Nekalta mergina tūkstantį kartų stovi 
augščiau už mus. Ji turi begalo įsimylėt į 
vyra, kad nužengti nuo tos augštumos. 
Slaptybė nežinojimo, malonumas pirmo ap
sikabinimo — paberia ant kelio kvepiančių 
rožių žiupsnius.

Mergina atidavė vyrui visų savo esybę, 
visų save. Dabar ji įteikia jam antspaudų 
savo nekaltybės. Ji atiduoda jam 
kraujų ir tuo krauju patvirtina .savo 
žadus.

Kiek tame neapsakomos meilės, 
pasiaukavimo?

Dar vakar ji buvo angelas, o šiandien 
jau duoda mylimam vyrui nuplėšti sparnus 
ir tampa moteriške, drauge, motina. Deivė 
bažnyčios sudegina ant meilės aukuro bal
tus rūbus vaideliotės. Tai mūsų Birutė, 
nekalta ir skaisti, pasiaukaujanti Keistu
čiu!. Jai buvo gaila, tūkstantį kartų gaila 
nersiskirt su savo jaunom dienom. Rūtų 
darželis, girių ošimas, dievų šneka jai buvo 
taip brangu, taip suprantama, bet ji ta vis
ką paaukauja tam, kuris, jos nuomone, turi 
padaryt ja laimingiausia.

Moteris, kuri dar vakar buvo mergina, 
sakę savo vyrui: “Aš atsisakiau nuo savo 
sapnų, kad tapus tavo drauge. Neapgaukie 
manęs. Mylėk mane, mylėkie visuomet. 
Gailėkies manęs!”

Vyras, sužinojęs, kad jo išrinktoji atė
jo prie jo nekalta, yra kupinas džiaugsmo. 
Bet kiek daug tame būna apsirikimų!

Argi žino, daugelis vyrų, kad nekalty
bės plėvės gali ir nebūti, tuo tarpu, mergina

gali būti nekalčiausia. Daktarai gali ( 
dyt, kad daugelis jaunų mergaičių vis 
beturi tos antspaudos, kurių gamta s: 
moterims.

Kiek skausmo ateityje reikės p 
toms merginoms, kuomet jos, būdau, 
kaltos, turės drebėti ir kaisti, kaipo di 
sios prasižengėlės prieš dorų!

Kiek baisių, žiaurių ,šlykščių žo<’ 
rėš jos girdėti nuo savo vyro, kuris e 
gautas, suvedžiotas!

Yra merginų, kurios nekaltos f 
bet išgverusios, iškrikusios morališl 
kios merginos yra labai pavojingos.

Baisus dalykas vyro ir moters v • 
ka meilė. Kiek baisumo, kiek titai s’ 
grandioziškumo besimylinčios pore., 
kabinime!

Dailininko teptuvas ir dažai r. 
gia to viso perkelti ant audeklo, L 
nustoja siūlo savo tardyme, filosc ' 
tik išskėsti rankas, žiūrėdamas į ta 
ekstazo apsireiškimų.

Tai mišinys, kuriame piktybė : 
mas taip susipainioję, kad vieno 
nebegalima atskirti. Rodosi, kad 
visai išnyksta, užleisdamas vietų L. ! .* 
fantastiškai esybei — pusiau vyri; 
moterei.

Vienoje knygoje aš skaitau, 
terš pabučiavimai nužudė karalių.

“Gražuolė San Luri iš Sard: 
mušė savo pabučiavimais Sicilij 
Martyna II, Aragonietį. Tuomet . 
dinijos neprigulmybė ir toji sala p., 
cilijos karaliui. 1409 metais jis;.’. : 
Brankaleone Daria ir Vikontų N; 
bet vėliaus jisai pats tapo apveb 
žuole San Luri, kuri, kaip seno . C : 
nužudė Aragonijos karalių gyvu!’, 
vo bučkių”.

Prisiminkime ir karalių r 
Hermipų, gyvenusį 105 metus ir 
nei dienų likties be moterų znalorC *.

Pakanka tų pavyzdžių, kad 
ligi kokio laipsnio gali pakilti te. . 
dovanos saldybė, kaip ja vadino J

Vienok, akyse mokslininko, i 
kas daugiau, kaip chemiška girų H 
ria kontroliuoja smegenys. Gyv 
niai, povaliai gaminami vyro ir r 
rato rijose, instinktyviškai art*” 
prie kitų ir, kuomet meilė jucs : 
tuomet įvyksta stebuklingiau ', 
lygsvarybė, gimdanti žmoniška

Jeigu tai teisybė, kad nuo z 
džio kas minuta nukrinta lap r. 
daugiau teisybės tame, kad me k 
pačiu laiku gimsta dešimts nai J

Nėra meilės be pajauti 1 • 
džiaugsmo, bet patsai per s . 
džiaugsmas dar nėra meilė. X ; 
platoniškoji meilė anaiptol nėra : 
liga meilės, bet ne daugiau kas

Tiktai labai mažas skaičius . •' 
kįla ant jausmo viršūnių, kaip . 
nių minties. Ir nėra ko stebėti. <. 
nėse slankioja milijonai avim. L 
vabalėlių, tuotarpu, ant Alpų vi .. 
du ereliai skrajoja!

Ateina, betgi, laikas ir mei’ū *. 
ti. Gyvenimo sparnas nutrina j 
skaistumų. Džiaugsmo taurė p » \

Moterįs, net ir vyrai, neno 
laiko įtekmei.
verčiasi falsifikacija, padirbinu; 
judinus savo užsnūdusius jau. 
randa šimtus įrankių ir todėl 
įsivaizdinti, kad jų meilė da1 . 
Bet tai yra pačių savęs apsig: >

O moterįs, kurios matote
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Meilės dalyku. daugelis 
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ar gali sau 
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pri-

Europos carai ir karaliai yra didžiausiais kaltininkais tos baisios kares, kurio
je jau žuvo šimtai tūkstančių žmonių. Reikia tikėtis, kad toji karė užsibaigs Euro- 
pos darbo žmonių revoliucija ir tuomet visj kraugeriai valdonai bus nubausti taip, 
kaip parodo šis paveikslėlis.

J'
B1 S

KALVARIJA.
Kalvarijos (Suv. 

miestas buvo vokiečių ran
kose nuo 17 d. rugsėjo net iki 
iki 1 d. spalių mėn. Ant 
miesto vokiečiai buvo uždėję 
kariška kontribucijų, 10,000 
rublių. Jiems tuojaus buvo 
išmokėta 3,000 rublių. Dau
ginus pinigų nesuspėjo iš- 
kolektuoti. Valdiškus na
mus vokiečiai nesuardė. Gy
ventojų turtas išplėštas. Vi
sos brangenybės pavogtos.

Kalvarijos paviete vokie
čiai sudegino daug dvarų. 
Ju tarpe ir majoratų Kalva
rijų.

Simne nuo artilerijos ug
nies išdegė kelios didesnės 
gatvės. Smarkiai pagadinta 
bažnyčia.

Gyventojams trūksta mai
sto. Nėra kuo šert ir gyvu
lius.

graži, bet ji yra paprasta. 
(Toliau bus).

žiedai pradeda vysti, kad š' tu ui i gaisra
pradeda gęsti! Jeigu jūs buv b iriniingos.
pasidėkavojant jūsų gražum' ' . žmirški-
te, kad nuvytus jūsų skaisty! ir ta
ugnis ir niekas jau nebeai . ■ i T^U
šauksmą.

Jūs krykštausite, kaip t u ‘1,f -ms an-
teles, bet veltui. Atgarsio r ?. šjau.

Paprastai yra taip kalt. r v» <*.1 » u . ' J. >’

Ii būti gražus ir drūtas iki 4 ... savo gy-
venimo. Moteris gali roku f* į . O' * '<> w

ži iki 30 metų, o nuo 30 iki u..ci ji gali
būti dar labai simpatiška, m Pavasa-
ris ir vasara, kurie tęsiasi 4 . , ir kurie
užsibaigia švelniu rudenėliu i juk lai-
mingas gyvenimas. Laimi ‘. i porelė,
kuri susilaukė sidabrinio s . ir šimtą
kartų laimingesni tie seneli; :, ’ u. i? susilau-
kė Auksinio šliubo!

Argi taip ištikrųjų yrr r taip t u rė-
tų būti? Aš pasakysiu, kai’ ilr. meilė yra



MEILE PO LICINA
Verte švenčioniškis.

(Tąsa).
Kada jis pabaigė savo pasakojimą apie 

tą stebėtiną moteią,prasidėjo karštos disku
sijos. Moterįs pasmerkė nepažįstamosios 
pasielgimą, kad jinai prie to dasileido ir kad 
taip kankina žmogų. Vyrai darodinėjo, 
kad jinai elgėsi gerai, kad turi tvirtą valią 
ir yra užžavėjanti moteris. Visi vyrai pa
norėjo būti to aficierio rolėj, bet visi išsi
reiškė, kad jie nebūtų išpildę savo prižadų 
ir būtii suradę tą užžavejančią moterį.

— Suprantamas daiktas, — atsiliepė 
apysenė moteris, — nereikia būti tokiai at
sargiai, kuri jau pati savęs negerbia.

— Aš pilnai sutinku, — atsiliepė labai 
daili moteris, — kad ją išteisinti jokiu būdu 
negalima; bet galima gi daleisti, kad pasi
piktinimas ir nenorėjimas antru sykiu apsi
vesti paėjo iš tam tikrų aplinkybių; prie ki
to gi pasielgimo privedė ją motinystė. Ir 
kuri iš mūsų, glamonėdama mažiulėlį, nesu
ras savo sieloj nors dalelės pateisinimo?

— Jūs sutinkate su tuom, kad jinai taip 
žiauriai pasielgė su anuo aficieriu? — už
klausė Leonas.

— Ką gi blogą jinai jam padarė? — 
Kokiu tai keistu išsireiškimu paklausė dai
lioji moteris.

— Ką blogą?! — Karštai sušuko Leo
nas. — Ar tai jum nieko nereiškia, kad tą 
aficierį nuolatos kankina atsiminimai apie 
žavėjančią moterį, kurios dailumas ir pro
tas pripildė jo širdį meile; kuriam gavimas 
tos moters būtų buvus didžiausia laimė ir 
kuri dabar taip slapstosi nuo jo, nenori pri
imti jo meilės, bet laiko surišus nematomais 
ryšiais vien tik dėl to, kad labiau jį kanki
nus? Jis — vyras, jis — tėvas, o gal jam 
niekados neprisieis pamatyti tų, prie kurių 
traukia jausmai; jis visgi nežino, kur tos 
ypatos randasi ir, tuom tarpu, pats randas1' 
po slapta jų priežiūra; paskui jį sekioja, j1 
suranda ir jo gyvenimu valdo; jam duod? 
užduotis, bet jis nelaimingiausias pasauly 
sutvėrimas ir jis niekados nesusilauks šei 
myniškos laimės, kurią turi visi, išski 
riant jį.

— Man rodosi, kad jūs perdaug jau 
liūdnai nupiešiate jo padėjimą. Ant galo 
kas gi jam neduoda apsivesti?

— O, tamsta, argi jis gali taip padary
ti? Daleiskime, kad per ilgą laiką ir už
mirštų jis tą savo liūdnumą, tuos atsimini
mus, kurie, kaip sapne, buvo, bet argi jis da- 
&ar yra liuosas? Argi jis gali netekti savo 
liuosybės, pakol liuosa ta, kurią jis taip 
Varžtai myli? Pagalinus, jeigu išnyktų jos 
tas atkaklumas ir jis galėtų ją gauti savo
gyvenimo drauge, tai ar- gerai jis tuomet- 
jaustųsi, jeigu būtų surištas su kita?

—Vienok, kaip jūs labai augštai iškeliate 
to aficierio jausmus, — atsakė moteris, žiū
rėdama į jo akis.

Tas jį labai sujudino ir jis dar karščiau 
pradėjo pasakoti.

— O tas žiedas, padalintas tarp jo ir 
kūdikio, — ar tai ne retežis, su rišantis ant 
amžių? Kokiam jis padėjime nesirastų, Vi
suomet nuo jo gali pareikalauti tėviškos 
meilės, tėviškos globos... Jis surištas, bet 
nuo visko atstumtas! Ir, pagaliaus, jis gali 
pamatyti savo kūdikį tik tuomet, kuomet 
tas kūdikis neteks motinos! Pirmame susi
tikime su tuom sutvėrimu, kuris jam taip 
brangus, jam gali pasakyti, kad jau nėra pa
sauly to, kas jam buvo dar brangesnis. Ir 
tik tokia kaina jis galės tapti tėvu to kū
dikio!

Tariant paskutinius žodžius, Leono 
balsas pradėjo drebėti ir iš akių pradėjo a- 
šaros riedėti.

— Tikrą teisybę pasakius, mielas Leo
nai, — pertraukė jį generolas, — jūs taip 
puikiai nupasakojot apie tą aficierį, tartum, 
būtumėt patįs tą viską ištyrę.

Ponia B., pamačius Leono nusiminimą, 
pasiskubino kalbą pakreipti į kitą pusę. Le
onas pasiliko sėdėdamas greta su ta motere, 
kuri prie jo atsinešė gana simpatiškai.

Po valandėlės tylėjimo, jinai švelniu 
balsu pratarė:

— Jūs labai užinteresavote mus savo
draugu; ar jūs negalėtumėt papasakoti lečia pasikalbėti apie savo laimę, kuri taip- 
daugiau ir teisingiau apie jo jausmus? gi atjaustų, kaip ir aš... O, suprantama, tik

— Turiu tamstai pasakyti, kad viskas, vienas tėvas galėtų surasti tiek laimės, bet 
ką aš čia pasakojau, yra tikra teisybė ir jo ne kas kitas...
jausmus nupiešiau teisingai. Bet dabar, j būtų tokiu žiauriu despotu, kaip buvo mano 
prasidėjus karei, bus jam proga persiskirti vyras! Jis labai geros širdies, jo šypsą la
su tom visom kančiom ir karžygiškai už bai švelni... Jis būtų geras ir pavyzdingas 
baigti savo amžių neatsiekus tos laimės, tėvas...
kurios jis taip troško....

x — Ką jūs dabar kalbate? — pertraukė 
jį moteris. — Jeigu jūs turite su juom ko
kius nors ryšius ir įtekmę, tai turite perser
gėti, kad jis nepasiduotų tokiom baisiom 
mintim, tunte jam pasakyti, kad jis privalo 
save apsaugoti vien tik dėl savo kūdikio...

— Ir kam jam pripažinti tas pareigas, 
kurios nesuteikia jokių tiesų? Kodėl jis tu
ri atiduoti savo gyvastį tiems, kurie ją už
nuodijo? Bet kulka, — pridūrė jis su liūd
na šypsą, — sutaiko daugelį nesmagumų...

Tuom tarpu generolas pašaukė Leoną; 
prasidėjo atsisveikinimas, linkėjimai geros 
kloties karėj ir laimingo sugrįžimo...

— Bet tas jaunas žmogus labai žingei
dus, — pratarė ponia B., kuomet jie jau iš
ėjo; dailaus veido, geros širdies ir labai bus 
liūdna, jeigu jį Ispanijoj užmuš.

VII.
Nuo to laiko ponia Rozelis (skaitytojas, 

matomai, jau suprato, kad tai buvo jinai pa
ti) negalėjo taip šalta sąžine grįžti namo, 
kaip pirmiau būdavo ir negalėjo taip rimtai 
išsilaikyti, kaip buvo manius laikytis visa
dos. Jinai pirmą sykį pradėjo svarstyti 
apie savo pasielgimą; jai davė suprasti Le
ono teisingumą tos vyrų pastabos, kad jie 
būtų savo prižadų neišlaikę, o savo pavojin
gą pasielgimą, kuomet moterįs išnešė jai pa
smerkimą.

Tos visos mintįs jos akyse augštino Le- 
aną, o supratimas, kad jinai padarė žmogų 
amžinai nelaimingu, kurį jinai irgi ' myli, 
pradėjo ją kankinti. Tas viskas susiliejo į 
krūvą ir jos sieloj sukėlė naujus, jai nepažį
stamus, jausmus.

Apimta karšta meile kogreičiausia pa
matyti savo dukrelę, sugrįžti vėl į savo dva
rą, kur niekas nieko apie ją nežino, jinai 
pradėjo rengtis į kelionę.

Kuomet jinai atėjo pas ponią -B. atsi
sveikinti ir kuomet jai buvo pasakyta, kad 
generolas N. ir jo mylimasis adjutantas da
bar randasi netoli Ispanijos, kur eina mu
sys, tuomet jos širdis pradėjo skaudėti; at
sisveikinimas buvo labai trumpas: kas-tai 
kankinantis, nematomas, nesuprantamas, 
traukte traukė ją į namus ir jinai pradėjo 
skubėti.

Ir kokia jos sieloj įvyko permaina da
bar, sulyginus su tuom laiku, kuomet jos 
draugė buvo ją prikalbinus visą žiemą pra
leisti Paryžiuje?

Laiminga, rami, pilna gyvybės, nemisli- 
janti daugiau apie nieką, kaip tik apie savo 
laimę, važiavo į Paryžių. Galima sau persi- 
statyti, kaip buvo priimta jauna, daili, tur
tinga našlė tarp pažįstamų. Leonora tan
kiai lankydavosi pas ponią B. Jos draugė, 
kuri sykiu su ja atsikraustė iš tolimos pro
vincijos, turėjo gerą pažintį su ponios B

MOTERIMS 
NAUJIENOS

ir . . . v . nenormališko nėščios užsi-
Kaip motelis turi UZSl- laikymo, neatsakančio vai- lllv hcmucvv

laikyti tapus nėščia, gio, gėrymo ir tt Jeigu neš- tarta, kuriam fondui aukau- 
čia normališkai užsnaikys, 
atsakantį maistą ir gėrymą 
naudos, vaikščios ant tyro ■ 
oro, tuomet to visko nebus. 
Bet jeigu nėščia pradeda la
bai vemti, tuomet jau reika
linga pas daktarą kreiptis.

(Toliau bus).

laikyti tapus nėščia.
(Pagal praktišką enci

klopediją).
(Tąsa).

Moters dvasiškas ūpas.
Pereituose numeriuose 

buvo nurodyta, kaip mote
ris, tapus nėščia, turi užsi
laikyti iš fiziško atžvilgio. 
Dabar prisieina keliatas žo
džių pašvęsti apie jos dvasiš
ką ūpą . Nieko nėra nuosta
baus, kad nėštumas atsilie
pia ant moters iš fiziško at
žvilgio, bet jis permaino ir 
dvasišką ūpą. Moteris pra
deda nervuotis, pradeda bi
joti to laiko, kuomet jai rei
kės gimdyti, įpuola į įvairias 
mintis ir laiminga, ta mote
ris, kurią vyras suramina 
arba stengiasi nedaleisti 
prie dvasiško nupuolimo. 
Bet moteris turi nepasiduoti 
tokiam dvasios nunuolimui 
ir stengtis kuom nors užsi
imti, kad tą viską užmiršus. 
Reikia vengti dykavimo, 
įvairių svajonių, dieninio 
miego, kuris labai atsiliepia 
ant dvasios ūpo.

Vyras irgi turi stengtis, 
kad neužrūstinus moters, 
turi būti nuolaidus, visuo
met stengtis ją linksminti ir 
nedaleisti prie nuliūdimų ar
ba užsimąstymų.

Dvasiškas moters ūpas la
bai atsiliepia ant vystymosi 
vaisiaus. Tiesa, daugelis 
skaito, kad didelis nėščios 
liūdnumas padaro vaisiųaš- 
gama, bet tokios mintįs yra 
klaidingos. Senovės graikai 
irgi tam tikėjo ir jie labai 
troško gražumo, todėl jie 
nėščią moterį apstatydavo 
dailiausiom stovylom, pa
veikslais ir tam panašiai, o 
viską, kas turėjo bjaurią iš
vaizdą, prašalindavo iš nėš
čios akių. Mat, jie manyda-

ti $50.00. Lietuvos gelbėji
mo fondui, bet nebuvo nu-

“Aš Nesu PRASIKAL
TĖLĖ”.

Dabartiniuoju laiku Olan
dija kimšte - prikimšta pabė
gėliais iš Belgijos ir Franci- 
jos. Ten daugiausia kenčia 
moterįs, kurių vyrai paimti 
karėm o jos pabėgo su ma
žais kūdikiais. Dauguma 
pabėgėlių moterų, neturėda
mos ką valgyti ir bijodamos, 
kad jų kūdikiai badu nenu
mirtų, palieka juos ant gat
vių, gelžkelių stočių, kad kas 
juos priglaustų. Supranta
ma, daugiausia prisieina 
vargo pakelti olandėm.Olan
dės, kaip jau žinoma, yra ge
ros šeimininkės, pavyzdin
gos motinos ir rūpinasi iš
auklėjimu savo kūdikių. Jos 
negaudo vėjo laukuose, ne
žiūri, kad įgijus naujausias 
madas, kaip francūzės, nesi- 
tepa sau veidų, bet gyvena 
pavyzdingai. Dabar, kuo
met motinų pamesti vaikai 
klaidžioja gatvėmis ir ver
kia. kiekviena olandė sten- 
o-iasi n ri gi austi nors po du 
kūdikiu. Paimtuosius kūdi
kius užlaiko ir maitina sykiu 
su savais.

Viename nedideliame mie
stely ant gelžkelio stoties at
sirado dvi mergaitės, neži
nia keno paliktos. Stoties 
viršininkas pradėjo klausi
nėti, ar negali kas paimti 
tas mergaites. Viena mote
ris, turėdama savo aštuonis 
kūdikius, pradėjo prašyti 
kad iai duotu tas mergaites. 

.Stoties viršininkas, ypatiš- 
vo, jeigu bus nėščia apsupta |kaj pažindamas ta moterį ir 
dailiausiais daiktais, tai ir, žinodamas, kad 'jinai labai 
kūdikį dailų susilauks. Nors 'vargingai gyvena, pasakė, 
męs su tuom nesutinkame, kad mergaičių neduos, nes 

gal atsiras turtingesnė šei
myna, kuri galės paimti. 
Moteris tuomi labai užsiga-

bet visgi turime pripažinti, 
kad didelis nėščios liūdnu- 

‘ mas gali privesti prie mir-« V« • 1 1 «v< • • , • • TZ Įlieto fįttii [11MVUV1 px IV 11111 JYIUI/Cllb LIIOIJ.
vyru, viršininku Ranskos ministerijos. Ka- ties vaisiaus arba pirma lai- vo ir pasakė: rl inn inlril A rm T v-x 4. j T ~ L • • i . • TV i • • ....*.da jau iškilo su Ispanija karė, tai Leonora ko pagimdyti. Išgąstis ir 
sumanė pasirūpinti Leono likimu, kad jam didelis, staigus nudžiugimas

ti.
8 d. lapkričio buvo mitin

gas, kuriame svarstė, ku
riam fondui siųsti pinigai. 
Pirmeivės darodinėjo, kad 
reikia siųsti antro lietuvių 
visuotinojo seimo fondan, o 
klerikalės, suagituotos kleri
kalų, pradėjo reikalauti, kad 
būtų nusiųsta federeišių 
fondan, kurį sutvėrė kunigai 
ir Gabrys ChicagOj. Kilo 
didelės diskusijos. Pirmei
vės nepasidavė ir tokiu bū
du tas klausimas liko atidė
tas ant toliaus. Reikia pas
tebėti, kad klerikalės reika
lavo nors pusę tų pinigų pa
siusti į federeišių fondą.

Aš patarčiau Lietuvos 
Dukterų draugystės narėms 
persitikrinti pirmiau iš ku
nigėlių elgimosi, kaip tai: 
kun. V. Staknevičiaus dar
belių, kunigų Tumo ir Olšev- 
skio atiku rinkimo ir išduo
tų atskaitų, tuomet persi
tikrinsite. koks galės būti 
ir tas gelbėjimo fondas. Ar 
jums yra žinoma, kad iš su
rinktų kun. Olševskio aukų, 
vienas tūkstantis guli Penn- 
silvanijos teisme? Man ro
dos. jūs žinote, kad kun. 01- 
ševskis už savo “švarią” pra
kalbą buvo atsidūręs už gro
tu ir turėjo užsistatyti viena 
tūkstantį kaucijos, prižadė
damas stoti teisman, bet pa
skui išdūmė ir tas tūkstantis 
paliko valdžiai. Man rodo
si, kad neseniai pas mus at
sibuvo kunigo parengtos 
prakalbos ir jūs tuomet au
kavote po kelis centus gelbė- 
iimui nuo karės nukentėju
sių, bet pataikėte į Gabrio 
kišenių užlaikymui kokio 
ten biuro.

Man rodosi, kad kuniginis 
gelbėjimo fondas ne tik kad 
nesušelps vargšus nukentė
jusius nuo karės,bet nepatai
sys ir tvorų apie bažnyčia
šgriautų. Kunigai rūpinsis: 
savo ii* jų čebatlaižių reika-l 
ais.

Todėl, aukaudamos savoį

stumėjo moteris prie dides
nio veikimo; jog pati A. P. 
labai retai, o gal niekados 
nėra prakalbėjus per laik
raščius apie moterų reika
lus,, o dabar pasirūpino ęluo- 
ti atsakymą, nors ir nevisai 
teisingą. Tas jau reiškia ir 
yra veikimas ir man tą ma
tant yra smagu. Ant galo 
dar pasakysiu tą, kad rei
kia gerai įsitėmy ti dalykus: 
jog suvis užmiršta atsakyme 
pažymėti, kad ta moterų 
kuopa yra suorganizuota su 
pagelba vyrų iš socijalistų. 
Ar ne drg. J. Jukelis buvo 
pirmutinis inicijatorius? At
menu kaip šiandien, kad lai
ke 147 kp. L. S. S. referato, 
kurio tema buvo “Moteris, 
kaipo pavergtoji dalis žmo
nijoje” ir po perskaitymui 
tapo pakviestos moterįs į 
minėtą susivienyjimą. O 
jog Jukelis yra vyras, ar 
taip? Nereikia atsimesti 
darbuose nei vyrams nuo 
moterų, nei moterims nuo 
vyrų, tada męs žengsime 
pirmyn prie geresnės atei
ties, prie socijalizmo.

Kunst Albers.

25,000 moterų be darbo.
Londonas, Anglija.— Ka

tė visur atsiliepė. Negana 
to,kad sustojo didesnės dirb
tuvės, kurios ar tai žalią me- 
degą, ar tai padirbtus pro
duktus siuntinėdavo į užsie
nius, bet apsistojo ir visai 
mažos išdirbystės. Paaiškė
jo, kad Londone pastaruoju 
laiku 25 tūkstančiai moterų 
neteko darbo. ,

Skrybėlių išdirbystėj dir
bo 14 tūkstančių moterų, o 

I dabar dirba tik 10 tūkstan
čių. Reiškia, 4 tūkstančiai 
neteko darbo.

O kur bus galas?

«
i
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Nori kariauti ir gana.
_ ,  __ _ ___ ( Pastaruoju laiku Rusijoj 

sunkiai sudėtus centus, apsi- pradėjo slapta bėgti ant ka- 
•__ • •• •___ 1 rėš lauko mokiniai, mokinės

lir merginos. Kur tik poli
cija nepasisuka, ten suareš
tuoja persirėdžiusią mergi
ną tai vyriškais drabužiais, 
tai kareiviškiais. Pilni laik-

“Aš nesu prasikaltėlė, kad 
man neduodate. Visos ima, 

1 visos šelpia, o aš dabar, kai- 
Tiesa, niekas negali po kokia prasikaltėlė, turiu 

nuo dvasiško nuliūdimo sur nuo kitu atsilikti. Duokite

suteikus garbingesnę ir atsargesnę vietą.Ji-. suteikia, tas pačias pasek-] 
nai kreipėsi pas savo draugę ir papasakojo,:mes- Tiesa, niekas^ negali t 
būk tai Leono šeimyna maldavus, kad jinai Hv . ... , t----— ~~ -------—• .------ —
pasirūpintu suteikti jam atsargesnę vieta. ' m^nit9,S ,7ier£aites *r jas
būk tai Leono šeimyna maldavus, kad jinai

Jos draugė kreipėsi su prašymu kaslink Le
ono.

Viskas pavyko kopuikiausiai ir tas ne
tikėtas pasimatymas permainė jos atsineša
mą linkui Leono.

Nerami, užsimąsčius, apgailestaudama 
savo pasielgimą, apie kurio pasekmes jinai 
pirmiau visai nepamislijo, vėl sugrįžo į savo 
dvarą. Jai dabar vaizdinosi baisiausi pa
veikslai ir jos širdį pradėjo dygliai varstyti. 
Negras pasiliko Paryžiuje ir jam buvo pa
vesta perduoti visas žinias iš karės lauko, 
kurios tik ateis į Paryžių.

Pamačius savo dukrelę, jinai pajuto, 
kad dabar daug labiau ją myli; ją labai ste
bino panašumas, kurio pirmiau nepastebė
jo; ir nauji bučkiai dar saldesni ir meilesni 
buvo, negu pirmiau.

Visą vasarą Leonora praleido savo dva
re ir daug daugiau saugojo savo dukrelę, 
negu pirmiau. Su kiekvienu mėnesiu kūdi
kis ėjo tobulyn ir tds Leonora labai džiu
gino. Jinai pradėjo jaustis, kad jai dar ko
tai trūksta, su kuom galėtų dalintis savo 
jausmais ,savo džiaugsmais, savo motiniška 
laime.

— Kaip liūdna, — mislydavo jinai, — 
kad aš neturiu tokios ypatos, su kuria ga-

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

tis perdaug nepasiduoti, rei- sušelpsiu”.
kia atsikratyti nuo nepapra-| Viršininkas 
stų, bauginančių minčių ir .tas mergaites ir jinai 
tt. ------ "-1----------J .
laukti ]
baugintis mažmožių, o tas
bauginimasis priveda prie 
negeistinų pasekmių.

| Viršininkas jai atidavė 
[ nusi- 

Moteris, norėdama susi-' vedė į savo bakūžėlę, kurioj 
.j kūdikio,pradeda,ir taip jau buvo perankšta 

........................... x gyventi ir trūko maisto.
Taip tai dabar elgiasi a- 

landės. Bet kasžin kas pri
glaudžia Lietuvoj mūsų 
vargdienių moteris su kūdi
kiais? Turtingesnieji dar 
gali išvažiuoti, gali nusisam-

Palengvinimo būdas prie 
sunkaus gimdymo.

Jeigu pirmas gimdymas
buvo sunkus, tai nėščia turiJdvti kambarius, bet koks li- 
susilaikyti nuo valgio. Su- kimas tų, kurie ir prieš karę 
prantama, motina nuo to’nieko neturėjo? Koks liki- 
bus liesa^ bet ir vaisius bus mas tų, kurie tarnavo dva- 
daug mažesnis. Vienok, rei-1 ruošė, pas turtingesnius ūki- 
kia atsiminti, kad tuomet ninkus, miestų darbininkų? 
vaisius bus daug silpnesnis,' Apie tai baisu ir pamislvti... 
per ką gali greičiau įvykti 
negeistinos pasekmės. To
kiu būdu tų taisyklių turi 
prisilaikyti tik tos, kurios 
labai sunkiai gimdė. Sušilai-' 
kymas nuo valgio, kaip ant 
motinos, taip ir ant vaisiaus 
sveikatos neatsiliepia, jeigu 
tik maistas bus geras, vie
nok mažai duodantis riebu
mo. Daugiausia reikia mai
tintis vaisiais ir daržovėmis. 
Taipgi labai svarbu užsilai
kyti nuo skystų valgių.

Elia.

ŽINIOS

žiūrėkite, kam jie bus sunau- ? 
doti ir kas iš to naudą turės 

Narva.

Elizabeth, N. J.
Kada aš dažinojau iš Lie- raščiai pajieškojimų pabe- 

tuvių Moterų Progresyviško gūsių vaikų ir merginų. 
Susivienyjimo 4 kp. draugių, i Daugiausia merginos bėga iš 
kad joms sunku esą sušauk- turtingesniųjų. Mat, tokios 
ti visas kitas nares ant mi- prisiskaito visokių apie karę 
tingu, nes, girdi, jau ant tri- pasakų, kur tankiai aprašo- 
jų susirinkimų šaukta, o vis ma moterų bei merginų kar- 
nėsusirenka ganėtinas skait-. žygiški žingsniai, persiima 
liūs narių, kad būt galima (ta dvasia ir bėera. Šiomis 
mitingas laikyti, tad norėda- dienomis ant Kalugos sto
mas, kad ta moterų pirmei- ties žandarai sulaikė jauną 
viška kuopa gyvuotų ko- vyra, kuris jiems pasirodė 
pasekmingiausiai, rašiau i, “neištikimu”. Kada tas vy- 
“Laisvės” 75 num. paragi- ras buvo nuvestas policijos 
nima toms draugėms, kad nuovadan, tai paaiškėjo, jog 
jos laikytųsi prie kuopos viena gimnazistė, persirė- 
kaip galint geriau ir nemė-j džius vyriškais drabužiais, 
gintu apleisti pradėtąjį n ra- važiavo ant karės laukp.Tuo- 
kilnu ir didelį darba. Kar- jaus buvo pranešta apie tai 
tu pabriežiau ir užuojauta, tėvams, kurie atvažiavę par- 
kaipo pirmoje pradžioje rei- sivežė “kariauninkę”. 
kalaujama daug darbo ir pa- i -------------
sišventimo ir nurodžiau,kad 
pasišventimas ir energija vi
ską pergali.

Rodos, nieko čia nėra blo
go. Bet drg. A. Pranckietie- 
nė visai kitaip sau persistatė 
ir “Laisvės” 80 num. sako: 
“Ar tai ne juokingas vyrų 
pasielgimas? Taigi patar
tina nirmiau apie save anri- 
žiūrėti. o jau paskui apie ki
tus rašinėti. Dabarei tan
kiai jau perdaug užsinuola- 
te ant moterų”. Na, ką da
bar čia ant to galima pasa
kyti ? Ar tai tokie yra užsi
puldinėjimai, kas augščinn
pasakyta? Man rodos, kad balsavimo tiesos ir jos priva- 
netik nėra iižsinulrHnėii^as. lo už tai kovoti.
bet dar didelė* nąuda atneš- Reiškia, moterų kliubai ei
ta. Tokie paraginimai ir pa- na už balsavimo tiesas.

Moterų kliubai už balsavimo 
tiesas.

Binghamton, N. Y.—Čia 
buvo New Yorko valstijos 
moterų kliubų suvažiavimas. 
Delegačių suvažiavo gana 
daug. Apart paprastų orga- 
nizatyviškų klausimu, buvo 
svarstoma,, ar moterims rei
kalingos balsavimo tiesos. 
Pradėjus šį klausimą svars- 
tvti, atsirado priešų ir iškilo 
didelės diskusijos. , Disku- 
suota gana ilgai ir karštai, 

i vienok didžiuma nubalsavo, 
kad moterims reikalingos

Man rodos, kad Leonas ne-

(Toliau bus)t

Nėščios ligos.
Veik kiekviena moteris, 

besiartinant gimdymo lai
kui, pradeda sirgti įvairio
mis ligomis, kaip tai: užkie
tėjimu vidurių, slopinimu, 
raugčiojimu, karštėliu, gėli
mu širdies, galvos ir dantų 
skaudėjimu, ištinimu kojų ir 
tt.Tos visos ligos paeina nuo

Newark, N. J.
Mūsų moterįs visuomeniš

kuose darbuose neatsilieka 
nuo vyrų. Lietuvos Dukte
rų draugystė gyvuoja gana 
gerai, turi pusėtiną skaičių 
narių ir kasoj pinigų. Drau
gystė susideda iš įvairių pa
žiūrų ir didžiuma visai netu
ri supratimo, kas yra drau
gystė ir kokie jos mieriai. Iš 
tos priežasties daugiau pra- 
silavinusiom moterim prisi
eina nukęsti daug visokių 
nesmagumų.

L. D. draugystė jau pir
miau buvo nutarus paaukau-
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ka, ir ten Gabrys laikė pra-

“Laisvės” Red.

Avaigzaę , Dec jeigu is juSj»wunu, uui vud . j 
kaa nori eretikiškų laikraš- niekas negirdėjo

Roseland, III.

Vasiliūnas.

Juk tas komite-

Be to, dar išrinkta B.

2

(/)

<A
3

vkiu mandatus atsinešti.
Sąryšio Sekret. D. Pilka.

S 
to

ne- 
va- 
mo-

buosis pagal savo išgalę. 
Jieznietis.

PAMOKSLAS APIE 
BLAKES. 

Kewanee, Ill.

Dieve padek tai]) padary
ti. Vincu Vincas.

mus. Aukų rinkimo komi- didžiausi priešai. Ar tai čia

vai

baisenybių! * [vienus prieš kitus sukurstė
Bet protingesni žmonės ir tie, kurie pirmiau santai-

Tai toki* np. Pnvilnikos ir 
^nmnntausko sąžinė ir dora. 
Nei gedo<5 nei žmoniškumo...

J. S. Prūselaitis.

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

35c.
25c.
15c.
10c.
10c.
20c.
15c.
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$150, jos klebonas pereis į senąją

KNYGAS PASIRINK Iš ŠIO KNYGŲ
SURAŠO:

Raudonas Juokas ..........................
Iš Dvasiškų Tėvelių Gyvenimo ..
Mokslas Rankažinystės ..............
Lekcijos apie atskyrimo ženklus.
Šeimynos Istorija ..........................
Laiškai pasmerktųjų mirtin ....
Liaudies Dainos ............................
Moterų padėjimas evangelijoj ir

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

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

kinys ................................ be

nustebinti. Naktį, visų šven-: surinko.
tų dienoj, ant apgyventos' Kaip matot, pradžia gana 
lietuvių gatves iškilo toks,puiki ir galima tikėtis, kad 
bildėsis, kad visus iš miego.ir ant.toliaus komitetas dar-

nurodinėjo, ką kunigai vei-* 1 d. lapkričio kunigas pa- 
> sakė karštą pamokslą, tik ne

rikį ir jisai jums užrašas”, mas, kad jis apgarsinimus 
Labai esu dėkingas kun. rinkes, kaino kuopos įgaljo- 

Kurui, kad teikėsi mane,kai- įtini«. o ne Petrausko prašy- 
po agentą, pagarsinti iš sa-1 tas ir tuos programus ren

Pastaruoju laiku tarp mū
sų lietuvių iškilo tokia suiru
tė, kad sunku ir aprašyti., :
Vieni kitus šmeižia, vieni ,is Jklausime Kas norės

apie Kristų, bet a 1
ir socijalistus. ^ai jo pir-l geriau atsižymėjusiems ak- 
mieji žodžiai:/

rėš. Peįtraukose buvo dek
lamacijų ir rinkta aukų pa
dengimui lėšų. Aukų surink
ta $5.50. Ant pabaigos kal
bėjo drg. Kasparka. Jis kri
tikavo ambasadoriaus Gab
rio kalbą. Mat, mūsų para

3 blakes rai. Vienok buvo skiriama kuomet rinkikai atsilankys, pasakys, kad socijalistai. 
Perstatykite sau, kokia .Bet, gerbiamieji, pažvelgki-

Cicilikai toriams dovanos, tai publi- dora ir tėvynės meilė pas!te i

PRANEŠIMAS.
Prasidėjus aukų rinkimui 

gelbėjimo fondui, dauguma 
korespondentų atsiunčia au
kavusių pavardes dėl patal
pinimo laikrašty. Męs ma
tom, kad dabar veik kiek
vienam mieste tveriasi ko
mitetai rinkimui aukų. Pra
dėjus garsinti pavardes, 
gali išeiti nesusipratimų, nes 
męs nežinom, kur tos aukos 
bus padėtos. Kad išvengus 
tokių nesusipratimų, turime 
pasakyti, kad aukautojų pa
vardes talpinsime tik tuo
met, kuomet jas mums at
siųs Lietuvos Šelpimo Fondo 

_ Komitetas. Taip-pat talpin
sime ir tas pavardes, kurios 
bus prisiųstos kartu su pini
gais.

Povilaika su Žemantausku_______
pradėjo jau pavydėti, kadjpįjonai, negalėdami viešai 
Petrauskas turės daug _ pel- parengti tam vyrui prakal- 
no, vienok tylėjo ir laukė pa- įų, parsikvietė jį slapta į 
baigos, nes norėjo žinoti, privatišką kambarį, susirin- 
kiek įplauks nuo vakaro. apįe 20 parapijonų, bet į 
Apart to,- I oyilaika nu-.jų tarpą įsimaišė ir Kaspar- 
siskūndzia, kad 11 L. S. A. i^a, ir ten Gabrys laikė pra- 
kuopa turėsianti dide- kalbai Apart kit-ko Gabrys 
les išlaidas surengime sei- pasakęs:
mo ir pradeda prašyti, kad. būdamas Paryžiuj, 
M. Petrauskas paskirtų kuo-, parašiau straipsnį į francū-
ino ir pradeda prašyti, kad.
M. Petrauskas paskirtų kuo- , (......    £
pai pelną nuo jo konservato-. Zų laikraštį ir nurodžiau,kad 
rijos mokinių rengiamojo (]ar dabar lietuviai stato to- 
vakaro taipgi laike seimo. idus namus, kurie buvo sta- 
Petrauskas perduoda minė- tomi ketvirtam šimtmety, 
to koncerto pelną ir pareika- Francūzai skaitė ir pečiais 
lauja už darbą $50. Povilai-1 traukė, kad pasauly randa- 
ka ant to sutinka. , _ 1 si tokia tauta, kuri dvide-

Per perstatymą “Birutės”, šimtam amžiuj stato namus 
vakaras davė $150 pelno, t.y. ketvirto amžiaus architek
tą sumą, kurios M. Petraus- .tūros. Paskui aš nusive- 
kas ir reikalavo nuo Povilai- giau Paryžiun kelioliką po- 
kos su Žemantausku, kaipo ru iietuvišku klumpių ir į 
11 kuopos įgaliotinių. Tuo-!’ ” ----- v’-
met Povilaika pasakė, kad 
M. Petrauskas $150, kurių 
jis reikalavo nuo kuopos, ga
vo ir ko jis daugiau nori? 
Tokiu būdu Petrauskas 
gauna nei už “Birutės” 
karo programus, nei už 
kinių vakarą $50.

Čia didžiausia kaltė ir yra 
Povilaikos. Kada Petraus
kas prašė Povilaiką rinkti 
apgarsinimus, tai Povilaika 
sutiko, bet tos jų sutarties 

_______________ _ > ir dabar 
čių, tai nueikite pas J. Pet- i Povilaika užsigina, sakyda- 
rikį ir jisai jums užrašas”. mas, kad Jis apgarsinimus

AČIŪ KUNIGUI KURUI. 
Scranton, Pa.

25 d. spalio kun. Kuras per 
pamokslą vieton savo para
pi jonus pamokinti, pradėjo 
keikti jam nepatinkamus 
laikraščius. Apart kit-ko 
pasakė: “Mieli broliai, jeigu 
jūs norite gerą laikraštį 
skaityti ir viską žinoti, tai 
ateikite pas mane, o aš jums 
užrašysiu “Draugą” arba 
“žvaigždę”, bet jeigu iš jūs

kelias valandas paryžie- 
čiams pardaviau. Tik aš, 
Šliupas ir Žilinskas pakelėm 
lietuvių tautą”.

Na, ar ne puiki prakalba?
Po prakalbų buvo renka

mos aukos drg. A. Dovidai- 
čiui, kuris tapo dirbtuvėj bo
so sumuštas. Dovidaitis 
kreipėsi i susirinkimą, kad 
jam pagelbėtų patraukti tą 
žvėrį bosą atsakomybėn. Su
sirinkimas tam pritarė ir su
metė apie $13.00.

Publikos buvo pilna sve 
tainė ir visi likosi užganė
dinti.

^v.xzx* —xw ** ,j~ porą metų atgal,artuo-
griauna mūsų tikėjimą ir sa- ka nubalsavo šiems akto- mūsų dūšių ganytoją! Jis met buvo tokios peštynės, 
ko, kad mūsų šventytam riams dovanas: J. Juodzevi- liepia paimti šluotą ir mušti kaip dabar? O juk Jersey 
vandeny yra blakini. Neklau- čiui pirmą dovaną’— “Kelei-, tuos, kurie su pasišventimu City socijalistai gyvuoja

vį” metams, P. Indilaitei —' darbuojasi dėl tėvynės, ku- septyni ar aštuoni metai. 
“Laisvę” pusei metų ir O. I rie nori sušelpti savo brolius Kada atvažiavo lietuviškas 
Pajodaitei — knygą už pusę nukentėjusius nuo karės kunigas, tai viską suardė, 
dolerio.

Pertraukose buvo dekla
macijų, dainų ir monologų— nepaiso į kunigo tuos keiks-' koj gyveno, dabar pasidarė 
viskas pasisekė gerai.

Reikia pažymėtų kad tą tetas darbuojasi pavyzdin-į artimo meilę kunigėlis skel- 
patį vakarą buvo surengę gai (nors ne visi) ir jų dar- bia? Negana to, kad jis baž- 
mūsų priešai balių, kad tik (bo vaisiai jau pasirodė. Štai nyčioj pripliauškia visokių 
kuopai užkenkus, bet jie nie-.p-lė M. Kašiubiute iki 3 d. nebūtų dalykų, bet dar iš- 
ko nelaimėjo: ant kuopos lapkričio surinko $104. K. drįstaateitiįviešussusirin- 
perstatymo buvo žmonių už-'joneliunas, K. Karsokas ir (kimus ir ten sukelti triukš- 
tektinai ir pelno bus. [ O. Slavinskas taipgi antrą mą. Gal daugelis pasakys,, 

Beje, 1 d. lapkričio mūsų šimtą renka. Dar nesužino- kad jis to nedarė. Kas šukė-
Ar šiaip, ar taip, o už tokį i miesto gyventojai buvo labai ta, kiek kiti komiteto nariai lė triukšmą D. L. K. Algirdo
: 1 i: „ 4.^.1 ' niicl'nhinf 1 NT o Iz 17W11 oimvi r.il ui n 1z zi rl vo 11 nei i z. i *? IZ" no Sll Izzil žl

sykite, ką jie sako ir rašo 
“Laisvėj” ir kituose savo 
laikraščiuose, neš tuos laik
raščius leidžia iš Lietuvos 
arkliavagiai, pabaigę “na- 
rodną učiliščią”. Ir tie, ku
rie skaito “Laisvę” ir kitus 
tokius laikraščius, yra tokie 
pat, kaip ir leidėjai ir jų vi
sų sprandai blakių nu
graužti”.

Rusijoj “izvosčikai” nesi- 
keikia taip ant gatvių, kaip 
mūsų kunigėlis keikia soci
jalistus bažnyčioj.

r D I o

kyklos, nes aš dabar daug 
daugiau užrašau laikraščių 
tarp tamstos parapijonų. 
Nesitikėjau, kad tamsta bū
si toks geras. •

J. Petrikys.

ges kuopai, o ne Petrauskui.
Dabar, Petrauskui parei

kalavus nuo Povilaikos at
okaitų už nrogramus. Povi- 
laika pasakė: “Aš nieko ne
turiu su tuom. kreipkies nrie 
kuopos”. Kuopa gi sako: 
“Mos su Petrausku iokiu de- 
i'ybi.i nedarėm ir nieko bend
re neturime”.

Ta nati istorija ir su moki
niu koncertu. Petrauskas 
padarė sutarti su Povilaika. 
O dabar Povilaika nuo visko 
nfoiqako ir lienia kreinties 
nri* tampos. Kuona atsako. 
Va d ii su Petrausku nieko

NUO AINOŠIAUS PRIE 
KAIFOšIAUS.

Waterbury, Conn.
Mūsų patrijotai, ala Povi

laika ir Co., dar vis 'neatsi- 
teisė su M. Petrausku už jo 
mokinių koncertą bei už Bi
rutės programas. Tas, ro
dos, visuomenei nesvarbu, 
vienok aš noriu parodyti, 
kaip mūsų patrijotai elgiasi 
ir kokia pas juos dora, nors 
jau ir be to visuomenė turė
jo progą apsipažinti su apsi
metėliais po tautos meilės 
skraiste, pradedant nuo Sir
vydo “socijalizmo”, Balučio 
konkolauskijados, Yčo me- 
daliaus ir baigiant (bet 
ar baigiant?) Povilaikos 
pasielgimu, kuris nei kiek 
neprastesnis už tų ponų. 
Štai kame dalykas.

Artinanties S. L. A. ir T. 
M. D. seimams, kurie atsibu- 
vo pereitą pavasarį. kalėdinę"kirpti """
patrijotai pasijiito visai be-, Netaip būtu svarbu rašy- 
spekiais, kad ką nors paren- a„^e beVardę parapiją, 
pis laike seimo delegatų pa-, kai‘varbu užk]austi, kur 
linksminimui. Socijahstus ()in£0 senosios parapijos ko- 
kviesti, tai jau butų “pov- mitetas? juk tas komite- 
sednas gnekas’ pnes patn- tas visa(los akydavo, kad 
jotiską ambiciją ir dai- klau- bug atidaryta senoji bažny- 
simas, ar tie tautos ėdikai ^ja jr jog vyskupas nepasi- 
apsums. Klenkaliska Aido gavjng Taipgi komitetas 
draugija buvo kviečiama, ■ evrgsi kad atimsiąs ir tuos 
kad ka nors suloštų, bet ta p^gus, kuriuos kardinolas

Jokūbudujmsi- apgavingai išėmęs iš banko 
ir pavedęs naujajai parapi
jai.

Apart to pereitą savaitę 
buvo anglų laikraščiuose ra-

Montello, Mass.
Jau buvo “Laisvėj” minė

ta, kad pas mus susitvėrė 
nauja parapija, kuri dar iki 
šiol nepasiskyrė sau vardo, 
fa bevardė parapija nusipir
ko plotą žemės, išsikasė skie
pą, apdengė jį ir dabar jau 

! kunigėlis pradės savo avims

ėjo kreiptis pas M. Petraus
ką, kad jis ką nors parūpin
tu. Buvo nroponuojama per
statyti “Birutę”. M. Pet- --
rauskas už “Birutės persta-, ^Vįa naujosios parapi- 
tyma pareikalavo $ w «
kas Povilaiką ir Žemantaus- 'kleboniją gyventi. Ar seno-
ką. kaipo įgaliotinius nuo 
11 S L. A. tamnos, labai nu- 
gązdino ir jie Petrauskui pa
siūlė, kad jis tą viską reng
tų savo vardu, o Povilaika ir 
Žemantauskas. kiek galėda
mi, prigelbės jam. Petraus
kas, pasitikėdamas Povilai
kos ir Žemantausko žodžiais, 
apsiėmė rengti “Birutę” sa
vo lėšomis ir ant sa’7o vardo. 
Toliaus M. Petrauskas ypą- 
tiškai paprašo Povilaiką su 
Žemantausku, kad jie padė
tų surengti vakaro progra-

4 mą, t. y. parinktų apgarsini- 
mu ir 1.1.

Pradėjus Povilaikai su Že
mantausku rinkti angarsini- 
mus. darbas pavyko labai 
puikiai, nes tano surinkta 
apgarsinimų virš $400. čia(kia tose šalyse, kur yra ka

sios parapijos komitetas už
migo letargišku miegu? Ko
dėl iis nešaukia parapijos 
mitingo? O gal gudrus kle
bonas ir tuos smarkuolius 
pakišo po savo skvernu?

Naujas Korespondentas.

‘26 d. spalio atsibus didelės 
prakalbos, kurias rengia 
septynios draugystes suvie
nytomis jiegomis paminėji
mui dešimties metu sukaktu- 
vin spaudos atgavimo. Pra
kalbos atsibus Dom Polski 
svetainėj, ant Forest Ave. ir 
Chene St. Kalbės drg. P. 
Grigaitis iš Chicagos. Ne
pamirškite atsilankyti.

Detroito Reporteris.

Detroit, Mich.
1 d. lapkričio L. S. S. 116 

kuopos buvo prakalbos. Kal
bėtojais buvo šie draugai: 
Ambrazaitis, M. Mockus ir 
D. J. Kasparka. Ambrazaitis 
kalbėjo temoj: “Laisvama- 
nyba ir socijalizmas”. Savo 
užduotį atliko gerai. Antras 
kalbėjo M. Mockus apie da
bartines Europos kares ir

PRANEŠIMAS.
Jersey City, N. J.

21 d. lapkričio, 7 vai. vaka
re, atsibus Draugysčių Są
ryšio konferencija M. Sku
čo svetainėj. Visi delegatai .... ......... ,
malonės į laiką atsilankyti ir jos kason.

keiksmą kunigėlis gali atsi
durti ant kriminališko suo
lo.

Suprantamas daiktas, ku
nigui nepatinka, kad jo ..pa
rapijonai pradeda laikraš
čius skaityti ir protauti, nes 
tuomet jie nesiduoda už no
sių save vedžioti.

Štai ir dabar, nieko nesa
kęs parapijos komitetui, nu
sisamdo sau namą su 9 kam
bariais ir su visokiais įtai
symais, paima į tuos kamba
rius ant parapijos vardo 
daugiau rakandų ir 1.1.

3 d. lapkričio atvažiavo 
vežimai, kad kunigėlį per- 
krausčius į naują kleboniją, 
bet kur buvę-nebuvę ateina 
parapijonai ir uždraudžia 
kraustytis į naują kleboni
ją. Parapijonai pasakė: 
“Gali su savo gaspadine 
kraustytis, kur nori, bet pa
rapija tau kitos klebonijos 
nesamdo”. Pagalimus para
pijos komitetas praneša 
naujosios klebonijos savinin
kui ir krautuvninkui, iš ku
rio buvo paimti rakandai, 
kad parapija už kunigo pir
kinius ir nusamdymus neat
sako.

Tokiu būdu kunigėliui 
prisieina pasilikti klebonijoj 
tik su šešiais kambariais ir 
gaunant $66 į mėnesį. Švie
są, šilumą, maistą del paukš
čiu duoda parapija.

Dabar parapija mano al
gą pakelti iki $75į bet šviesą, 
šilumą ir kitus reikmenis tu
rėsiąs iš savo algos pirkti, o 
visos bažnytines įplaukos, 
kaip tai: už ši i ūbus, krikš- 

i tus ir 1.1.', turėsią eiti parapi-

137 kuopos įvyko koncertas 
StiTimilų brolių svetainėje. 
Koncerte dalyvavo penki 
chorai: Chicagos Liet. Soci- 
jalistų Vyrų choras. L. S. S. 
81 kuopos choras, L. M. D. 
“Aido” choras, Laisvos Jau
nuomenės choras, “Rūtos” 
choras. Balalaikų orkestrą. 
T. J. Kučinskas kalbėjo apie 
Europos kares. Griežė Her
mano orkestrą. Vakaro 
programas paliko nemaža į- 
spūdį roselandiečiams. La
biausia žmonėms patiko dai
nos, kuriu buvo sudainuota 
24.

p. J. Katiliaus vedami cho
rai atsižymėjo gerai, gražiai 
dainavo “Rūtos” choras, 
taipgi malonu buvo pasi
klausyti orkestru. Po pro
gramų! prasidėjo balius.

pažadino. Buvo manyta^ 
kad dūšios iš čysciaus kraus
tosi ant vakacijų, nes ant ry
tojaus jų diena turėjo būti, 
bet paaiškėjo, kad lietuviai 
su francūzais bombarduoja- 
si akmenimis ir plytomis.

P. Pempė.

20 d. lapkričio, vakare, L. 
S. S. 59 kuopos atsibus eks
tra mitingas, kuriame bus 
svarstoma teatrališki reika
lai. Malonėkite visi atsilan
kyti. Taipgi atsiliepkite, 
kurie negaunate laikraščio, 
bet esate užsimokėję.

D. Pilka.

Donora, Pa.
1 d. lapkričio buvo vietos 

ir apielinkės kuopų ir drau
gysčių įgaliotinių susirinki
mas, kad išrinkus komitetą 
aukų rinkimui gelbėjimo 
fondui. Susirinkime daly
vavo iš Courtney, Pa., nuo 
S. L. A. 92 kuopos ir Liet. 
Darb. Broliškos pašelpos 
draugystės keturi delegatai. 
Apkalbėjus tą dalyką, nutar
ta išrinkti bendrus aukų rin
kikus. Iš Courtney išrinkta

Bridgeport, Conn.
2 d. lapkričio buvo D. L. K. 

Vytauto draugystės susirin
kimas, kuriame apart kit-ko 
turėjo apkalbėti klausimą a- 
pie rinkimą aukų gelbėjimo 
fondui ir išrinkimo delega
tų iš savo draugystės į rinki
mo aukų komitetą, kuris jau 
yra susitveręs. Iškilus tam 
klausimui, tuojaus atsisto
ja J. Sigevičius, buvęs soci- 
jalistas, o dabar “karštas ka- 
talikas’^ir pradeda bjauriau
siais žodžiais plūsti socijalis
tus, nors iš sopijalistų nebu
vo nei vieno tame komitete. 
Kada jau išliejo visą tulžies 
kartumą, tuomet buvo už
klaustas, kodėl jis taip nieki
na socijalistus,o pats dar ne
seniai rašinėjo į socijalistų 
laikraščius? Tuomet J. S. 
atsakė: “Pirmiau buvau 
kvailas, tai kairiaisiais pri
pažinau socijalistus, bet da
bar, laike chicaginio seimo, 
persitikrinau, kad federei- 
šių organizacija yra kairiuo
ju sparnu ir todėl pasilikau 
jai ištikimu. Socijalistams 
gi apskelbiu amžiną kovą”.

Atsirado ir tokių, kurie 
pradėjo šaukti, būk socija- 
listai praėjusiais metais su
sirinkę pinigų tautos namui, 
o dabar norį susirinkti revo
liucijai ir 1.1.

Bet, nepaisant į tokius 
gaivalus, kurie vakar buvo 
socijalistai, šiandien tautie
čiais, o rytoj bus katalikais, 
D. L. K. Vytauto draugystė 
varo savo darbą pirmyn. Ji
nai buvo išrinkus į visuoti
nąjį lietuvių seimą delegatus 
į Brooklyną, o dabar išrinko 
du savo atstovu į komitetą 
rinkimui aukų gelbėjimo 
fondui.

Su laiku gal susipras ir 
tie, kurie dabar kelia di- 
džiausį triukšmą ir trukdo 
tiems nariams darbuotis, 
kurie yra pasišventę.

Berželis.

draugijoj? Kas Sukėlė 
triukšmą šv. Jono Krikšty
tojo draugijoj? Kas norėjo 
sukelti triukšmą socijalistų 
prakalbose laike “Raudono
sios Savaitės”? Kas dabar 
nori sugriauti Jersey City 
Liet. Draugijų Sąryšį? Kas 
tveria naujas draugijas ant 
senovės supuvusių pamatų, 
kad suardžius tas, kurios 
jau sutvertos ir pastatytos 
ant naujų, sveikų pamatų?

Bet visas tas darbas, visas 
tas triūsas yra bereikalin- 

■ gas, nes jau žmonės pradeda 
;a protauti ir nesiduoda kuni- 
’ I geliui aklai už nosies vedžio-

Scranton, Pa.
Neprigulminga parapija 

nusipirko plotą žemės dėl 
statymo bažnyčios; ant to 
ploto randasi ir namas su 24 
kambariais. Dabar tam na
me įtaisyta koplytėlė, kur 
kun. S. Mickevičius duoda i 
šliubus, krikštus ir atlieka: 
kitokias bažnytines parei- i • it I r.cuiu ciivicii la/j nvoivo v^viz^jlvzp!®' ^edelioims pamaldas y jau jr ųg katalikai pa
laiko Auditorium svetaine.),. t6 kad kunigas stengiasi 
nes daug publikos pnsiren-i ’ - -- - --
ka. Už plotą ir namą užmo- ■ 
keta $8.500. Pavasary ma-1 
noma pradėti statyti bažny-, 
čia, užkurią jau nereikės 
provotis su vyskupu, nes bus 
parapijonų nuosavybė. Ka
pinės irgi yra gana pui
kioj vietoj.

Prie neprigulmingos pa
rapijos kasdien vis priside
da daugiau ir daugiau lietu
vių. Jeigu taip bus ir toliau, 
tuomet jinai aplenks visas a- 
pielinkės parapijas.

Parapi jonas.

sugriauti tą, ką jie per kelis 
įmetus būdavojo ir dabar pa
laiko.

1 Tai taip yra skleidžiama 
artimo meilė ir taip organi
zuojama žmonės. '

D. Pilka. ’

Westville, Ill.
L. S. S. 26 kuopa nutarė 

parengti ant 27 d. diskusijas 
temoj: “Kas išganys liaudį, 
ar socijalizmas, ar kunigi
ja?” Diskusijos yra rengia
mos dėlto, kad laike prakal
bų dauguma iš publikos už- 
sigauna, kuomet kalbėtojai, 
paliečia dvasiškiją. Taigi 
dabar kviečiame visus ant 
tų diskusijų atsilankyti, kad 

išisiaiškinus tame

tarp lietuvių pasėjo tą nea
pykantą? Daugelis pasakys, 
kad korespondentai, nes jie 
tuojaus pradeda į laikraš
čius rašyti. $u tuom reikia 
sutikti, nes korespondentas, 
tai tokis gaivalas,

ville, Ill.
Rengėjai.

Two Rivers, Wis.
Prieš rinkimus lankėsi pas 

mus su prakalbomis žinomas
tai tokis gaivalas,, jeigu tik [kalbėtojas E. Seidel. Jis ša
jam pakliuvo kokia nors ži- vo kalboj nurodinėjo, ar mi
nia, tai ir piškina į laikrašti, lijonieriai atneša naudą dar- 
Bet dabar pažvelgtame, kas bininkams. Kalba publikai 
suteikia dėl korespondentu patiko, 
tą medegą? Katalikai vėl

žmonių buvo virš penkių V. Gomulis ir J. Žvirblis; iš 
šimtų ir visi gražiai linksmi- Donora—T. Morkus ir J.Pol- 
nosi. Tik vienas jaunas p’*a- teris. Be to, dar išrinkta B. 
borius ir. rodos, inteligentiš- Kirstukas ir J. Kliučinskas, 
kas vaikinas, pradėjo daryti 
nesmagumus.

137 kuopa pusę pelno ski- 
rid gelbėjimo fondui.

Vasario 14 d., 1915 m. L.
M. D. “Aido” choras apvaik
ščios savo penkių metų jubi- 
lėjų. Pusė pelno bus skiria
ma gelbėjimo fondui.

Reikia pažymėti, kad ne
užilgo bus vakaras Strumilų 
svetainėj,kokio tai kliubo.at- 
sibeldusio iš Chicagos. Va
karas, matomai, rengiamas 
vien tik savo bizniui.

J. Grybas.

kurie važinės po apiėlinki- 
nius miestelius ir rinks au
kas. Kasierium išrinktas A. 
Kiveris, sekretorium—V. P. 
Banionis.

Labai smagu, kad mūsų 
draugijos pradeda bendrai 
veikti.

Laike susirinkimo delega
tai suaukavo gelbėjimo fon
dui $5.00.

Susirinkimo valdvba: 
Pirm. A. J. Kiveris.
Rast. A. P. Banionis.

Lewiston, Me.
31 d. spalio L. S. S. 105 kp. 

teatrališkas ratelis statė ant 
scenos du veikalu: dramą 
“Lizdas naminio liūto” ir ko
mediją “Nesipriešink”. Visi 
aktoriai savo roles atliko ge-

Pittston, Pa.
Dar niekados čia lietuviai 

nebuvo taip sukrutę darbuo
tis, kaip pastaruoju laiku. 
Prakalbų atsibuvo visa eilė. 
Lankėsi S. Michelsonas iš S. 
Bostono, kuris savo kalba 
daugelį sujudino. Besiren
giant į visuotinąjį lietuvių 
seimą buvo surengtos pra
kalbos ir kalbėjo Šliupas su 
Živatkausku. Po seimui bu
vo užkviestas su prakalbo
mis “Laisvės” redaktorius 
L. Pruseika. Per šias pra
kalbas išrinkta komitetas 
aukų rinkimui gelbėjimo 
fondui. Po to buvo prakal
bos parengtos S. Daukanto 
draugijos; kalbėjo F. Živat- 
kauskas.

Bet reikia pastebėti, kad 
tas visas judėjimas, tie visi 
darbai, taip sujudino dūšių 
ganytoja, kad jis dabar dau
giau nieko bažnyčioj nesako, 
kaip tik keikia tuos visus, 
kurie ne pagal jo muzikę 
šoka. Jis net iškeikė komi
tetą aukų rinkimo gelbėjimo 
fondui ir liepė šluotą paimti,

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.

E

Adresas:
“LAISVE”

183| Roc bling Street, Brooklyn? N. Y.
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rašo,

telyčaitė ir zvimbina pirma
many. Aš, rodos, predėjau įmesiu navatnų sapnų, Brooklyn, N. Y109 Grand St

Bet begaudanc mano tucjėias rašysiu gromatų po-

10c

ciesiai sprukau in

15c

75c

10c
Telefonas[886 Greenpoint

20cGERIAUSIA UŽEIGOSar as
VIETA PAS

A. SHRUPSKI

•1 So. 2nd St.. Brooklyn, N. Y. Morris HILLQUITH

IR

t
283 Ar skaitai

25c
10c

Tel. 2834 Greenpoint.
PuikiaMftU lietuviams pas

JUOZ. MARTINAITIS

25c 
75c 
20c
50c 
10c

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 
vakaro.

“Laisves” advokatas

10c

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

Lietuviška

•; » •. ... ...r,

JUOKŲ KĄSNELIAI. ‘LAISVĖS” KNYGOS:
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP JĮ IKŪNYT? 
Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, gales lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi ncsocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad soeijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy- 
hėlyje. Kaina tik.........

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO 
BASTILIJA. Parašė V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de
dasi Rusijos kalėjimuose, jei 
dar kas negirdėjo kiek lais- 

ant caro 
perskaitykit 

Čia jūs atrasit,

KOSTUMIERISKAS KRIAUCIUS

,Jur> R'd/tko
nieko nematiau, cik pajutau, 
kad mani už rankos kas ve
da. Kadu policmanas atnešė 
man vandenio ir liepė apsi- 
plauc akis, tadu cik pama
liau, kad aš jau kozoj. Ir, 
ar duosit vieni, nusūdzino 
net an dzviejų mėnesių.

Dartės, brolučiai, viroz- 
niai galit suprasc, kad tas

• — •

Kaip Ridzikas papuolė 
“kozon”.

Cicilistų gazietos 
kad sapnam nereikia vieryc. 
Anoc jų, tai sapnas nieko ne-
znočina ir žmogus sapnuoja 
ciktai tadu, kadu jį kas nors 
baderiuoja. Tai neciesa, bro
lučiai, dzevaži neciesa!'Sap
nas paeina nuo dzievo, cik, 
žmones pergriešni, tai nega- sapnas mani presergėjo nuo 
Ii gerai išvirozyc. Ot, kad ir bėdos, cik aš jo negalėjau 
aš anų nakcį sapnuoju, kad, suĮ)r?vs.c- Giria, katroj aš 
rodos, įėjau į dzidely girių ir: vaikščiodamas švilpavau — 
einu sau ciesiai švilpauda- tai restorantas, telyčia — tai 
hias. Cik raptum strike iš merga, o telyčios įspyrimas 
krūmų graži, juodai-marga, — pajus ir koza.

Kitų rozų kap cik susap- 
, tai 

neisiu nei iš pirkcios, betjų gaudzyc ir šep-tep paga
vau. J
kepurė nukrito. Aš, rodos, 
laikydamas telyčaity už 
vuodegos, pasilankiau pasi- 
imc kepury. Bet, dzievulė- 
liau tu mano, kad gi spirs ji 
man in dancis, tai, rodos, 
net mano dantes išbirę j o. 
Man tep p vedėjo scpėc, kad 
net pabudau.

Dartės, brolučiai, klausy
kit, prieš kokių nuopascį aš 
šitų sapnų sapnavau, ir kų 
jis znočino.

Vienų nedėldzieny aš ėjau 
strytu ir raptum užsimaniau 
valgyc. Pamatis netoli res- 
torantų, 
vidun. Nusivilkau žiponų, 
acisėdau už stalo ir predėjau 
dairycis. Ogi, šventas tu 
Jackau, žiurau, sėdzi prie 

’ mano stalo tokia graži mer
ga, kad net man saldu an 
širdzies pasidarė. Tuom ro
zu atnešė man valgyc. Bra- 
cia, valgau ir misliu savam 
dūki, kap čia man jų užšne- 
kyc. Ogi dzyrse, kad palei 
jos dišy stovi kečepas. Tai 
aš acikosėjau ir sakau:

— Vibočyk, širdela, 
galiu paime kečepų?

— Gali imc, man jis 
kalingas, — atsakė ji 
akių nepakėlė.

— O, kad tavi kur devyni 
aniuolai, — pamislinau sa
vam dūki, •— tu turbūc nei 
nejauci, kad mano širdzis 
kap sniegas cirpsta...

Ogi nespėjau aš tep pa- 
mislyc, kap jos šakutės cik 
dzinge ir nupuolė an žemės.

nerei- 
ir nei

?.ui Gabriui, kad išvirozytų, 
kų tas sapnas znočina.

Jūsų viernas Ridzikas.
Kaip kojos galvą išgelbėjo.

Kartą čigonas pavogė tūlo 
“ikininko arklius. Ukinin- 
<as greitai apsižiūrėjo, pa- 
ikvietė kaimynus ir pradėjo 

čigoną vytis. Netrukus pa
sivijo. Ūkininkai gerokai 
apdaužė čigoną ir nutarė pa; 
karti. Čigonas, matydamas, 
kad negalės iš ūkininkų ran
ki; išsprukti ir jau bus ka
put, pradėjo ūkininkus pra
syti, kad leistų jam paskuti
ni kartą pašokti džiką. Ūki
ninkai sutiko. Čigonas pra
lojo šokti, vis didesni ratą 
darydamas aplink. Kada 
jau ratas buvo gana didelis 
•r ūkininkai stovėjo nuo jo 
oli — čigonas smarkiai 

spruko pro juos ir leidosi į 
nišką. Ūkininkai pradėjo 
vytis, bet veltui, čigonas pa
spruko.

Išsigelbėjęs nuo kilpos, či
gonas užėjo pas vieną grin- 
telninką prašytis nakvynės. 
Grintelninkas liepė nakvoti 
ant suolo ir davė padušką po 
'aiva pasidėti. Bet kada či
gonas atsigulė, tai ranką pa
dėjo po galva, o ant padūš- 
kos uždėjo kojas. G rintei- 
ninkas tokiu čigono pasielgi
au buvo labai nustebintas.

— Kodėl tamista taip ne
svietiškai darai? Visi žmo- 
lės paduškas deda po galva, 

o tu po kojomis?
— Eee, pane, jeigu ne ko-

Aš žibainio greitumu linkę, įjos,tai mano galva dabar bū- 
paėmiau ir duodu jai. Ji iš-j tu ant medžio kabojus.

raugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELP1M. 
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. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

\DRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607 
Jenne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave.J. Sukelis, 712 Park Ave.

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 30* 
Calillonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
Street.

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

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

paėmiau ir duodu jai. < 
ciesė rankų paime... O, dzie- 
ve tu mano, kokis gražumė
lis jos rankutės! Aš cik 
knapc jai už rankutes ir sa
kau:

’ — Vybočyk, dušela, bet 
man širdzis cirpte - cirpsta, 
kap cik aš pažiurau in tavo 
žibančias akutes... O, kap aš 
tavi myliu... Dzevaži, my-j tus statinių vyno. Macochai 
liu!... (labai nuliūdo, kad jų mono

polį ištuštino. Bet vokiečiai 
labai džiaugėsi: ištuštinę 
bačkutes, jie demonstraty- 
viškai maršavo miesto gat
vėmis dainuodami: “Deut
schland, Deutschland ueber 
alle”. O kaizeris Vilhelmas 
kaip dažinojo,. tai jo širdis 
taip suminkštėjo, kad jis, 
kaip caras, žadėjo duoti len
kų žemei autonomija su sei
mu Berlyne. S.

— Laisk rankų! Aš tavy 
visai nepažįstu! — Suriko ji.

— Jei duosi man pabu- 
ciuoc in tavo skaistų veidelį, 
tai laisiu...

— Kų sakai?!... Tu nori 
mani pabuciuoc, tu...

"Aš dar norėjau kų pasa- 
kyc, bet tuom rozu ji knapc 
nuo stalo bliuberi pajų ir 
blinkeman in muturzy, tep 
ir užlipdė akis, kad daugiau

Telegrama iš eudaunos 
vietos.

Čenstachavas. Šioje šven- 
je vietoje įvyko didelė at

maina: suvis netikėtai pago-
nai - vokiečiai įsilaužė į gar
bingą Machochų lizdą; iš 
kelnerių jie išrito kelis šim-

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
Chicago, Ill. 

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

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

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

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

Susinešimų Sekretorius 2)J.Neviackas 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Finansų Sekretorius 1) T. L. Dundulis 
‘101 E. Main St., Danville, Ill. 

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius 
1815 E. Moyamensing Avė.

Phih 'elphia, Pa. 
Iždininkas 1) K. Šidlauskas

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Iždininkas 2) T. Paukštys,

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

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

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

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdaly, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalniečių ir t. t. Pus mane ta- 
vOras gera ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

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. . Į

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

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

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

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

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

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

•AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

Sekretorius K. čiuberkis, 183 Roebl- 
■r<1' 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 petnyčia 
“Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 
8 vai. vakare.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

Centro Valdyba: 
Pirmininkas M. A. Liberia, 

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. K,uopos 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.
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SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININKŲ

ADRESAI:
Prezidentas T. Tolišius, 132 N. 3rd 

St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas F. Svctikas, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas K. Kriaučiūnas,

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Patašius, 94 So. 1st St.

Brooklyn, N. Y.

vės kovotojų žuvo 
kartuvių -tad 
sią knygelę.
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsum/i mū
sų draugai eina ant mirties. 
Kaina .....................................

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. Aleksa, ši 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kai)) link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. 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 ..

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 nežinej 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina .. . ..........................

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS. Parašė Bara- 

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
interesuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina .....

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

ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .. 
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

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

KALTĖLIAI, kaina ......
SOC1JALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PASAULIŲ RATAS, 

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

20c

GERBIAMAS TAMISTA: 
šiuorni turime už garbę 

Turns pranešti, jog jau lai
kas užsisakyti rudeninius 
r žieminius siūtus, over- 

kotus ir kitus drabužius.
Mūs drabužiai yra pa

siūti geriausių kriaučių ir 
kiekvienam puikiai tinka.

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

puikiai atliktas 
išplatino mums 

Geriausi mūs pa- 
i, tai užganėdin-

M ūsų 
darbas 
biznį, 
garsinimai, 
ti kostumeriai.

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

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

Su didžiaus'a paguodone 
SCHNEIDER BROS.

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

Tarp Roebling ir Haveme yer Sis.
P. S. Nepamirškite šio numerio. 

Męs nieko bendro netu rime su kitais Storais.

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

PIRMUTINIS LIETUVIUKAS MiW.VOtkfc

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS
Turi 38 kambarius pui

kiausiai Įrengtus pagal nau- 
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus j visas 

dalis svieto. ♦
Turinti kokius nors reika

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

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

GEO. J. BAR I AbZlL S ir J.JL WASIL1ALCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring street SOUTH BOSTON, MASS
NI:W YORK CITY, N. Y.

820 Bank Stieet, W aterbury. Conn

Telefonas 652 Newtown

ISTORIŠKAS PA
VEIKSLAS.

Antro Visuotino 
Lietuvių Seimo Am

30 Church St. 
New York City.

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

R. KRUČAS

FOTOGRAFISTAS
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Skanus alus, 
Kardi arielka, 
vlius, visokia 
'ynas, kvepen- 
1 cigarai, Ir 
įnikus užkan
džiai. Salė dėl 
'ttltingų Nepa
mirškit Šio* 
asnkančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.Granrf Hi.
Palei Wythe Ave.

SĄKROVA KNYGŲ.
Knygas galima gauti lietuviškoje, 

lenkiškoje ir rusiškoje kalbose, taipgi 
tikrų lietuviški} trejankų, britvų, laik
rodėlių, leęciūgėlių, žiedų, branzalietų 
ir t.t.

Reikalingi agentai ir išpardavmėto- 
jai po visus miestus. Reikalaujant ka- 
taliogo ar atsakymo, reikia pasiųsti už 
2 c. pačtos ženkleli.

F. MILAŠAUSKIS
25—2nd St.. So. Boston, Mass.

“Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai taojaua išsirašyk. 

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

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

Išsirašydamas “Rankpelnį” Tu, 
Skaitytojau, at» ksi du naudingu dar
bu; turėsi smagų laikrašti ir paremsi 
darbininkų reikalus.

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

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

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

78 MAIN STR,
BELSHILL, SCOTLAND.

15 2 Perry Avenue 
Maspeth, L. l N. Y.

kampas Clermont St.

!»'• W

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dieną.

Moterims: Panedėliais nuo 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis .nuo 5 iki 
12 vai. nakties.
• A. B. BRONSTEIN
26 Siekei St., ; Brooklyn, N. V.

Se r gant iej {Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

savaitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkirtoje 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 s«so, 
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 
i šliauš, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

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

Valdiškos valandps: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniais 
■uo 10 ryte iki 4 po pietų.

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

. .1^. . t - i t r - r 

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę”

Tik $2.00 metanu.



Spaudos darkytojai
ift

■M 
RF

Rara® oji Skausmai
(Pabaiga).

Na, ir kas iš to išėjo? Di
džiuma draugijos narių to
kiu darbu pasipiktino ir, 
kaip girdėti, visą tą darbą 
žada mesti į šalį ir duoti 
spausdint išnaujo. Reiškia, 
ta draugija pasigailėjo kelių 
dolerių viršaus, kad pada
vus į gerą spaustuvę, kur jos 
darbas išsykio būtų atliktas 
sąžiniškai, tai dabar, vieton 
tų kelių dalerių, prisieis pri
dėti net keli desėtkai, ne
skaitant sąnarių darbo ir 
žygių, kuriuos ji turės pa
nešti. Tai vienas iš dauge- 
gelio faktų, kurį aš čia nu
rodžiau ! Bet ar mažai tarp 
mūs yra panašių atsitiki
mų? Kartais, tenka net lai
kraščiuose rasti patalpinta į 
juokų skyrius taip atspauz- 
dintų plakatų, kad skaitant, 
prisieina rausti iš gėdos, 
kad męs, vieton gerbti ir 
branginti savo spaudą, pa- 
minam ją po kojų ir tiesiog 
išstatom ant pajuokimo.

Suprantama, kaltinti 
draugijas už tai irgi negali
ma, nes retoj kurioj iš pa
šelpimų draugijų rasime 
bent vieną žmogų, kuris bū
tų nors paviršutiniai apsi
pažinęs su spaudos taisyk
lėmis; : « suprantama, kaipo 
tokie, daugiausia vaduojasi 
tuom: “Na, duokime plaka
tus ar konstitucijas spaus
dint i Jurgio spaustuvę, jis 
padarys pigiau, negu “Lais
vės”, “Keleivio” ar kito ko
kio laikraščio spaustuvė, o 
jei biskį ir netain gerai pa- 
darvs, tai lyec ka kenks? Ee, 
ką čia žiūrėti, kad ir negar
du, bet pigu”. Tokios tai 
nuomonės prisilaiko ta dalis 
visuomenės, kuri nesupran
ta ar nenori suprasti, kokią 
svarbią rolę lošia spauda 
žmonijos tarpe; jiems rodo
si. kad jei “Jurgis” pajiegė 
nusipirkti presą ir užsidėti 
spaustuvę, tai ir darbą gali 
atlikti neblogiau už kitus, 
bet kuomet “Jurgis” jiems 
atlieka darba taip puikiai, 
kaip kad atliko augščiaus 
minėta* snmistuvininkas, ir 
kuomet pamato, kad jie liko 
skaudžiai apviltais, tuomet 
ir patįs pradeda bjaurėtis 
savo darbu, ir, kartais, net 
nesigaili panešti milžiniškas 
lėšas, kad tą viską atitaisius.

Iš to viso, kas buvo augš- 
čiau pasakyta, męs matom, 
kad tos mažosios spaustuvės 
neatsako savo tikslui ir, kai
po tokios, neturėtų būti pa
laikomos. Męs turime vi
suose Suvienytų Valstijų 
kraštuose užtenkamai laik
raštinių spaustuvių, duoki
me visokius spaudos darbus 
joms atlikti, nes tenais ran
dasi žmones, kurie gerai su
pranta savo amatą ir pas 
juos neįvyks tokių klaidų, 
kokios įvyko pas aną “gar
sųjį” spaustuvninką. Žino
ma, aš čia nesakau, kad būti
nai remti vieną kokią nors 
spaustuvę, kadangi šiandien 
pas mus tas negalima, nes 
šiandien žmonija pasidali
nus į tam tikras srįoves, ir 
kas vienai sriovei išrodo ge
ra, tas kitai sriovei išrodo 
bloga. Taigi, ir su spaudos 
darbais galima kreipties 
kam kur patinka; bet visa
dos reikia žiūrėti, kad dar
bas būtų atliekamas sąžiniš
kai ir kad paskiaus neturėtų 
akis kaitint prieš visuomenę.

M. J. Iškauskas.
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liga. Jeigu 
p iiui’iis skaus

mai, vartokite

yra

Severn’s

Šiltinis

25<

10c

Taipp.it

Mc ir
,60c. ir

niaukų žilinto 
Keuinat’Z'HO.. 
ivtiškų ligų., 
(lupulio...........
kirmėlių.........

Posmertinč 
Apdrauda 

$250.00 
$375.00 
$500.00

.25 

.25
10
25 

.50 

.25 

.50 
1 <K> 
1 OO
.50 
.23 
.25 
.25 
.23 
.25

Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio...........................
Nuo gerklės skaudėjimo 25, . 
Skilvinės nroškos...........I"
Pigulkos <jel kepenų.... 
Blakių naikintojas..........
Del išvarymo soliterio. 
Anatarinas ploviniui... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis...............
Antiseptiškas muilas... 
Gumbo lašai.................... 50c. ir

I-l FTUVlSKA APIIEKA savo ilgų metų pritirimu 
lo daugybę t ii J ų gyduolių, Mttai'ytų iš švie
sių ir geriausių gydaučit; in< d Ta<ncn' ų ir labai pasek- 

Tari’e ki’ų aptiekus san- 
sekančius gyduolės: 
Nito galvo-. skau<l?jitno. 15c. ir 
.' no kojų tuv>'įiaiuių . . 10c. ir 

Nuo damų gėlimo....................
Nuo jH'oaliitto.... 
Blankų stiprintoja 
1 iriimentas arba Expelleri 
Nuo 
b' no

vv’krtf' braNG1AUSIS žmogaus ruĮįT
Gyvenimu džiaugsmai ir linksinyltės, 
laimė ir turtas žmogaus .sveikatoje!

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

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

25c.
, kokio*

r,o< 
50c.

25c.

10,

“Severos Gothardiškas Alie
jus greitai ir pasekmingai vei
kia. Aš turėjau kojose reutna- 
tiškus skausmus ir negalėjau 
vaikščioti, bet po kelių patepi
mų su Severos Gothardiškuojtt 
Aliejum jaučiuosiu visiškai svei
kas. Visu&met laikysiu tatai sa
vo namuose. Mano du sunai 
gyrė jįjį, kaipo gerą tepalų nik- 
sterčjimuose ir išsisukimuos# 
iš priežasties sunkaus darbo. 
Minėtų gyduolę rekomenduoja
me visiems, kurie kenčia reu
matizmu. arba nuo nikste-.-ėjimų

M Uzagala,
R. 1, Box 6, St. Louis, Micft.’’

ESrs Gothard Oil 
o apturėsite greitą palengvinimą. Jįjį nurodome nuo 
neutaraligiškų skausmų, mėšlungiškų traukinių, nlkstorė- 
jlmų ir huo užsigavimo. Jo veikmė yra gerinus išaiškin
ta viršiuje patilpuslatne laiško, kurį nesenai apturėjome. 
Nuo dieglių ir skaudėjimų vartokite Severos Gothardiš- 
kąjj Aliejų. Kaštuoja 25 Ir 50 centus.

AIKAMS IR SUAUGUSI EM.'.

SEVERA’S TAB-LAX

MUZIKAUŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVI

Sveik* tos

Aptiekoje reikalaukite Severos Gyduolių ii neimkite jokių užvaduotų. Jeigu 
aptickorius negalėtų išpildyti justi reikalavimo, tai jiarsitraukitc tjesjog nuo 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Cukrinis vidurių sulluosuo- 
tojas.

Kaštuoja. 10 Ir 25 centus.

GERAS

Severn’s Medicated Skin Soap
(Severos Gydantis, Odinis Muilas).

Puikiausia maudymui.
Kaštuoja 25 centus.

nuogai gydančių jvair lipa 
delyje sukrautus ir gat.uamos 
Kraujo Valytojas......................$1.00

‘ 75
I <10 
1.00 
.50 
.50 
.50 

1.00 
.25 
JO 

3.00 
.25 
.23 
.50 
.25 

1.00

mėnesius, už 6 mėnesius arba už visus 
metus, bet visuomet iškalno.

SKYRIUS IX. 
Pašeipa Ligoje.

1. Apsirgus šios draugijos nariui, 
išbuvusiam draugijoje pilnai 6 mėne
sius nuo dienos priėmimo prisiegos ir 
pilnai užsimokėjusiam, išmpkčs pašel- 
pos pagal skyrių VII arba VIII už 
kiekvieną savaitę per .6 mėnesius Arba 
per 26 savaites. —>

2. Jeigu narys sirgtų mažiau, kaip 
7 dienas, negali gauti jokios pašelpos.

3. Jeigu narys sirgtų ilgiau, kaip 
savaitę, tai už pirmą savaitę gauna 
pusę pašelpos, o už antrą ir 1.1. gauna 
pilną pašeipą pagal jo laipsniško ap- 
draudos skyrių.

4. Jeigu narys sirgtų daugiau,kaip 
6 mėnesius, tai po 6 mėnesių gaus pa
šei pos po pusę tiek, kiek gavo prieš 
6 mėnesius ant savaitės, tai yra per 
antrą pusmetį.

5. Jeigu narys sirgtų daugiau, kaip 
>2 mėnesių ir būtų vargingame padė
jime tada bus duodama pašeipa 
nagai specijališką dr-jos nutarimą.

6. Išmokant ligoniams pašelpą, turi 
būt palikta mėnesinės ir posmertinčs 
mokestįs. ’

7. Pašeipa bus išmokama du kartu 
ant mėnesio, tai yra ant mėnesinio ir 
komitetavo susirinkimų.

8. Narys, išsirgęs šešis, dvyliką ar 
ba ir daugiau menesių, norėdamas at- 
simalduoti sveiku, turi pristatyti pa- 
Hūdyjimą nuo draugijos specijališko 
gydytojo, nes kitaip, susirgus nariui 
po atsimaldavimui, jis negautų pilnos 
arba ir visai pašelpos.

9. Susižeidus nariui arba atsitikus 
kitai kokiai nelaimei, turi tiesą gauti 
•>ašelpą, bet jeigu išsigydęs negalėtų 
dirbti, negali gauti pašelpos be visuo
tino draugijos nutarimo.

10. Narys, gavęs ligą nuo nemora- 
liško gyvenimo—paleistuvystes, neturi 
jokios tiesos gavime pašelpos. Taip
gi pasitaikius narei merginai arba 
našlei sirgti palagu, negauna jokios 
pašelpos.

11. Nariai, kurie tarnautų kariu- 
menėje bei policijoje ir kovoje taptų 
sužeistais, tada negauna jokios 
selpos.

VYRŲ APDRAUDA.
Mėnesinė
Mokestis

Skyrius I, 25c.—$6.00
Skyrius II, 50c—$9.00
Skyrius III, 75c—$12.00

MOTERŲ APDRAUDA.
Mėnesinė
Mokestis

Skyrius I, 10c
Skyrius II, 25c.

(Tolinus bus).

$3.00
$6.00

Posmertinč 
Apdrauda 

$150.00 
$250.00'

pa-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau kaimyno Juozo Laurinai

čio, Kauno gub., Saulių 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
1032 W. Lake St., Chicago, III.

(84—88)

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

Andrius Kalasauckas 
Box 106, Puriton, Pa.

(84—88)

Pajieškau drauges Elzbietos Ve'a- 
tės, Kauno gub., šaulių pav., Triškių 
parapijos. Ji atvažiavo Amerikon 
1912 m. Turiu svarbų reikalą, todėl 
meldžiu ats'šaul ii.

Saulis
Wis.

.N I1O 
N tio 
Antiseptiška mostis. 
Nuo viduriavimo... 
K .istorija del vaikų. 
Proškos del dantų.. 
Karpų naikintojas..

Specijaliska Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynicros 
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios rolės, šaknjs ir t. 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

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

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į Lietuvišką Aptieką.

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

Užsirašykite

5.000 Katalogų Dykai.
katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainoms.
.1. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, 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. no nietu.

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

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

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

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

L. 10

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

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

“Viduj Klebonijos“ ir gražias deklamacijas. Knygele 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 1Sc.
nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 

5 kaštuos tik 45’centfti. v
Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

ATS1SAUKIMAS I VISUS SERGANČIUS
PROF. DR. OWEN, garsingas specijalistas 
šaukia visus, kurie neaplaikė pagelbos iš ki
tų daktarų, taipogi ir tų, kurie jau neturi 
viltį išsigydyt, atsišaukit pas jį, klausiant 
rodos ir pagelbos.
PROF. DR. OWEN per 34 metus buvo di
džiausiuose 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

PROF. OWEN
Prof. OWEN, M. D

SKYRIUS X.
Išmokėjimas Pašelpos.

1. Susirgus nariui, išbuvusiam 
draugijoje pilnai 6 menesius, bus iš
mokama pašeipa tik tada, jeigu jis bus 
užsimokėjęs visus reikalingus mokes
čius ir išpildys visus įstatymus L. K. 
P. I). konstitucijos.

2. Apsirgęs narys, norintis gaut 
pašelpą, turi tuojaus duoti žinią pro
tokolų sekretoriui. Jeigu žinia bus 
duota laišku, tai sekretorius, žiūrėda
mas ant pačtavos antspaudos, skaitys 
dieną apsirgimo, kurioje buvo išsiųs
tas laiškas.

3. Paliūdyjimas (S ek Certificate) 
bus priimtas, jeigu bus daktaro para
šyta, kokia liga narys serga, nes ki
taip negal

4. Jeigu ligonis gali vaikščioti, tai 
gydytojas tu., pažymėti išėjimo va
landas 
kiekvieną ligonį. Tiktai tose valando
se ligonis nerandamas namuose yra 
'■'io.-.as nuo bausmės.

5. Ligonis, norintis gauti pašelpą, 
turi atnešti blanką, ant kurios turi bū
ti parašyta, kas per liga ir paženklin
ta gydytojo ligos užvardijimas. Taip
gi turi būti atnešta mėnesinių mokes
čių knygutė, nes nepadarius to gali 
būti neišmokėta pašeipa.

6. Jeigu gydytojas matys, jog ligonį 
reikia paduoti į ligonbutį, tada drau
gija turi tiesa ligonį paduoti, o lėšas • 
padengia dr-ja iš pašelpos.

7. Ligonis pats pasidavęs į ligonbu
tį, turi tuojaus pranešti protoko'ų 
rotoriui, kurią dieną apsirgo ir į 
ligonbutį liko nugabentas.

8. Po sugrįžimui iš ligonbučio 
tuojaus duoti žinią savo kuopos 
retorini ne vėliaus trijų dienų, 
pristatyt iš ligonbučio paliūdyjimą,ko
kia liga sirgo ir kaip ilgai.

Pasarga.—Narys, u'simaldavęs ser
gančiu. neturi tiesos išeit iš namų be 
gydytojo daleidimo, kas turi būt para
šyta ant blankos (Sick Certificate) ir 
nevaikščiot po neprigulinčias vietas. 
Neprisilaikantis to, gali papulti po 
bausme arba netekti tiesos gavime 
pašelpos.

Pranešimas MAX KOBRE

Slankos, kuri randasi pas

NAUJI CEVERYKA1
n- pa-

sek- 
kokį

turi 
sek- 
turi

įžanga vyrams 35c.,

bū*: ''•mokėta pašeipa.

Pajieškau V. Varnakiriūtės, 5 metai 
Amerikoj, gyvena Worcester, Mass.

Meldžiu atsišaukti.
A. Zekas

P. O. Box 155 E. Springfield, N. Y.

KONSTITUCIJA
Laisvos Progresv.viškos Draugijos 

Laike Ligos. Mirties ir Keliones, 
po vardu

LIETUVIU KH.mvq pašELPOS 
DRAUGIJA

Lithuanian Travelers Aid Association 
Uždėta 3 d. Gruodžio, 1912 m. 

BROOKLYN, N. Y.
(Jkorporuota).

4. Ant draugijos reikalų už knygu
tes, už ženklelius ir kitokius 
prastus mokesčius, išskiriant tik už 
mirusius, moka visi draugijos nariai 
vienodai.

Pasarga.—Nariai ir narės L. K. P. 
D., kurie gyvena toliau nuo vietos, ku
rioje laikoma susirinkimai vietinės 
kuopos, prie kurios jie priguli, iš ko
kios nora priežasties netra’ėtų atsilan
kyti ant kiekvieno susirinkimo arba ir 
Šiaip iš kokios* nors priežasties nega
lėtų lankyti susirinkimus, arba ir abel- 
nai visi Šios draugios ndriai gali mo
kėti mėnesines duokles antsyk už 3

Pajieškau draugo Juozo Milkono, 
paeina iš Kauno gub., Saulių pavieto, 
Šakynos parapijos, sykiu atvažiavom 
j Ameriką.

Meldžiu atsišaukti.
Vincas Sabaliauskas

P. O. Box 587 Raymond, Wash.

SKYRIUS XI.
1. Mirus nariui, išbuvusiam draugi- 

-oje P*'nui 6 mėnesius po priėmimui 
prisiegos ir pilnai užsimetėjusiam, 
draugija išmoka posmertinę apdrau
dė* nagai jo laipsnišką apd raudos sky
rių šiaip:

Dr. Alex. O’Malley
(Specialistas)

RUPTUROS
IŠGYDAU greit,atsakančiai 

galutinai.
DIRŽAI NEREIKALINGI ANT 

VISADOS.
Galutinas išgydymas rupturos (pa

trūkimo) abiejų lyčių, nežiūrint, kaip 
ji butų įsisenėjų#, gvarantubjama be 
darymo operacijos.

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

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

Pareika'auk mano iliustruotas kny
gutės apie patrūkimą, kurią aš pa- 
sitjsiu 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.

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 
banko dviejų direktorių iš dėjikų tarpo.

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

New Yorko Valstijos Bankų Departamentas.

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojaus 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas

5>.

Taisau čeverykus, pada-
> rau pigiai ir gerai. Broliai 

ir sesės, atneškit pas mane 
taisyt, o apturėsit iš senų 
naujus.

K. SINKEVIČIUS
52 Green Street, Waterbury, Conn

TEATRAS ir ŠOKIAI
Rengia L. S. S. 60 kuopa

KAINA

35 centai

Subatoje, 21 Lapkričio-Nov.1914 
LIETUVIŲ LABDARYSTES SVETAINĖJ 
Kampas E ir Silver St., So. Boston, Mass. 

Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Bus sulošta dvieju aktų drama

“Išgama
Po teatrui k< ncertas ir šokiai su skrajojančia 
krasa. Vakaras bus labai įvairus ir atsilankiu
sieji bus pilnai užganėdinti.

Moterims 25c

Širdingai kviečia Rengėju KOMITETAS.

Biznieriai! Jei^u norit ateinantiems metams už 
sisakyt.gerą kolendorių, tad kreipkitės į 

Laisves” spaustuvę

Juokas
Toje knygoje aprašoma 

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

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVĖ”

183 Roebling St. Brooklyn, N. Y

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

akrų žemės, 12 akrų dirbamos žemės, reštas miš
kas ir ganykla. Daugybė vaisingų medžių: obelių, > 
grašių, pyčių ir t.t. Stuba iš 10 kambarių, 2 pasto
gės vežimams, tvartas, kluonas ir vištininkas. Žemės 
kavalkas užsėtas rugiais. 2Jmylios nuo elektrikario ' 
ir geležkelio stoties. 8 mailės nuo jūrių, kur ateina 
laivai iš New Yorko. Arti mokyklų ir Štorų. Vis
kas tik už$2,000i Užmokėti reikia $1,000, reštas ant 
lengvo išmokesčio.

ARTHUR MEYER 
Atsišaukite pas M. MIZARA

183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.

Taipp.it


(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

VIETINES ŽINIOS

KADA TU GIMEI?LIETUVIŠKA

APTEKA

No.

No.

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

cn
3

■C

NHrotikite vilties! Jeigu plikas ar 
•'’aukai slenka; tūkstantiai iau likos 
■šgydytais. Gydymas DYK AI 1

Adresuokite-
r>r. Brundza Co.. Sta. W.. B’lyn, N. Y.

Visiems gerai

tame mieste, kur po karei

;• 3
Cl 
V) 

eC

Mokykla Angly Kainos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pila 

užtikrinimą ijmok mo angliškos kalbos, labai 
trumpame laikt

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

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

KAMBARYS IŠSIRANDAVOJA.
Išsirandavoja geras, šviesus kam

barys dėl dvieili vaikinų ar vieno.
J. Bučinskas

'95 So. tth St., Brooklyn, N. Y.

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
uuo Ilgu apsi
saugoti .

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgus, taip-pat 
ir kur pareit

i Akušerkai 
fį Pabalius! kurną Woman* Medical m 
o) College, Baltimore, Md. £

Paaekmingai atlieka aavo darbų prie S 
•f gimdymo, tnipid nuteikia viaokiaa rotlaa ir 5 
j; pagelbą invairiose moterų Hkohc. , S 

| F. Stropiene,^Xu | 
* SO. BOS TON. 1MASS. V

1. Moterų Tiffany Žie
das ... $8.00
2. Vyrų Storas Claw
Žiedas - - $10.00
3. Vyrų Extra Storas
Žiedas - - $11.00

šiuos visus daiktus nusiunčianie visur ir siuntimo lėšas apmokame. 
Pinigus siųskite Money Orderiais, tas yra saugiausia.

PAL’S MANUFACTURING CO.
80 FIFTH AVENUE NEW YORK, N. T.

Bus įnešta rezoliucija, kad
tarne nuėstu, kur po karei k Gimnastikos Kliu-1atsibus taikos konferencija, “Yth Gimnastikos nu
hyktu sykiu ir viso pasaulio jaunuomene moka pavyz- 
darbininkų suvažiavimas, diegai linksmintis.

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

SPEC1JAL1SKAS IŠPARDAVIMAS
tokio išpardavimo nrw yorkh dar niekad nebuvo

Panašios rezoliucijos auto
rium yra patsai S. Gompers 
ir todėl manoma, kad ji pra-

Konvencijoj vėl iškilo 
kriaučių reikalai, bet senoji 
Rickerto frakcija vėl laimė
jo. Buvo norėta išrinkti ko
misija iš penkių ypatų per
žiūrėti ginčams, betgi balsų 
dauguma panašios komisijos 
reikalingumą atmetė.

Konvencijoj kilo agitacija, 
kad unijos steigtųsi savo 
bankas.

Įnešta rezoliucija, kad Co- 
lorado/nainos pereitų į vals
tybės rankas.-

Puikią prakalbą pasakė 
suvažiavimui senelė Jones, 
kurią vadina “mainierių an
gelu”. Ji kalbėjo apie W. 
Virginia ir Colorado mainie
rių vargus.

Tarpe unijistų,
United Garment Workers 

(naujoji sriovė) žada šią žie
mą smarkiai darbuotis, kad 
gavus daugiau naujų narių. 
Manoma pritraukti prie or
ganizacijos visus tuos, kurie 
ligišiol stovėjo nuošaliai nuo 
organizacijos.

(Jenerališkas sekretorius

visų New York o lokalų pri
žadėjimą remti naują uniją.

Sugrįžimas Bouck White.
Pereitą pėtnyčią Carnegie 

Hall atsibuvo milžiniškas 
mitingas iš priežasties su
grįžimo iš kalėjimo kunigo 
Bouch White, įkūrėjo socija- 
liškos revoliucijos bažny
čios. Publikos buvo baisy
bės. Kalbėjo Feldman, M. 
London ir Bouch White. Bu
vo giedamos socijalistiškai- 
bažny tines giesmės.

Bouch White menkai kal
ba, bet publika jį labai karš
tai priėmė.

Ekspliozija.
Pereitos pėtnyčios vakare, 

Brooklyne, Beckerio Chemi
cal Comp. po N. 107 United 
st. įvyko baisiausia ekpliozi- 
ja. Vienas darbininkas tuoj 
žuvo, 4 taip smarkiai sužeis
ti, kad abejojama ar pa
sveiks ir 19 sužeista leng
viau.

Lietuviškų pavardžių ne- 
užtėmyjom.

Iš 100 vaikų 5 nevalgę eina 
mokyklosna.

New Yorko East Side taip 
pasibaisėtinos gyvenimo są
lygos, kad iš 100 lankančių 
mokyklas vaikų turi badauti 
tikriausioje to žodžio pras
mėje.

Visuomenė sujudo, 
bar nekurie labdariai
lėšomis suteiks vaikams už
kandį mokyklose veltui.

Da- 
savo

19 d. lapkričio, ketverge, 8 
vai. vakare, Tautiškam Na
me Lietuvių Apšvietos drau
gija rengia prakalbas su ki
tokiais pamarginimais.

Kviečiami kuoskaitlin- 
giausia atsilankyt.

Komitetas.

M. Petrausko koncertas.
Ištrauka iš koncerto pro- 

gramo šitokia: Marė Karu- 
žiutė sudainuos arijas iš op. 
“La Tosca” ir iš op. “Faust”. 
C. Purdy sudainuos “Vi
sion” Monssorgsky, Aria 01- 
ges iš op. “Russalka” Dargo- 
inissky ir duetą su M. Pet
rausku. — Grodzki. M. Za- 
zulak — iš operos “Pagliaci” 
Prologą, Leoncavallo ir due-

— M. Petrausko, su pačiu 
kompozitorium, t. y., M. Pet
rausku. Laura Karužiutė 
paskambins Mozarto sonatą, 
N. 18 ir Polonaisą Chopin’o, 
op. 40, N. 1. M. Petrauskas 
sudainuos Orioso iš op. “Pa- 
gliaci” — Leoncavallo, “La 
Tosca’ 
lapai” 
“Žalčių Karalienės” duetas 
ir vieną-kitą tautiškų dainų* 
“Kur josi?”, “Ožių bajoras”. 
Piano nalvdovai: Mabel 
Hammond, L. Karužiutė ir 
P. Čiurlionis. Šis progra
mas, tik dar pilnesnis, bus iš
pildytas 22 lapkričio, 8 vai. 
vakare McCaddin Hali, ant 
Berry ir So. 2nd St., Brobk-

— Leoncavallo,
— Puccini, ° Rudens
M. Petrauskas, iš

Pranešimas.
Visoms draugėms ir drau

gams Lietuvių Kelionei Pa
šei pos draugijos nariams, 
turiu už garbę pranešti, ku
rie turėsite reikalą prie ma
nes, meldžiu kreinties raštiš
kai ar ynatiškai šiuo adresu: 
51 So. 3th st., Brooklyn, N.Y.

Centro Vice-pirmininkas 
A K. Zukys.

15 d. lapkričio Tautiškame 
Name atsibuvo Didžiojo 
New Yorko Draugijų Sąjun
gos konferencija. Konfe
rencijos vyriausiu uždaviniu 
buvo apkalbėti, kaip ge
riausia sutvarkyt aukų rin
kimą New Yorke ir apielin- 
kese. Konferencijoj daly
vavo 87 delegatai, atstovau
janti 36 organizacijas. Kon
ferencija vienbalsiai pripa
žino Antrojo Visuotino A- 
merikos Lietuvių Seimo nu
tarimus ir išrinko vietinį au
kų rinkimui komitetą. Į ko
mitetą įėjo Jukelis, Verbyla, 
Zaperiackas, Urbonas ir Ju
revičius. Kasierium išrink
tas Martinaitis.

ANT RANDOS.
Išsiraudavo ja geras kambarys del 

dviejų vyru. Norintieji gero kamba
rio atsišaukite pas

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

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Wirtalla’s šokių Mokykla atsidarys 

Utarninko 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.

Lietuvių Apšvietos drau
gija per savo susirinkimą 
11 d. lapkr. paaukavo $75.00 
nukentėjusiems nuo karės 
Lietuvoje. Broliai lietuviai, 
imkite pavyzdį iš šios mažos 
draugijos, kuri paskutinius 
savo pinigus paskyrė nuo 
karės nukentėjusiems. At
siminkite, kad mus tėvai, 
broliai ir seserįs dabar ran
dasi baisiausiame padėjime. 
Atsiminkite, kad darbinin
kai dvarų ir ūkininkų, nete
kę darbo, susispietė į mies-l 
tus, tenai ir gi darbo nesu
randa, kenčia šaltį ir badą.

Draugai! gelbėkite' savo 
brolius, patįs aukaukite kiek 
galite ir paduokite sumany
mus kiekvienoj draugijoj. 
Tuomi męs parodysime, kad 
męs mylim savo brolius ir 
trokštam juos gelbėti.

J. Parulis.

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

UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nedčliomis, 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-spindulių 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogaus kūnas, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima sužinoti, 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS - 

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, lukštų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No 
sies ir Gerklės, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome 

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

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

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

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

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

K A M B A R YS IŠSIR A NI >A V O.J A.

Geras, šviesus kambarys su šiluma 
del dviejų vaikinų išsirandavoja.

Atsišauki! po adresu:
J. Norbutaitis

309 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
(86—88)

NEPRA LEISKIT 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)

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 
lapkričio. pasirengė duoti ei'ę koncer 
tų. Kas pageidautų koncerto, tegu: 
susižino bu

M. PETRAUSKU
* Thomas Park, So. Boston. Man.

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo............................... $1.00
Kraujo Valytojas..............................
Vidurių Reguliatorius....................... 6Uc
Trojanka........................... 25c, 50c ir $1.00

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

su 21 periu Kleviniu, 8 basais 
Vertės $18.00, tik už

Toks pat Armonikas- 
21 plieninių k Ispanų, 12 basų 

Vertės $25.00, tik už $1-4.345

i^GiUFAFONAS
Lietuviškų dainų, vertės $45.00,

S1Q.SO 
i

ir
Su 12
Atiduodama tik už

Tų gratafoną gvurantuojame ii I) >1

Atsiųskite mum« nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikališką instrs* 
mentą, kokį jus tik norėsite.

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

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

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

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda pirmos kliasos MĖSI- 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Išsigydyti, ly-
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KNYGOJ "DAKTARAS" netik 
kaip ir kur nuo visokių lijjų gerai 
bet taip-pat labai gražiai, kaip
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JOSEPH SCHNEIDER, 

236 Grand st. Brooklyn,N.Y.

Tel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

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

Brooklyn, N. Y.

ŠITOJ 
pamokina 
išsigydyti, 
tikras tlvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisauįeti.

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

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

YPATINGAI serganti, nusilpnčję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenčjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gų "Daktaras'!, nes didelčs daugybčs žmonių, 
kurie tik perskaito šitų knygų, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dčl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris Uk atsiųs keletu štampų ui 
prisiuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuolO B 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pitnyčioj vakare n&o 6 iki 8.

Išgydau Vyrus Greitai.
VARICOCFI F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo. 
’ ab1\1 Vv/V*ū1u1j. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PDOQT A T1TIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
L 1/> i 11 10 • tampymo. Mano gydymas prašalina visse
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkalti mus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
CVCIT IC Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
ulllLiu. rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. 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 ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išeikvotą iiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QI APTOQ I IPAQ Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,ka«) 

I VJO lulvJVJkJ. tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapirrf- 
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skau luliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniu >se išgydau antvisados greitai ir užlaikai 
slaptybėje.
CTTOI U’TTI J O A lAgydau pan tuo*, kuriuo* daktarai jau buvo aUiaake iAxydyU. Gr- 

1 I\IV1 operacijų, tkaunmu ir neatitraukiame nuo btaaln,
Tuojaun duodame Palemrvinimą. Aš neapsiimu tisrydyti tu. kuriu negalima. Mano vydKr- 
mo -°ūdas chronišku Ilgu yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visad* atncA* gnraa 
pasekmes. Gydau Ausu, Gaivos, širdies!. Gerkite, Plaučiu. Krutinte, Pečiu. Kepenų. PtžVO. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu. Smegenų. Nervu, Kaulu. Sąnariu ir vi*as kitas liga*, 
Aš netikiu j gydymą laiškais, todfil neklauskite manės patarimu. Kurie gyvenate toliai* 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikrą teisybe pasakysiu, ar‘galiu išgydyt.

DD RVDMC 208 W. 42nd St., arti BroadwayUn. DI RHE, NEW YORK CITY, N. Y.

Prisiųsk savo adresą ir kokiam 
mėnesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimo, ko’ is tavo ta
lentas, kuom ir 1 a bi turi užsiimti, 
su > ..... .■ - •••' ’ ' ’ 1 au) nu
ginti kudi’ ius i i mėnesio nla- 
netn. Plonėtos d'’’1 te <1ol vvru ir 
moterų. Neužmiršk nažvrnėti mė
nesi savo gimimo. Adn»sun’-:

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

16 <L lapkričio (vakare)

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

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

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius ir Savininkas 

226^Broadway kanip. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

Permainomą Kaklaraišio
Naujas išradimas. ’Jjfi08'J žemiaus parodome,
jūs galite išimti brangaakmenį į minutą laiko ir 
įdėti kitą; tas taip yra lengva, kad magiausias vai
kas tą gali atlikti. Su kiekviena špilka męs duoda
me keliatą brangakmenių, kad jūs galėtumėt įdėti 
naują kožną dieną. Brangakmeniai yra visokių spal
vų ir surinkti iš viso pasaulio kraštų. Kiekvienam 
gerai apsirengusiam pridera nešioti tas spi’kas. 
Set. L Chinese Jade, Mexican Epidote,Oriental Green 
Pearl, Cornelian,Turquoise Matrix, Amberite, Cameo, 

with pin complete .... $1.
Set. 2. 5 dailus Opalai su špilka - - $1.00
Set. 3. 4 Rankom paišyti (Dailios Moterjs) su 

špilka 2.00

Laikrodėliai. Šie laikrodėliai yra padaryti iš 
maišyto metalo ir išrodef, kaip 

auksiniai ir visiškai nešunta. Tai yra naujai išras
tas metalas, kuris laikys visam jus amžiui. Iš jo pa
dirbti laikrodėliai niekuom neatskiriami nuo auksi
nių, turi labai gerus vidurius, gerai eina ir gvaran- 
tuojami vieniems metams. Už VYRIŠKUS $1.00. Už 
MOTERIŠKUS (su geresniais viduriais) $2.00.

Radium Deimantai. ‘5r?d0’ ?pi.n«si...i': 
žvilga,* kaip tikn 

deimantai. Jie taip tobulai padirbti, kad ir geriausi 
žinovai negal jų atskirti nuo tikrųjų. Jeigu norite 

būt populiariškais ant Šokių, ba
lių ir visur, kur neisite, nešiokite 
RADIUM DEIMANTINIUS 
ŽIEDUS. Visi mūs žiedai yra 14 
k. aukso. Vieno karato radium 
deimantas kiekvienam žiede.

Gvarantuoja.Ja?. ?aįiu 
J nešiot žie

dą 90 dienų ir jeigu pasirodytų 
jums netinkamu, sugrąžinkite 
mums, o męs atiduosime jums 
pinigus.
No. '

Špilka

Biznieriai! Jei^u norit ateinantiems metams už 
sisakyt gerą kolendorių, tad kreipkitės i 

“Laisves” spaustuvę.




