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IV Metas

Tilže sudeginta?
Keliuose laiškuose iš Lie

tuvos pranešama, jog dalis 
Tilžės esanti sudeginta. Vie
nok, ši žinia reikalauja parė
mimo.

Šalę Lycko vėl buvo di
džiausi mūšiai, vienok nei 
viena, nei kita pusė neperga
lėjo.

Rusų valdžia ir vodka.
Kusų valdžia visiškai no

rinti atsisakyt nuo vodkos 
(degtinės) gaminimo ir par- 
davojimo. wValdžia mananti 
ant visados uždaryt mono-

er vieną tik paskutinę j lės bus uždėtos ant kiekvie
no žmogaus, bet tai bus pa
daryta su Dūmos sutikimu. 
Valdžia tokiu būdu tikisi su- 
kolektuoti vieną milijardą 
rublių.

Rusijos blaivininkų drau
gija kreipėsi prie caro, mels
dama užginti pardavinėjimą 
spiritinių gėralų. Caras, at
sakydamas draugijos pirmi
ninkui, pranešė, jog jisai jau! 
seniai galvoja, kad užgynus 
pardavinėt degtinę per val
džios monopolius.

Grafas Vitte, buvęs pir- 
rys pribuvo Čenstachavon, i masai ministeris, taip-pat 
Lenkijoj, ir randasi labai .Vra tos nuomonės, Kad sąly- 
saugioje vietoje. Iš lauko jo fe.os F-u pavelyja valdžiai at- 
butą saugoja ulonai ir orlai
vių eskadronas.

Kaip skelbia žinios iš Ret
rogrado, vokiečių kariume- 
nės minios yra atstumtos 
nuo Varšavos ir randasi da
bar už Skernevicų. Rusai 
laiko savo rankose gelžkelį 
tarpe Skernevicų ir Varša
vos . Vokiečių koj’uųnos yra 
atstumtos ir šiaip jau dau
gely vietų nuo Pavyslio.

Pasitraukę nuo Varšavos, 
vokiečiai daro didžiausius 
apkasus į pietus nuo Vyslos 
ir verčia lenkų valstiečius 
dirbti prie tų apkasų. Mato
mai, jie rengiasi prie ilgos 
kovos.

Abelnai, mūšiai ties Var- 
Šava ir Pavysly, galima sa
kyt. dar tik prasidėjo. Ligi- 
šiol aiškaus laimėjimo nebu
vo nei vienoje pusėje. O mū- 
■šiai ten bus grandioziški, 
milžiniški.

Kariškos operacijos Len
kijoj visai nustelbė kariškas 
operacijas Suvalkų gub.

Rusų rašytojas Nemiro- 
vič DanČenko randasi, kaipo 
korespondentas, išvien su 
Varšavos armija. Jisai sa
ko, kad rusų kariu menėj žy
di blaivybė ir rusų armija 
dabar esanti nepalyginamai 
puikesniame stovyje, negu ji 
buvo rusų-japonų karėje. 
Ūpas kareivių esąs geras. 
Su žmonėmis stengiasi apsi
eit gražiai.

Varšavos linijoje rusų ka- 
riumenės yra apie milijonas. 
Antrojoj rusų apsigynimo li
nijoj,kuri apima Vilnių, Gar
diną, Biala, Siedlec ir Brest- 
Litovską, yra daugiau negu 
milijonas kareivių.

Vokiečiams pribūna vis 
naujos ir naujos spėkos iš 
Silezijos.

• Gelžkelis tarpe Lovičiaus'atgabentus 
ir Varšavos sugadintas. I sako, kad nuo kulkų žaizdų 

- šioje karėje labai nedaug te- 
Vyriausias uždavinys — su- miršta, kadangi pirmutinė 

mušti Rusija. pagelba sužeistiemsiems yra
...... ................ ... . __

Šioje karėje daug daugiau 
pavojingesnis tifas. 
žaizdos.

Prūsų kaizeris Lenkijoj.
Petrograd, 21 d. spalių m. 

— Kaip praneša iš ištikimų 
šaltinių, tai Prūsų kaizeris 
Villius II ir jo palydovų bū -

•i šaky t nuo tų pelno šaltinių, 
Kuriais yra monopoliai.

Rumunija lauks.
Taip Vokietija, taip Rusi

ja stengiasi įtraukti Rumu
niją į karės konfliktą. Vie
nok Rumunijos valdžia galu
tinai nutarė, kol kas, karėn 
nesikišti. Rumunijos minis
terijos paliepimu net sulai
kyta didelis ginklų transpor
tas. kuris iš Vokietijos buvo 
ga be n a m as Tu r k i j o n.

savaitę Londonan pribuvo 
net 70,000 belgų, dau
giausia vaikų ir moterų. O- 
landijoj yra jau daugiau pu
sės milijonų belgų pabėgė
lių. Tūluose perubežio mie
stuose daugiau jau gyvena 
belgų, negu pačių olandų.

Bombų baimė Londone.
Londoniečiai baisiai bijosi 

Zeppelino orlaivių užpuoli
mų ant Londono. Net tūlos 
bažnyčios “įsišiūrino” nuo 
bombų pavojaus.

Korespondentas “The 
World” sužinojo iš ištikimų 
vokiškų šaltinių, jog užpuo
limai ant Londono bus pada
ryti vokiečių orlaiviais tik 
vasario mėn. 1915 metais.

Socijalistai ir kare.
Į Amerikos Socijalistų 

Partijos atsiliepimą sušauk-

J. Šliupo atskaita apie 
visuotiną seimą.

Korespondentas Proleta
ras praneša “Laisvei” iš 
Scranton, Pa. apie visuome
nišką susirinkimą, kuriame 
kun. V. Mickevičius, ponia 
Šliūpienė, J. Šliupas ir J. 

■ Kliučinskas išdavė raportą

Tasai nutarimas 
tas prieš, anglus ir 
žus.

atkreip- 
francū-

Žinia atėjo iš miesto Co
lombo, nuo salos Ceilonj.

ti tarptautišką socijalistų, Lpįe visuotiną seimą, atsibu- 
taiiiuS kongresą, jau atsilie-, vusį Brooklvne. Ištisai ta 
pe Nepiigulmingoji Darbo ikoresp. tilps
Partija Anglijoj. Ji atsiuntė 
trumpą telegramą, jog su
tinkanti su propozicija, bet 
mananti, kad patogiausia 

būti: *.vieta

Austrijos pranešimai apie 
naujus laimėjimus.

Konstantinas Dumba, Au
strijos ambasadorius Suv. 
Valstijose, skelbia, jog mū
šiai ties Chyrovu ir Pržemy- 
slu atnešę Austrijos kariu- Yser. 
menei dar daugiau pasiseki-: 
mų. Mūšys ties Miszyniecj 
buvęs įtyn aštrus.

Augštumose Magiera Au
strijos kariumenei pavyko 
atremti smarkų rusų užpuo- 

Uimą. Mūšiai eina ir Sano 
upės pakraščiuose. Rusai 
atakavo austrijiečių spėkas 
i rytus nuo Sano, bet tapo 
atmušti.

Austrijoj ir Lenkijoj pra
sidėjo rudens lietus ir keliai 
baisiai pabjuro.

Rusų pranešimai vis dar 
tvirtina, jog Przemyslas 
atakuojamas ir daug jo for
tų esą sugriauta. Vienok 
patsai Przemyslo miestas li- 
giši oi nėra dar nukentėjęs.

Rusų pranešimai nuo 21 d. 
spalių sako, kad kares lauke 
Galicijoj nebuvo žymių per-, 
mainu. C-

Priešai atstumti — pra
nešė Paryžius.

Paryžius, 21 d. spalių. — 
Karės ofisas skelbia: “šioji 
diena pasižymėjo tuom, jog 
vokiečiai padarė smarkias 
3,tak^shyisoaę pozicijoje, kur 
tik susiduria su mūsų kariu
mene: ties La Basse vokie
čiai ypatingai smarkiai už
puolė, į šiaurę nuo Aras, 
ties Mametz, tarpe Perrone 
ir Albert ir į rytus nuo Ar-i 
gone — ir visur vokiečių ata
kos tapo atmuštos.

suvažiavimui 
Šveicarija.

Francūzii socijalistų 
rastis “L’Humanite” 
kad, tuo tarpu, dar peranks- 
ti kalbėti apie taiką, kol Vo
kietija nėra sumušta. „Tik 
tuomet, kai Vokietija bus su
mušta, rasis gvarantija dėl 
ilgai dūluojančios taikos.

Italijos Socijalistų Parti
ja atstatė nuo aktorystė s 
vieną iš “Avam?^redakto
rių, kuris labai karštai agi
tavo už Italijos įsikišimą ka
rėn. Tuomi Italijos socija- 

Jistai dar sykį pabriežė savo 
neprielankią karei poziciją.

dien- 
sako,

riumenė atlaikė visas 
pozicijas ant .linijos

savo 
upės

Vokiečiai pasitraukia 
nuo pajūrio.

Tele-

Belgų dienraštis išeina iš 
Londono.

“L’independence Belge”, 
seniausias belgu dienraštis, 
persikėlė galutinai į Londo
ną, Laike pastarųjų savai
čių tasai dienraštis turėjęs 
kelties paeiliui į Ghentą ir 
Ostende.

Oxford© universiteto (An
glijoj) profesorius Osber. 
kuris prižiūri sužeistuosius. 
13 karės lauko,

Dienraštis “Berlyner Ta-parU* puikiai suorganizuota.
i _ • I Slinip knrmn ( nucr r niioinugeblatt” sako, jog Vokietija 

Kariauja, kad sykį ant visa
dos apsigynus nuo Rusijos 
pavojaus. Vyriausias vokie
čių priešas ne Anglija, bet 
Rusija. Kiekvienas smūgis 
Anglijai duoda progą pakilti 
Rusijai. Tuomet Rusija sa- 
yo veikime bus laisva. Ang
lijos poziciją, kaipo pasaulio 
diktatoriaus, reikia sunai- 

* 'kint, bet nemažiau reikia su- 
trupint ir Rusijos galybę, 
kaipo tokio diktatoriaus.

Pusantro milijono pa
bėgėlių.

Likimas belgų tautos yra 
baisus. Tiek tik gerai, kad 
visi jiems prijaučia ir visur 
belgai pabėgėliai sutinka 
širdingiausį priėmimą. Li- 
gišiol į Olandiją, Angliją ir 
Franciją pabėgo 
milijono belgų.

iiir- • ' ■i><

jog visa vokiečių kariumenė 
nuo pajūrio smarkiai trau
kiasi linkui Ostende. Sako, 
jog vokiečiai todėl turėjo pa
sitraukt, kad juos pradėjo 
kosmarkiausia bombarduot 
nuo Anglijos kariškų laivų, 
kurių armotų kulkos vijosi 
vokiečius tolio per šešias 
mylias ant sausžemio.

Kad pabėgus nuo Anglijos 
laivyno bombardavimo vo
kiečiai apleido Middelkerke.

Anglijos karės laivai tapo 
atakuoti penkiais vokiečių 
nevandeniniais laiveliais, 
bet nuostolių jokių nepada-

Zeppelino orlaiviams

Korespondentas 
ly Mail” praneša, kad Brus- 
sely ir Antwerpene statomos 
stacijos dėl Zeppelino orlai
vių. Tris stacijos budavojaJ 
mos Brussely, keturios— 
Antwerpene.

Tarpe Lježo ir Vise ant u- 
pės Meuse budavdjama til
tai dėlei perėjimo vokiečių 
kariumenės.

Vasario mėnesy vokiečiai 
mano nusiųst Anglijon di- 
džiausį Zeppelinų orlaivyną, 
tikrą armadą. Vokiečiai bu-1 

, davoja. specijališkai dar 200
- Tz , A ... . _ . . . orlaiviu dėl atakos ant Lon-Kad Anglijos kares laivai {jono ‘ 
naši žymėjo atmušimu vo
kiečių — apie tai praneša ir, 
iš Paryžiaus.

Belgų miestas Bruges, 
kaip pranešama iš Pary-! x 
U.qU.s’ ^Rl)O at>mtos nuo vo- valdžia neklausysianti

sekančiame 
“Laisvės” N-ry.

Čia tik paduodame svar
biausius punktus J. Šliupo 
.įskaitos:—Jisai, J. Šliu

pas, gailiąsis seime dalyva
vęs. Jisai nemislijo, kad ten 
bus tiek daug socijalistų. 
Jiems, socijalistams, tik par
ty vi škas darbas rūpėjęs. Jie 
tikisi, kad tautiečiai sudės 
jiems pinigų, bet jisai,J.Šliu
pas, nedėsiąs. Jis, Šliupas, 
daugiau nevažiuos ten, kur 
bus socijalistų. —

Nuo “Laisvės” redakcijos 
ponui 

.pastaba:
ant grynai bepartyviško pa-į 
mato ir už tą fondą balsavo 
patsai p. J. Šliupas su savo 
šalininkais. Šliupas negali 
mesti nuožiūros nei ant K. 
Šidlausko, nei ant T. Paukš
čio, nei ant Mokslo Draugi
jos Vilniuje ir jisai to neban
do daryti. J. Šliupas žino, 
kad politiški reikalai atskir
ti nuo fondo. Ir jeigu, ne-' 
paisant to, jisai stengiasi 
užkenkti fondo labui, vadi
nasi, jisai savo smulkučius 
reikalus, savo ypatišką am
biciją stato augščiau, negu 
visuomenės labą. Jisai ne
gali darodyt, kad visūotino 
seimo rezoliucijose būtų kas 
nors partyviško. ( Vadinasi, 
J. šliupas elgiasi Isteriškai 
ir nustoja sveikos nuovokos 
jausmo. J. Šliupo pasaky
mas, jog jisai daugiau neda
lyvaus susirinkimuose, kur 
bus socijalistų, yra padik
tuotas ne pajautimu savo 
spėkos ir įtekmės, bet pajau
timu savo silpnybės ir per
sitikrinimu, jog šitame sei
me atgiedota jo paskutinė 
giesmė, “gulbės giesmė”.

Lenkai įstoja į legionus.
Galicijos lenkai yra suda

rę savo lenkiškos kariume- 
nčs. pulkus, kurie uoliai pa
deda vokiečiams ir aust
rams.

Į legionus rašosi ne tik 
Galicijos lenkai, bet jau ir 
Rusijos lenkai. Padėkime, 
Čenstaclv vuje, kur vokiečiai 
viešpatauja, į legionus įsira
šė labai daug lenkų jaunuo
menės. Ypač daug darbuo
jasi dėl legionų lenkų socija- 
listų vadovas Ignacy Darzin- 
ski. Užtai tie lenkų laikraš
čiai, kurie eina už rusus, va
dina jį parsidavėliu.

Zaglębie ’ ' ‘ _
distrikte prie lenkiškų pul- | fįlh 
kų prisidėjo keli šimtai ang-Į 
liakasių.

Portugalijoj revoliucija.
Lisabonas. — Revoliucijo- 

niškas sukilimas kilo dauge
ly miestų Braganza irly miestų Braganza ir Maira 
provincijose. Adriano Beca, 
buvęs pulkininkas, yra suki
lėlių vadovas. Rodosi, val
džiai pavyko sukilimą už
gniaužti.

Beca yra areštuotas ir re- 
voliucijonieriai, kurie yra iš
ėję iš Mafra, dabar yra veja
mi valdiška kariumene.

Kardinolas Mercier sugrįžo.
Belgų kardinolas Mercier, 

kuris buvo pabėgęs Olandi- 
jon, sugrįžo namo į savo dio- 

Iceziją. Paskui jo sugrįžo 
Dombrowskie , ©augelis katalikiškų pabėgė-

Sako, Varšavoj kilusi 
revoliucija.

io “Laisvės” redakcijos auiKuuja nusirijus uua^. Iš Varšavos atėjo kokis taii J. šlhlpui bus sekanti! ,Havre,,21 d,spalio.-An-!neaiškus gandas, jog ten ki- 
Fondas ‘ įkurtas 1 fe V'-L aneuzų laivynas tęsia . Jusi revoliucija ii* keno nau- 

.......................................................ji kilo —nėra žinios.

Atakuoja Austrijos uostą.
i o.—An-'

savo bombardavimą Austri-j 
jos uosto Cattaro. Ataka tę-l 
sėsi visą naktį. Karės lai
vai’ kurie bombardavo Cat-

Airiai užtaria Belgiją.
Dideliame airių tautinin-

taro, buvo apsiausti visa ei- j kų susirinkime Londone pri- 
le torpedinių botų, kad ap-jį^ta rezoliucija, reikalau- 
sisaugoti nuo Austrijos po-t janti tęsti karę tolei, kolei 
vandeninių laivų. ' : Belgija neatgaus liuosybės

Austrijos orlaiviai nutren-' įr pakol neįvyks taika, sulyg 
kė kelias bombas ant Anti-'kurios visi nuostoliai bei* 
wari, Juodkalnijos uosto. ms būtų atlyginti.

Japonai užima Vokietijai Kiek austrų žuvo?
Sulyg cficijališko praneši*

* • • y • i i — • v V 4 O ETJaponai užima visas Vo- mo ligišiol karėje žuvo 435 
kietijai priderančias salas aficieriai ir 4,334 kareiviai. 
Ramiamjam vandenyne, 
Vokietijos kariški laivai nie
kur neturėtų užeigos.

Japonija užėmė salas Lan- 
drone, E. Caroline ir W. Ca
roline.

Rusai juodašimčiai prieš 
Angliją.

Rusų užsieninių dalykų 
; ministeris, Sazonov pasakė,

Situacija prielanki franco- 
zams ir belgams.

Visi korespondentai su
tinka tame, jog pastarosios 
dienos žymiai pagerino situ
aciją francūzų, belgų ir ang
lų. Vokiečių pasitraukimas 
iš Bruges ir dideli nuostoliai 
mūšyje ties Ostende iššau
kia džiaugsmą Paryžiuje ir 
Londone.

Užtat Berlyne didelis su
sirūpinimas.

Prancūzams ir anglams 
pribūna vis daugiau pagel- 
bos.

Sužeista gi 1539 ąncieriai ir 
23,272 kareiviai.

Veikiausia, tos skaitlinės 
tyčia sumažintos.

• e •• •

Sarajevo fortai paimti.
Serbai ir juodkąlnieęiaį 

perdėm atakuoja Bosnijos 
sostapilę—Sarajevo. Visi 
vyriausi Sarajevo fortai yra 
paimti ir ne šiandien—tai 
rytoj serbai ir juodkalnie- 
čiai įeis Sarajevan.

Serbai turi gana gerų ka- 
nuolių, kurios žymiai prisi
dėjo prie fortų sunaikinimo.

Sako, ant Kaukazo maištas.
Iš Berlyno praneša, jog 

visi rusų pulkai, kurie sto
vėjo Besarabijoj, skubiai pa

degu'siųsti j Kaukazą, kadangi te- 
įnais būk tai kilęs maištas 
prieš caro valdžią.

agitacijos,kurią rusai juoda
šimčiai varo prieš Angliją. 
Rusai atžagareiviai per savo 
laikraščius tvirtina, kad An-

Anarchija Albanijoj.
“Giornale dTtalia” sako, 

: kad didelėj daly Albanijos 
viešpatauja tikriausia anar
chija. Badas taip-pat pradė
jo siausti toje nelaimingoje 
šalyje.

Albanijoj siaučia taip-pat 
vadinami Epiro legionai,1 
kuriuose tarnauja graikai. Į Petrograde išleista ofici-

Rusai vadina austrus me
lagiais.

pusantro

Italijos valdžia, matomai 
įsikiš j Albanijos reikalus.

Pakėlė mokesčius.
Rusijos valdžia, be 

mos sutikimo, pakėlė 
visus mokesčius, kaip 
riuos net ant 50 procentų.

Gelžkelio tikietai ir tavorų 
gabenimas taip-pat pabran
go ant 25 procentų.

Specijališkos karės duok-

nepaneša.
Sazonov užtikrino, kad 

Rusija eisianti išvien su An
glija ir Franci j a. Rusija 
nei nemano taikinties su Vo-

Dū- 
veik 
ku-

Jūros mūšy s.
Iš Stockholmo praneša, 

jog ten vėl girdėta kanona
da iš jūros. Būk tai vokie
čių torpediniai laivai susi
kirto su priešų povandeni
niais laivais.

Turkija už Vokietiją.
Nors Turkija formališkai 

nekariauja, bet faktiškai ji 
eina išvien su Vokietija.

Ant Anglijos pareikalavi
mo, kad Turkija paleistų vo- 
kiečius-matrosus nuo karės 
laivų “Breslau” ir “Goeben” 
—Turkija atsakė, kad nepa
leis.

Dabar vėl Turkijos val
džia išdavė paliepimą, kad 
karės laivams nevalia įeiti į 
Smyrnos uostą.

j ai iškas pranešimas, jog Au
strija yra ne kas daugiau, 
kaip pagyrų puodas. Aną
dien austrai buvo paskelbę, 
jog šalę Przemyslo žuvo 40,- 
000 rusų.

Rusai užsigina ir tvirtina, 
kad žuvo daug mažiau.

Ir vėl paskandino 5 anglų 
laivus.

Londonas, 21 d. spalio.— 
Vokiečių kreiseris vėl pa
skandino penkis anglų lai
vus, šiuo žygiu 150 mylių at
stume į vakarus nuo Cochin, 
Britiškos Indijos.

GARDINAS NUMIRĖLIŲ 
MIESTAS.

Gardinas pavirto numirė
lių miestu. Karės pradžioje 
Gardinau bėgo daugybė Su
valkijos gyventojų. Vėliaus, 
kada vokiečiai pradėjo ar- 
tinties prie Nemuno, Gardi
ne kilo didžiausias sumiši
mas ir patįs gardiniečiai 
pradėjo apleist miestą. Da*' 
bar Gardine veik nėra jau 
moterų ir vaikų. Miestas 
kimšte - prikimštas karei
viais. Vagonų, vagonai su
žeistųjų pribūna iš Varša- 
vos ir iš Suvalkijos. Kitus 
sužeistuosius gabena auto
mobiliais ir šiaip jau bričko
mis. Bažnyčiose nesiliauja 
pamaldos už numirusius.

Kaizeris serga.
Barcelona, 22 d. spalių. — 

Imperatorius Wilhelm as
smarkiai apsirgo. Tokį pra- 

(Tąsa ant 8-to pusi.)
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AUKŲ RINKIMAS.
Visuotinas seimas nenuta

rė siuntinėti delegatų nuo 
Ainošiaus pas Kaipošių. Ne
nutarė siųsti delegatų nei 
pas Wilsoną, nei į Rymą.

Užtat jisai nutarė šelpt 
nukentėjusius nuo karės lie
tuvius ir pasižadėjo, varde 
Amerikos lieutvių, remt ko
vą už laisvę Lietuvoje.

Tuo tarpu, dienos eilėje 
stovi klausimas apie pato
giausi ir puikiausi suor
ganizavimą aukų rinkimo. 
Šitame atvejyje visi iš mūsų 
turi įtempti visas savo spė
kas ir parodyt didžiausi 
praktišką sumanumą. Au
kos turi būti renkamos ne 
tik per prakalbas, kurios vi
sur bus specialiai parengtos, 
aukas reikia rinkti draugijų 
mitinguose ir šiaip jau prie 
kiekvienos progos. Bet to 
nepakanka. Mums reikia 
dar tam tikrų permanentiš
kų komitetų, kurie veiktų 
nuolat ir kurie, žinoma, 
būtų pačios visuomenės 
išrinkti.

Kaip girdėjome, tūlose 
vietose tokie komitetai įsi
kūrė ir daugely vietų žada 
įsikurt. Vyrai ir moters, 
kurie įeis į tuos komitetus, 
turi parodyt pasišventimą, 
kokio reikalauja ši valanda.1 __
.. . . < gyvena mažesnis per(jaUg mažai pranešė vi-

2) Ar teisybė, kad jisai 
prisidėjo prie sutvėrimo ir 
dabar priguli prie tautiškai- 
pirmeiviškos partijos?

3) Ar atkreipė L. S. S. vir
šininkai atydą, kad ponas F. 
Živatkauskas visuotiname 
seime lošė rolę dviveidžio 
Januso?

Jeigu taip yra — tai ką 
Sąjungos viršininkai mano 
daryt su ponu F. Živatkaus- 
ku, kuris, kaip igrdėjom, yra 
narys L. S. S,?

MŪSŲ KOOPERACIJOS.
Kokis tai amžinas Demo- 

kleso kardas kybo ant mūsų 
kooperacijų gyvybės. Kaip 
greitai jos įsikuria, taip 
greitai ir bankrūtyja. Pas
taruoju laiku laikraščiuose 
pranešta apie bankrūtyjimą 
kooperacijų Easton, Pa., 
Wilmerding, Pa., Haverhill, 
Mass, ir Cliffside, N. J. Ir 
kas stačiai stebėtina, jog 
tūlos iš tų kooperacijų da
bar, kad perėjo į privatiškas 
rankas, užsilaiko gana ge
rai.

Kooperacijų šalininkai 
laužo sau galvas, kas daryti, 
kad kooperacijos tarp tų. 
Kooperacijų suvažiavimai 
buvo daromi 4Pittsburge ir 
So. Bostone, tik gaila, kad 
tų suvažiavimų delegatai

lietuvių skaičius ir kur tokių, 
komitetų nebus, lai veikia 
pavieniai.

Šiame reikale, aukų rinki
mo suorganizavime, reika
linga talka (ir tai netik for- 
mališka) visų progresyviškų, 
lietuvių. Jeigu kas dėl savo 
tuščių ambicijų ir užsivari- 
nėjimų stengsis gaišinti, 
trukdyti didelį darbą — te
gul jisai žino, kad atitraukia 
duonos kąsnį ašarų jūrose 
skęstantiems Lietuvos žmo
nėms.

DELEGATŲ RAPORTAI 
PO SEIMUI.

Mums praneša, kad tūli 
seimo delegatai, sugrįžę na
mo, visai nustojo lygsvary- 
bės jausmo. Jie nesidrovi 
pasakoti didžiausių nesuo-

suomenei apie tuos reikalus, 
kuriuos svarstė. Tuo tarpu, 
męs esame įsitikinę, kol ko
operacijų reikalai rūpės ne 
plačiajai visuomenei, bet tik 
pavieniams, nors ir energiš- 

i klausiems, veikėjams, — tol 
apatijos, atšalimo, neužsiti- 
kėjimo ledas negalės sutirpti 
ir neleis kooperacijoms bu
joti.

Jeigu koks dalykas stačiai 
prašyte - prašosi, kad jį kuo- 
labiausia kamantinėtų, gvil
dentų ant laikraščių skilčių 
— tai mūsų kooperacijų rei
kalai.

kaimyniškoj Viennoj mais
tas per tų patį laiką pabran
go ant 14 procentų.

Ir abelnai Amerikoj vi
suomeniškoms biznio įstai
goms einasi labai sunkiai. 
Jos, tarytum, įspraustos į 
Prokrusto guolį ir iš vienos

monių ir, matomai, nejaučia pusės stovi stambusis kapi- 
jokios atsakomybės už savo'talas, iš kitos pusės — pla- 
p ra tartus žodžius. |čiųjų minių nesusipratimas.

Apžvalgų savaitrašty “Li
terary Digest” męs randa-

pratartus žodžius.
Męs prašome visų savo( 

korespondentų pranešti. 
“Laisvei” vardus panašiai1 
besielgiančių delegatų. Ateis' 
laikas, kada jie gailėsis savo 
žodžių. Jie turi žinot, kad 
teisybė kils eikštėn.

Tiesa, visuotiname seime hune”, pirmas 
buvo ginčų. F ‘ ’ 1 . • •

Mažiau gaminkit kūdikių, 
bet suteikit jiems savo 
meilės gražiausius tur
tus ir geriausias savo 
spėkas.

Prof. Mantegazza.
PUIKI INFORMACIJŲ 

KNYGA.
Socijalistų Partija Chica- 

goje išleido puikią informa
cijų knygą “Socialist Con
gressional Campaign Book”. 
Nors ji daugiausia pritaikin
ta prie rinkimų lapkr. mėn. 
vienok ji talpina savyje to
kią daugybę informacijų, 
jog kiekvienam mūsų agita
toriui yra didelis reikalas tu
rėti ta knyga ant stalo.

Knygą pagamino infor
macijų skyrius prie Soči j a-

dikių reikalauja ir ekonoihi- 
nes sąlygos. Vergai, kurie iš 
mažens bus prirakinti prie 
tamsos, amžino darbo ir ba
do, negali suteikti tėvams 
džiaugsimo. Nei gi jų pačių 
gyvenimas neužganėdins. 
Tat kam jie reikalingi, kam 
bus naudingi? Gal būt tik 
tūlam ponui - kapitalistui, 
kuris ant jų sulenktų nuga
rų kals, kaip ant priekalo, 
sau laimę.

Barabošius.
(Pagal Dr. Drekslerą).

reikiaNorint pirkti, 
kreipties šiuo adresu: 803 
W. Madison St., Chicago, Ill.

NEUTRALIšKAS UŽSI
LAIKYMAS.

Dideli uždaviniai stovi 
prieš neutrališkų šalių soci- 
jalistus . Jų uždavinys nėra 
pilstymas alyvos į išsiplėtusi 
gaisrą, bet uoliausias tos ug
nies gesinimas. Neutrališ
kų šalių sccijalistams papra
sto takto liogika turi nusa
kyt jų užsilaikymą, kuris 
turi būt perdėm neutrališ- 
kas. Ne stovėjimas po už
pultų vokiečių ar francūzų 
puse, ne žiūrėjimas forma- 
įiškos teisybės, kuri valstija 
pirmą bombą metė — turi 
mums rūpėti. Tos karės 
priežastįs, tos karės šaknįs 
tūno giliai ir visos didžiosios 
valstijos lygiai rengėsi prie 
tos karės. Nei vieną, nei ki
tą iš tų valstijų męs negali
me pastatyt į privilegiruotą 
padėjimą ir pasakyt, kad 
ant jos užpuolė — tai ji ir gi
nasi. Oficiališkoji Vokieti
ja ypač mėgsta nurodyt, kad 
ji tik ginasi, bet po teisybei, 
tai juk pirmą kibirkštį į pa
raką metė Austrija, užpul- 
dama ant Serbijos, o už Au
strijos pečių stovėjo Vokie
tija.

Taigi, neprisilaikykime 
tos siaurutės, formališkos 
teisybės — kas pirmas pra
dėjo karę. Palikime tą men
ką darbą—kapitalizmo klap
čiukams.

Iš mūsų atžvilgio tos visos 
valstybės yra vienodai kal
tos. Socijalistai gi nei vie-

Kadangi kiekvienas žmo
gus žino, jog jis mirs, tai 
svarbiausiu jo gyvenimo sie
kiu yra — kūdikių gamini
mas. Todėl žmogus visada 
ir stengiasi turėti kūdikius, 
kame jis mato savo paties 
gyvenimo tąsos atspindį.

Pas chinus yra įsigyvenęs 
paprotys rūpintis apie vyriš
kos lyties anukus, ant kurių 
remiasi šeimynos besiplėto- 
jimo užduotis.
‘ Senovės žydai taipgi pri
davė tam daug svarbos. Pri
siminkim tik Abrahomą, ku
ris ėmė sau antrą moterį dėl 
to, kad jo pirmoji moteris 
buvo nevaisinga. Senam 
testamente labai aiškiai nu
piešta senovės žydų šeimynų 
gyvenimas, ypač tų šeimynų, 
kurios turėjo daug vaikų. 
Nevaisingumą skaitė prasi
žengimu, kas bus baudžiama 
iš augštybių, todėl nesuskai
tomos aukos buvo nešamos 
ant aukuro, idant atgauti 
savo garbę — išmaldauti kū
dikius.

Ir išties, namas be kūdikių 
yra tuščias namas. Niekas 
neišrodo taip gamtiškas dėl 
žmogaus, kaip meilė linkui 
kūdikių, ir todėl kas gali būt 
nesmagesniu, kaip sakyti ve
dusioms žmonėms, kurie vie
nas kitą myli: “Įrubežiuokit 
savo kūdikių skaičių!” Vie
nok, prie tam tikrų apysto- 
vų, tas reikia pasakyti. Prie 
to visada reikia palaikyti lankyti? 
omenyj tas, kad kūdikių knygų — tam tikslui atsa- 
skaičiaus įrubežiavimą pajų- kančių knygų.

kytojo pagelbos labai sunku t vien armija naudojasi, bet ir 
išmokti, bet norintis visuo - * ■
met gali atrasti žmogų, ku
ris noriai apsiims paaiškinti.

Geografiją pramokti gali 
kiekvienas be mokytojo pa
gelbos. Užtenka nusipirkti 
geografijos vadovėlį ir mo
kintis.

Apsipažinus su minėtais 
dalykais, reikia susipažinti 
su istorija kultūros ir abelna 
istorija, ką lengvai galima iš 
knygų atsiekti. Šitą viską 
įgijus, pasidarys pamatas; 
bus galima suprasti rimčiau
sią knygą, bus galima “apsi
šviesti” tikroj to žodžio pra
smėj ir rimtai apie gyveni
mo dalykus pakalbėti.

Da žodelis apie tai, kaip 
šviestis pačiam. Skaitant 
knygą ar laikraštį, reikia 
stengtis viską aiškiai su
prasti. Reikia stengtis su
prasti kiekvieną sakinį ir 
kiekvieną žodį. Kiekviena 
redakcija jums noriai paaiš
kins apie viską, ką klausit — 
nesidrovėkit paklausti. To- 

negali liaus, męs tik iš to turime
_  tikrą naudą, kas mumįse pa- 

tikrame to žodžio suprati- silieka. Nuolatinis atkarto- 
Sulyginkit pabaigusį iimas jau įgytų žinių šutei-

Pamatas apsi
švietimo.

Dauguma mūsų žmonių 
negalėjo mokyklas lankyti, 
kur yra proga įgyti pamatą 
apšvietimui. Sakau pama
tą, nes jokia mokykla dau- 
giaus nieko nesuteikia. Gal 
būt dėlto, kad jos toli gražu 
nėra tobulos, net atsakan
čios. Be gyvenime gautų 
patyrimų žmogus i 
skaitytis “apsišvietusiu”

me.
vidutinę mokyklą pasipūtėlį 
su daug patyrimų gyvenime 
gavusiu žmogumi, o pama
tysit, kad pirmutinis mano 
pasakymas yra teisingas.

Tečiaus mokyklą baigęs

kia daugiau gero, negu nesi- 
stematiškas šokinėjimas nuo 
vieno dalyko ant kito.

Leiskit da svki atkartot: 
švieskimės, švieskimes ir 
švieskimės, bet stengkimės

žmogus, jei jam rūpės teisy- apsišviestimui padėti gerą 
bė bei žmonių gerovė, labai i tvirtą pamatą.
greitu laiku gali “apsišvies
ti”, nes jis turi gerą pamatą. 
Žinoma, rasime žmonių uni
versitetus baigusių, o drau
gijai blėdį darančių.

Apsišvietimui reikia pa
mato, gero pamato. Bet 
kur žmonės gali gerą pama
tą gauti, jei negali mokyklų

Atsakymas: iš

A. J. Karalius.

Paukščiai kaipo 
šnipai.

šnipai. Gerai yra žinoma, 
tad kariškiems šnipams 
sunku įsiskverbti į priešo te
ritoriją, bet dar sunkiau iš 
;en paduoti žinių. Ir štai, 
šnipai ima su savim paukš
čių ir kuomet jiems pavyks
ta įsiskverbti, tai jie parašo 
pranešimus, į riša į paukščių 
plunksnas ir paleidžia 
Tokiu būdu gaunama 
iš priešo teritorijos.

Su paukščiais kova 
sunki, ypatingai su 
<urie gaudomi Belgijoj 
abai augštai iškįla ir lekia 
vieną mylią į minu tą. Taigi, 
tokį “šnipą” nei pagauti, nei 
nušauti.

Bet negana to, kad paukš
čiai nešioja žinias, jie dar 
atlieka ir fotografų roles. 
Yra išrasta labai lengvos ir 
labai mažos mašinukės, ku
rios automatiškai ima pa
veikslus. Kada tik šnipui 
pavyksta įsigauti į priešo 
teritoriją, tai šnipas pririša 
paukščiui po kaklu tą maši
nukę ir belėkdamas paukštis 
nutraukia visą priešo terito
riją. Pin buvus paukščiui į 
savo vietą, tuojaus tuos pa
veikslus padidina ir mato vi
są priešo armijos padėjimą.

Pasirodo, kad visokios gu
drybės yra vartojamos 
žmogžudystėms.

švenčioniškis.

juos, 
žinių

labai 
tais, 

. Jie

Biznierių atydai
Antras Visuotinas Ameri

kos Lietuvių Seimas nutarė 
pagaminti tam tikrus ženk
lelius (štampas), kuriuos 
pardavinėjant, pelnas eis dėl 
pašelpos karėje nukentėju
sių lietuvių. Kaina vienos 
stampukės 5 c.

Kadangi męs, biznieriai, 
gana tankiai duodame štam
pas dėl savo pirkėjų (kostu- 
merių), — tai aš manau, kad 
visi lietuviški kostumeriai 
pilnai bus užganėdinti, gavę 
minėtas štampas, vietoje a- 
nų bizniškų štampų. Gauda-. 
m i šias štampas, daug geres
nę naudą gaus nuo biznierių, 
nes tuojni atliks labai svar
bų darbą, būtent pašelps sa
vo brolius ir seseris.

Biznieriai; Męs negali
me atsisakyti nuo šelpimo 
savo brolių šiame svarbiame 
momente! Męs turėsime 
juos šelpti, kartu su visais 
savo broliais darbininkais! 
Todėl mums bus patogiau
sias būdas davimo pašelpos 
per štampų sistemą.

Aš manau, kad visi biznie
riai, kurie tik norės šelpti 
savo brolius, privalo ir turės 
duoti savo pirkėjams minė
tas stamnas. Pirkėjai turi 
nepamiršti reikalauti nuo 
savo biznierių minėtų štam
pu prie kiekvieno pirkinio. 
Biznieriai galės duoti Štam
pas, maž-daug. sekančiai; 
kas pirks už $2.00 — tam ga
li duoti vieną — 5c. štampą, 
o gal daugelis galės duoti 
vieną štampą ir už $1.00 pir
kusiam ?

Todėl laikraščiu redakci
jos , (galbūt išleistuvės? 
Red.) čeveryku krautuvės, 
rakandu, aprėdalu krautu
vės, valgyklos etc. vi
siems yra galima minėtos 
stampos laikyti ir duoti sa
vo pirkėjams.

Aš gi iš savo pusės prisi
žadu duoti savo visiems pir
kėjams vieną 5c. štampą, 
nuo $1.00, t. y. kas pirks už 
doleri tavoro, tas gaus vieną 
5c. ženklelį. Vadinasi, tas 
pašelps 5c. savo brolius, bū
nančius didžiausiame varge.

K. Liutkus.

Pirmiaus męs žinodavo
me, kad šnipyste užsiima 
vien tik žmonės. Vėliaus 
atsirado ir šunįs. Iškilus ka
rėm, kaip žmonės šnipai, 
taip ir šunįs šnipai tapo pa
leisti darban. Suprantama, 
žmogus, pastodamas šnipu, 
gerai žino, kad kas minuta 
gali kristi, kas minuta gali 
tapti suareštuotu ir sušau
dytu. Tai paprastas šnipo 
likimas, kuris visiems žino
mas.

Šunįs gi to visai nežino, 
nes jie neturi tiek daug pro
to. Jie yra išmokinti šnipi
nėti ir suteikti žinių tiem, 
kurie juos mokino arba prie 
kurių jie prisirišę. Bet liki
mas jų toks pat, kaip ir žmo
nių. Ant karės lauko kaip 
tik pasipainioja šuo, tai į j: 
yra leidžiami zalpai, kad tik 
užmušus. Ypatingai tokių 

' šnipų turi daug Austrija ir 
to vien iš egoistiško aproka-į bai mažai ką žinotų. Ko- rusų kareiviams reikia ly-

_Nors mūsų 
dinti galima tik tada, kada literatūra da neturtinga, bet 
to reikalauja svarbios prie- ji jau turi knygų, iš kurių 
žastįs. Francijoj, pavyz- galima labai daug ko išmok- 
džiui, dėl palaikymo šeimy- ti. 
nos turto žinomam augštu- 
me, vartojama taip vadina
ma “dviejų kūdikių siste
ma”. Mūsų žvilgiu, toji sis
tema neišlaiko nei mažiau
sios kritikos. Dėl daugelio 
net dviejų kūdikių perdaug 
todėl, kad tėvai vos tik patįs 
pragyvena, bet kitiems — du 
kūdikiai visai mažai, kuo
met jie gali daugiau išmai
tinti ir atsakančiai išauklėti. 
Čia, žinoma, reikia imti aty- 
don gimdytojos - motinos 
sveikatos stovis. Ir tokiu 11 ėdamas gero pamato, žmo- 
žmonių, kurie gali auklėti į gus, nors ir tūkstančius

Tiktai reikia tikro noro.
Daugelis mūsų, taip sa- 

ikant, apsišvietusių vyrų 
nemoka reikalingiausių da
lykų, pirmučiausių dalykų: 
nemoka savo mintis .žodžiais 
išreikšti, nepažįsta aritmeti
kos, labai mažai žino ką- 
nors iš geografijos, bet mėg
sta kalbėti apie tokius daly
kus, kaip fiziką, chemiją, so
či j oi ogi ją, fiziologija etc. 
Žinoma, pas juos tankiai iš
eina, anot lenkų patarlės, 
“košė su kopūstais”. Netu-

me žinių sutrauką apie men- n°.ie šalyje nėra kalti, kad 
ka sekimąsi municipališku, neturėjo spėkų karę sustab- 
miest 1 krautuvių, taip vadi- dyt. Ir męs turime žiūrėt į 

“~ i “marketu”. .iuos visus, lygiai, kaip į
Čhicagoj, kaip’ sako “Tri- ‘■draugus, nepeikdami jų, bet gimas yra peiktinas i d__________ _______

(___ ", pirmas “marketas” ir^neguldydami savo galvos morališkas taip-pat, kaip ir kiai suprasti, kas knygose
buvo ginčų. Bet juk visuo- tapo įkurtas tarpe visuotino ijų apsirinktą taktiką, 
tinas seimas nesusirinko, džiaugsmo, bet jisai darė! 
kad sutaikinti partijas poli-, taip mažą biznį, jog daugiau 
tiškuose dalykuose. Kam .panašiu “marketu” jau ne
nepatiko socijalistų partija, norėta kurti. 7

'***> ~--* V* **^v**v^ 11V10 U LUl\UUUllVlUki

kūdikius, bet susilaiko nuo i knygų perskaitytų, visgi la-’ 
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namu “marketu”.
<<

juos visus, lygiai, kaip į vimo — tokių žmonių pasiek dėl? Dėlto, kad toksai žmo- giai šaudyti šunis, kaip ir 
; ir ne- gus jokiu būdu negali aiš- kareivius.

Bet štai, atsiranda treti 
šnipai — tai paukščiai. Ru
sija užlaiko tam tikras ba
landines stotis, kuriose ran
dasi tam tikros rųšies po ke
lis tūkstančius balandžių. 
Tuos balandžius mokina 
“šnipais”. Paima iš stoties, 
sukrauna į grotus, nuveža 
ant stoties ir išveža į kitą to- 

t ____ _______ ________ r.... ........ .......o_ Įima miestą. Ten jiems pri-
_________________ - (_.... liks naudingais susinervuoja, meta knygą į riša raštelius ir išleidžia. 
Smulkesnių to nepasiseki- ib?. .ar paskui tuos kelis vo-; draugijos nariais. i šalį ir paskui... nuo skaitymo Balandis iškįla į viršų, pasi-

Taip, prisilaikydami to-'atsisako. Aš žinau kelis taip sukalioja porą minutų ,apsi- 
, męs vienok padariusius. <..........................................

prie tam tikrų apystovų išsi-1 Da sykį atkartoju: apsi- lėkti į “namus”, 
reiškiame apie apsisaugoji-| švietimas reikalauja gero 
mą nuo apsiveisimo, ant vi-.pamato ir

tų skurdžiu, kurie prigaru- yra ' aiškinama. Manau, 
kiekvienas šiame dalyke su 
manim sutiks.

Kitą vertus, nesistematiš-

Taip elgiasi Amerikos, O- na tuzinus kūdikių/ 
'landijos, Švedijos ir kitų ne- ~ - ........... _

____  |utral'iškų. šalių socijalistai. daugiai?'kūdikių“1, „„„ ____ ______ __________ 
..... _____ ____ Miestavos Jįe nestoja nei uz tą, nei uz įam, jų įgyjamo turto dalįsi-kas apšvietos jieškojimas

tie įsikūrė tautininkų parti--krautuvės Indianapoly ir kitą pusę. Tuo tarpu, palai- ■ mažesnės—tas jiems pa-Maugelį į desperaciją įtrau- 
ją ir ant to jų yra šventa va- Portlande (Ore.), visai ne- kymas vienos kurios bentGįems anį naudos. Jie bus kia. Žmogus paima skaityti 
lia. , i pavyko. New Yorke — pir -; pusės paverstų mus į parti- priversti ir patįs dirbti, pa- tokią knygą, kurią suprasti

Bet vieną dalyką visi dele- mas savaites buvo didelis'?antus ir, galbūt, paskatin-’nau(Įoti darbe

Jei pasiturinčiam žmogui 
ir, aviu

f O C- L <_? tz «7 * « V • • *r • • •i mažesnės—tas jiems pa- daugelį i desperacija įtrau-

gatai turi šventai pildyt, pasisekimas, vėliaus reikėjo’ūi eit ai 
Tas dalykas seime vienbal- smarkiai remt iš šalies, 
šiai nutarta. Tuo dalyku yra ;

. ........ _........... .„j savo žinoji- jis da nėra prisirengęs, ir
r paskui Burcevo, į mus įr įgyta mokslą, tokiu i kas tada pasidaro? Žmogus 

kuris šaukia apie rusų teisy-j pūdu jie .
kurieįsteigimas beparty visko f on* ■ mo (teisingiau— ne taip di- kiečius socijalistus, ' __ _______

do šelpti nukentėjusioms, delio sekimosi) priežasčių vyko netj Italiją, kurstyti ją.ięios pažiūros, 
nuo karės lietuviams. Tą nu-.yra gana daug, tarp kitko, ir ūne karės. -—4- 4...
tarimą užgyrė ne tik seimas,: tos, jog farmeriai nepristato I keblumų!
1 1 . - - vip-l Taigi, draugai, bukime ne-i 5,a uv viliai vuuiwu. V Į

mok, jeigu abelnas susiprati-Į utrahski.
mas Amerikos darbo žmonių
būtų didesnis, jeigu miestai 
daugiau dabotų darbo žmo
nių reikalus, jeigu kapitalis-i kininko” NN. — 34 ir 35.įstebėti, 
tiška spauda neturėtų tokios | Pirmame telpa ponų J. Ba- į vaisiaus

bet net ir tautininkų konfe-;ganėtinai produktu. Vie-1 
rencija po seimui.

Todėl visų delegatų prie
dermė nurodyt visuomenei, 
kuri juos pasiuntė, kuo sei
mas vadavosi, įkurdamas 
fondą.

Jeigu kuris nors delegatas 
stengsis sumaišyti žmonėms 
pėdas net fondo reikaluose, 
jeigu jisai stengsis diskredi
tuoti net tą didį darbą, kurį 
seimas atliko — tai visuome
nė turi žinoti, kaip reik pa
sielgt su tokiais ponais.

Švarių, padorių žmonių 
tarpe tokiems šalaputroms 
neturi būt vietos!

PILDANČIAM SĄJUNGOS 
KOMITETUI.

Rekomenduotume Pildan
čiam Komitetui Lietuvių So- 
cijalistų Sąjungos ištirti:

1) Ar teisybė, kad ponas 
F. Živatkauskas varde S. L. 
A. dalyvavo tautininkų kon
ferencijoj po visuotinam sei
mui?

Tuomet išeitų

“LIET. ŪKININKAS”.
Gavome du “Lietuvos Ū-

didelės įtekmės, tuomet mie-jsanavičiaus ir D. Malinaus
ko deklaracija, kurią p. Yčas 
perdavė Durnai, ministerių 
pirmininkui ir didžiam kuni
gaikščiui Nikolajui Nikola- 
jevičiui.

“Ūkininkas” nuo savęs 
nieko nepriduria. Matomai, 
nevalia rašvti teisybė! 
Straipsnyje “Prūsu Lietu
va” išreiškiama viltis, kad 
sugriūtų siena tarpe Prūsų 
ir Didžiosios Lietuvos.

Agronomas J. Kriščiūnas 
praneša, kad karei ištikus, 
liovėsi veikimas Marijam
polės Ūkininkų Draugovės.

Straipsnyje “Remkime 
vienas kitą” — rašytojas 
kviečia dėties į kuopas, kad 
pagelbėjus apleistus ūkus 
apdirbti.

stavoms krautuvėms daug 
geriau sektųsi ir tai juo la
biau, kad praktika parodė, 
jogei tose krautuvėse viskas 
pigiau parduodama.

Kad municipališkos krau
tuvės gali net numušti pra
gyvenimo brangumą, tą pa
rodė tūlų Europos miestų 
pavyzdys. “The. New Re
view” (už rugpjūčio mėn.) 
savo apžvalgoje nurodo į 
Budapešto. (Vengrijoj) pa
vyzdį. Prieš tūlą laiką Bu
dapešte pragyvenimas buvo 
labai brangus, bet įkurus 
miestavų krautuvių, per pa
staruosius keturius metus 
maistas Budapešte atpigo 
net ant 19 procentų, kuomet

dairo ir leidžiasi, kaip kulka, 
Per keliatą 

valandų, balandis pribūna
....v ..... ........ , .........   .. sistematiškumo. savo stotin ir atneša žinių,

sados arba laikinai, taigi dėl | Pirmiausia kiekvienam rei- Tai pirmos jų repeticijos, 
to tikslo įrankiai turi būt kia susipažinti su lietuvių Tokias repeticijas daro nuo- 
vartojami tam tikruose atsi-i kalba. Tas nėra sunku. Rei-'latos.
tikimuose. Be to reikia pa-1kia nusipirkti lietuvių kal-| Kada iškįla karė, tuomet 

cad užsimezgusiu |bos gramatiką ir atydžiai. iš tų stočių yra imami balan- 
sunaikinimas yra i mokintis. Žinoma, darbas džiai ant karės lauko. Jei- 

įpeiktinas morališku žvilgiu eina daug sparčiau, jei yra;gu kur kariumenė tampa ap- 
ir įstatymiškai baudžiamas, kam pamokinti . Bet ir pa-j supta ir negali paduoti jokių 
Todėl, kada apsiveisimas jau 
įvykis, nors tai būtų ir nese
niai, su tuom reikia skaity
tis, kaipo neišvengiamu. 
Ypač dar dėl to, kad tokis 
vaisiaus sunaikinimas tan
kiai esti pavojingas moters 
gyvybei. Tiktai tokiuose at
sitikimuose, kada moteris 
pavojingai serga, daktaras 
gali pertraukti vaisiaus išsi
vystymą. Bet tai galima da
ryti, kaip jau minėta, tik ta
da, kada labai svarbios prie
žastįs to reikalauja.

Prie tų svarbių priežas
čių reikia skaityti pavojin
gos ligos, kurios galėtų blo
gai atsiliepti ant kūdikio or
ganizmo. Įrubežiavimo kū-

jjcl* I DU | / Vtl II |jauuvil JUA1Ų

čiam galima pramokti. Ži- žinių, tuomet rašo raštelius, 
noma, reikia kantrybės. Pa- riša 
rankiau keliems susitarus plunksnas ir leidžia, 
kartu lavintis. Kas susipa- 
žįs su lietuvių kalbos grama
tika, tam ir angliškai bus 
daug lengviau išmokti. Gra
matikos rankvedžius galima 
rasti knygų katalioguose. 
Gramatiką reikia ypač aty- 
džiai studijuoti, nes be jos 
nėra galima aiškiai suprasti, 
kas rimtesnėj knygoj rašo- 

, ma.
Antru dalyku yra aritme

tika. Kiekvienas žino, kad 
aritmetika yra labai reika
lingas, būtinas dalykas. Be 
aritmetikps veik apseiti ne
galima. Aritmetiką be mo-

juos balandžiam į 
Balan

džiai tuojaus pribūna į tą 
vietą, išikur jie buvo paimti. 
Tie balandžiai skiriasi nuo 
paprastų balandžių tuom, 
kad jie niekur neapsistoja, 
nepaklysta ir visuomet pri
būna į savo “gimtinę” . Reiš
kia, jie dideli “patrijotai” ir 
iš jų nėra socijalistų.

Franci ja ir Belgija turi 
tam tikrus paukščius, kurie 
veisiasi Belgijoj. Tuos 
paukščius gaudo, prijaukina 
ir paskui jie tą pačią rolę lo
šia, kaip rusų balandžiai.

Bet štai kas reikia paste
bėti, kad tais paukščiais ne

Apsivesti arba ištekėti, 
idant pridėti prie savo vardo 
titulą, reiškia pirkti už per
daug brangią kainą nieko 
nevertą menkniekį.

Apsivesti tam, -kad turėti 
gražią moterį, vis tiek, kaip 
užmokėti brangiai už šmote
lį žemės, iš kur žiūrėti ant 
dangaus, kuris visam svietui 
priguli.

Pirm apsivedant reikia ii- 
gai mąstyti prie veidrodžio 
ir prie pinigų krepšio.

P. Mantegazza. s
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Lietuvos

prašome

— neužsiganėdi 
Nejaugi visai ne

- po nagu ir atliktas kriu 
pasigailėk... Taip!.... Ti

Šiame kritiškame padėjime caras nesigaili pavergtom tautom autonomijos. Kuri tauta tik pareikalauja, 
caras tuojaus ir pakiša jai autonomišką blyną. Bet kaip tik tos tautos žmonės prisiartina paimt tą blyną, tuo-

(Tąsa).
— Man, aš sakau, nusispjaut ant visko, 

— daryk, kaip sau nori, — piktai, užkimusiu 
balsu pratarė Smarkuolis.

— O-o! — tykiai atsiliepė Gailiaširdis.
— Tik aš tau sakau, jeigu tu taip pra

dėsi elgtis, tai aš tau ne kompanas! Na, ge
rai

Tokia “autonomija” buvo dalinama 1905 metais laike revoliucijos, tokią “autonomiją” gavo šįmet lenkų 
tauta tokią “autonomiją” gaus ir lietuviai, jei caro maldaus.

labai smūtna pasi- 
Nežinau, kaip ilgai 

Mūsų Šiaulių, 
niekas dar neuž-

neveža.
riuniene
atėmė n e Iii
vežimus. Žmonės verkia die
ną ir naktį ir laukia mirties. 
Gaspadoriai apleidžia viską 
ir bėga, tai kareiviai, atėję, 
pjauna gyvulius, skerdžia 
kiaules ir daro, ka nori.—Z L-

Iš Šiaulėnų par. (Šiaulių 
pa v.) rašo A. Zubkui į Man
chester, N. Ii. — Pamiškė- 
lių sodžiuj paėmė vaiskan 
Konstantina Zubku, Alek-V 4 z

sandravičia, šiukšniuka, du 
Sakiuku, Sakalauska ir dar 
daugiau pažįstamų.

Dahm
darė
gyvi būsime 
tuo tarpu

Y. — Nesiųsk meldžiamasis, 
pinigų, nes nebegalima jau 
išimti iš pačtos.Mūsų žmones 
varo visus į Siberiją, taigi, 
nerašyk man laiško. Pas 
mus dedasi baisenybės. At
ėmė karves, arklius, ratus, 
taip išrinko, kad tik po vie
ną karvę bepaliko.—

Kitame laiške iš tos pat 
Platelių parapijos praneša
ma, kad prūsai, kaip girdėti, 
keliasi Palangon ir Liepo-

tingų yra nieku, valdonai su
šaukė minią žmonių ir liepė 
jiems žudyties. Tūkstančiai 
be kojų ir rankų, kiti jau pas 
Abraomą žengia ant kelių. 
Sv. Petras raktų nepadeda! 
Dabar dangaus durys neuž- 
siveria. Karės arti, — o męs 
kurti — nieko nežinome. 
Laikraščiai sulaikyti, o ku
rie ateina — tai paduoda tik 
tiek, ką valdžia liepia. Prie
šai rusų norėjo užpulti Kau
ną ir čionais padaryti sker
dynes, bet nepavyko ir da-

I.š Žemalės par. (Telšių 
pav:) rašo Bytautui į Cam
bridge, Mass.—Męs ir gavo
me atiduoti penkias karves 
ir du vežimu dobilu. Arkliu 
pas mus nepaėmė, o nuo ko 
paėmė, tai tuoj Telšiuose at- 
Ivgino. Už karves ir pašarą 
dar nieko nemokėjo. Sako, 
už mėsą mokės po 4 rub. 80 
'kap. už pūdą. Apie karę, tai 
jūs žinote daugiau* negu 
nęs. Javai pas mus šiemet 
užaugo tiktai ant pusės, kaip 
pernai.

Iš Platelių (Kauno gub.) 
rašo A. Andrui i Yonkers, N.v z

š Šiaulių (Šiaulių pav.) 
o K.Latvėnui į Elizabeth, 

. — Męs tik 
viešpaties, kad duotų perga
lę musų ciesoriui ant neprie- 
teliaus. Pas mumis,Radviliš
ky, labai daug kariu menės. 
Vieni išeina, tai kiti ateina. 
Vieni eina linkui Kauno, kiti 
—linkui Raseinių. Męs visi 
esame labai nusigandę. O ir 
r*ip šiemet labai prasti me
lai. Nuo pat pavasario ne- 
urėjom lietaus. —

Iš šalakonių (Kauno g.) 
l asoma vienam mūsų skai
tytojui iš Philadelphijos. 
Va. — Dabar pas mus pras
tos naujienos . Kiek verks
mo, kiek ašarų! Radvilionių 
kalvį išvarė į karę, Stalmo- 
ką, agrodninką Grainską, 
šalakonių Grigaliūną Anta
ną ir Poznanskį. Dievas ži
lo, kaip mums išeis. Visus 
gyvulius atima, drabužius 
surašo. Kur geresni — tai 
atima. Šiuomi tarpu gyvu
lius ima tik iš Telšių, Kauno 
ir Raseinių pavietų. Žmo
nes vaikščioja, kai]) apmirę. 
Klebonas liepia melsties, sa
kydamas, kad neturime kito
niško ginklo.

Kas turėjo pinigų, ar ne
turėjo — tai paliko visi ly
gus. Iš Radvilonių dvaro 
išvarė visus vokiečius. Tas 
dvaras priklausė baronui 
Roppui. Kur juos išvarė — 
nežinia. Vieni sako Vilniun, 
kiti Kaukazan, treti — Sibi-

SKAITYTOJAMS.
Labai malonu, kad skaity

tojai atsiliepė mūsų meldžia
mi ir prisiunčia gautuosius 
iš Lietuvos laiškus. Vienok, 
gaudami tūlus laiškus, vistik 
nežinome, iš kokios vietos 
Lietuvoje jie yra atsiųsti. 
Dar kartą meldžiame pažy
ra ė t.

Būtų gerai, kad neįskaito
mus laiškus adresantai patįs 
perrašytų savo ranka ir,per
rašę, mums prisiųstų. Tuo
met, sutaupytume daug lai
ko. Perrašant galima aplei
sti vietas, kur yra ypatiški 
pasveikinimai ir nusiskundi
mai. Red.

Drg. D. Klinga, gerai ži
nomas sąjungiečiams, rašo 
is Vabalninku (Kauno g.): 
— Čia būnant, tai vistiek, 
kaip bačkoj būtum uždary
tas. Dabartinė karė visai 
mus atskyrė nuo pasaulio. 
Rusijos laikraščius cenzū
ruoja kariška valdyba. Ne- 
kurie iš laikraščių visai jau 
nebeišeina. O kuomet kares 
cenzūra perleidžia per savo 
rankas visą medžiagą, tai 
nesunku suprasti, kokia ver
tė tų “žinių”. Mums begali
ma žinoti tik tas, kas dedasi j bar viskas plešką. Prūsuose.

Tik ugnis su dūmais ir bal
sas kanuolių.

Turėsime į valias ubagų. 
Jau po japonų karės buvo 
daug, o dabar dar daugiau

ran. Išsivežti nieko nedavė.
Pas mus buvo valsčiaus 

susirinkimas. Ir dabar rei
kės našlių laukai apdirbti be 
jokio užmokesčio ir duoti 
drobės po penkis aršinus dėl 
sužeistųjų. Iš mūsų atėmė 
ratus, užmokėję 60 rub., tai 
dabar negalime važiuoti. —

Iš Kalvarijos (Suv. gub.) 
rašo J. Soliui į Clevelandą: 
— Pas mus prasidėjo di
džiausios karės. Kalvarijoj 
per keturias dienas matėm 
tik dangų ir ašaras. Darbai 
visai apsistojo. Nieko ne
dirbame. Viskas tai]) pa
brango, kad už pinigus ne
galima gaut pirkti. Ir pas 
mus daugybę suėmė į kariu- 
menę. Raudonbiliečius taip- 
pat suėmė. Likosi tik maži 
ir seni. Negreičiausia rašy
kit. Mažu, dar rasit mus 
neišvarytus. Iš Marijampo
lės, Vilkaviškio ir Kybartų 
žmonės bėga ir nežino kur. 
Męs visgi liksimės Kalvari
joj. Automobiliai žmones

Viskas užimta ka- 
Nuo gasp a dorių 

klius, ale ir

Iš Rygos praneša mūsų 
skaitytojui Balčiūnui, Atho- 
ly, Mass., jog tame mieste 
daugelis, fabrikų visai susto
jo. Nekuriom fabrikam pri
trūko darbininkų. Nekurie 
meisteriai paimti—tai nebė
ra kas valdo mašinas. Tame 
na t laiške rašoma, kad dar
bininkai noriai ėjo į karę. 
Net dainavo dainas ir ruošė 
demonstracijas. Rygoje bu
vę ir tokie, kurie ėjo iš savo 
h’uoso noro, nors jiems ir ne
reikėjo eit.

Iš Oginių (Panevėžio pav.) 
rašo J. Mažeikai į Young
stown, Ohio, jog ten mano
ma. kad karė neilgai tesitęs 
—tik šešis mėnesius. Visur 
tik vargas, baimė, skurdas ir 
nusiminimas. O ypač dar— 
kad metai nekokie. Visur 
viskas iškepė. Dabar jau 
rugių sėja, bet, dėlei ‘sausu
mos, negalima sėti. Vasaro
jus buvo menkas. Daugely 
vietų linų nereiks rauti.

K. Undžius iš žemelių ra
šo savo broliui į Montello, 
Mass., atsisveikindamas su 
juo.’ Sako: “Dabar reikės vi
siems badu mirti. Dabar pa
simatysim tiktai ant sūdo 
dienos”.

M. Gorky. 4

DRAUGAI
Verte švenčioniškis.

lai būna šį sykį taip! Aš tave žinau...
— Tu juokdarys ir gana...
— Daugiau nei žodžio!
Gailiaširdis susirietė ir pradėjo kosėti, 

paskui, atsikosėjęs, sunkiai alsuodamas, 
tarė:

— Aš dėlto vis manau, kad pavojinga su

— Ko! gaila?
— Ko! Žmogaus gaila...
— Žmo-o-gaus?— nusistebėjo Smar

kuolis. — Še tau, jeigu nori! Paimkite, pa- 
uostykite ir vėl padėkite!... Tu turi gailią 
širdį, bet pas tave visai proto nėra! Ir kas 
tau tas tavo žmogus? Ar tu supranti tą? 
Štai jis, kaip tik tave pagriebs už sprando, 
tai... kaip blusą 
kis! Tuomet ii 
jam tuomet parodyk savo tą kvailystę, kad 
tu jo pasigailėjai!... Jis už tavo tą pasigai
lėjimą tave į miltus sutrins! Tavo visas 
žarnas į viršų išvers... Kas valanda po vie
nų colį tavo gislas tempia!... Ak tu, gailia
širdi!... Tu geriau prašyk dievo, kad tave 
be jokių pasigailėjimų, kai]) blusą prispau
stų ir viskas! Kad tave kur... Gaila!... 
Tfu!...

Smarkuolis buvo baisiai susinervavęs.
Jo balsas rūstus, pilnas ironijos skam

bėjo girioj, o aidas, atsiliepdamas, tartum 
pritarėjam. Jis žiūrėjo į savo draugą su 
panieka ir neapykanta.

Gailiaširdis išlengvo žingsniavo, nulei
dęs galvą žemyn, susikišęs rankas į ranko
ves ir, sukandęs dantis, klausėsi savo drau
go išmetinėjimų. Jo kojos pradėjo drebėti 
ir jis prabilo:

— Palauk truputį... Ir ko tu taip ant 
manęs užsipuoli? Aš pasitaisysiu... Štai, 
kaip tik ateisime kaiman... aš tuojaus nuei
siu... vienas nueisiu... ir tu visai neik. Kas 
tik po ranka paklius... pagriebsiu... Tuo
met namo! Kaip tik ateisime — aš gulsiu! 
Man labai sunku... Daugiau nieko nepa
sakok...

Jis buvo visai silpnas, jo kalba vos gali
ma buvo girdėti ir jis neapsakomai sunkiai 
alsavo. Smarkuolis apsistojo, neištikimai į 
jį pažiūrėjo, norėjo ką tai sakyti, bet numo
jo ranka ir vėl pradėjo eiti...

Ilgai jie ėjo ir nieko nekalbėjo.
Gaidžiai pradėjo giedoti, šuo sustaugė 

ir jo balsas atsiliepė girioj ir vėl išnyko; 
suskambėjo rytinis varpas... Iš kur tai pra
lėkė didelis paukštis.

— Turbūt, varnas, — pastebėjo Smar
kuolis .

Štai ką... — prabilo Gailiaširdis, sės
damasis ant žemės, — tu eik, o aš čia pasi
liksiu... Negaliu toliau eiti — mane smau
gia... galvoje sukasi...

— Tai tau, kad nori! 
nęs pratarė Smarkuolis.— 
gali eiti?

— Negaliu....
— Tai ir šventa!... Tfu!
— Aš visai nusilpnėjau...
— Kur tu čia nenusilpnėsi! Nevalgę 

visą laiką trankomės.
— Ne tame dalykas, matomai, jau 

man.... galas priėjo! štai kaip kraujai pra
dėjo iš vidaus bėgti!

Gailiaširdis parodė Smarkuoliui savo 
ranką, kuom tai apteptą, tas susiraukė ir 
švelniu balsu pratarė:

— Tai ką męs dabar darysim ?
— Tu eik... o aš pasiliksiu... Gal pasi

taisysiu...
— Bet kur aš eisiu ? Jeigu nueiti į kai

mą ir pasakyti, kad žmogus miršta...
— Ne, negalima... primušti gali...
— Taip ir gali atsitikti... Tik reikia pa

sirodyti !
Gailiaširdis atsigulė, pradėjo kosėti ir 

spjaudyti kraujais...
— Ar bėga kraujas? — stovėdamas ga

le kojų paklausė Smarkuolis.
(Pabaiga bus).

kaime ir apielinkėje. Na ir 
ko gero gali ten išgirsti! 
Nekuriems ši karė išrodo 
“kryžiava” karė, o po jos sū- 
dna diena. —

Iš Skardupių (Marijanų), 
pav.) rašo J. Gavėnui į Broo- 
klyną: — Dabar jau pas 
mus viskas nusiramino. Ka- N. J 
rė pasitraukė loliaus. Rusi
ja priešą atrėmė. Darbų da
bar turime daug. Stuikos 
eina kožna diena, žmonės i 
zapasą ėjo visi. Arklius tai
pogi visus atidavėm, kurie 
tiko. Už arklius užmokėjo. 
Kareiviai, eidami karėn, pui
kiai apsiėjo. Ką ėmė nuo gy
ventojų, už viską užmokėjo, 
žodžiu sakant, męs nedaug 
nukentėsim. (Dabar jau, 
veikiausia, ne taip, nes Su
valkijoj mūšiai po kelis sy
kius atsikartojo. Red.). Vo
kiečiai parodė save bjau
riausiais ir negražiai apsiei
na su paimtais nelaisvėn I 
žmonėmis. Rusija apsieina i 
gražiai . Aš savo akimis ma-; 
čiau sužeistus vokiečių ka-1 
reivius, su kuriais labai gra | 
žiai apsiėjo Rusijos ligonbu- 
čiuose. Ir valgis puikus ir 
patalas tinkamas. Mūsų į 
žmonės, lietuviai, nori, kad 
šią karę Rusija laimėtų, tik, i 
kaip girdėt, tai žydai ir vo
kiečiai yra priešingi.

Vagis norėjo pasinaudot i 
iŠ suirutės, bet valdžia užnė
rė vagim kilpą ant kaklo ir! 
tie aprimo.

Pas mus dar daug pūdy
mo nearta, o reik sėti žiemi
niai javai.—

Iš Prienų rašo J. Gaižaus-: 
kui į Glen Lyon, Pa. — Dėl 
garbės ir aukso, kas dėl pro-!

svarbiausia, kad męs kvaili! Ir ant tiek męs 
kvaili...

Tokie Smarkuolio išmetinėjimai, mato
mai, dar labiau kankino Gailiaširdį: jis visą 
laiką raivėsi ant žemės, dūsavo ir vaitojo.

— O, kaip aš pašėlusiai noriu valgyti— 
neapsakomai išalkau! — Smarkuolis užbai
gė savo kalbą.

Tuomet Gailiaširdis atsistojo...
— Tu kur? — Užklausė Smarkuolis.
— Eime.
— Ko tu taip... pašokai ?
— Eime!
— Eisime... — Smarkuolis irgi atsikėlė.

— Vienok iš to nieko nebus...
— Gerai... kaip bus ,taip bus! — numo

jo Gailiaširdis ranka.
— Matai, kokis narsuolis!...
— Ir kai]) gi ? Juk tu man per visą lai

ką niurnėjai, niurnėjai, graužei, graužei... 
O, viešpatie!

— Tai kodėl taip kvailai pasielgiai?
— Kodėl? ‘
— Taip!
— Ką aš galiu padaryti, kad man gai-

— Užtenka! — piktai sušuko Smar
kuolis.

Jis pasiėmė vytis, užsidėjo jas už pečių 
pasiėmė nežbaigtą pintinę po pažasčia ir 
prisirengė eiti.

Gailiaširdis irgi atsistojo, pažiurėjo i 
savo draugą ir nuėjo prie kumelaitės.

— Tpru!... Viešpats su tavim... nesibi
jok!... — pasigirdo Gailiaširdžio balsas. — 
Tpru, tpru... sustok!... Na, eik sau... ot ir 
eik... No-o, kvailele!

Smarkuolis žiurėjo, kaip jo draugas at
rišinėjo nuo kumelaitės snukio autskarius ir 
iš piktumo drebėjo.

— Ar tu eini? ! — tarė Smarkuolis ir 
pradėjo eiti.

— Tuojaus, einu — atsakė Gailiaširdis.
Abudu draugu, nardydami per krūmus, 

pradėjo eiti.
Paskui juos ir kumelaitė pradėjo sekti.
Paskui pasigirdo bildėsis, matomai, ku

melaitė nuo kranto nunėrė grabėn.
— Tai kokia kvailė, į grabę įkrito!... — 

apgailestaujančiai pratrrė Gailiaširdis.
Smarkuolis tik nosim sušnirpštė ii’ 

nieko neatsakė.
Beeinant jiems per giria, pasirodė mė

nulio šviesa, suteikdama geresnį kelią ir ne
duodama taip nardyti, kai]) pirmiau.

Draugai žingsniavo pirmyn; jiems eiti 
buvo sunku: jų kojos tai slydo, tai lindo į 
purvus. Gailiaširdis pradėjo sunkiai alsuo
ti. Smarkuolis, eidamas priešaky ,tarė:

— Štai ir eik, jeigu nori! O kur eiti? 
Ko jieškoti ? Tai vis tavo darbas!...

Gailiaširdis atsiduso ir nieko neatsakė.
— Pagaliaus, dabartinės naktįs trum

pesnės už žvirblio snapą... Pakol pasieksim 
kaimą, tai ir išauš... Ir kaip męs einame? 
Tartum ponios... išėję pasivaikščioti...

— Sunku man, brolau... — tykiu balsu 
pratarė Gailiaširdis.

— Sunku? — ironiškai sušuko Smar
kuolis. — Ar matai? O kodėl?

— Man labai sunku kvėpuoti... — atsa
kė Gailiaširdis.

— Kvėpuoti ? O kodėl sunku kvėpuoti?
— Nuo ligos...
— Nuo ligos! Meluoji! Tau sunku 

kvėpuoti už tavo kvailumą.
Smarkuolis apsistojo, atsisuko prie sa

vo draugo, prikišo pirštą prie pat nosies, pa
grasino ir pridūrė:

— Tu iš savo kvailumo negali kvėpuo
ti... taip! Supranti?

Gailiaširdis nulenkė galvą ir, prasikal
tėlio balsu, tarė:

— Suprantama...
Jis dar norėjo ką tai sakyti, bet pradė

jęs kosėti, atsirėmė drebančiomis rankomis 
į medį ir ilgai kosėjo, trypė, kojomis ant 
vienos vietos, kratė galvą labai išsižio
damas.

Smarkuolis visą laiką žiurėjo į jo pamė
lynavusį veidą, apšviestą mėnulio šviesa.

— Visus velnius tu čia iš miego paža
dinsi... — liūdnai pratarė Smarkuolis.

Kada Gailiaširdis atsikosėjo ir atsikvė
pė, tuomet jam, paliepiančiu balsu, pasakė:

— Sėskimės... tu turi pasilsėti!
Jie atsisėdo ant šlapios žemės. Smar

kuolis susisuko papirosą, užsidegė, parūkė, 
paskui pažiūrėjo į savo draugą ir tarė:

— Jeigu męs namie turėtume nors kiek 
maisto, tai galima būtų eiti ir namo...

— Tas tiesa... — palingavo galva Gailia
širdis.

Smarkuolis pažiūrėjo į jį ir vėl pradėjo:
— Kadangi pas mus namie nieko nėra, 

tai męs turime eiti...
— Taip... turime... — sunkiai atsiduso 

Gailiaširdis.
— Nors męs ir neturime kur eiti, nes iš 

to mūsų vaikščiojimo nieko nebus... Kas
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Laisvietis.

TEGUL JIE SAU ZAUNIJA
O MĘS DIRBKIME!

“Draugo’ redaktorius , k t i p ta pifįįa 
ant trikojo užsirioglinusi, skelbia, apsilaižy
damas iš džiaugsmo:

— “Ar aš nesakiau! Ar aš nesakiau'.
Tai buvo tuščias seimas. Jisai inieko nenu
veikė. Ten tik varžytasi dėl pirmininky- 
stės!” . s

“Draugo” redaktoriui turavoja Paršas, 
kuris, neturėdamas geresnio darbo, balado
jasi po lietuviškas kdionijas ir aušina 
burną:

— “Taip, taip, kunigėli! Vat, mū
sų — tai bent seimas buvo. Jie nieko nepa
darė. Jie nenutarė pasiųst delegacija pas 
prezidentą Wilsonu, jie neįgaliojo mane būt 
lietuvišku dignitoriam, kuomet po karri su
sirinksim pasidalint skerstuves. Jie niek
šai, o aš tai vyras. Ir maniškiai!”-

* Tiemdviem ponam prigeTtsti zaunyti 
•dar keli tuzinai nusipenėjusių meitėlių, ku
rie gyvena klebonijose ir keli puskapiai da
vatkų.

Tūlas Krušinskas iš Brooklyno, pasa
kodamas apie Lietuvos stovį, ilgą istoriją 
privedė apie tuos, kurie nori kovot su pei
liu. Tai, mat, būk tai esą socijalistai. Ga
lima laukti, kad tie avigalviai ir bezmenai 
pripliaukš dar devynias galybes nebūtų da
lykų.

Mūsų tautininkai, stovėdami viduryje, 
prunkščia, purtosi, kaip pilotai, mazgoja 
rankas.

Geresnieji iš jų, tiesa, ragina prie au- 
kavimo Lietuvos šelpimo Fondan (“Tėvy
nė”), bet dauguma tyli, pakampiais zurza, 
pigias paskalėles leidžia ir parodo didžiau- 
sį apatiškumą, atšalimą veikime. Tasai 
jų atšalimas, neutralitetas — yra gausiau
sias vanduo juodosios partijos malūnui.

Tai tokia situacija dabar.
Ką gi reiškia tos begėdiškos klerikalų 

zaunos? Aš pasakysiu, ką jos reiškia. Jos 
reiškia tą, jog klerikalai nori, idant Lietu
vos gelbėjimui būtų surinkta komažiausia 
aukų. Juodojo sutono garbė, įvairių šala- 
putrų autoritetai mūsų juodajai partijai 
daug daugiau rūpi, negu Lietuvos šelpimas.

Jeigu tai būtų politiškai dori žmonės, 
jeigu jiems ištiesų rūpėtų, kad vargingai 
tėvynei butų kodaugiausia suaukauta, tai 
jie turėtų taip padoriai šnekėt, kaip šnekėjo 
neseniai Brooklyne katalikiškas vargoni
ninkas Kvedaras. Tasai vyras buvo Chi- 
cagos seime ir, parvykęs namo, pasakė dide
liame katalikų mitinge: “Katalikų seimas 
buvo Chicagoj, o tautininkų ir socijalistų 
Brooklyne, bet, nors abiejuose seimuose 
dalyvavo įvairių pažiūrų žmonės, vienok ir 
vienam ir kitam seimui rūpėjo šelpti Lietu
vos žmones ir abudu seimai įkūrė fondus”.

Taip šnekėjo paprastas, eilinis katali
kas ir iš jo šnekos negalima piktinties. Ma
tomai, jam nuoširdžiai rūpėjo, kad vienan 
ar kitan fondan plauktų gausiausios aukos 
ir, nors jisai agitavo už savo fondą, vienok 
nešmeiže savo politiškų priešų fondo.

Ot, jeigu jie visi taip elgtųsi, kaip Kve
daras, tai męs pasakytume, kad jiem rūpi 
Lietuvos šelpimas. Bet vadinami vadovai 
elgiasi visai atbulai. Purvinimai, niekini
mai, šmeižimai — tai amžinas juodosios 
gaujos obalsis ir net svarbiausioje tėvynei 
valandoje — jie liekasi, kuo ir buvę, Rymo 
barbarais.

Jeigu jie būtų nors šiek tiek dorais 
žmonėmis, jų būtų galima paklausti: argi 
turite darodymų, kad visuotiname seime 
įkurtas fondas yra partyviškas?

Juk neturite!
Visuotinam seimui užvis daugiausia 

lūpėjo įkurti toks fondas, kuriam niekas, o 
niekas nebūtų galėjęs užmest partyvišku- 
mą. Ir visuotinam seimui tatai pavyko pa
daryt. Bus šelpiama tik nukentėjusieji 
nuo karės. Autonomijos ir revoliucijos rei
kalai atskirti nuo fondo. Taigi, niekas, o 
piękas negalės pasakyt, kad pinigai bus su
vartoti ar ten revoliucijai ar autonomijai.

Panašus fondo sutvarkymas daro gar
bę seimo daugumai. Jeigu seimo socijalis
tai būtų norėję pasinaudot pinigais savo 
partijai, padėkime, revoliucijos kėlimui 
ar kam kitam, tuomet jie lengvai būtų galė
ję pravesti panašų nutarimą seime, nes jų 
buvo dauguma. O vienok jie taip nepadarė 
— kadangi jiems viršiausia rūpėjo beparty- 
viškas Lietuvos šelpimo fondas.

Aš pasakysiu, kad toks puikus nutari
mas daro garbę visam seimui. Kiekvienas 
aukautojas puikiai žinos, kad jo pinigai bus 
dorai suvartoti ir tik tokiam tikslui, kokiam

bus aukauta. Kas^orės'pjaaižkaūti revoliu
cijai ar socijaldemokratų partijai — tai jau 
savo keliu galės aukauti.Sąjungos tam tik
ron kasom Kas vėl norės aukaut autonomi
jos fondan — tai ir yra tam tikra kasa. Bet 
seime įkurta kasa — vienat hepartyviška,! 
vienat pavargėlių šelpimui. Intas šelpimas^ 
eina per rankas Mokslo Draugijos — kur 
yra ir kunigų ir tautininkų ir socijalistų — 
reiškia, aukos eis per beparty viškas rankas. 
Kito bepartyviškesnio kelio • niekas neiš
galvos.

Vadinasi, dabar kiekvienam juodai ant 
balto užžymėta pilniausias fondo ;beparty- 
viškumas.

Tai ko gi nori juodoji gauja, staugda
ma apie party viškumą? Ar ji sumuš ši
tuos mūsų argumentus, ar Ji galės danodyt, 
kati seimo norėta šelpt partijos, o ne varg
dienių minios?

Man rodosi, kad juodoji partija tyčia 
šaukia ir tyčia meluoja. Jie, mat, jaučia, 
kad su jų, Chicaginiu fondu, yra labai riek
tai ir jie mato, kad žmonės tą greitai pama
tys. Todėl jie, kaip tie čigonai, tyčia ant ki
tų rėkia. ;kad nugręžus svieto akis nuo 
saves!

Tik paniūrėkime, kaip yra su tuo juo
duoju fondu. Tonais svarbią rolę lošia tū
las Paršas, kuris kur tai užlaiko kokį tai 
biurą. Tas žmogelis fonde yra 'Jyožna a«.a- 
ba” ir tasai fondas taip sumaišytas su .tuo 
biuru, kad negali žinot, kiek tų pinigų teks! 
Lietuvoj vargdieniams, o kiek klius tam 
biurui. Sako, kad laike prakalbų irgi būna 
didžiausia košeliena. Dalis suaukautų pini
gų neva eina vargdieniams šelpti, o dalis 
tam biurui, kuris yra vienoje Paršo asaboje. 
Taigi, žmogus, aukaudamas Lietuvos varg
dienių šelpimui, visai negali žinot, ar nepa
inus tie pinigai anam biurui! (Žiūrėk “Nau
jienų” koresp. iš St. Charles, UI. N. 88).

Kokia nauda iš to biuro — Amerikos 
lietuviai puikiai žino. Tasai biuras dar nie 
ko neiškaulyjo ir nieko neiškovojo. Tik ta, 
mat, garbė, kad Paryžiuj žino, jog ant svie
to yra tokis Paršas.

Beto, dori katalikai dar vieną dalyką 
turėtų įsidėt į galvą. Laike revoliucijos 
1905 metų tasai Paršas organizavo Valstie- 
■ių Sąjungą, kurios programa labai panaši 
socijalistų revoliucijonierių programai. Bet 
paskui, kada pamatė, kad iš revoliucijos biz
nio nepadarys, tai metėsi prie tautininkų. 
Vienok, jisai aprokavo, kad bus riebiau ka- 
marotaut su klebonijom, tai dabar ir su tau
tininkais piktuoju.

Tai matot, kad tas žmogus lankstos, 
kaip pyplys ir kas gi gali žinot, kad už ke
lių mėnesių jisai savo kromelį nepaves kitai 
nartijai?

Su tokiais vyrais,sakyčiau, visom parti
jom reikia būti atsargiom!

Vienok, tai dar ne viskas dėl to chicagi- 
aio fondo. Daug pinigų bus išleista biurui, 
paskui vėl kelionėms pas prezidentą, rašy
mui įvairių popierų, Vienok dalis, veikiau
sia, bus nusiųsta Lietuvon,

Per keno rankas tie pinigai eis? Žino
ma, per kunigų, nors gal būti, del svieto 
akių, pridės ir kelis paklusnius tarnus iš 
svietiškųjų. Męs gi žinome, kad Lietuvoj 
nė va veik tos parapijos, kur kunigai nesi
pyktų su parapijonais. Tenais kįla amžini 
ergeliai tai dėl gaspadinių, tai dėl bažnyčių, 
tai dėl komitetų ,tai dėl skaitymo*pirmeiviš- 
kų laikraščių. Argi yra nors mažiausia gva- 
rantija, kad pinigai bus išdalinti beparty- 
viškai? Žinoma, nėra.

Taigi, matot, kaip stovi dalykai su juo
duoju fondu.

Visai kitaip dalykai stovi, kaip jau pa
sakiau, su bepartyvišku fondu, įkurtu 
Brooklyno seime. Ten politika atskirta nuo 
medžiagiško sušelpimo, ten jokiems biu
rams pinigai neklius, ten pinigai eis per ran
kas bepartyviškos Mokslo Draugijos,ten ka- 
sieriai žmonės bepartyviški ir garbės verti, 
lygiai, K. Šidlauskas ir T. Paukštys!

Prie tų pinigų jokia partija nebus pri
kista, nes partyviški reikalai atskirti nuo 
bendro fondo.

Taigi, matot, kaip gražiai visuotinas 
yinuis viską sugalvojo. Ir kada buvo balsa
vimas apie fondą — tai jokio partyviško pa
sidalinimo nebuvo. Veik vienbalsiai nutar
ia steigti tokis fondas, kaip aš čia nuro
džiau.

Vadinasi, visuotinas seimas iš to atžvil
gio puikiai pavyko. O juk jisai tuo tikslu ir 
buvo šaukiamas. Juk tik ir norėta vyriau
sia, kad mūsų broliai ir seserįs būtų sušelpti.

Dabar, vyrai ir moterįs, prie darbo!
Dabar parodykim dūosnumą, kokio ne

parodėme ligišiol! Kas gyvas, turi sukrusti 
darban. Tegul Paršai, Kemešiai ir Comp. 
balamutina žmones, o męs dirbkime.

iPASIKALBEJIMAS ROŽYTES SU MOTINA.

—Gerą dieną, Rožyte!
—Ačiū, mamai, ačiū.
—Pasakyk tu man, Rožy

te, kur tu per visą laiką bu
vai, kad aš tavęs nemačiau?

—Aš, mama, turėjau daug 
darbo. Męs parengėm “Rau
donąją Savaitę”, tai darba
vausi išsijuosus.

—Ar tai pas jus būna rau
donos savaitės? Pirmą sykį 
savo amžiuj girdžiu, kad bū
tų raudona savaitė.

—Nieko ypatingo,kad ma
ma nesupranti, - ką reiškia 
“Raudonoji Savaitė”.

—Čia ir Saliamonas nesu
pras, ne tik aš.

-—“Raudonoji Savaitė” tai 
reiškia agitacijos savaitė,, 
per kurią męs varom agita
ciją, prikalbinam žmones 
prie Socijalistų Sąjungos, 
užrašinėjam laikraščius ir 
taip toliaus.

— Viešpatie tu šventasis! 
Tai tu vėl pradėjai su tais. 
cicilikais draugauti? Nu
jaučia mano širdis, kad tas 
tau ant gero neišeis. Tu ne
nueini į bažnyčią ir nepasi
klausai, ką kunigėlis pasa
koja, bet trankaisi su bedie
viais. Jau aš sakau, kad tu, 
Rožyte, nusisuksi sau spran
dą, bet tuomet nerugok ant 
manęs.

— Et, mama, tu vėl savo 
seną giesmę giedi. Aš tau 
sakiau, kad tu apie mane ne
sirūpink. Geriau pasakyk 
man, kam aš tau buvau taip 
reikalinga? Gal vėl suradai 
kokį ten zakristijoną ii’ pra
dėsi man jį piršti?

— Ne, Rožyte, aš tau dau
giau jaunikių nepiršiu, nes 
tu juos visus išjuoki. Aš no
rėjau tavęs paklausti, ar tu 
nežinai ką nors apie vainą?

— O kas gi tau žingeid- 
žiausia iš karių, ar karių ki
limo priežastįs, ar kas ki
tas?
- — Priežastis aš pati ži
nau, bet tu man pasakyk, 
kr s pergalės, ar ruskis, ar 
prūsokas?

— Negalima, mama, tei
singai pasakyti, kas perga
lės, nes teisingų žinių nėra. 
Kiekviena šalis giriasi, kad 
jinai laimėsianti. Bet kas 
tau iš to naudos, kuri šalis 
laimės? Juk mums, darbi
ninkams, tas pats bus ar ru
sas laimės, ar vokietys.

— Aš manau, Rožyte, kad 
po vainai bus lengviau gy
venti. Vainoj daug išmuš 
žmonių, tai paskui bus dau
giau darbų. Dabar daug 
yra be darbo, o vis dėlto, kad 
jau daug žmonių priviso ant 
žemės.

— Klysti, mama, taip ma
nydama. Karei pasibaigus, 
žmonės bus apkrauti dide
liais mokesčiais. Dabar vis- 
ką atima, laukus išmindžio

ki, gyventojus išveja toliaus 
r i po karei bus badas, o ne 

geresnis gyvenimas, kaip tu 
manai.

—- Aš tam, Rožyte, neti
kiu.

— Gali sau netikėti, bet 
tas atsikartoja po kiekvie
nos karės, tas pats bus ir da
bar. Taigi, mama, nesirū
pink sužinoti, kuri šalis lai
mės, bet geriau .ištirk prie
žastis karių ir kodėl jos kįla.

— Aš, Rožyte, ir taip ži
nau, kodėl vainos kįla, tai 
kam man tuom rūpintis? 
Kam bereikalingai galvą 
Kvaršinti?

— O iš kur tu, mama, ga
lėjai apie tai sužinoti? Juk 
tu jokių laikraščių neskai
tai ?

— Matai, Rožyte, tu vis 
giriesi, kad daug žinai, o jau 
labai’ pas mane klausi.

— Aš, mama, pas tave ne
klausiu, aš tik noriu žinoti, 
ar tu neklysti su savo žinoji
mu?

— Vainas, Rožyte, sukelia 
pats dievas, kad praretinus 
ant žemės nors kiek žmonių. 
Jeigu vainų nebūtų, tai tiek 
daug žmonių privistų, kad 
.nebūtų kur ir pasidėti: tai 
vis, Rožyte, dievo gudrybė.

— Ir koks kvailys mamai 
sakė? Ar tik ne nuo kuni
go girdėjai?

— Nebliuznyk taip ant ku
nigėlio, tu, nenrausburne, 
nos tuoj dantis išmušiu.

— Man rodos, mama, aš 
čia nieko blogo nepasakiau, 
kad būtų už ką dantis iš
mušti?

— Kaip gi ne! Kunigėlį 
kvailu pavadinai! Už tokius 
žodžius gali perkūnas už
mušti .

— Tik tu, mama, pamis- 
lyk, kaip neprotingai tas 
dievas pasielgtų, jeigu jis 
pirmiau leistų žmones ant 
žemės, o paskui vėl keltų ka
res, kad juos išnaikinus. 
Kaip bedarbes, taip ir kares 
sukelta kapitalizmas, kuris 
iš to turi naudą.

— Tai tu, Rožyte, gal sa
kysi, kad ir žmogus ant svie
to atsiranda be dievo valios?

— Aš tau, mama, apie tai 
nenoriu pasakoti, nes tu už
pyks).

' — Ar matai, kaip tu bijai 
pasakoti, nes žinai, kad aš 
tave galiu sukritikuoti.

— Aš, mama, tavęs nebi
jau, nes gerai žinau,, kad tu 
manęs nesukritikuosi.

— O kodėl katalikai turi 
daugiau vaikų, negu bedie
viai? Mat, dievas labiau 
myli katalikus, tai juos la
biau ir platina. Bedieviai gi 
nesiplatina.

— Taigi matai; nmrna, 
kaip tu pati save susikriti- 
kavai: ^pirfniau sakei, kad

dievas kares sukelia prareti- 
nimui žmonių, o dabar sakai, 
kad dievas katalikams duo
da daugiau vaikų, negu be
dieviams. Tai išeina, kad 
dievas daugiau ir naikina 
katalikus, negu bedievius. 
Ar ne taip?

— Tu vėl pradėjai apie 
dievą! Aš tave klausiau, 
kad tu man pasakytum, ku- 
■•is vainą išgrąjins — ar rus
kis ar prūsokas? Apie die
vą ii’ apie kunigus tu man 
nekalbėk!

— Bet kam tau jau taip 
reikalinga žinoti tie laimėji
mai ?

— Mat, Rožyte, aš girdė
jau, kai1) Gabrys sakė, jeigu 
ruskis išgrąjins, tai mūsų 
tauta pakils, o jeigu vokie
tys, tai mūsų tautai bus sun
ku gyventi.

— Kodėl gi dabar mūsų 
tauta nekįla, juk dabar ją 
valdo ruskis?

— Aš to nežinau, bet jeigu 
tu nori žinoti, tai aš kaip tik 
pamatysiu Gabrį, tuojaus 
paklausiu ir kuomet jis man 
pasakys, tuomet ir tau pasa
kysiu.

— Ne pas Gabrį, mama, 
klauskis, bet išsirašyk gera 
lau'bininkiška laikrašti ir ii v 4. C
skaityk, tai tuomet pati su
rasi.

— Tai tu nori, kad ir aš 
pavirščia cicilike? To jau 
nesulauksi.

— Mama, laikraštį skai- 
tvti, tai dar nereiškia soči j a- 
liste būti.

— Tai palauk aš pamisly- 
siu. O gal ir išsirašysiu.

Atelnos valgio gamini
mo taisykles.

# Gerai valgį pagamint nėra 
sunku ir laiko neperdaug te
užima, jeigu tik šeimininkė 
nori pasistengt, kad valgis 
būtų gerai pagamintas ir 
jeigu ji bent kiek su tuprn 
/ra apsipratus.

Kad gi eitai būtų galima 
vaigį pagamini, būtinai yra 
reikalinga virtuvėje gera 
tvarka. Reikalinga, kad vis
kas būtų ant savo vietos, kad 
visi reikalingi valgio gami
nimui dalykai būtų šeimi
ninkei parankioje vietoje, 
kur ji, greitai suradus, galė
ti! panaudot.

Svarbiausiu valgio gami
nimo dalyku yra, kad valgis 
nebūtų nei pridegintas, nei 
persūdiutas. nei pusžalias. 
Pą būtinai kiekviena šeimi
ninkė turi dabot.

Valgio gaminime labai 
daug reiškia šeimininkės 
skonis bei jos susipratimas. 
Nors ji ir pagal keno nors 
nurodymus verda ai’ kepa, ji 
gali daug dalykų atimt, pri
dėt ar permainyt.— tik ji tu
ri dirbt savo smegenine ir 
viską puikiai aprokuoti.

Bet tos šeimininkės, ku
rios visai apie valgio gamini
mą nesupranta, turi būtinai 
daryti taip, kaip buvo nuro
dyta, nes bemainydamos, ga
li tik sugadint. Nors ir visai 
mažai apie valgius teišma
nanti šeimininkė, vienok ga
li gerai pagamint juos, jeigu 
tik seks nurodymus..

Kiekviena šeimininkė tu
ri žinoti, kad mėsa, įdėta 
į verdantį vandenį, sulaiko 
savyje visas savo sultis, visą 
stiprumą. O mėsa, įdėta į 
šaltą vandenį (jei jo yra 
daug) ir tada užvirta — iš
mirksta ir išleidžia savo sti
prumą, savo sultis tame van
deny ir, jeigu ilgai virinama, 
tai neturi jokio skonio, jokio 
stiprumo arba maistingi, no. 
Užtai, verdant sriubą, ir no
rint, kad ta sriuba būtų gera 
ir nepaisant ant mėsos geru
mo, reikia mėsą su kaulais 
įdėti į šaltą vandenį ir ant 
mažos ugneles virinti labai 
ilgai — ė — 8 — 10 valandų. 
Tada sriuba bus gera, tiršta, 
o mėsa niekam netikusi»To

kia mėsa valgyt galima, bet 
joje mažai maistingumo lie
ka, vienok tam žygiui badą 
numalšint galima.

Užtai tokia sriuba yra ge
ra, dikta ir labai sveikas 
maistas. Norint gi, kad 
mėsa iš sriubos būtų geres
nė, reikia biskį mažiau vi- 
rint, taip apie 5 — valandas. 
Tada sriuba nebus taip dik
ta, bet mėsa bus geresnė. 
Tokią mėsą sutaisius su ki
tais gerais dalykais, galima 
pagamint labai gerą valgį.

Kepta ar spirginta mėsa 
ant mažos ugnelės pasidaro 
kieta, negardi, o ant didelės, 
karštos ugnies greitai kepta, 
yra minkšta, gardi, sultin
ga. Reikia, žinoma, dabot, 
kad,greitai kepant, nesudeg
tų ir užtektinai perkeptų.

Darbininkė.

Ne visai taip!
Pirmiausia turiu ištart ačiū 

Zosytei už gerą patarimą: 
“Vyručiai, nesikarščiuoki- 
te!” Bet man išrodo, kad 
karščiavimasis tamstų pu
sėje dar didesnis apsireiškia. 
Nelabai man norėtųs leisties 
į diskusijas, bet kad Zosytė 
pradėjo faktais bombarduot, 
tai aš turiu atsiliepti ir man 
išrodo, kad tie faktai ne vie
toje. Kada V. A. Z. buvo 
prisisavinus teisybę, tai aš 
paklausiau, kur faktai — ar 
ištikrųjų taip yra? Tai V. 
A. Z., vietoj atsakyt, pradėjo 
nurodinėt į vyrų ydas.

Ji atakuoja vyrus, primes
dama jiems blogą paprotį — 
rūkymą. Tai, iš dalies, būtų 
teisybė, bet kad Zosytė per 
toli nuvažiuoja, tai irgi vi
siems aišku. Zosytė išskait- 
liuoja, kad tie vyrai pralei
džia ant rūkymo į dieną 50c. 
— į savaitę — $3.50, o į me
tus $180.00. Žinoma, tą su
mą galima dar padidint, jei
gu męs kalbėsim vien tik 
anie turčius, bet neužnūrš- 
kim, kad turčių moteris pa
daro dar didesnes išlaidas 
ant visokių niekniekių, ne- 
?u vyrai. Aš pasakysiu, 
kad dauguma vyru suruko 
du nakeliu į savaitę — tai 
nadaro 10c. išlaidų į savaitę 
ant rūkymo. Aš manau, kad 
tokios sumos neužtektų mer
ginoms ant smogurių per 
čiela savaite.

Žinoma, čia Zosvtė primes 
tuojaus vyrams girtuoklia
vimą, bet ar moterįs su mer- 
o-inomis yra nuo to liuosos? 
Ar męs nematom, kas darosi 
ant katalikiškų balių, veseli- 
iu bei krikštynų? Visi ten 
iš vieno vartoja tą “dievo 
dovaną”, tik. žinoma, vyrų 
kišeniai daugiau nuo to nu
kenčia. »

Zosytė išranda, kad dau
guma moterų ir merginų 
neina į teatrus, kad ten vy
rai rūko. Aš manau, kad 
toks tvirtinimas nėra teisin
gas. Bandysim surast kito
kias priežastis. Nueikime 
męs į parapijonų balius ir 
ten pamatysim, kad ten pri
rūkyta tiek, kad net trošku, 
o vienok ten dailiosios Ivties 
netrūksta, kartais, net ir 
perdaug esti. Tas parodo, 
kad jos dūmų nebijo, o nu- 
eikim męs į pirmeiviu pa
rengtus vakarus — męs te
nais daug mažiau moterų ir 
merginu pamatysim, nors 
ten susirenka daugiau susi
pratę ir prisilaiko nuo rūkv- 
mo. (Pabaiga bus).

M. Titiškis.

So. Omaha, Neb.
Pradėjus L. S. S. 131 kuo

pai darbuotis, kas nedęldie- 
nis diskusijas laikyti, pradė
jo ir mūsų moteris judėti. 
Jos nutarė sušaukti visuoti
na vietos lietuvių moterų su
sirinkimą. kad sutverus Jco- 
kią nors moterų pašelpinę 
draugiją ant laisvų pamatų.

Genių Dėd& ,



LAIgya 5

KORESPONDENCIJOS
KUNIGO VARGAI.
Jersey City, N. J.

Pastaruoju laiku mūsų 
kunigėliui pradėjo taip 
bjauriai viskas nesisekti, 
kad vargšas pats nebežino, 
ką ir bedaryti. Ką tik jis 
nepradės veikti, kokį tik 
darbą nepradės dirbti, vi
suomet užsibaigia jo pralai
mėjimu, štai kelios savaitės 
atgal užsispyrė sutraukti 
visąs vietines draugijas po 
L. R. K. Federacijos vėliava. 
Kiek tai čia prisiėjo išeikvo
ti spėkų, kiek prisiėjo pada
ryti bereikalingų žygių, bet 
vaisių kaip nesimato, taip 
nesimato. Ir kaip-gi čia ga
li matyties, kadangi visas jo 
sumanymas netiktai ką tapo 
su panieka atmestas, bet ir 
jam pačiam prisiėjo išgirsti 

• tokių išmetinėjimų ir kriti
kų, kokių šventos jo ausys 
neikuomet nesitikėjo girdė
ti.

Antras nenusisekęs jo 
darbas, tai surengimas pa
šventinimo bažnyčios, lie
sa, nors šis darbas dar nėra 
užbaigtas, bet drąsiai gali
ma sakyti, kad pasekmės 
bus irgi ne kokios, kadangi 
žymiausios vietinės draugi
jos, kaip ve: Šv. Jono Krikš
tytojo ir D. L. K. Algirdo, 
griežtai atsisakė dalyvauti 
viršminėtoj parodoj. Ir aiš
kus dalykas, atsisakius nuo 
dalyvavimo vietinėms drau
gijoms, panašiai pasielgs 
draugijos ir iš apielinkės, o 
tuomet prisieitų kunigėliui 
vienam bažnyčią krikštyt.

Trecias, užvis didžiausias, 
jo nepasisekimas, tai kova 
su socijalistais. Juo labiau 
jis pradeda kovoti, juo la
biau visuomenė linksta prie 
socijalistų; kiekvienas jo iš
tartas ant socijalistų žodis, 
padaro du - tris naujus kan
didatus į socijalistus. Ir a- 
čiu jo nuolatiniai karštai ko
vai, vietinė 59 L. S. S. kuo
pa, bėgyje paskutinių pen
kių savaičių, nuo 25 narių iš
augo net iki 60 narių, ir dau
gelis dar vis žada prisirašy
ti. Ir jei jis nepaliaus vesti 
panašią kovą ir ant toliaus, 
tai aš »ei kiek neabejoju, 
kad trumpoje ateityje kuopa 
išbujos tokia didelė, kad ne
galės su ja susilygint nei vie
na iš vietinių pašelpimų 
draugijų ir tuomet kunigėlį 
gali patikti tokis likimas, 
kokis patiko savo laiku kun. 
Kaupą Pittstone.

Slaptukas.

ARGI JAU TAIP? 
Pittsburg, Pa.

“Laisvės” N75 ir “Naujie
nų” N72, tūpusiose iš Pitts- 
tmrgo korespondencijose tū
las. Gyvūnėlis nupeikia ’ vie
tos socijalistus ir pavadina 
juos “apsileidėliais” ir “bai
liais”. Gyvūnėlis sako, kad 
socijalistai nieko neveikią, 
biją pradėti veikti ir laukią 
kokių tai veikėjų.

Labai žingeidu žinoti, iš 
kur drg. Gyvūnėlis gavo to
kių žinių? Matomai, jis vi
sai nesusipažino su vietos 
lietuvių judėjimu, nesusipa
žino su socijalistų veikimu 
ir parašė korespondencijas.

Kad parodžius Gyvūnėlio 
klaidingumą,aš paduosiu tos 
miesto dalies socijalistų vei
kimą, apie kurią Gyvūnėlis 
rašė korespondencijas.

N.S. daly gyvuoja L.S.S. 
:55 kuopa. Dar pereitą ru-

rengti diskusijas ir per visą 
žiemą, kas savaitė, rengė 
jai. Prasidėjus vasaros 
karščiams, kuopa surengė 
keliatą išvažiavimų. Kuopa 
dalyvavo “Kruvinojo Nedėl- 
dienio” apvaikščiojime, Ge
gužinėj šventėj. Kuopa per 
'‘Raudonąją Savaitę” per vi
sus vakarus šį bei tą turėjo 
parengus. Pagaliaus per 
kuopos pasidarbavimą tapo 
sutverta teatrališka kuopa 
ir kooperacija, kurioj pati 
kuopa paėmė už $20.00 Šerų. 
Tai kas gi tą visą darbą atli
ko? Niekas kitas, kaip tik 
tie patįs darbininkai, kuopos

■ML

nariai, kuriuos Gyvūnėlis 
pavadino “apsileidėliais” ir 
“bailiais”. Aš turiu pasaky
ti, kad “apsileidėlių” ir “bai
lių” kuopa yra viena iš stip
riausių visame L.S.S. III ra
jone.

Pagaliaus, jeigu jau ir bū
tų “apsileidę”, kaip sako 
Gyvūnėlis, tai aš irgi nesi
stebėčiau. Reikia pažvelgti 
ir į darbininkų padėjimą. 
Veik visi darbininkai dirba 
plieno dirbtuvėse—tai pra
gariškas darbas, kuriame 
turi išbūti po 12—14 valan
dų. Po tokio sunkaus dar
bo, parėjęs namo krinti lo
von, kad pailsėti, o ant ryto
jaus vėl eiti tan pragaran. 
Bet ir į tai nepaisoma, bet 
veikiama, kiek tik galima.

Taigi visai bereikalingai 
Gyvūnėlis rašinėja tokias 
korespondencijas,nes jos ne
tik kad naudą neatneša, bet 
dar nupūldo energiją tiems 
Iraugams, kurie veikia. Jei
gu Gyvūnėlis yra toks smar
kus, tai kodėl jis neprisidėjo 
prie mūsų ir nepadėjo mums 
veikti? Juk mums tokie vy
rai labai reikalinga.

Patartina Gyvūnėliui pir
miau susipažinti su dalykų 
stoviu, o jau paskui apie juos

| gąi, deklamacijos ir tam pa
našiai. P. Tijušas sulošė 
monologą “Lietuviškas po
naitis”, T. V arnaitis—“Džian 
Bambos” spyčių pasakė, P. 
Sakas—monologą “Vienybė 
—Galybė”, F. Žičkus—“A- 
merika”; po jų buvo pasikal
bėjimas “Maikės su tėvu”. 
Ant pabaigos labai puikiai 
atliko dialogą “Šeimynos tė
vas” P. Sakas su T. Mikolo- 
junaite.

Abelnai, vakaras pavyko 
gana puikiai. Žmonių buvo, 
pilna svetainė ir visi ramiai 
užsilaįkė.

Pasirodė, kad vietos lietu
viai prijauČia tokiems vaka
rams, tai vertėtų tuoj aus 
pradėti mokintis atsakan- 
tesnį veikalą, kad greitu lai
ku galima būtų perstatyti.

Taigi, draugai ir draugės, 
nesnauskime, bet griebki- 
mės už darbo.

Maištų Tamošėlis.

Vaikų Skyrius”, j Dabar tie 
vaikai mokinasi deklamuoti,vaikai mokinasi 
monologų sakyti ijr savo te
atrą; vaikais vadovauja J. 
Katkauskas. Teatrališka 
kuopa nutarė savo atsižymė
jusiems aktoriams duoti do
vanų, kuomet jie turės prasi
šalinti iš kuopos.

Tik apgailėtina, kad daug 
teatrališkos kuopos senes
niųjų draugų atsitraukė iš 
kuopos ir tapo jos net prie
šais. Jie dabar grūmoja, 
kad kenksią kuopai, kaip ga
lėdami. Toks pasielgimas 
labai nedailus ir net žemiau 
kritikos. Negana to, kad 
jūs patįs nieko neveikiate 
ant visuomeniškos 
bet dar stengiatės 
kliudyti. Gėda!

Draugas J. A. Valentinas

Uralas.

So. Omaha, Neb.
Užstojus vėsesniem laikam, 

L.S.S. 131 kuopa nedeldie- 
aiu vakarais laiko diskusi
jas. Nors žmonių susirenka 
aeperdaugiausia, bet visgi 
pasekmės būna gana geros. 
Kas svarbiausia, tai moterįs

Šą dalyvumą. Pirmiaus gi 
to nebuvo.

Vieną nedėldienį, kada bu
vo diskusuojama apie sutei
kimą moterims lygių teisių 
su vyrais, moterų atsilankė 
nemažas skaičius ir laike 
balsavimo moterįs laimėjo.

11 d. spalio buvo diskusuo- 
jama sekanti klausimai: 1) 
Ar atneša pasauliui mašine
rija naudą? 2) Ar reikalin
ga žmogui alkoholis? 3) Ar 
;šnyks kada nors tautos? ir 
D Kokiu būdu moterįs dar
bininkės gali greičiau prieiti 
prie, apšvietus?

Laike tų diskusijų pirmi
ninku buvo išrinkta moteris 
ir tvarką vedė kopuikiausia.

Kaip matot, jau ir pas mus 
pradedama veikti ant visuo
meniškos dirvos ir pasekmės 
neblogiausios.

Geniu Dėdė.

ko komitetą, kuris vaikščio
jo po stabas ir rinko parašus 
po reikalavimu, kad valdžia 
rūpintųsi įsteigimu turgų 
visuose miestuose, kur gali
na būtų pigiau nusipirkti 
pragyvenimo reikmenų.

Išsyk visi rašėsi, .bet pas
kui pradėjo kalbėti, kad gali 
pasirašiusiems išeiti blogai. 
Kada socijalistai nusiųs tuos 
parašus prezidentui, tai tas 
atsius policiją, kad suareš
tuoti visus pasirašiusius, 
kaipo “maištininkus”.

Dabar dauguma tamsūnė- 
lių vaikščioja ir keikia soci- 
jalistus, vadina juos išdavi
kais, judesiais ir tam pana
šiai. Ypatingai moterėlės 
baisiai nusiminę, kurių vy- 
•ai pasirašė po ta rezoliuci-

Ar tai reikia didesnio tam
sumo, kaip pas mus? Man 
rodosi, kad kiekvienas, ku
ris tik turi galvą ant pečių, 
gali suprasti/kad už tuos pa
rašus nieko negali būti, bet 
štai, atsiranda žmonių, ku
rie turi galvą, bet nesupran
ta to. . Metežnikė.

East Chicago, Ind.
11 d. spalio L.S.S, 201 kuo

pa statė scenišką veikalą 
“Žydas statinėj”. Lošimas 
išėjo gana puikiai, ypatingai 
atsižymėjo F.Žičkus—Šliom- 
kio rolėj ir T. Mikolojunaitė 

Po lošimui 
dialo-

—Marės rolėj, 
prasidėjo monologai,

dirvos, 
kitiems

“KOVOJA” Už AUTONO
MIJĄ.

Worcester, Mass.
Vietinis kunigėlis J. J-tis 

pasigarsino vietiniame ang
lų laikrašty “Telegram”,kad 
jis su savo pagelbininku ir 
savo sese, kuri jau išmoko 
visą karunką, važiavęs į 
Chicagos seimą apkalbėji
mui dabartinio Lietuvos pa
dėjimo ir iškovojimo Lietu
vai autonomijos.

Pagirtinas daiktas. Tik 
klausimas, apie kokią auto
nomiją mūsų dvasiškąja kal
ba? Jie gerai žino, kad .ga
vus Lietuvai autonomiją, 
pilnoj to žodžio prasmėj, su 
laisve žodžio, spaudos ir su
sirinkimų—kuniginis biznis, 
kaip tai: rinkime kumpių, 
sviesto, linų, kiaušinių, vaš
ko, Smetonos ir tam pana
šiai—neras jau vietos pas lie
tuvius. Taipgi bežemiai - 
skurdžiai nebadaus, o kuni
gėliai didžiausiais ir pui
kiausiais plotais žemės ir 
pievų nevaldys.

Tik todėl, turbūt, mūsų 
kunigėliai su savo seserimis 
ir gaspadinėmis tveria savo 
seimus, reikalaudami savo
tiškos Lietuvai autonomijos.

Tas pats “jautraširdis”ku- 
nigėlis jau kelintą sykį lieja 
ašaras už žūstančius Lietu
voje jaunikaičius 
žmonėms melstis 
kariaujančiųjų, 
nesenoj praeityj, 
mūsų kunigėlis ir

11 lltipicl 
už taiką 
Bet štai, 
tas pats 
tame pa

čiame anglų laikrašty, tik 
kilus nesusipratimams Suv. 
Valst. su Mexika, pasigarsi
no, būk ir jis galįs, reikalui 
esant, pristatyt apie porą 
Šimtų lietu viii kareivių į 
skerdynes! Tą patį garsino 
ir vietinis lenkų kunigėlis.

Na, dabar, mielas skaity
tojau, suprask, kaip rūpi 
mūsų kunigėliams žmonių 
likimas.

Worcesterio Žilius.

Waterbury, Conn.
15 d. spalio teatro drau

gijos “Aido”atsibuvo persta
tymas su prakalbomis ir dai
nomis. Pirmiausia buvo de
klamacijos, eilės ir t.t. Ei
lės išėjo pragtai, išskyrus K. 
Razmanto. Pats lošimas ir
gi silpnas. Paskui pradėjo 
J. O. Širvydas kalbėti. Kal
bėjo be jokios temos, nes vis
ką sykiu maišė ir socijalistų 
nepamiršo. Paskui pradėjo 
pasakoti pasakas iš rusiškos 
knygutės. Tos jo pasakos 
taip žmonėms į kire j o, kad 
dauguma pradėjo svetainę 
apleisti.

Bažnytinis choras irgi 
prastai dainavo ir ant klau
sytojų nepaliko jokio įspū
džio. Trumpai pasakius—iš 
visko išėjo košė.

Bobos Vaikas.

VIENAS KRIKŠTIJA, O 
KITAS PERKRIKŠTIJA.

Scranton, Pa.
Pas mus dabar įėjo madon 

vienam kunigui krikštyti, o 
kitam perkrikštyti. Kada 
susitvėrė neprigulminga pa
rapija ir gavo kum Mickevi
čių, tai kun. Kuras, priklau
santis prie Romos trusto, 
pradėjo visaip niekinti Mic
kevičių ir darodinėti, kad 
Mickevičiaus nei pamaldos, 
nei šliūbas, nei krikštas “ne- 
vožni” ir neturi jokios ver
tės. Jį ir dievas nelaiminąs, 
nes jis nepriklausąs prie Ro
mos trusto, o priegtam, dar 
vieną gaspadinę užlaikąs, 
kun. Kuras čielas dvi.

seimo, atsibuvusio Brookly-
ne, tai tuojauš sušaukė susi- neteisybę sako, kad publika 
rinkimus,kad išdavus rapor
tus. Nekurie iš delegatų 
pirmiausia išplūdo socijalis
tus, būk jiems socijalistai 
nedavę kalbėti ir pranešė, 
kad jie po seimo turėjo savo 
seimelį, viską ten apsvarstė 
ir taip padarė, kaip Šliupas 
ir Liutkauskas norėjo. K. 
Nagurnauskas, išduodamas 
raportą, pasakė: “Susirinko 
tų vaikėzų dauguma, tai jie 
tik kalba, o mums visai ne
duoda kalbėti. Tai męs nu
ėjom pas Draugelį ir apta
rėm visus dalykus, nes ten 
turėjom gražaus laiko ir tie 
vaikėzai nemaišė”.

♦ 
* *

11 d. spalio buvo sušaukta 
N. Koperniko draugystės 
ekstra susirinkimas dėl per
taisymo konstitucijos. Buvo 
įnešta,kad priimti prie drau
gystės ir moteris, bet daugu
ma pasipriešino ir atmetė 
tą įnešimą. Nekurie vyrai 
pasakė, kad su moterim vie
noj draugijoj vyrai negalį

Gėda tiems vyrams, kurie 
panašiai kalba.

• Kunigo Žentas.

kėlė triukšmą pirmą sykį 
Antonovui kalbant. Kalbant 
pirmiems’'trims kalbėtojams, 
publika užsilaikė ramiai, iš
skyrus porą “įsitraukusių”, 
kuriuos prašalinus, buvo ty
ku. Katauskui kalbant il
gai ir nuobodžiai , publika 
pradėjo trypti. Katauskui 
prasišalinus ir Antonovui 
antru sykiu kalbant, “aidie- 
čiai”, kurie “dalyvavo 
per savo nesusipratimą” ir 
kurie, kaip paskiaus sakėsi, 
buvę ištraukę po 7 bonkutes 
rudžio, pradėjo kalbėtoją 
bombarduoti. Ir tada sukilo 
visas tas triukšmas, kurio 
smulkmenų nenoriu atkarto
ti dėl stokos vietos laikrašty
je. Ant galo drg. J. A. V. 
primena man, kad teisinges
nes žinias paduočiau. Prie 
progos turiu priminti drg. 
J. A. V., kad teisybė nuoga, 
plika, labai aštri ir, rašant 
man apie “Aido” chorą pas
kutinius du sykiu, tą teisybę 
apie drg. J. A. V. turėjau už
tylėti ne dėlto, kad neįžeisi 
drg. J. A. V., bet dėlto, kad 
neužkenti “Aido” chorui.

J. Stančikas.

Publikos buvo apie 250 ir 
visi užsilaikė ramiai.

Po lošimui prasidėjo šo
kiai.

K. Kreivėnas.

Darbai
Wilmerding, Pa.—Darbai 

šiuom laiku Wilmerdinge ir 
apielinkėj sumažėjo, dirba
me po 3—4 dienas į savaitę. 
Bedarbių skaičius vis didi
nasi. Todėl patariu čia dar
bo jieškot nevažiuoti.

Degutis..

------------- I Collinsville, Ill.
Maryville, 111. ! U d. spalio City Hali kal-

6 d. spalio buvo susirinki- erkūpas dvie-
mas U. M. W. of A. 1802 sky- Juose atvejuose. Pirmoj da- 
naus. Buvo pakeltas klau-: 
simas, už kokios partijos 
kandidatus balsuoti. Po 
trumpo pasikalbėjimo nutar
ta balsuot už socijalistų par
tijos kandidatus. Kaip ži
noma, balsavimas bus 3 d. 
lapkričio. D.J.J.

Maryville, 111.

Baltimore, Md. — Pasta
ruoju laiku darbai visai su
mažėjo ir yra daug bedarbių.. 
Schabono Co. dirbtuvė atlei
do visus darbininkus ir liepė 
neiti darbo klausti patol, pa
kol nepašauks per atvirutes.. 
Dabar nekurie žydeliai ir 
lietuviai gavo žinias, kad at
eitų dirbti, bet žydeliai nori 
išeiti streikan ir reikalauti,, 
kad visiems būtų duota dar
bas, tik bijosi, kad lietuvių 
nebūtų daugiau dirbtuvėj. 
Federeišiai mano išeiti strei
kan nuo 22 d. spalio. Pažiū
rėsime, ar tas * išsipildys. 
Kompanija surinko visų lie
tuvių bosų adresus ir kuo
met tik žydai išeis streikan, 
tai tuomet kompanija duos 
darbus lietuviams bosams 
nuošaliai dirbti. Nekurie 
sako, kad kompanija norinti 
žydus darbininkus pavaryti, 
nes firmos sugrąžinusios. 
8,000 apsiautalų žydų darbo»

VISAI NE YPATIŠKU- 
MAI.

Rochester, N. Y.
“L.” num. 80 draugas J. A. 

Valentinas, buvęs choro ve
dėjas, bombarduoja mane, 
kam aš suvertęs visą bedą 
ant “Aido” choro už “išviri
ntą košės” ant I.W.W. pra
kalbų. Rašydamas kores
pondenciją apie minėtas pra 
kalbas, aš buvau parašęs,į 
kad didžiausi kaltininkai to 
triukšmo, tai prakalbų ren
gėjai, nes surengė tokį pro-

; ly savo kalbos aiškino apie 
i baisenybes Europos' karių, 
Įkas jas surengė ir kas šian- 
I dien tūkstančiais gyvastis 
guldo. Antroj daly kalbos 
aiškino darbininkišką klau-. 
simą . Kalbos turinys buvo kurie neatsakančiai padary- 
turtingas ir užimantis. Kai- ti. Kiti gi pasakoja, kad žy- 
ba tęsėsi apie 2į vai. ir visi dai nori išyyti visus lietu- 
atydžiai klausėsi. Pertrau- vius, kurie dirba ant aštun- 
kose Magdalena ir Juozas tų lubų. Bet kaip yra ištik- 
Karpavičiukai padeklama-. ro, tai sunku sužinoti.
vo po tris deklamacijas^ ku-' Kuom tas viskas užsibaigsr, 
rios išėjo gana puikiai . Už tai pranešiu savo laiku, 
tokį kūdikių lavinimą, tėvai TZ"~:
verti pagyrimo.

Laike “Raudonosios Sa-

Kunigo Žentas.

ia ran-Maryville, Pa.
vaitės” L. S. JS. 18 kuopos 'dasi tik viena anglių kasyk- 
d raugai užrašė apie 35 soči- la, kurioj dirba apie 400 dar- 
jalistiškus laikraščius. Tik bininkų.
vienos “Kovos” užrašyta 26.

Socijalistas.

Newark, N. J.

Bet pastaruoju 
laiku ir toj kasykloj darbai*, 
sumažėjo ir dirbame tik 2— 
3t dienas į savaitę. Naujai 
pribusiems darbas sunku, 
gauti.. D. J. J.,

gramą, kuris per du vakaru statė ant scenos “ Pabaigtu- 
nebuvo galima išpildyti, jei- ves”. Lošimas išėjo viduti- 

0 gu kalbėtojai būtų kalbėjo niškai. Tik reikia paste- 
‘ ant jiems paskirtų temų. Bet bėti, kad vienas iš daininin-

Tik reikia paste
bėti, kad vienas iš daininin-

Suprantama, kuomet taip re<^- koresp. trumpinant, tas ku dainavo valgydamas, kas

Wilmerding, Pa.
Čia lietuvių randasi apie 

100 šeimynų ir apie 150 pa
vienių. Visi gerai užsilaiko 
ir didžiuma remia pirmei
višką judėjimą.

Šiuom laiku randasi se
kančios draugystės: Lietu
vos Sūnų draugystė, šv. Jono 
iš Vilniaus, S.L.A. kuopa ir 
L.S.S. kuopa ;taipgi yra ir 
benas,kuris susideda iš dvie
jų trečdaliu lietuvių. Prie 
Lietuvos Sūnų draugystės 
yra ir teatrališka kuopelė, 
kuri 
scenoj. Pirmiaus ji silpniau 
gyvavo, bet dabar gyvuoja dėjo 
labai gerai. Kas svarbiau- - -1-- 
šia, kad jai pavyko suorgani 
zuoti vaikų būrelį, kuriuos 
mokina deklamuoti, monolo
gų sakyti ir t.t. Kuomet 
vaikai išeina ant scenos, tai’ 
už vis geriausia užganėdina

pradeda pasakoti, kuomet 
pradeda bauginti, tai atsi
randa tokiu, kurie nueina 
pas Kurą, kad jis peršliuba- 
votų Mickevičiau^ duotąjį 
šliūbą ir nuveža savo kūdi
kius, kad juos perkrikštytų.

Bet štai, ir Kurui nepasi
sekė, nes Mickevičius gavo 
ir jo krikštą perkrikštyti. 
Buvo taip: vienoj šeimynoj 
gimė kūdikis. Kūmai buvo 
Kuro katalikai, bet tėvai lie
pė jiems kūdikį vežti pas 
Mickevičių. Kūmai išvažia
vę, nuvežė kūdikį pas Kurą 
ir apkrikštijo. Kūdikio mo
tinos brolis, matydamas,kad 
Kuras taiso juokus,perkrikš
tydamas Mickevičiaus krikš
tą, tu o jaus nuvežė savo se
sers kūdikį pas Mickevičių 
ir liepė tam perkrikštyti. 
Mickevičius irgi perkrikšti
jo.

viskas buvo nukirpta ir ko
resp. išėjo visai kitoje spal
voje, ir tokiu būdu “Aido” 
chorui teko visa “košė”.

labai prastai atrodė žiūrint 
iš šalies. Patartina tokiems 
pirmiau pavalgyti, o jau tuo
met eiti ant scenos.

Collinsville, 111. — Vietos 
lietuviai veik visi dirba ang
lių kasyklose. Dabartiniu 
laiku darbai taip sumažėjo,, 
kad dirba tik po 2—3 dienas 
į savaitę. Iš kitur pribuvu
siems darbas labai sunku 
gauti. S.

C. J. Jenušaitis.

Westenport, Md.
14 d. spalio, 10:20 vai. va

kare buvo tekis atsitikimas:
nemažai pasidarbavo į vieną saliūną įėjo negras, 

išsitraukė revolverį ir pra- 
' ‘ i šaudyti. Pirmiausia 

paleido šuvinį į Juozą Kati
ną, kuris ant vietos krito; 
tuomet paleido du šuviniu į 
Ignotą Neusevičių ir sunkiai 
sužeidė ir, ant pabaigos, pa
leido du šuviniu į vieną ang
lą, kuriam ranką perkovė. 
Piktadaris tapo suimtas. '

Juozas Katinas turėjo 34 
metus amžiaus, buvo neve- 

'dęs, prie jokios draugystės

Užėjus vasaros karščiams, 
visas veikimas buvo apsisto
jęs, bet dabar, kuomet atvė
so oras, tai vėl prasidėjo ju- neprigulėjo, vien tik girtuo- 
dėjimas. Lietuvos Sūnų Te- kliavimu užsiimdavo; paėjo 
atrališka kuopelė jau yra iš- iš Kauno gubernijos, Joniš- 
simokinus scenišką veikalą kio parapijos. Lietuvoj pa

ku rį statys 24 siliko tėvai ir trįs seserįs.“Netikėtai”,
d. spalio^

Pastaruoju laiku teatra
liška kuopa suorganizavo’ 
vaikų kuopelę ir užvardijo: «- • — — ■ -

0. Semulevičius.

Baltimore. Md.
Kada mūsų tautiški dele- 

Liet. Sūnų Teatrai, kuopos Igatai pribuvo iš vįsuotinoj’o
Šis paveikslėlis parodo visą Belgiją, kun dabar yra visai išnaikinta: miestan 

sudeginti, laukai išmindžioti, gyventojai pabėgę.



JUOKŲ KĄSNELIAI ir pasakė, kad taisosi ir ne
susidėjo dar su eretikais.

Chicago, Ill. Kadangi dak
taras Draugelis yra “čifu” 
naujos tautiškai- pirmeiviš
kos partijos — tai greitai tu
rės traukti dantis pas savą
jį, kadangi vyriausias tos 
partijos principas “pas sa
vąjį”.

Wl

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Chicago, III. Zakristijono 
dienraštis “Ka-kas”, besi- 
rėkliamuodamas, išėjo į lau
kus. Jisai pasakė, kad jei
gu visi lietuviai skaitytų 
“Ką-ką”, tai jis susilygintų 
su amerikoniškais dienraš- 
raščiais. Man gi rodos, kad 
jeigu visi lietuviai skaitytų 
“Ka-ką”, tai niekuomet ne- 
bankrutytų zakristijono 
bankas.

So. Boston, Mass. Jeigu 
Baniulis neatliks velykinės 
— tai pusė “Vėžio” šėrinin- 
kų ,kaipo ištikimi katalikai,

pavojingai raudoną vėžį, bet 
išsykio turės praryti.

Norwood, Mass. K. šešto
ms apsivedė! Viskas!

Kas mažiausia suėda?

“LAISVES” KNYGOS:
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 

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

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

MOTERŲ PADĖJIMAS 
GELI JOJ IR APAŠTAI

mirtie

v R Aš

20c

KOSTUMIERISKAS KRIAUCIUS
ERBIA MAS TA MISTA
šiuomi turime už garbę 

Tunis pranešti, jog jau lai
kas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius siūtus, over- 
kotus ir kitus drabužius.

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

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

Mūsų puikiai 
darbas 
biznį.
garsinimai, tai užganėdin
ti kostumeriai.

Stcngkitės 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 didžiausia paguodone 
St 11N EIDER BROS.

atliktas ' 
išplatino mums 

Geriausi mūs- pa-

New York, N. Y. Bepar- 
tyviškas kapitonas Strimai
tis po politiškam seimui ap
sirgo nemigos liga. Jisai 
dešimtį sykių per naktį pa
šoka iš lovos, pribėga prie 
telefono ir šaukia: “Ar čia 
kalba daktaras šliupas?... 
Arčia kalba ponas Širvy-1

Ar čia kalba
Taip,

d as?...
Jankauskas?
cicilikai paėmė viršų, 
pralošta... Grigaitis 
kad nereikia Lietuvos 
ti”...

Vienna, Austrija. Austri
jos imperatorius Franciškus 
Juozapas taip išsigando Ru
sijos kariumenės, kad neži
nojo, nei kur bedingt. Galų 
gale nutarė važiuot ant mū
šio lauko.

vo savo vaikams uždavinėti 
klausimus. Kartą jisai klau
sia:

— Vaikai, kam iš gyvūnų 
reikia mažiausia maisto?

— Nugi kandams, — su i 
pasididžiavimu atsakė viens 
iš vaikų. — Jie daugiau nie~i 
ko neėda, kaip tik skyles.

Kur nėra žydų?
ponas Bonas Šaldūzgis, išvažinė- 
taip,'-ię^ visą svietą ir sugrįžęs 

mūšiu namo, užėjo į žydo karčiamą 
!ir pasakoja savo pažįsta-! 
i m am:

— Kur tik buvau, kur tik Į 
;važinėjau: ir Amerikoj, ir 
Francijoj, ir Anglijoj, ir Is

panijoj, ir Italijoj, ir Afri- 
ikoj, ir Azijoj — visur pilna 
i žydų. Nerasi pasauly tos 
j vietos, kur nebūtų žydų.

Šinkorius, tai girdėdamas,

Vilnius. Lietuvių tautos 
patriarchas ponas Basana
vičius apturėjo nuo dūmos 
atstovo pono Yčo sekančią 
telegrama: “šviesiausias

— Ny, phašau poną Šaldo- 
izgis ait in peklo, tenai neha-

kurios apsirinko “Laisvę” 
savo organu:

I ing St.. Brooklyn, N. Y.
| Kasierius S. Garšviutė, 548 Grand 
, St... Brooklyn, N. Y.
Į Choro vedėjas L. Ereminas, 324 
j Barreman St., Brooklyn, N.

Repeticijos atsibūna kas
■ Tautiškam Name, nuo 8 vai.

LIETUVIŲ 1MMIGRANTŲ ŠELPIM. I 
DUJOS 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.

pėtnyčią 
vakare.

DRAUGIJOS V ALDYBOS
KUOPŲ SEKRETORI1

Wythe A
1 Jheri

IR

28.3

St., Brooklyn
Front

Klasčius, 55’5 Driggb

Kuopų Sekretorių Adresai:
1. Kuopos Brooklyne—V. Žilinskas, 

183 Roebling St.. Brooklyn, N. Y.
2, Kuopos Brooklyne--V. Vitkevičia 

2!) Hudson \ve.. Brooklyn, N. Y.
.3. Kuopos \\ hite Plains, N. Y.—V. 

Žukas, Off (*. D^utermann, Lake St.,

pė Lietuvai autonomiją, ku
rią tuoj aus pririšo savo išti
kimam šuniui prie uodegos 
ir pasiuntė į Vilnių. Laukite 
svečio”.

Peterburgas. Rusijos ca
ras išleido įsakymą, kad vi
sos vokiškos kulkos, kurios 
tik iškris ant Rusijos žemės, 
būtų kuogreičiausia suareš
tuotos ir atiduotos kariškam 
teismui . Ir jeigu teisme pa
sirodytų, kad jos nepadoriai 
elgėsi su Rusijos kareiviais 
— tad visas jas, be jokių ati
dėliojimu, pakarti.

Scranton, Pa. — Daktaras 
Jonas Šliupas supykęs, kaip 
tas Jupiteris. Jisai pasakė: 
“kiek laiko tylėjau apie tuos 
cicilikus, bet dabar jau kad 
persiu, tai persiu”...

Nei autonomijos 
nesuramina senį.

fondas

Jošelio* nosis.
Kuomet Jošelis buvo 

ku, jis laimėdavo laižybas 
vyšnių skynime visur, l.„_ 
tik jis eidavo. Kiti vaikai, 
skindami, turėdavo viena 
ranka laikytiesi už šakos, o 
kita skinti: Jošelis gi abiem 

i rankom skindavo, o nosia 
laikydavosi už šakos.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
--- i Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., kur vice-prezidentas.

vai-

Kokių žmonių privalom 
saugotis?

Visuomet reikia saugotis 
šlubo, berankio, raudonuo
si o, pliko, rudo, mažo su di
deliais ūsais, meilakalbio. 
prisimerkėlio, visada prasi
šiepusio, per juokus šnekan
čio, visus apkalbančio, nuo
latos švilpaujančio , ubago, 
agento ir mokinančio kitus 
doros.

F. Bartkus, 1055 Jenne St., protoko 
lų raštininkas.

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

J. šereikis, 616 Market St., iždinin
kas.

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

Maršalka V. Rulinskis, 261 N. Chi-1 
rago St. Pagelbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, 653 Garden St. -

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

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

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

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-
Svirplys. , burgh, Pa.

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

Klausyk mano žodžio!

t. Pas mane 
i icke- pigios.

131 Grand St., 
BROOKLYN, N.

(Alli Berry St.)

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

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

knygelę. Kaina tik ......
LIAUDIES DAINOS. Tai yra

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’čs Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ii1 kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ........

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau-

Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nešinoj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina .........................................

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

20c

10c

10c

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

Tarp Roebling ir Ilavenie yer Sts.
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.
JUOZ. MARTINAITIS
Brooklyn, N. Y.109 Grand St.,

PIRMUTINIS LILI UVlAk AS.' NEV IVOR KE

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRUMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

MOK SL A S RA NK žl N YSTĖS
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi 
interesuojasi 
šią knygelę. Kaina ..............

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

ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .. 
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

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

KALTĖLIAI. kaina ......
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina..
PASAULIŲ RATAS, 

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

mokslu
lai perskaito

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

Corner Spring Street SOUTH BOSTON MASSNEW YORK CITY, N. Y. uusiun, mam

820 Bank Street/Waterbury, Conn.Telt funasį885kGreenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
I” skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 

| kit, o persitikrinsit.
j «1 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

IŠ
25c
10c

Išaiškino.
Socijalistas: — Kad judu 

taip užtariat ruskį, tai pasa
kykit man, su kokiu tikslu 
jis nori įsiveržti į Prūsus?

Tautietis: — Nori sujungt 
Mažąją Lietuvą su Didžiąją 
Lietuva.

Parapijonas: — O aš mįs
lių, kad jis nori atimt nuo

Paterson, N. J. 
čia pradėjo šnekėt, 
nigas Švagždys moka lekiot. 
Purpt... atlėkė į visuotiną 
seimą ir... purpt — nulėkė’pagonų spirito bravorus ir 
namo. | atiduot juos krikščionims.

Vyskupas palingavo galva Tilingė.

Žmones 
kad ku-

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

kct
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.

kuopos, J. Parcevskis, P. O. Box 
St., N. S. Pittsburgh, Pa.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas V. Januška, 281 — 23rd
St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius K. Čiuberkis, 183 Roebl- Perskaityk ir pasakyk 
savo draugams.

Kad galima įgyti farmas su visai ma
žais pinigais be jokio vargo

DIDŽIAUSIOJE LIETUVIŠKOJE 
KOLIONIJOJE WISCONSIN'S.

žemė gera—juodžemis su moliu, neto
li nuo miestelių, geležinkelio, mokyk
lų ir bažnyčių, kurią dabar parduodam 
visai pigiai ir ant lengvų išlygų. Per
kantiems žemę duodam darbą, kurie 
reikalauja. Perkantiems keliones kaš
tus apmokam. Norinti plat-esmų ži
nių, kreipkitės šiuo antrašu:

CHAS. ZEKAS & CO.
186 N. LaSalle St., Room 214

CHICAGO, ILL.

“Laisvės” advokatas

Morris HILLQUITH
30 Church St.

New York City
Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 

vakaro.

Ar skaitai

5c

20c

25c
75c
20c
50c
10c

Telefonas 652 Newtown

ISTORIŠKAS PA
VEIKSLAS.

Antro Visuotino 
Lietuvių Seimo Am.

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

R. KRUČAS

FOTOGRAFISTAS
152 Perry Avenue 

Maspeth, L. I. N. Y.
kampas Clermont’St.

Kazokas: — Jūsų Didenybė! Lietuvos atstovai prašo Lietuvai autonomijos. 
Ką prisakysit? , .

Caras: — Ach tie šunsnukiai! Gėrai, dabar jiems pažadėk, bet kada karė pasi
baigs, tuomet pasiųsk juos pas velnio močiutę.

Te!. 2C t Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas
P. DRAUGELI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
alius, visokia 
vynas, kvepen- 

į U cigarai. Ir 
Į puikus užkan- 
u džiai. Sale dėl

mitingų Nepa- 
mirškit Uoa 
asakančiausios 
vietos, o busit 

----užganėdinti, 
rand St., Brooklyn, N. Y.

Palei Wythe Ave.
71

“Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 

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

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

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

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

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

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

7® MAIN STR.,
BELSHILL, SCOTLAND.

Geriausia Lietuviška

i-umw

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną diena,.

M’oterims: Panedėliais nuo 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis jnuo 5 iki 
12 vai. nakties.

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

Sergantieji 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 įkinoje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

D-ro Leon. Landes
Jis jums be pinigų duos rod^ 

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

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

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

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

Atsiųskite už 2c. markę, 
gausite labai žingeidžią k 
gėlę dovanai!

, o 
:ny-

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2-00 metane.

♦ -

’f
£. h



Laiškas Kewanee’s 
kunigui.
(Pabaiga).

Tamsta, kunige, sakai,kad 
nepalaikote kapitalistų pu
sės. Kamgi apie tai šnekėti, 
kuomet visuomenė puikiai 
žino, jog dauguma kunigų 
net bažnyčiose agituoja už 
kapitalistiškas partijas! 
Tamsta patsai pasakei, kad 
labai esi įsižeidęs pajuokimu 
prezidento Wilsono, nors 
Wilsonas ne katalikas, o tik 
kapitalistų partijos žmogus, 
kuriam prezidentaujant, lie
tuviams parapijonams yra 
sunkiausi laikai.

Kodėl gi jūs, kunigai, ne- 
įsižeidžiate, kuomet užgau
namas socijalistų kandida
tas į prezidentus E. Debs?

Tiesa, bažnyčia tiesiogi
niu būdu neatsako už šita 
karę, nes ja pagimdė kapita
listiška konkurencija, bet 
juk męs žinome, kas surengė 
kryžiokų kares, męs žinome, 
kiek kraujo pralieta religiš
kose karėse. Kiek žmonių 
išžudyta Jeruzolimo karėse? 
Per pirmutinę kryžeivių ka
rę pražuvo 280 tūkstančių 
žmonių, o juk tų karių buvo 
išviso 11.

Vienoje iš tų karių popie
žius liepė dalyvauti mažiems 
vaikams, kuriems, kaipo ne
kaltiems, dievas turėjo pa
dėti apveikti pagonus. Pa
sibaigė šitas užmanymas 
tuomi, kad tūkstančiai ne
kaltų kūdikių tapo nužudyti. 
Vienus užmušė, kiti tapo 
parduoti vergijon.

Argi popiežius, siųsdamas 
tuos vaikučius prieš turkus, 
nesižinojo siunčiąs juos ant 
pražūties.

Priminsiu kunigui ir apie 
albigiečius, kurie trylikto 
amžiaus pradžioje gyveno 
Francijoj. Gyveno jie lai
mingai, nes buvo liuosesni už 
kitus kaimynus. Popiežius 
apšaukė juos atskalūnais, 
kadangi anie nelabai jo tek
lausė ir paskui daugybė tų 
nekaltų žmonių tapo nužu
dyta. Kada popiežiaus kry
žiokai įsiveržė į miestą Ba- 
Tiierą ir negalėjo atskirti tik
rų katalikų nuo atskalūnų, 
tai yra, nežinojo, kuriuos 
žudyti, tai popiežius vėliaus 
taip yra pasakęs: “reikia 
mušti visus. Po smerčiui 
dievas atskirs savuosius!”

Dar galėčiau daug pana
šių istorijos atsitikimų nu
rodyti ir tuos atsitikimus 
neužginčina net bažnytinė 
istorija.

Nuo pat krikščionybės įsi
galėjimo iki mūsų laikų 
dvasiškija laimina kares ir 
prisiegdina kareivius, kad 
ištikimai savo budeliams 
tarnautų.

Argi netaip buvo laike ru
sų - japonų karės? Argi ne 
taip yra dabar?

Tamsta, kunige, žinai apie 
atsišaukimą Lvovo arcivys- 
kupo Bilčevskio (žiūrėk 
“Kataliko” N. 29 š. m.), ku
ris tvirtina, kad šis karas 
yra teisingai pradėtas kata
likiškos valstybės, kad apgy
nus krikščionybės ir kultū
ros principus. Argi tai už
puolimas ant nekaltų serbų 
yra kultūros ir krikščiony
bės apgynimo darbas?!

Todėl, mano nuomone, ir 
nuomone daugelio susipra
tusių darbininkų, kunigai 
yra tik farizėjais, kurie, pri
sidengę Kristaus vardu, 
anaiptol neplatina jo moks
lo! Kristus skelbė artymo 
meilę — laisvę, lygybę ir 
brolybę! O kunigai 
atbulai.

Kristaus mokslą 
tik vieni socijalistai 
socijalizmui įvykus 
priespauda ir artymo neapy
kanta.

V. P. Jurbarkiškis.

SEVERAS
Gothard

Oil
(Severos GothardiškaS Aliejus)

Yra rekomenduojamas 
kaipo veiklus tepalas be. 

sigydymul nuo

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

kaklo, sąnarių ir raumenų stingtimo irpana- 
šių dieglių ir skaudėjimų, kur tepalas pap- 
ra 1 vartojamas arba patariamas.
Kaštuoja 25 ir dQ centų. Gaunamas kiekvit*noje aptiekoje

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, fe

KUOPOMS ir KL1UBAMS! $ .,.. . . . . IBIšdirbu visokias
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKIJS IR į- 

ŽENKLELIUS. J
visokiems piknikams, šermenims ir t. t. B 
Darau visokius medalius ir visokias ant- a 

spaudas draugystėms, /
Ant žėdno pareikalavimo prisiunčiu 

sempelius. > ’
A. STRUPAS į

NOVELTY MANUFACTURER
123 Ferry St. Dep. L. Newark, N.J.

Sveiku tos iltinis

elgiasi

skelbia 
ir tik 
išnyks

SEVERA’S TAB-LAX
Cukrinis vidurių suliuosuoto- 
jas vaikams ir suaugusiems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Severa’s MeiTcatcd Skin Soap 
(Severos Gydantis Odinis Muilas.) 

Vaikams ir suaugusiems.
Kaštuoja 25 centus.

Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite Severos 
P-eperatus. o jeigu aptiekorlus neišpildytų jūsų 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

WBSEVERA Co. “DHTS.
PAJIEŠKOJiMAl

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 18 iki 30
onėčiau, kad būtų nors kiek prasila

vinus moksle. Taigi, meldžiu jūsų 
merginos, kurios mylite apsivesti ir 
dorai gyventi, malonėkite su manim 
arčiau susipažinti. Meldžiu atsiliepti 
ant sekančio antrašo, taipgi malonėki
te įdėti savo paveikslėlį.

J. Lapenas
*. O. Box 81, Olmsted Falls, Ohio. 

(79—83).

m. Aš esiu 27 m. Ma

Pajieškau draugo K. Mikutavičiaus, 
Suvalkų gub., Kalvarijos miesto. Mu
du sykiu atvažiavom j Ameriką 1911 
m. pas jo švogerį Minersville, Pa.

Turiu svarbų reikalą.
J. Solis,

1914 St. Oregon Ave. N. E., 
Cleveland, Ohio.

Pajieškau brolio Antano Oren- 
kuris pirmiau gyveno Athol, Mass., 
No. 369 Cottage St.

6 m nėšiai atgal jis pasakė negalįs 
atrašyti iš priežasties ligos, taigi da
bar nežinau ,ar jis gyvas ar miręs. 
Kas žinot, malonėkit pranešti.

M. Urentas,
120 Grand St., Brooklyn, N. Y.

io,
PO

Pajieškau pusbrolio V. Girštauto, 
\auno gub., Raseinių pav., Grinkiš- 
<io miestel’o. Seniau gyveno Chicago, 
llinois.

B. Girštautas,
9 Market St., Inkerman, Pa.

Pajieškau pusbrolio K. Mandravic- 
do, Kauno gub.. Paberžių kaimo. 
?irmiau gyveno Elizabeth, N. J. Kas 
žinot, malonėkit pranešti.

J. Brazaitis, 
3ox 54, So. Glastonbury, Conn.

REIKALINGAS KRIAUČIUS
Reikalauju gero kriaučiaus prie kos- 

tumieriško
Atsišaukit

darbo. Darbas ant visados, 
greit.

203 Broad St., W. Hazleton, Pa.
(79—82).

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

Adresuokite:
Dr. Brundza Co., Sta. W., B’lyn, 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 
75e. už lekciją.

KAMBARYS IšSlIiANDAVO.1 A.
Geras, šviesus kambarys dėl 2 vai

kinų ar merginų išsirandavoja labai 
pigiai.

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

(75—85)

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda pirmos kliasos MŪSI- 

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

\V EBER.
340 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(82—90)

MOKYKLA ANGLIŠKOS KALBOS.
Mokina dienomis ir vakarais, kurie 

negali lankytis 
tiškai, mokinam 
respondencijas). 
rašykite pas:

WAI re lt ES BROS.
1741 W. 47th St.. Chicago, Iii.

(82—90)

į mokyklą ypa- 
per laiškus (ko- 
Dčl platesnių žinių

MUZIKAUŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSOR1ŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

Apsivesti arba ištekėti tik 
dėlto, idant kitam blogumų 
padaryt, reiškia pats save 
užmušti, idant priešui atkęr
anti.

Apsivesti iš neturėjimo ką 
veikti, — kvailystė ir ragi 
auginimas.

Mantegazza.

kvailystė ir ragi.

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
Chicago, Ill. 

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

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

Philadelphia, Ba. 
Susinėsimų 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 Sckr. 2) J. Stasiulevičius 
1815 E. Moyamensing Avė.

Philadelphia, 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. 
O., 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.

Dr. Alex. O’Malley

RUPTUROS
IŠGYDAU greit,atsakančiai 

galutinai.

VISADOS.
Galutinas išgydymas rupturos (pa

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

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

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

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

Kalbama ir rašoma lietuviškai ir 
lenkiškai .

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

WILKES BARRE, PA.

| Akušerka
o
»
0>

§ Pubalgusl kursą Woman* Medical 
College, Baltimore, MJ.

žį Pasekmingai atlieka navo darbų prie3 gimdymo, taipgi nuteikia visokias rodąs ir 
pagelbą invairiose moterų ligose.

§ F. Stropiene,^eX’u. |
§ SO. fiOMTOIN, IMA..SS. »

Jei nori pirkti ant lengvo išniokesčio

NAMĄ, FARMĄ LOTĄ
ar šiaip kokį biznį, užeik ofisan.
Jei negali atsilankyti ypatiškai, tai kreip
kis per laišką

M. M1ZARA
REAL ESTATE AGENTAS

“Laisvės” Ofise
183 Roebling St.,- Brooklyn, N. Y.

arba S. V. BAKANAUSKAS, 149 Millbury Street, 
Worcester, Mass.

;^1

-**- ..mi&MN-iiX .“-«3Ž*»:

5 AAA 1 " Reikalaudami katalogo pri-.UUU Katalogų Dykai. SiŲ9kitc <^0^ sumpi( ir
katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainoms.
J. GIRDUS. 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

“NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

Prenumeratos kaina:
CIlicagoje—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.

Išpilei y k Šitą blanką ir prislųsk kartu su pinigais.

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

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

L. 10

ŠEIMYNOS ISTORIJA
‘ Laisvė” (ik ką Išleido naują, labai nau

dingą knygelę “šeimynos Istorija”. Pagal 
A. Rubakino parašė A. R. Kaina tik 10 c.

Knygelė tinka kiekvienam pasiskaityt, o 
ypač moterims.

Agentai galėtų paimt dešimtimis egzem
pliorių ir lengvai išplatintų.

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

KONCERTINIS
TOURNEE

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

M. PETRĄUSKU
5 Thomas Park, Sb, Boston, Mass.

PILNAS FORNIČIUS Į 
RUMUS.

Męs lietuviams patarnausime nu
sipirkime forničiaus, nes užlaikome 
lietuvį pardavėją, kuris mielai patar
naus ant kiekvieno pareikalavimo pir
kime forničiaus.

G. E. KEITH FURNITURE CO.
Main St., So. Manchester, Conn.

bRANG,aus,s Uogaus turTas,
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę spccijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. 
delyje sukrautos ir gaunamos 
Kraujo Valytojas.........
Gyvasties Bahamas.... 
Nervų Stiprintojas.... 
Vaistas del Vidurių... 
Kraujo Stiprintojas,... 
Nuo kosulio....................
N . .. ... 
Skilvinės proškos..........
Pigulkos del kepenų... 
Blakių naikintoms........
Del išvarymo soliterio 
Analai inas plovimui. ...__ _ .
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis............................
AntiseptiSkas muilas.................
Gumbo lašai...................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Dcvynieros 
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir t. 

tik yia žinomos ir žmonių vaitojamos.

50<-. it
50c. ir

25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
.............................. 10c. ir

oo 
78

1 00
1 00 

no 
.no 

. no
1.00 

.28 
. JO

3.00 
.23 
.28 
.50 

. .25
1.00

Tarpe kitų aptiekos san- 
sekančios gyduolės;
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantį 
Nuo peršaliin. ...... 
Plaukų stiprintojas... .25c. 
1 inimentas arba Expelleris 
Nuo

li gėlimo 
ilimo.... 

tipi intojas

plaukų žiiimo
Reumatiamo...........50c
lytiškų ligų............50c.
dusulio..........................
kirmėlių........................

N no 
N no 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorįja del vaikų 
Proskos del dantų.
Karpų naikintojas.

l®c. ir

.25 

.25 

.10 

.25 
.50 
.25 
.50 

100
1 00 
.50 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25
.10

25c.
t., kokios ĮTaippat

WaT*Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 1 
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 j 
atsilankydami į Lietuvišką Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, APii.k<.ri«.,
229 Bedford Avenue Kampas North i-tos gatvės Brooklyn, N. Y.

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

tų, streikus, muštynes ir t.t., 48 puslapiai. Kaina 15c.
PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogų, komedija 

“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa
ranki įsidėti j kišenių. 44 puslapiai. Kaina 15c.

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

Kas nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik tti.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

LAISVES”

SPAUSTUVE

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

Platinki! “LAISVĘ”
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

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

“LAISVĖ”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKOS KALBOS

AIDO CHORO

$1.00
$1.00

Y or- 
ant 

1914

Toks pat Armonikas 
21 plieniniu klapanų, 12 basų

Vertis $25.00, tik už $14.2S

nuo-; 
o ten i 

suban-1

RICHTER
& CO.
74—80

Washington:

Tarpe Kaucijos ir Brons- 
villęs. . . . - 4

Kviečia AIDO CHORO yALDYBA

su 21 perlu KleviŠiu, 8 basai* 
Vertes $18.00, tik už $7.50

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

Tarpe nekuriu Brooklyno 
socijalistų gimė mintis, susi
dėjus su anglais socijalis- 
tais, nusisamdyti sau nuola
tinį butą.

Stoka būto jau seniai at- 
jaučiama. įgijus butą ne 
vien būtų kur susieiti, pasi
šnekėti, bet ir daug daugiau 
.galima būtų nuveikti.

'4 spalio, Tautiškame 
itsibus “Aido” choro 
, koncertas ir balius.

Ostende bombarduojama.
Belgijos miestas, kurį ne

seniai užėmė .vokiečiai, yra 
bombarduojamas Anglijos 
laivynu. Tokis pranešimas 
.atėjo iš Berlyno.

Du kreiseriai paskandinti.
Rymas. — Japonu amba 

sada paskelbė .jog du vokie 
čių kreiseriai vėl paskandin C 4
ti japonais.

IDraugai, Brooklyniečiai!
Neužmirškite, kad šioj su 

fra toj, 
N ame 
teatra
Seni ir jauni, dideli ir maži— 
visi ant baliaus! Męs užtik- 
rinam, kad laiką praleisit 
labai linksmai.

Turkija laukia prisakymų 
iš Vokietijos.

Turkija pavirto lyg ir į 
Vokietijos kolioniją. Didy
sis viziras uoliai pildo prisa
kymus iš Berlyno. Nors 
Turkija rokuojasi neutrališ- 
ka, bet faktiškai ji gelbsti 
Vokietijai.

Telephone 4879 Bushwick.
DR. M. MENDALIS.

Specijalistas Moterų Ligų 
106 Howard Ave., Kampas 

Halsey St.
BROOKLYN, N. Y.

JURG. KAIRAITIS
Parduoda savo namą už la
bai žemą kainą. Namas yra 
iš septynių ruimų ir geram 
stovy j. Norinti pirkti atra
šykite man pirmiau laišką, 
tai aš jums visas žinias su
teiksiu. Adresuokite:

Teisingiausia ir geriausia 
■" lietuviška.

LINKSMYBIŲ VAKARAS PARENGTAS

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

Brooklyn, N. Y.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
nešimą aplaikė iš Amsterda 
xno laikraštis “Pobla Catal”

Pranešame, jogei visuoti
nas lietuvių kriaučių unijos 
(51 ir 58 skyrių) susirinki
mas atsibus 22 spalio, Tau
tiškame Name. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Visi unijistai būtinai pri
valo atsilankyti. Bus išduo
tas delegato raportas apie 
atsibuvusią kriaučių ' kon
venciją.

‘‘DAKTARAS’’ 
parodo, kaip 
nuo Hipi apsi
saugoti .

Nuo mėšlun
gio pilve var
tok seną ir 
gelbstinčią na
minę - gyduolę

ANCHOR, 
PAIN

EXPELLER 
sulyg nurody
mų, kurie ran
dasi prie bon- 
kutės. Kaina 
25 ir 50 centų 
už bonkutę vi
sose aptiekose.

Pranešimas.
L. Y. V. Mokykla atsida

rys nuo 26 d.spalio, todėl kas 
norite mokintis angliškos 
kalbos ir rašyt, tai maloniai 
esat kviečiami ateiti ir prisi
dėti prie mokyklos.

išgydau pas tuo«. kuriuos daktarai jau buvo atsaake išgydyti. Gy
dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo bixnto. 
'-' 4- Aš neapsiimu išgydyti tu. kuriu n-s ura įima Mano gydy- 

"_____ _ '__ ~ __  _ - A
. Jirdies' Gerklės, Plaučiu, Krutinės, Pečiu, Kepenų, Pilvo, 

lapini.n >si organu. Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas Lgas, 
dymą laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu. Kurie gyvenate toliau- 
— » • ant vienos dienos,o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

208 W. 42nd St., arti Broadway 
NEW YORK CITY, N. Y.

Draugas R. Malinovskis 
užmuštas.

Varšavoje gauta žinių, 
jog draugas R. Malinovskis, 
"vadovas Dūmos socijaldemo- 
?kratų frakcijos, užmuštas 
Jkarėje, mūšyje Galicijoje.

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

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

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

Ofiso valandos: Papras
toms dienoms nuo 8 — 10,

Tame susirinkime bus kai 
beta ir apie visuotiną lietu
viu seimą.

C- vKas gyvas ant prakalbų !
Kitą savaitę vėl bus pra

kalbos, specijališkai pareng
tos prieš rinkimus. Bus kal
bėtoji! net iš Philadelphijos 

Kuopietis.

Ir Suvalkijoj vokiečiai ža
dėjo liuosybę.

Vokiečių orlaiviai ir Su
valkijoj platinę atsišauki
mus, kuriuose žadėta liuosy
bę. Lapeliuose j kareivius 
vokiečiai kalbėjo, jog Rusi
joj jau revoliucija ir jog ve- 
ly rusai pasiduotų, nes vis- 
viena pralaimės.

Lapeliuose į gyventojus 
buvo sakoma, kad vokiečių 
kariumenė nešanti liuosybę. 
Buvo meldžiama ,kad gyven
tojai liktųsi ant vietos.

Rankoms bankrūtijant.
Labai tankiai girdėti, jog 

bankos subankrūtija ir nu
neša žmonių sutaupytus cen
tus, kuriuos žmones per sun
kų vargą ir triūsą sučėdijo.

Vienas ir geriausias ir at- 
sakomiausias būdas taupini- 
mo, — įdėti j tikrą 
savybę (Real Estate) 
nei vagis pavogs, nei 
krūtys, o vertė tikros nuosa 
vybes vis auga augštyn. Męs 
parduodam lotus nuo $25( 
iki $500, ant lengvų išmokės 
čių, geroj, apgyveritoj vietoj 
East New Yorke, kur gali 
ma už 5 centus iš visur pri 
važiuoti, kur prekė neužilgt 
dubeltavai pakils.

Didžiausios prakalbos!
Petnyčios vakare (23 d. 

spalio) atsibus didžiausios 
prakalbos, kurias parengia 
L.S.S. 19 kuopa Tautiškame 
Name. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Vyriausiu to vakaro kai- 
bėtojum bus L. Prūseika. Ji
sai papasakos, kad visos val
stijos yra lygiai kaltos pra
dėję šią karę. Nei viena iš 
jų nėra teisi. Jisai praneš 
apie neapykantą, kuri užlie
jo visą pasaulį. Jisai praneš, 
kad daugelis Amerikos poli
tikierių nori įtraukti ir šia

New Yorke prasidėjo la- 
labai uoli kova, kad moterįs- 
motinos galėtų būti mokyto
jomis. Ligišiol motinos bu
vo sistematiškai atstatomos 
nuo mokytojavimo, nors, ro
dosi, jos daugiausia tame 
yra kompetentiškos.

Didžiausiu motinų, kaipo 
mokytojų, priešu yra Board 
of Education.

Žiūrėsime, kuo ta kova 
pasibaigs.

Dabar jau prasidėjo agi
tacija, kad mokytojos su
tvertų savo uniją. Tą agita
ciją veda> Rose Schneidef- 
man, vice pirmininkė “Wo
men’s Trades Union Lea- 

jgue”.

’Pirmas Rojiškų Linksmy
bių Vakaras Brooklyne, pa
rengtas rūpesčiu “Aido” 
choro, kuriame dalyvaus 
penki chorai: “Aido” maišy
tų baisų, “Aido” moterų, 
“Gimnastikos Kliubo” vyrų, 
“Sietynas” iš Newark, N. J. 
ir Latviu kvartetas iš New
ark, N. J., Taipgi bus persta
tyta puikus scenos vaizdelis
• MEILĖS PARODIJOS”.

šis iškilmingas vakaras

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

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinčja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, 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 paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

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

JEI sergi nnt kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gų "Daktaras’!, nes dideles daugybės žmonių, 
kurie tik. perskaitė šitų knygų, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dčl labo visuome
nes išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI,.kuris tik atsiųs keletu štampų už 
prisiuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teipt

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERĮS! 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 nuo W ii 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o. utartur> 
JG».ir pelnyčiui vakare nu© 6 iki 8.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

Jeigu tu nori žinoti, kur randasi pe
kla, kaip kankina ‘‘velniai dūšias” ir 
Ką kalba tos dūšios, kurios papuola j 
jų nagus, tai nusipirk knygą ‘‘Pas
merkt ųjų mirtin laiškai ir šlisselbur- 
40 Bastilija”, tai ten tv» atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję.

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

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

Du milijonai užmuštų ir 
sužeistų.

“Daily Chronicle” rašo, 
jog ligišiol karėje žuvo ir ta
po užmušta apie du milijonu 
kareivių. Vienų tik vokiečių 
užmušta ir sužeista 709,000.

Lietuvių Apšvietus Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas apsi
bus 25 d. spalio, t. y. nedėlio
ję, 2 vai. po pietų, Tautiška
me Name.

Kviečiami yra visi nariai 
atsilankyti, nes daug yra 
svarbių dalykų.

Taipgi meldžiame atsilan
kyt ir tuos draugus, kurie 
nori prigulėti prie L. A. 
Dr-jos.

Raštininkas J. Parulis.

Seniems draugams ir pažį
stamiems pranešu, kad Jo
seph Schneider, atidariau 
kostumierišką kriaučių sto
rą po num. 236 Grand St., 
netoli Driggs Ave. Neuž
mirškite atsilankyti nas se
ną pažįstamą. Dabar lai
bas užsisakyti rudeninius 
•.lutus, nes padarom už pigią 
kainą. Siutus darome už 
$15.00 cistų vilnų.

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

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 2’1)14 ir 2101”

p!®

Į šią mokyklą galima pri 
gulėti ir mokintis be skirtu 
mo lyties ir amžiaus. Moki 
narna šiais vakarais: pane 
dėliais ir ketvergais. Pra 
džia nuo 8 vai. vakare. Mo 
kyklos kambarys 
ant North 5th St., 
Petkaus parapijinėj

(October), 1914 m., Tautiš
kame Name, 101 -103 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Pasitikime, kad vietinė 
publika skaitlingai atsilan
kys ant taip iškilmingo va
karo, o ir “Aido” chorui at- 
jausdama, kuris vietinius 
lietuvius linksmina visokiuo
se organizacijų parengtuo
se vakaruose. Taipgi pasi
tikime, kad atsilankiusioji 
publika jausis, kaip rojaus 
iiksmybių apsupta, ir bus 
užganėdinta.

Pradžia lygiai 8 vai. vaka- 
i e. Įžanga ypata tik 25 c.

Kviečia “Aido” choro 
Valdyba.

jų namus su 50 pėdų pločio i r ‘ 
100 pėdų ilgio lotu, kaštuoja! 
$3j500. Priimame mažą su-Į 
mą ant sykio, o likusius ka i d 
randomis atsimokėsit. Taip- i 
gi parduodu gatavus namus 
visose apgyventose vietose.1 
nuo $3,200 ir augštyn. i

Taigi, susi'p raskit ir per
stoki! mokėt randas kitiems, 
o pradėkite mokėti už savo 
stubas toj' vietoj, o po kelių 
metu turėsit savo nuosavius 
namus.

Nepraleiskit progos ir at- 
sišaukit po žeminus padėtu 
adresu:

K. LABANAS
239 S. 4th St., Brooklyn,N.Y.

REIKALAUJU VAIKŲ.
Aš norėčiau gauti mažų vaikučių 

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

A. Maskow 
225—^th St, Brooklyn,,

(79—97)

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Kuriame dalyvaus penki chorai ir bus sulesti vaizdelis 

‘Meiles Parodijos’ 
TAUTIŠKAME NAME, 101-103 GRAND ST. 

BROOKLYN, N. Y.

Subatoje, 24 d. Spalio-October, 1914 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS 1X51 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgus, talp-pat 
Ir kur greit Išsigydyti, ly
giai ta knyga

Lietuvių Socijalistų 
jungos 52 kuopa (New 
ko) rengia s prelekcijas 
25 d. Spalio (October), 
m. Pradžia 3 vai. po pietų 
po N140 E. 19th St., New 
Yorke.

Prelekcijos tema: “Nema
tomieji tvariniai”.

Skaitys A. C. Herman.
Įžanga visiems veltui.

'giV/vH-riPELlEff 
ml mcushtotf ' 

alcohol' 
•fei FAiSfCHTIRSCo

Mes užlaikome geriausius mokintojus su tobuliausia metodą, ir nė- 
abejonęs, kad neišmoksite.

Męs taipgi mokiname Knygvedystės, Civil Service ir prirengiame j 
kokią kolegiją.
Męs išverčiame visas angliškos kalbos lekcijas lietuvių kalboou

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA 
(Tris kartus į savaitę), taipgi kiekvieną dieną.

MOKESTIS: $5.00 už 10 savaičių. $12.00 už 6 mėnesius, $20.00 už metą.
$25.00 už užbaigimą angliškos kalbos kurso. ,

Neatidoliok! Ateik tuojaus į Philadelphijos Prirengiamąją Mokyklą.

510 SPRUCE STREET, PHILADELPHIA, PA.
CHAS. A. JAFFE, Principalas, M. E. LAPOYOVVKER, Sekretorius

Visiems gerai žinomą daktarą-specijalistą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 
UŽDYKĄ PRADfiS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nedėliomis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-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, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisverimus gyd 

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 ligpnbutį, 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, 

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

Vokiečiai atmuš Ii.
Rusų oficijališkas prane

šimas skelbia, jog vokiečiai, 
kurie buvo užėmę kelius, ve
dančius Varšavon, turėjo 
pasitraukt. Vokiečiai smar
kiai eina atgal . Jie palieka 
daugybę sužeistųjų ant ka
rės lauko.

VARICOCFI P Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, V xxlVlWoperacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyk--1 a. Sėklos nutęsimai su
stabdomi. Nuilsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškurn > greita- atgaunama.
PR AQT ATITIK Aš gydau tą ligą be jokio pjaistymo arba 1 AvVzO 11 1 1 • tampymo. Mano gydymas prašalina visus
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimas, sustabdo viso
kius plūdinius, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
CVpII Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išf ėrimai, vs- 01 i ri,> spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas
plaukų slinkimas arb • kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje a> 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy 
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kvno /isus nuodus ir nešvarumus. Nė 
ra jokio pavojaus, kad liga atsi- prw-™* 
naujintu. Kam jums per ilgus me- j q 
tus nuodytis visokiais vaistais, kad I j 
aš galrn jus visiškai išgydyti be jo- g 
kių blėdingų vaistų?'! uojaLS klai s- 
kite riiano patarimo. g
Nusilpnėję VYRAI. 4^
Mano gydymas nustojusiems vyriš- 2 
kuino prašalina visas blogis įtek- 
mes pirmesnių nuulinimo ir besotu- t i 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina | * f. 
ir padaugina krauje, o labiausiai j irt 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą | /s A/ 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- g * į 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy- | 
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- l”"r~ 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo

A P i Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip
Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini

mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniu >se išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
STRICTURĄ
Tuojaus duodame Palengvinimu- ______ _____ _ ___________ __________ _____ _________ ,
mo ^udaa chronišku litru yra vienas iš geriausiu, ka užtikriname, jog visada atneša geras, 
naickme«. Gydau Ausu, Galvos, ----- - - --
Žarnų, Inkstu, S’ 
Aš netikiu j gy 
atvažiuokrie pas man

DR. BYRNE

G.UFAFONAS
Su 12 Lietuviškų diinų, vertės $45.00.
Atidūodame tik už ..................$19.50

Tągrafafoną gv oran tuo jam e ant 10 metų.

SPEC1JALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO Nl W YORKE OAR NIEKAD NEBUVO

Dar niekuomet socijalistai 
šio miesto nevarė tokios 
smarkios priešrenkaminės 
agitacijos, kaip šiais metais. 
Tokią pastabą padarė drg. Į 
U. Solomon, šios valstijos 
Soc. Partijos sekretorius.'

Ypač didelė viltis yra iš
rinkti Meyerą Londoną iš 12 
New Yorko distrikto. Par
tija dabos, kad politiekieriai 
nesuklastuotų balsų taip, 
kaip pereitais rinkimais kad 
padarė.

Į\R.RJCHTER’ę
M “p A T TW.C

EXPEUER’’
Drūti muskulai neatneša, naudos.
jei Jus Romatizinas-kankina. Su

PAJN EXPELERfU
jei druč-lni suberšii ataeS Jum tuoj 
paieugviuimįi ir pnaAaiias priežastį 
skaUSmi£.. nu leknM na Ir

F. Ad. Richter & Co.
9(0 SY , NIW YORK,

Ą Tėmikit anukukerok 
ženklo apsaugo-imo f A

50 W. 36=th St., arti 6=th Ave., New York, N. Y
OFI-TSO VALANDOS: ’ NEDĖLIOMIS:

Nuo D vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piet.
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

Tel. Greenpoint 2017.

DR. F. MATULAITIS

Anatolius France kariauja.
Garsus Franc i jos rasėj as 

Anatolius France. nary? 
Francijos akademijos, užsi 
rašo kariumenėn laisvano- 
riu.

YRA SUTEIKIAMA PER

C. BROWN




