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Iš Amerikos Gyvenimo
Amerikos Darbo Federacijos Konvencija.

Amerikos Darbo Federa
cija ir šiais metais,kaip ir vi
suomet, nutarė susilaikyti 
nuo įkūrimo neprigulmingos 
darbo partijos. Didžiuma 
delegatų palaiko S. Gomper- 
so idėją: “Gaudyti draugus 
ir bausti priešus”. Na ir 
gaudo jie tuos draugus, pri
simeilindami tai demokra
tams, tai republikonams.

Tai yra ne kas daugiau, 
kaip paprasta komedija, ka
dangi dar visai neseniai mi
nėta taikos draugija agita
vo, kad Amerika įsitaisytų 
didesnę kariumenę.

12 Federališkų bankų.
Sulyg kongreso priimto ir 

prezidento užtvirtinto įsta-
Socijalistai taip-pat sako,! tymo, nuo 16 d.lapkričio dvy- 

jog nėra reikalo kūrti kokią Tikoje didžiausių Amerikos 
tai neprigulmingą partiją, įbestų pradeda veikti fede- 
kuomet, faktiškai, Socijalis- ■ rališki bankai.
tų Partija yra tikroji darbo Ateitis parodys, ką gero 
partija. ;jie, tie bankai, galės nuveik-

Konvencijoj kilo smarki a- ti.
gitacija, kad įvairios nesusi-i Iš priežasties tų bankų at- 
vienyjusios ligišiol su Fede- 'vėrimo prezidentas Wilso- 
racija darbininkų brolijos nas, savo laiške sekretoriuj 
tuoj prie jos prisijungtų.! Mc Adoo pasakė, kad jisai 
Jeigu gi neprisijunpfs, tai j mato “naują Ameriką”, 
tverti konkuruojančias or
ganizacijas. Tam priešin- šiose vietose: Washington, 
gas S. Gompers, nes, jo nuo-Į Boston, New York, Philadel- 
mone, tai yra status apskel
bimas karės, ko jisai nenorė
tų.

Kongreso delegatai prita
ria municipališkai nuosavy
bei ant visuomeniškai reika
lingų reikmenų.

Kaip paprastai, taip ir šia
me suvažiavime yra daugiau 
atžagareiviškų delegatų ir 
daug svarbių dalykų jie 
stengiasi nukelti ant pat pa
baigos, kuomet nebus ‘ 
laiko apie tai svarstyti.

Federališki bankai įkurti

phia, Cleveland, Richmond, 
Atlanta, Chicago, St. Louis, 
Minneapolis, Kansas City, 
Dallas ir San Francisco.

Patsai didžiausias bankas, 
rodosi, didžiausias visame 
pasauly, bus Washingtone.

Kariški užsakymai.

Pranašauja blogus laikus 
Colorado.

Pasikalbėjime su “Milwau- 
jau'kee Leader” korespondentu, 

gubernatorius Ammons pa
sakė, kad naujai išrinktasis 
toj valstijoj gubernatorius 
G. A. Carlson bus dar žiau-

Washington, 18 d. lapkr.—! resnis su unijistais, negu ji m »*■» 1/nrl A ' • AČia manoma, kad Suvienyto
se Valstijose jau baigiasi 
krizis, kuris prasidėjo karei 
kilus (krizis buvo ir prieš 
karę “L.” Red.).

Iš Europos ateina vis dau
giau užsakymų į Ameriką. 
Ypatingai reikalaujama 
maisto ir karės reikmenų.

Nors ligšiol nėra dar pilnų, 
žinių, kiek užsakymų gauta, 
vienok manoma, kad užsaky
mu gauta jau net ant $200,- 
000,000.

Hartford, Conn. — New 
H avė no dirbtuvė Winches
ter Repeating Arms Comp, 
dirba dieną ir nakti. Tenais 
dirba 5,000 darbininkų.

Kompanija stato naują 
dirbtuvę, kuri lėšuos penkis 
šimtus tūkstančių dolerių.

Kompanija gavo užsaky
mą pagaminti 100,000 šau
dyklių. Taip-pat gauta už-

sai, Ammons.
Tuotarpu, Coloradoj ran

dasi 2,200 federališkų karei
viu. €

MŪŠIAI KAUNO GUBERNIJOJ.
a

’t£

VARSAVAI ISNAUJO GRĘSIA PAVOJUS
Ties Taurage, Kauno guber
nijoj, buvo didžiausias mū
šys tarpe rusų ir vokiečių. 
Mūšys tęsėsi 12 valandų ir 
rusai laimėjo. Rusai ne tik
tai išmušė vokiečius iš Tau
ragės, bet užėmė dar Prūsų 
Lietuvos miestelį, Lauksar
gius.

Ties Jakubavu, netoli nuo 
Kretingos, Kauno gub., ru
sai taip-pat sumušė vokie
čių būrį. Vokiečiai buvo iš
plėšę* Parčevskio dvarą ir 
paėmę visus gyvulius. Ru
sai viską sugrąžino Parčev- 
skiui.

Prūsai lietuviams nieko 
nežada.

Kuomet vokiečiai buvo už
ėmę Marijampolę, tai jie iš- 
mėciojo proklamacijas, ku
riose lenkams buvo žadama 
plati autonomija. Lietu- 
viams-gi nieko. Jiems buvo 
liepta tik klausyti aficierių 
paliepimų.

“L. Ž.” sako, kad vokie- 
čiai-bavarai pasirodė apsiė
jime su gyventojais daug 
žmoniškesni, negu prūsokai 
iš Hanowero.

VOKIEČIAI VĖL MANO 
Užplūsti Suval

kija.
Vokieitjos generališkasis 

štabas skelbia, jog rusų ka- 
riumenė nuo Gumbinės ir 
Stalupėnų vėl tapo atmušta 
iki Pajevonio ir Alvito.

Vokiečiai sakosi suėmę 
daug belaisvių.

Jeigu tai būtų teisybė, tai 
vokiečiai vėl jau svajotų a- 

Su-

Gary bedarbiai gaus darbo.
Gary, Ind.—6,000 darbi

ninkų jau ilgą laiką negauna 
darbo Gary plieno dirbtuvė
se.

Dabar tos dirbtuvės atsi
darys. Tik nežinia, kaip ii- pie naują užpludimą ant 
gai ten bus darbo. I valkijos.

Vargas lenkams, kad jie 
niekuomet neveikia solida- 
riškai. Ypač lenkų aristo
kratai - didžiūnai pagarsėję 
savo tėvynės reikalų aplei
dimu.

Serbija, turbūt, greitai bus 
apveikta.

Oficiališkai pranešama iš 
Berlyno ir Vienuos, kad die
na Serbijos apveikime arti
nasi. Belgradas, veikiausia, 
greitai turės pasiduoti.

Austrijos kariumenė jau 
oasiekė Kolumbą ir užėmė 
Obrenovac, 8,000 serbų tapo 
paimta į nelaisvę.- Paimta 
taip-pat 42 kanuolės.

Petrogradas, 19 d. lapkr. 
— Čionais pribuvo Tšemo- 
vič, pasiutinys Serbijos val
džios. Jisai pranešė, kad iš 
300,000 serbų kareivių teli
ko jau tik trečdalis. Jisai 
maldauja, idant Rusija sku
bėtų su pagelba, nes kitaip 
Serbija g^li būti galutinai 
užimta Austrijos kareiviais.

VOKIEČIAI VĖL SVAJO-, tautiška, pusiau revoliucijo- į 
JA APIE VARŠAVĄ. jniška partija “Dašnakciu-
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JA APIE VARSAVĄ.
Iš Berlyno praneša, jog 'tun”. Matomai, jog vadovai 

vokiečiams pavyko didelis tos partijos eina išvien su 
mūšys Varšavos gubernijoj,1 rusais. Padekime, viename 
ties Vloclavku. Toje vietoje turkų pranešime sakoma, 
vokiečiai paėmė daugybę ru- jog jiems pavyko išsklaidyti 
sų belaisvių. I būrį revoliucijonieriaus Ab-

Tame punkte vokiečiai vė-'dur Besak, kuris pagelbėjo 
lei parėjo prie užpuolimo,1 rusams. Tame būryje buvo 
tik nežinia, kaip jiems sek-;300 žmonių., 
sis.

Vloclavkas randasi atstu
me 30 mylių nuo Plocko. Ru
sai turėję pasitraukti linkui 
Kutno.

Sako, kad ligišiol Vokieti
joj dar niekas nežinojo, kad 
vokiečiai buvo atstumti nuo 
Varšavos ir iš Suvalkų gu
bernijos. Vokiečių žmonės 
diena iš dienos laukė prane
šimo apie Varšavos paėmi
mą.

Vokiečiai vėl tikisi užimti 
Varšavą.

Petrogradas taip-pat pri
pažįsta, kad Vloclavko apy
gardose vokiečiai pradėjo

Popiežius meldžia valdovų 
ii- tautų liauties kariavus.

1,000 anglų užmušta — 
sako turkai.

Turkai sako: “vakar męs waerts”. 
atakavome Anglijos fortą' 
Fao ant Kranto Persijos už 
takos, 
kareivių”.

Pranešimas gautas

Vokicčių socijalistai užsisto
ja už svetimžemius.

Iš Vokietijos miesto Frank
fort ir apygardų išvaromi 
visi pavaldiniai tų šalių, su 
kuriomis Vokietija yra ka
rėj. Nebus paisoma nei ly
ties, nei amžiaus.

Prieš tą bjaurų nutarimą 
; išdrįso užprotestuoti tiktai 
socijalistų laikraštis “Vor-

Rusų laivynas išėjo į jūrą.
Anglai nustojo 1,000' Rusų laivynas iš Helsing- 

Iforso išėjo į atviras jūres, 
17 d. Kur jisai#nuplaukė—nėra ži

nios.

I Draugija prieš vokiečius.
Haagoj (Olandijoj) įsikū

rė tarptautiška draugija 
prieš vokiečius. Toji drau
gija kviečia boikotuoti visa, 
kas yra vokiška. Draugija 
ragina išvyti vokiečius iš 
kliubų, viešbučių, sporto 
draugijų, boikotuoti vokie
čių pramonės išdirbinius.

Ūpas Turkijoje.
Turkijos sultonas 

manifeste dėlei karės pradė
jimo kaltina rusus, francū- 
zus ir anglus. Jisai sako: 
“nuo karės pavykime pride
ra ne tiktai likimas mūsų ša
lies, bet ir likimas 300,000- 
000 musulmanu. £

savo

Berlynas praneša apie lai
mėjimą ties Lipno. Vokiečiai 
nori išnaudoti savo laimėji
mus del naujos atakos ant 
Varšavos.

LENKIJOJ.
Krakovas dega?

Venecija (Italija). Dalis 
Krakovo paskendo liepsnoje. 
Gyventojai miniomis bėga iš 
to miesto, bijodami rusų už
puolimo.

Iš Triesto pranešama, kad 
rusai jau prisiartino prie 
Krakovo iš šiaurės pusės ir 
pradėjo tą tvirtovę bombar- 
duot, kaip tiktai gavo savo 
sunkiausias kanuolės nuo 
Miechovo. Tuojaus užside
gė šiaurinė miesto dalis. 
Laukiama, kad Krakovas 
greitai bus paimtas.

Ligišiol, betgi, jokių ofici- 
ališkų pranešimų apie Kra
kovo apgulimą nei iš vienos, 
nei iš kitos pusės neatėjo.

Austrijos imperatorius vėl 
kreipėsi prie Wilhelmo, 
melsdamas pagelbos. Sako,

Przemyslas gales laikytis 12 
mėnesių.

Sulyg pranešimo iš Vien
uos, Austrijos didžioji tvir
tovė Przemysl galės išsilai
kyti 12 mėnesių, nes ant tiek 
laiko pakaks jai maisto.

Rusų pranešimas apie mū
šius Lenkijoj. i Princas Oscaras pasveiko.

Ant fronto tarpe Vyslos ir f* ~ iš
vartos tęsiasi mūšys. . 
virsta į didžiausią kovą.

Daug vokiečių kariume- 
nės suplaukė į Galiciją.

Anglijos laivynas bombar
duoja.'

Londonas, 18 d. lapkričio. 
Anglijos laivynas vėl pradė
jo bombarduoti vokiečių po
zicijas Belgijos pajūryj. An
glai nori išnaikint vokiečių 
artileriją, kuri šaudo ant 
Nieuporto.

Raportai skelbia, jog arti- 
leriška dvikovė Belgijoj to
kia stipri, kokios dar niekuo
met nebuvo.

Per Olandiją praneša, kad 
vokiečiai, užimdami Dixmu- 
dą, nepaprastai daug nuken
tėjo: Nieuport veik visas iš
ardytas.

Per Lježą vokiečiai perga* 
beno vėl didelį skaitlių sun
kiųjų apgulimo kanuolių. 
Veikiausia, jas gabena ant 
Aras.

Anglų orlaivininkas metė 
bombas ant Zeebruge, kur 
randasi daug vokiečių po
vandeninių valtelių.

Princas Oscaras, penkta* 
Jisai sis sūnus kaizerio, jau ęa- 

| sveiko ir vyksta į veikiančią 
kariumenę.

Egipto chedivas už turkus.
Egipto chedivas vyksta iš 

Konstantinopolio tėviškėn, 
kad vadovauti kariumene 
prieš Angliją.

TURKAMS TUO TARPU 
SEKASI.

Oficiališkas Turkijos ka
rės ofiso pranešimas skam
ba šitaipos: “mūsų kariume- 
nė atakavo rusų poziciją ties 
Lylan, netoli nuo pamario. 
Rusai daug nukentėjo. Ru
sai mėgino išsodinti iš laivų 
daugiaus kareivių, bet jiems 
tatai nepavyko. Kita turkų 
nuovada užėmė Duckeny ir 
apsupo rusus ties Hanme- 
dreji, paimdama daug amu
nicijos. Rusai bombardavo 
parubežinius fortus Abislah 
ir Kokmush, vienok be pa
sekmių”.

Dar didesnį laimėjimą tu
rėjo turkai ties Kuprekeni. 
Turkų pranešime sakoma, 
kad ties Kuprekeni rusai pa
liko ant mūšio lauko 5,000

Davė miestams vokiškus 
vardus.

Vokiečiai “apkrikštijo” vo
kiškais vardais daugelį Bel
gijos ir Franci jos miestų.

Taip, Dunkirk — vadinasi 
Dunkirchen, Lille — Ryssel, 
Boulogne—Boonen ir t. t.

JERUZOLIMO KA
RALIUS.

Paryžius; 19 d. lapkr. — 
Siūloma padaryti Belgijos 
karalių Albertą, kai karė pa
sibaigs, Jeruzolimo kara-

Mano deportuoti vadus.
Denver, Colo.—United Mi

ne Workers unija gavo pra
nešimą, kad kapitalistai vėl 
taiso konspiraciją Colorado 
mainose.

Manoma išgabenti visus 
unijos vadovus. Rockefelle
rs davė apie $100,000 dėl a- 
gitacijos už naują guberna- 

Matomai, 
neveltui. Turbūt, guberna
torius bus labai geras žmo
gus dėl “Fuel and Iron Co.”

sakymas ant 100 000 000 pat-|^"c°ariSona.
V»Ani1 U HAYY1AT / < 1 V» Kr 11 XFAd € ___ *'ronų. Kuomet dirbtuvės 
valdininkų paklausta, iš kur 
jie gavo užsakymą, tai pasa
kė, kad užsakymas atėjo nuo 
misijonieriaus iš pietų Afri
kos.

Rooseveltas privatiškas 
žmogus.

Nacijonališkam 
quarters Progresistų Parti
jos, po apraudojimui Pro
gresistų Partijos nepasiseki
mų laike pastarųjų rinkimų, 
Rooseveltas pasakęs, jog ji
sai apie nieką šnekėti neno
rįs,nes esąs privatiškas žmo
gus.

Lėkė kaip sakalas, nutūpė 
kaip vabalas.

Head-

Taikos kongresas San Fran
cisco.

Amerikos taikos draugija 
pienuoja sušaukti tarptau- 
tišką taikos konvenciją San 
Francisco, laike Panamos 
parodos. Minėtos draugijos 
vadai stengsis agituoti už

OlUdiJįo, rj C l U/jUIH U U lYClI <A~ i mvun.iuuiao pagvu/vu. kjaiiv, 
lium už jo ypatišką drąsybę.!jog daug vokiečių kareivių

Ligišiol ta garbe prigulėjo 
Austrijos imperatoriui, kai
po Vengrijos karaliui.

vėl pasiųsta Galicijon, kad 
pagelbėjus austrijiečiams.

27 užmušėjai prašo susimy- 
lėjimo.

Trenton, N. J.—Čia atsi
veria sesijos “Court of Par
don”. 27 užmušėjai padavė 
prašymus, kad ant jų susi
mylėtų.

Kiek lėšavo Panamos 
kanalas?

Išviso, kaip ligišiol apskai
tyta Panamos kanalas lėša
vo $353,569,049.

Perka arklius ir mulus.
E. St. Louis, Ill.—Franci- 

ja su Anglija nuo karės pra
džios nupirko vakarinėse 
valstijose arkliu ir mulų 
vertės už $2,499,000.

Aliaskos indi jonai baigia 
išmirt

Nesutikimai tarpe lenkų 
legionierių.

Lenkų legionai yra garsus 
istorijoje. Kaip žuvo Lenki
ja, tai lenkų legionai pagar
sėjo visame pasauly. Jie ko
vojo Italijoj, Franci joj ir 
Amerikoj. Liejo savo krau
ją už svetimus reikalus.

Pradžioj šios karės susi
tvėrė Galicijoj keli lenkų le
gionai. Vienas legionas, su
sidarantis iš trijų pulkų, po 
vadovyste Pilsudskio jau at
sižymėjo išvyjimu rusų iš 
Karpatų kalnų.

Užtat su antruoju legionu 
išėjo daug triukšmo. Jojo 
vadovu buvo grafas Skar- 
bek. Tan legionan prigulėjo 
6,000 kareivių ir jisai iširo 
niekuo nepasižymėjęs. Kame 
ten buvo reikalas to iširimo 
— nežinia gerai. Daugiau
sia dėlei to kaltinamas gra
fas Skarbek.

19 d. lapkr. jisai tapo su
areštuotas Galicijoj ir nuga
bentas į Viennos kalėjimą. 
Ti kaltina valstybės pardavi
me-

VARšAVOJE.
Iš Berlyno praneša, kad 

Varšavos gyvenimas labai 
nuliūdęs. * Kuomet netoli 
Varšavos ėjo mūšys, lenkai 
laukė didelių atsitikimų, da
bar gi prasidėjo visuotinoji 
apatija ir nusivilimas.

Gyvenimo sąlygos su kiek
viena diena eina blogyn.

Kaizeris kalba apie šventą 
musulmonų karę.

Kaizeris nusiuntė telegra.- 
mą kronprincui ir toje tele
gramoje sako, jog Turkijos 
dvasiškis galva Šeich-uI-Is- 
lam išleido fetvą į visą mu
sulmonišką pasaulį, ragin- 
damas prie šventos karės.

iiKO ant mūšio įauKo d,vuui

užmuštu ir sužeistu. Turkai! Socijalistai apgina vokiečių <- I i apaėmė 500 rusų kareivių ne
laisvėn. Turkai paėmė taip-

tautą.
Franci jo j nepaprastai au-

Valstijinis bankas užsidarė, j pat 10,000 šaudyklių ir nepa- ga priešvokiška dvasia. Boi- 
Kiti bankai vos ne-vos funk- prastai daug amunicijos. kotuojama vokiečių tavorai,
cionuoja. Pusė pirklių ir fa
brikantų stovi ant bankroto 
slenksčio. Pramonės ir pre
kybos gyvenimas beveik vi
siškai apmirė. Nepaisant 
valdžios bauginimų, dauge
lis teatrų visiškai užsidarė. 
Varšavoj randasi 60,000 be
darbių, Lodziuje net 150,000. 
Dienraščiai nuolat skelbia

Turkai eina ant Batumo.

Rusai prisipažįsta pra
laimėję.

Rusijos oficiališki prane
šimai pripažįsta, jog rusų 
kariumenei reikėjo pasi
traukti iš Armėnijos.

Rusų pranešime pasaky
ta: “kadangi turkai gavo la- 

apie saužudystes ir mirtį bai daug pagelbos iš Čniska-

teatrališki veikalai, kompo
zicijos ir t.t.

Socijalistų dienraštis 
“Žmoniškumas” karštai 
prieš tai protestuoja. Jisai 
sako, kad Vokietijos dailė, 
mokslas, muzika nieko bend
ro su kaizeriu Wilhelmu 
turi.

Vokiečiai suėmė Varšavos 
gubernatorių,

Miestely Kutno (Varšavos 
gub.) vokiečiai suėmė guber
natorių von Korf.

. Mat, gubernatorius atvy
ko į Kutną automobiliuje. 
Jisai nei nežinojo, kad po 
paskutiniam mūšiui Kutno 
jau vokiečių rankose.

ne

nuo bado.
Įsikūrė nuolatinė komisi

ja suteikimui maisto ba
daujantiems inteligentams.

Rusu valdžia pavęlyjo len
kams dainuoti patrij oriškas 
dainas, jų tarpe ir “Jeszcze
Polska nie zginęla”

Vėl bombardavo Liepojų.
Lapkr., 17 d. du vokiečių 

kreiseriu ir 10 torpedinių 
botų bombardavo Liepoją. 
Daug namų užsidegė.

Rusų laivynas bombarda
vo Turkijos uostą Trapi- 
zontą.Popiežius už taiką.

Popiežius Benediktas 
leido naują encikliką, kurio
je kalbama apie karę. Po
piežius sako, kad tarpe žmo
nių išnykusi meilė, žmonės 
tiki tik j medžiagišką laimę, mūšį Lenkijoj' ^Vokiečiai j* 
o užmiršta apie sielos išga- gijo dirvą ties Lenczica ir 

Armėnijoj veikia pusiau nymą. Kutno. ,. cj

la, Erzerumo ir Trebizundo, 
tai mūsų armijos pirmutinės 
eilės pasitraukė prie išanks- 
to pažymėtų pozicijų”.

Armenijos revoliuci- 
ionieriai.

iš-
Rusai sumušti.

Ir rusų generališkas šta
bas sutinka, jog pralaimėjo-
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga Puolimas In 
ternacionalo

87 delegatai, kurie atsto-■ viais. 
vavo 36 Didžiojo New Yor- 
ko draugijas, vienbalsiai pri
pažino nutarimus Antrojo 
Visuotinojo Seimo ir išrinko 
komisiją aukoms rinkti.

6 d. gruodžio įvyks konfe
rencija Massachusetts drau
gijų ir, turėsime viltį, fe
nais irgi bus sutvarkytas au
kų rinkimas.

Chicago j tuo jaus įvyks 
konferencija Draugijų Są
ryšio ir, veikiausia, taip-pat 
suorganizuos aukų rinkimą.

Vyrai ir moters, į darbą!

Nusilenkimas prieš 
juodųjų armijų yra didžiai 
blėdingas S. L. A., kaipo pro- 
gresyviškai organizacijai..

Męs žinome S. L. A. narių 
sąstatų ir ūpų. Klerikališ- 
kas pavojus negręsia S. L. A. 
iš vidaus, bet jisai gręsia iš 
pusės tų vadovų, kurie per- 
greit nusileidžia.

ri turėtų balsų ateinančiame 
taikos Kongrese. Ypatin
gai aštriai užsipuolama ant 
Rusijos.

Kita lenkų dalis, klerika
lai ir tautininkai, guldo gal
vų už Rusijos carų. Tarpe 
tų dviejų sriovių šiandien 
eina kova ant žūt-būt.

Parašė Anton Pannekoek.
Vertė iš “The New Review” J. E.

KATALIKIŠKI BROLIU
KAI AMERIKOS DAR

BO FEDERACIJOS 
SEIME.

Pernykščiame seime Ame
rikos Darbo Federacijos ka
talikiškas vyskupas Diez pa
sakė, kad kaip greitai socija- 
listai įsigalės Federacijoj, 
taip greitai jie, geri katali
kai, ją apleis ir įkurs savo 

. . i streiklaužių unijas.
kareiviai* šiemet, per Federacijos 

[seimą Philadelphia, Pa., pa- 
žmoguje ■ našia giesmę giedojo Walter 

žvėrį. Vokiečiai išplėšė su-1 George Smith, atstovas ka- 
valkiečių turtus, dalis suval- talikiškos federacijos. Visa 
kiečių savinasi prtisii turtą, ijp,prakalba buvo subudavo- 

Santikiai tarpe kaimynų i ta ant temos, jeigu darbinin- 
po karei turės būti kuobjau-įką kapitalistas muša per vie- 
riausi. Neapykanta išbujos, i ną žandą, tai reikia jam at- 
neapykanta išlapos, neapy 
kanta vartuose žydės.

“Nauja Lietuviška Cei- 
tunga” praneša, kad Suval
kų pusės valkatos ir bobelės 
vagia Smalininkų (Prūsų 
Lietuvos miestelio) gyvento
jų turtus. Dvidešimts tokių 
vagišių vokiečių 
nužudė.

Karė iššaukia

ŽINGSNIS PIRMYN, DU
ŽINGSNIAI ATGAL. i 

Pastaruoju laiku S. L. A.' 
organas, “Tėvynė”, pasakė 
kelis teisybės žodžius apie p. 
Gabrį. Perdaug jau dūrė į 
akis to komedijanto šlama- 
tavimas nuo partijos prie 
partijos. Rodosi, ne tik “Tė
vynė”, bet ir kiti taip vadi
nami tautiški laikraščiai iš
reiškė savo nepasitenkini
mą, kuomet politiški dvy
nai — Gabrys ir Gustaitis, 
atvyko rinkti aukų tiktai 
juodomsioms Lietuvos drau
gijoms. Perdaug jau matėsi 
į akis, kad Gabrys, užkopęs 
augštyn tautininkų pečiais, 
apleido savo globėjus ir zo
vada nudrožė ‘prie juodųjų, 
tapdamas jųjų organizato
rium ir įkvėpėju.

“Tėvynė” tuomet ir nusi
gręžė nuo p. Gabrio, ką, tie
są pasakius, ji ir turėjo pa
daryti, kaipo organas pir
meiviškos organizacijos.

Bet štai, Gabrys “Tėvy
nei” pagrųsino, pagrasino 
nuduotu drąsumu. Jam, 
mat, kinkos dreba, kad dau
giau nebegaus iš S. L. A. au
kų. Jisai mato, kad jo įtek
mė S. L. A. narių miniose su
tirpo, kaip pernykščių metų 
sniegas. Ir jisai stoja proku
roro pozon, grąsindamas 
“Tėvynės” redaktoriui K. 
Vidiko likimu, tai yra, pava- 
rymu iš darbo prie S. L. A. 
organo.

Mums rodosi, kad “Tėvy
nei” buvo puikiausia progą 
vesti kova su minėta asaba, 
juo labiau, kad jokio ypatiš- 
ko šmeižimo prieš aną sutvė
rimą “Tėv.” nebuvo. Sus. L. 
A. nariai žiūri į Gabrį, kaipo 
į baidyklę žvirbliams gąz- 
dint, ir kaipo į paprastą po
litikierių. Pagaliaus, Gab
rys išdrįso net pavartoti 
prieš p. V. Račkauską tokį 
kovos būdą, kuris tinka tik 
kokiam rusiškam kancelia- 
ristui. Toj valandoj, kada 
Gabrys jau pradeda kišti sa
vo nosį net į tokius dalykus 
— koks redaktorius tinka
mas, o koks ne prie “Tėvy
nės”—' reikėtų tokiarfi po
nui be jokių ceremonijų nosį 
nušluostyt, sykį ant visados 
išprašant iš pirmeiviškų or
ganizacijų.

Vienok, “Tėv.” redakto
riui neužteko drąsos apgin
ti ir “Tėvynės” pozicijų ir 
savo locną garbę. Žengęs 
žingsnį pirmyn, jisai tuojaus 
padarė du žingsniu a teal, 
kain tik Gabrys grųsinančiai 
prabilo.

Gabrio užsipuolimas yra 
tik dalis to užsipuolimo, kurį 
veda’prieš “Tėvynę” ir S. L. 
A. juodasis “Draueas”. Nu
silenkimas prieš Gabrį yra 
nusilenkimas prieš visa juo
dai a armiją, kuri užsimanė 
vadovauti Amerikos lietu-

įsukti ir kitą”. Išeidamas iš 
I to principo, Smith ūdyjo 
| darbininkus už W Virgini- 
įjos, Colorado ir Michigano 
i streikus. Jisai, paprastu tos 
j rūšies veikėjams farizėjiš- 
; kurnu, pasakojo, apie pa
klusnybę ir vengimą riaušių.

Panaši vergiška taktika 
metas į metą siūloma katali
kiškais vadais, vienok net 
katalikiški darbininkai 
griežtai atsisako tuo keliu 
eiti. Du milijonai organi
zuotų Federacijos darbinin
kų turi daug didesnę moralę 
teisę ginties, negu keli tuzi
nai kapitalistiškų sukčių iš
naudoti milijonus rankpel
nių.

Katalikiški vadovai yra 
dūšia ir kūnu atsidavę ber- 
navimui kapitalistiškai sis
temai. Darbininkai jų netu
rėtų klausyti.

PRIE TAKTIKOS VOKIE
TIJOS SOCIJALDE- 

MOKRATŲ.
“New Yorker Volkszei- 

tung” praneša, jog viename 
šveicarų socijalistų laikraš
ty keturi žymus vadovai Vo
kietijos socijaldemokratijos 
—K. Liebknecht. Rožė Lux
emburg, F. Mering ir Klara 
Zetkin — patalpino laišką, 
kuriame kalbama apie du 
vokiečių socijalistų, vykusiu

BEDARBĖ DIDINASI!
Kapitalistiško išnaudoji

mo Ii o gi k a neklauso gražių 
demokratiškų žodelių. Nors 
partija, kuri šeimininkauja, 
ir pasakoja apie gerus lai
kus, bet tie geri laikai ran
dasi tik sapne, o ne ideališko
je tikrenybėje.

New Yorke reikia tuojaus 
penkių milijonų, kad pagel
bėjus bedarbiams. Žiemai 
besiartinant, bedarbių armi
ja auga. Saužudysčių skai
čius didėja. Iš visos plačio
sios Amerikos skrenda bai
sus gandas apie vis besididi- 
nantį krizį.

Štai paveikslėlis iš bedar
bių gyvenimo, kurį rekor- 
duoja “Milwaukee Leader”:

St. Louis, Mo., ant Olive 
st., pasirėdė žmogus, nešan
tis ženklą su parašais:

“Policijos viršininkui rei
kia 300 policmanų, kad ap
galėti vis besididinantį kri- 
minališkumą.

“Ką gi aš turiu daryt? 
Man reikia maitint 4 siratas, 
likusius be motinos, o aš ne
turiu darbo ir pinigų.

“Ar aš turiu vogt, ką 
nors apiplėšt, užmušt save 
ir vaikus?

“Tūkstančiai žmonių ran
dasi panašiame padėjime 
prie mūsų dienų civilizaci
jos.

“Ką aš turiu daryt?”
Paskui tą bedarbį, nešusį 

viršminėtą ženklą, pasekė 
daugybė žmonių. Tuoj po- 
licmonas jį suareštavo, vė
liaus tyrinėjo, ar esąs sveiko 
proto...

Tai mūsų dienų paveikslčr 
lis. Vieni turtuose pasken
dę, milijonus mėčio ja, kiti 
duonos kąsnio sau ir vaiku
čiams neturi.

Kunigai ir turčiai neat
jaučia amžinosios darbinin
ku skriaudos.c

(Tąsa).
II.

Praslinkus dvidešimts 
penkiems metams nuo įkūri
mo senojo Internacionalo, 
Paryžiuje susivažiavo dele
gatai darbininkiškų organi
zacijų dvidešimties tautų. 
Tai buvo 1889 metais. Ta
sai faktas, jog kongresas su
sidėjo kaip iš atstovų socija
listų partijų, taip ir iš dar
bininkiškų' organizacijų, su
rišo naują Internacionalą 
su senuoju, o jo teoretiški 
reikalavimai įgijo didelę 
praktišką spėką. Sėkla pra
dėjo leisti diegus. Visur dar
bininkai 'pradėjo persiimti 
socijalistiška idėjai ir vedė 
politišką kovą su nuolat au
gančiu pasisekimu. Sykiu 
su naujomis ekonomiškomis 
sąlygomis augo naujoji kar
ta su naujais idealais. Ka
pitalizmas tuomet jau įgijo 
pilną kontrolę ant industria- 
liško gyvenimo ir išsiplėtojo 
visoj Europoj ir Amerikoj. 
Kapitalizmas visur naikino 
smulkiąją išdirbystę ir ama
tus ir pavertė dideles žmo
nių mįnias klesiniai susipra-

nių tapo priešai kapitalizmo.1 
Milžiniškos dirbtu vės,, pilnos 
mašinų naujausio, išradimo, 
paliko darbininkus visiškoje 
malonėje nedaugelio kapita
listų. Tolydžio, augo vis to
bulesnės, drūtesnės organi
zacijos, užimančios vietų pa
laidosios konkurencijos. Pir- 
masai trustas, kuris įsikūrė 
prieš 25 metus, buvo tik kū
dikėlis, palyginus su ta di
džiausia koncentracija kapi
talistiškų spėkų, kurios šian
dien laiko apglėbusios visą 
pasaulį ir visus jo turtus — 
ir visa tatai randasi rankose 
kelių šimtų pramonės vieš
pačių.

Ypatingai Vokietijoj ir A- 
merkoj tasai išsiplėtojimas1 
ėjo smarkiu tempu. Vienok, 
kuomet Amerikoj žemės pla
tybė leido tam išsiplėtojimui 
nepaprastai išsiskėsti, Vo
kietijoj, kur visas aktyviš- 
kumas turėjo susiploti siau
ruose rubežiuose, priešginy- 
bė tarpe klesti ir sąlygų tapo

Tos naujos sąlygos perkei
tė darbininkų klesos papėdę. 
Ji jau daugiau nebetikėjo, 
kad ant tų pėdų bus galima 
išgaut socijališką pirmeny
bę per įstatymų leidimą par
lamente. Parlamentas vis 
labiau pradėjo virsti papras
ta mašina užgynimui išlaidų, 
kad padengus lėšas „naujų 
valdiški! funkcijų ii’ tik ge
riausiame atsitikime parla
mentas galėjo būti scena dėl 
išreiškimo darbininkų pro
testu.

Proletariatas stojo prieš 
milžinišką valstybės galybę,

nok, net valandoje savo žy
dėjimo kapitalizmas gamino 
bakterijas, kurios jį patį 
naikino. Ugi metai krizio, 
kurie prasidėjo po 1875 me
tų, net buržuazijos tarpe su
kėlė abejonę apie kapitalis
tiškos tvarkos tvirtumą. Tuo 
tarpu, Amerikoj užaugo 
nauji siaubūnai, trustai, ku
rie paskelbė galą laisvai kon- ......_______________
kurencijai.^ Vidutinės klesos gesnjs buvo ūgis darbininkui

galėti. Jis buvo menkesnis 
už savo priešą, vienok jo 
spėka tolydžio vis augo ir 
augo. Socijalistų idėja už
kovojo žymią mažumą vi
suomenėse kiekvienos kapi- 

: talistiškos tautos. Dar sma-

Amerikos redakto 
riai ir Europos 

karė.

Apžvalgų savaitraštis 
“Literary Digest” išsiunti
nėjo užklausimus veik ketu
riems šimtams Amerikos 
redaktorių, idant patyrus, 
kaip jie ir jų redaguojamieji 
laikraščiai žiūri į Europos 
karę. Taip-pat buvo mel
džiama atsakyti ir į klausi
mą, kaip pati visuomenė 
žiūri į karę — tai yra kam 
daugiaus prijaučiu — vokie
čiams ar trijulei sandorai 
(Rusijai, Francijai ir Angli-Į 
jai). Atsakymų gauta 367. 
Pasekmės pasirodė šito
kios: 105 redaktoriai pa
sirodė, jog jie simpatizuoja 
trijulei sandorai, 20 redak
torių stoja už vokiečius, 242 
redaktoriai laikosi bešališ
kai — nei už tuos, nei už ki
tus savo galvos neguldyda
mi.

Atsinešimas visuomenės 
pagal miestus yra toksai. 
Už trijulę sandorą — 189 
miestai, už vokiečius — 38, 
neutralrški arba mišriomis 
simpatijomis — 140.

Pietiniai miestai veik per
dėm pritaria trijulei sando-' 
rai. Jų priskaitoma 71. Pie
tuose vokiečiams pritaria 
tik 4 miestai. Rytų mies
tuose didelė dauguma gy
ventojų taip-pat už trijulę 
sandorą. Už vokiečius tik
tai du miestai. Vakarinėse 
valstijose už sandorą 26 mie
stai, už vokiečius — 3 mies
tai. Daugiausia simpatikų, 
pritarėjų vokiečiai turi cent- 
rališkose valstijose — Ohio, 
Illinois, Wisconsin ir tt., kur 
gyvena didelis skaičius vo
kiečių. Centralinėse valsti
jose už vokiečius eina 29 
miestai:

Neutrališkų miestų yra: 
rytuose — 24, centre — 66, 
pietuose — 28 ir vakaruose

---------------- ... ■ ..........■ ■ .......

eina vis didyn. • Tokiuose 
miestuose, kaip La Salle ir 
Belleville, redaktoriai aiš
kiai palaiko vokiečius. Chi
cago j e simpatijos labai miš
rios, nes ir svietas ten labai 
margas.

Michigan, kur labai daug 
canadiečių, francūzų, belgų, 
rusų — dauguma eina už 
sandorą. Wisconsin už vo
kiečius, nors laikraščiai ne- 
utrališki. Watertown, She
boygan, Wausan perdėm už 
vokiečius. Racine seniau 
prijautė francūzams, dabar 
daugiau vokiečiams. Min- 
nesotoj taip-pat pritaria vo
kiečiams. Minneapolis už 
vokiečius. Miestas Duluth 
— už sandorą.

lowos valst. iš 24 miestų— 
9 už vokiečius, 7 už sandorą 
ir 8 — “pasidalinę”. Pasiro
do, kad karei užsitęsus, dau
gelis tų, kurie seniau prita
rė sandorai, dabar aiškiai 
stoja po vokiečių puse. Mis- * 
souiri sostinė St. Louis dau
giaus pritaria vokiečiams.

Nebraskoj taip-pat gyve
na daug vokiečių, vienok, 
kaip rašo vienas redaktorius 
iš Blair, vokiečiai yra labai 
ramus ir remia prezidento 
Wilsono neutrališką politi-

I

nėšiovingais tikslais. Tuodu 
socijalistų pripasakojo už
sieny nebūtų dalykų apie 
taktiką Vokietijos socijal
demokratijos. Savo ypatiš- 

ika pažiūrų juodu išstatė, 
kaipo pažiūrą visos Vokieti
jos socijaldemokratijos. Iš 
tos priežasties anie keturi 
draugai nurodo, jog pilnai 
išaiškinti taktikų Vokietijos 
socijaldemokratų šiuo laiku, 
karės laiku, negalima.

Matomai, jog Vokietijoj 
siaučia aštri kariška cenzū
ra.

Tasai keturių d r auglį laiš
kas dar kartų parodo, kad 
anaiptol ne visi vokiečių so- 
cijaldemokratai oaskandino 
socijalizmą zoologiškame 
nacionalizme.

PRINCIPIALIŠKI NESU
TIKIMAI TARPE

LENKŲ.
Nors po antram visuoti

nam seimui ir lietuvių tarpe 
prasidėjo smarkus vaidai, 
bet jie jokiu būdu negali ly- 
ginties su aštriausiais vai
dais, kurie kilo lenkų tarpe.

“Dziennik Ludowy” talpi
na atsišaukimų Centro Ko
miteto “Obrony N aro do we j” 
ir tame atsišaukime karš
čiausiais žodžiais raginama 
remti kovų už Lenkijos ne- 
prigulmybę, kurių pradėjo 
Galicijos lenkai ir lenkų le
gionai (pulkai).

Komitetas sakosi neinąs 
nei už Rusija, nei už Vokie
tiją, nei už Austrija. bet už 
neprigulmingų Lenkiją, ku-

DĖL AUTONOMIJOS.
Visuotinas Lietuvių Seimsa 

buvo tos nuomonės, kad A- 
merikiečiai negali šokinti D. 
Lietuvos lietuvius pagal sa
vo muziką. Tenais, Lietuvo
je, ant vietos turi būti iš
dirbta politiška veikimo die
notvarkė, bet ne Čia, Ameri
koj. Męs gi, amerikiečiai, 
privalome tik remti laisvės 
judėjimą savo tėvynėje.

Apie tuos dalykus rašo ir 
“Naujienos”:

“Autonomijos reikalavi
mo šiandien nestato da nei 
Lietuvos žmonės, nes apie jį 
nieko nėra nei Basanavi
čiaus ir Malinausko deklara
cijoje, nei Balučio garbina
mojo “lietuvių centro” pra
nešime. Lietuvoje, vadina
si, tas reikalavimas da ne 
“praktiškas”, da ne dienos 
klausimas.

Gal-būt už mėnesio - kito 
sąlygos Lietuvoje taip, susi
dės, kad jos gyventojai ma- 
tys progą tuo ar kitu būdu 
pradėti kovą už autonomiją, 
bet kas sakė, kad būtinai už 
autonomiją ‘L O gal už Lie
tuvos neprigulmybę, o gal 
tiktai už savyvaldą, arba už 
ką kitą?

Visuotinas seimas todėl ir 
pasirodė išmintingu ir prak
tišku, kad jisai nebūrė ant 
pirštu, kaip prietaringa bo
bele, bet priėmė rezoliuciją, 
kurioje paragino lietuvius 
būti prisirengusiais prie vi
sokių galimybių Lietuvos 
ateityje. Jisai išreiškė pa
geidavimą, kad Lietuva įsi
gytų kuodaueriausia laisves 
ir kad amerikiečiai tame rei
kale padėtu Lietuvai. Ko 
reikalaus Lietuva
nomijos, neprigulmybės, sa- 
vyvaldos ar ko kita. — męs 
tai turime remti sulig savo 

I išgalės”.

auto-

opozicija išgaravo; proleta
riatas stojo akis akin prieš 
valdančiąją klesą. Viduti
nės klesos svajonė, kad daly
kus galima pataisyti koope
ratyviškomis dirbtuvėmis, 
išnyko.

Naujas reikalas, nauja 
problema buvo aiški: darbi
ninkai turi įgyti kontrolę 
ant visos visuomenės ir tap
ti šeimininkais viso išdirbys- 
tės mechanizmo. U/.kovoji
mas politiškos galės tapo 
pripažinta tuojautiniu tiks
lu. Išvien su politiška kova 
buvo daroma pastangos au
ginti darbo unijas, kurios 
užtikrintų geresnes sąlygas. 
Kongresai naujo Internacio
nalo buvo tai laisvi pasitari
mai neprigulmingų, autono
miškų partijų įvairių šalių. 
Po tam, kaip paskutiniai li
kučiai ankstybojo anarchiz
mo tapo išmesti, tie kongre
sai daugiausia užsiėmė dis
kusijomis apie parlamenta- 
rišką taktiką. Ir štai praėjo 
dar 25 metai (šiemet sueina 
lygiai 25 metai, kaip įsikūrė 
naujas Internacijonalas. 
Prierašas Vertėjo). Kapi
talizmas augo ir plėtėsi dar 
smarkiau, negu praėjusiame 
laikotarpy. Lydimas periodu 
nepaprastai gerų laikų, ku
ris prasidėjo Vokietijoj nuo 
1894 metų ir greitai apėmė 
kitas tautas, pertraukiamas 
vien trumpais kriziais, kapi
talizmas užėmė ^isą pasaulį. 
Jisai revoliucionizavo kiek
vieną kontinentą, jisai užė
mė turtus viso pasaulio, iš
naudodamas žmones kiek
vienos tautos ir rasės. Ir vi
sur įsigavo socijalistiška 
dvasia, pilna neapykantos 
prieš kapitalizmą ir tankiai 
sujungta su vilčia atgauti 
tautiška liuosybę.

Socijalistiškos organizaci
jos atsirado Chinijoj ir Nau
joj Zelandijoj, Johannesbur- 
ge ir Honolulu, Aliaskoj ir 
Arabijoj. Kapitalizmas ir 
socijatizmas užliejo visą pa
saulį.

Kapitalizmas laimėjo pil
ną viršininkystę ant indus- 
triališko ir politiško gyveni
mo tautų. Visos klesos tapo 
jojo tarnais, net tos, kurios, 
paviršium žiūrint, išsirodė 
savystbvios esant—tai yra 
farmeriai ir smulkus biznio 
žmonės. Bet, antra puse ver
tus, vis didesnės minios žmo-

unijų. Tasai unijinis judėji
mas, kuris 1889 m. buvo dar 
silpnutis, labai smarkiai 
pradėjo augti metais, kada 
darbai ėjo gerai. Visur męs 
užeiname darbininkų unijo
se dideles ir gerai organi
zuotas armijas, susirišusias 
tarpe savęs solidariškumo 
ryšiais ir stojančiais prieš 
didžią galybę kapitalo vieš
pačių.

Vienok pačiame vidury 
tos darbininkų minios ėjo 
kova tarpe progresyviškų ir 
pastovių (konservatyviškų) 
elementu, kova už vadovavi- 
mą.

III.
Politiką ir teoriją, kuri 

apima savyje dvasią ir pri
gimtį naujos gadynės kapi
talizmo, geriausia galima 
apibūdint vienu vardu Impe
rializmas. Kapitalizmas Li
mai išsiplečia net tolymiau- 
siuose kontinentuose ir ten 
tiesia gelžkelius, būdavo j a 
fabrikas, užveda plantaci
jas, pradeda eksploatuoti že
mės turtus — ir visa tatai 
daroma, kad gavus didesnį 
pelną. Kad atsiekus tą, rei-_ 
kalinga, idant anos tolymo- 
sios svetimos žemės būtii 
kontroliuojamos savąja, na
mų valdžia. Kiekvienos ša
lies valdžia stengiasi užka
riauti bei kontroliuoti di
džiausius žemės plotus dėl 
saviškės, namų buržuazijos, 
kad ji galėtų tenais apsaugo
ti interesus savo kapitalo. 
Todėl tai kiekviena valdžia 
stengiasi įgyti kodidžiausią 
galimą spėką pasaulio politi
koj ir ginkluojasi viena prieš 
kitą, kad priduoti savo rei
kalavimams kodidžiausį sva
rumą ir priversti kaimynus 
pripažinti tuos reikalavi 
mus.

(Toliau bus).

Pagal valstijas simpatijos 
dalinasi šitokiu būdu:

Maine valst. veik perdėm 
stoja už trijulę sandorą. Iš- 
dalies tai suprantama, nes 
toj valstijoj daug francūzų. 
New Hampshire daugiau 
pritaria sandorai, nors re
daktoriai savo laikraščius 
veda neutrališkoje dvasioje. 
Vermont už sandorą. Vie
nas redaktorius rašo: “jeigu 
vokiečiai nebūtų užpuolę 
Belgijos, tai būtume buvę 
bešališki, dabar gi, juos 
smerkiame”. Massachus- 
setts rodo dideles simpatijas 
sandorai, nors laikraščiai 
stengiasi būti bešališki. Lo- 
wellio redaktorius rašo, kad 
vokiečių laimėjimas būtų di
delė nelaimė. Rhode Island, 
veik perdėm už sandorą. 
Connecticut valstija dau
giau pritaria sandorai, vie
nok netrūksta simpatijų ir 
vokiečiams, ypač ten, kur 
daug vokiečių gyventojų. 
Vienas New Haveno redak
torius sako, jog tame mieste 
dauguma už vokiečius. New 
Yorko valst. mišri. Pačiame 
New Yorke simpatijos pasi
dalinę. Buffalo * už vokie
čius, nes jų ten labai daug 
New Jersey, lėmus Hobo- 
keną, už sandorą. PennsyL 
vanijos laikraštija neutrališ- 
ka. Beveik visuose miestuo
se nuomonės pasidalinusios. 
Philadelphia už sandorą, 
nors žymus vokiečių skai
čius eina už Vaterlandą. 
Daugiausia gauna Vokietija 
pipirų vėlei už Belgijos pūs- 
tyjimą. Ohio laikraščiai ne- 
utrališki, nors Limos redak
torius sakosi einąs už vokie
čius. Jisai pranašauja, kad 
kuomet visuomenė sužinos 
pilną teisybę, tuomet visi 
stos už vokiečius. Cincinna
ti, Newark, Hamilton — už 
vokiečius. Daug pritarėjų

BRYANAS KALTINA 
RĖPUBLIKONUS.

“The Sun” rašo, kad pir- 
masari ministeris Bryanas 
kaltina republikoniškus fa- vokiečiai turi Clevelande ir 
brikantus, jog jie tyčia, už- Springfielde. Abelnai, Ohio 
daro fabrikas, norėdami pą-(simpatija žymiai linksta 
žeminti svarbų Wilsono mui- prie vokiečių. Indiana pasi

dalina pagal savo simpati
jas. Ten, /kur daugiau vo
kiečių — stojama už Vater- 
landą. '
•' Pradėjus nuo IHinoiso, 
simpatijos linkui vokiečių

tų reformos.
Paprastai taip esti: demo

kratai kaltina rėpublikonus, 
o rąpublikonai demokratus, 
o darbininkams, kaip bėda, 
taip bėda.

H HHI Ui

Marylar.das daug daugiau 
pritaria sandorai. Net 
Cumberlande, kur daug vo
kiečių, dauguma visgi kalti
na kaizeri už karės pradėji
mų.

visur pritariama sandorai.
Vakaruose taip-pat san

dora turi daugiau «impati- 
kų, nors Califomijoj ir vo
kiečiams netrūksta pritarė- 
jų.

Kviečia švęsti teatro 
sukaktuvių šventę.

Teatro reikalams pašvęs
tasis “Veidrodis” rašo:

“Kiek fazų pergyveno mū
sų teatras, sunku pasakyti. 
Tik žinome, kad lietuvių dai
lininkų rankose jis mažai 
keitėsi net viršutinėje iš
vaizdoje. Giliau — paliko 
vergu ir kaipo įrankiu iš
naudojimo dėl pelno tūloms 
draugijoms, arba pavie
niams asmenims. Ačiū ne
supratimui teatro uždavi
nių, jo tvėrėjas tvėrė jį ne
sąmoningai, su tikslu dau
giau save afišuoti, negu te
atrą. Todėl tobulinimui ne
buvo dedamos pastangos”.

šiaip ar taip . kalbant, 
“Veidrodis” turi teisybės, 
kuomet nurodo į nepapras
tai silpną mūsų teatrališko 
meno besiplėtojimą. Mūsų 
teatrališka dailė kaip D. Lie- 
voj, taip ir Amerikoj vis dar 
stovi ant primityvio laips
nio.

Vienok, saulė jau pradeda 
šviesti.

“Veidrodis” sako:
“Nors menki ir silpni tie 

spindulėliai, bet neįveikiami, 
nenugalimi jokiomis jiego- 
mis . Jie žadina mieguistą 
vergą lietuvį, kelią širdyje 
žmoniškumų jausmus ir ver
čia prie šviesos, pažvelgti, i 
savo gyvenimą ir protauti.

Vergavimo dienos suskai
tytos. Gema nauji kovos ir 
perėjimo laikai iš primityvio 
į kulturinį gvvenimą”.

Toliaus “Veidr.” ragina 
švęsti šiemet pripuolamas 25 
metų darbavimosi sukaktu
ves.

“Rengianties apvaikščio
ti 25 m. gyvavimo sukaktu-/ 
ves. męs privalome peržvelg
ti jo plėtojimąsi istorijoj, 
kad sukaktuviu dienoje męs, 
turėdami aišku supratimą 
apie teatro praeitį, galėtu
me užmesti pienus ftaujam 
jo pertvėrimui ir paliusovi- 
mui iš vergovės.

Teatras privalo būti lais
vas, tvertas dėl dailės, palie
kantis tik dailės istaitra, 
skelbėju prakilniu ir tvėrėju 
žmoniškumo jausmu.

Tai<ri. turime nedaug jau 
laiko link sukaktuviu dienos. 
Chicaei^čiai jas šv^^’a 27 
d. gruodžio š. m. Tikimės, 
kad ši šventė bus visuotina 
šventė Chicago i. Kiti mies
teliai taip-pat švęs”.
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Kareivių laiškai trjs savaitės, kaip randuosi 
nevalioje, betgi, ligišiol ne
leido laiškų rašyti, tik .dabar 
pavelyjo. Gyvenimas nelai
svėje. yra blogas Valgyt 
duoda visai mažai. Ant die
nos gaunam svarą duonos ir 
šešis stiklus kavos. Cukraus 
neduoda. Nusipirkt ką nors 
negalima, nes viskas labai 
brangu, Cukraus svaras 40 
fenigių, duonos svaras — 30 
fen.,'mėsos svaras — 100 fe
nigių. O pinigui buvau įsi-

tė kariauti. Tiktai seni 
vaikai liko namie.

ir

ValgytKareivis J. Rinkevičius 
rašo savo dėdei S. Maskolai- 
čiui į Meriden, Conn. — Aš 
dabar gyvenu ant Germani- 
jos gronyčios. Jau 14 dienų, 
kaip esu ugnyje. Kulkos, 
kaip vilkai, kaukia pro mano 
ausis, ale aš jų nei kiek ne
atboja. Išpradžių buvo juo
kų ir baimės, o dabar, kaip 
pripratau, tai rodosi, kad ir 
ant svieto tokioj dienoj gi
męs ir linksma. ’ Tiek tik 
vargas, kad dabar ne vasa
ros laikai, šalta, lietus ly
ja, tai tas tik mane vargina, . v . 
o dieną ir naktį ant oro rei- •tan^laL 
kia gyventi, štai, ir dabar ".. o k— k 
rankom šalta, negaliu nei ; 1’l„ "l’SE: 
parašyti. Alė tas tai viskas! ’^^udo T ba" būuru ' 
niekis. Tas viskas praeis ' ? bjaurus
kaip ir nebuvę. Ačiū dėdei 1 1 ‘ '
ir broliui už laiškus, kuriuos 
buvote adresavę į Tiflisą, tai 
man prisiunčia dabar ant 
rubežiaus. Jeigu rašysite 
laišką, tai meldžiu leisti be 
krasos ženklelių, nes man 
dabar užtai nereikia mokėti.

ją negaliu gromatų nuleisti.
Daug tokių dienų yra, kad 

ir nevalgius reikia būti.
Mūsų, rusų belaisvių, ta

me mieste randasi 3G tūks- 
Mus ir ant darbo 

Katras pailsta, tai

Išvažiavo su arkliais.
A. Kriaučiūnienei rašo į 

New Britain, Conn., jog dau
gelis Marijampolės ir apy
gardų ūkininkų, pasikinkę 
arklius į vežimus, susidėję 
šiek tiek daiktų, išvažiavo į 
Užnemunę, į Vilniaus gub. 
Tenais apsistojo pas ūkinin
kus, bet daugelis ilgai nega
lėjo gyventi, kadangi ark
liams maisto pritrūko. Tai 
daug kas važiuoja toliaus, j 
Rusijos gilumą.

Gal būt, dabar, kaip rusai 
apveikė vokiečius, daugelis 
galės sugrįžti į Suvalkų gub. 
atgal.

pasruvęs buvr w 
ju. NukeLvcjo n • ‘ 1: z v ’
šiai. Sudegė žydųį sinagoga.

ulių krau- 
o kulkų ir 

miestas, ypač kurorto trobe
siai. Sudegė žydų sinagoga. 
Bažnyčion buvo paleista ligi 
30 šūvių. Šaudomi buvo net 
kapai ant kalniuko, kuriuos 
vokiečiai tarė esant tvirto
ve. Užmušta keliatas žmo
nių ir šiaip gyventojų.

Ties Merečium buvo persi
kėlę 600 vokiečių, bet rusų 
artilerijai apšaudžius beliko 
50 žmonių, kurie nenorėda
mi nelaisvėn pasiduoti, puo
lė Nemunan ir prigėrė. Nak
ties laiku tiek-pat buvo mė
ginę jie kelties šiapus ties 
Janopoliu, kur jie turėjo įsi
taisę telefonus, atsivežę pre- 

tžento lavus, bet ir čia juos 
i sulaikė mūsų šaulių ugnis.

Moteriške ir Meile
(Medžiaga iš prof. Mantegazza 

Meilės Fiziologijos).

Sutaisė Bostonietis.

Lietuvis kareivis rašo sa
vo broliui į So. Omaha, Neb. 
—Neturiu vilties, kad aš lik
siu gyvas, kada jus pasieks 
šitas mano laiškas, 8 d. rug
pjūčio buvo didelė kova su 
Vokietija ir tiek privertė 
mūsų kareivių, kaip kokių 
sienojų miške. Negalima 
buvo ir pervažiuoti su ka- 
nuolėmis. Negalima plunks
na aprašyti, koks yra baisu
mas. Rėkia, dejuoja, prašo 
broliu pagelbos. Kiti prašo 
užmušti, nes nebegali iškęs
ti. Širdį sopa, į juos žiūrint. 
Aš dar išlikau gyvas. Dabar 
vežu valgį ant karės lauko 
savo batarėjai. Tai žėdną 
minutą gręsia mirtis.

Merkinės žydai jau 
išvažiavo.

Iš Merkinės valse. (Trakų:
pav.) rašo P. Bylinskiui į dradarbiui vieno rusų laik- 
W. Lynn, Mass.—Visi aplin- raščio:

“Lietuviai su noru ėjo į

M. YČAS APIE KARĘ.
M. Yčas ve ką pasakęs ben-

II.
Vienas lietuvis kareivis 

rašo Antanui Jankui į 
Grand Rapids, Mich. — La
bai smagu buvo gyventi Lie
tuvoj vasaros laiku su mer
gelėm, ale neilgai galėjau 
tuomi pasidžiaugti. Pirmą 
dieną augusto pastatė mane 
karėn ant Prūsų rubežiaus. 
Per šešias savaites vaikė, | 
kaip šunis, po Prūsų žemę ir 
kulkos, kaip bitės, lėkė pro 
aiano galvą, kaukdamos vi-į . «--*• i
šokiais balsais. O nuo balso 7?in£as bučiau buvęs neva- 
armotų tai žemė drebėjo. Į duodamas is Amerikos.
Kur tik nepasižvelgsi, tai vi-
sur žmonės gulėjo negyvi. O 7ininQ 15 I ipflivns 
a> ie sužeistus, tai nėra ką 
nei šnekėti. Ir mane sužei
dė 9 d. rugsėjo. Neturėjau 
vilties išlikti gyvas, ale die-' 
vas malonusis išgelbėjo. Tik
tai nukirsta dešiniosios ran
kos pirštai. Dabar esu li- 
gonbuty jau trečia savaitė 
ir ranka jau pradeda gyti. 
Tai kad ir skaudančia ranka 
rašau apie savo nelaimes. -

Apie mūsų tėvynės var
gus negalima iš gailesčio ra
šyti. Iš pradžios męs buvo
me nuėję į Prūsų žemę iki 
Karaliaučiaus ir akįs jau 
buvo prašvitusios, bet 11 d. 
mgsėjo kaip pradėjo mus 
prūsas vyti iš savo žemės, tai 
reikėjo atbėgti net iki Kau
no. Prūsai išdegino miškus 
ir kaimus. Dabar kur tik

Lai-

Cukraus svaras 25 kap.
Iš Veliuonos rašo A. Rin

kevičiui, jog tenais ^/iskas 
labai pabrango. Cukraus 
svaras kaštuoja jau 25 kap. 
Alaus parduoti nevalia. 
Žmonės dejuoja. Labai ja
vai negiliuoja. Apie Veliuo
ną, Seredžių pašaras išpus
tytas.

Oras pas mus šaltas, ale 
griaustinis tankiai griauja.

na, kad pirmoji meilė pagimdo pirmąjį pra
sižengimą.

Ramus ligitol žmonės tampa piktais, 
nerviškais, atsiranda ašaros ant veidų tų 
žmonių, kurie tik šypsojosi, atsiranda savy- > 
meilė, kova su nematomu priešu! Visa tai 
iššaukia meilės įspūdingumas.

Besimylinti vyras ir moteris panašus į 
jūrą ir žemę, kuriuomi amžinai glamonėja 
si, bučiuojasi, nepersiskiria. Bet kada atei
na įdūkimas ir jūra pradeda siausti, pakįla 
audra, tuomet meilė pavirsta pašėlimo au
dra.

Daug vyrų numiršta, neatlikę didelių 
darbų kodėl? Argi jie buvo negabus? Ne 
tame dalykas. Juos nesušildė meilės lieps
na. Jeigu ji būtų juos sušildžius, pridavus 
naują energiją — tuomet jie būtų atgimę ir 
atlikę didžiausius darbus. Visi pasaulio ge-

(Tąsa).
Męs gi turime veržties prie meilės idea

liškos, tokios meilės, kuri pasibaigia tik ties 
grabo lenta.

Jeigu žmonės mylėtųsi tik tol, kol jie 
gražus, jauni, tai kurgi dingtų milijonai ne 
taip gražių žmonių? -

Be išlaukinės grožės ir figūros dailumo 
yra dar ir intelektuališka grožė. Tai žmo
gaus dorybes, dvasios prakilnumas, širdin
gumas ir tt. Kada jaunystės grožė pradeda 
blėsti, tuomet reikia jieškoti dorinės grožės. 
Užgęsus ant horizonto viešai žvaigždei, 
tuoj atsiranda antra, trečia. Išsykio vy
ras myli merginą ir moterį dėl jos išvaizdos 
skaistumo, paskui už jos idėjų gerumą ir, 
abelnai, už viską, kas tik prakilnaus yra 
žmoguje. Meilės spinduliai pasiekia ir žilą 
senatvę, nors meile tuomet jau nepanaši j

kiniai žmoj.as susirūpinę ir “Lietuviai su noru ėjo į 
jau pasirengę bėgt, bet kur,ikarą. Jie nesigaili jokių lė- 
niekas nežino. Diena iš die- šų..*..................  ’
nos gali patikti įnirtis. Nuo dūmos tribūnos, tą pat pa- 
Suvalkų ir nuo Kauno va- tvirtino 1 ' 
žiuoja žmonės pro mumis į'lietuviu visuomenės sriovės 
lytų šalį. Jau ir pas mus savo deklaracjoje.

kovoia .i°ti dirbti — juk tai žmogaus gyvenimo
1 1 X • • • V • • •ii

girdė ti arm otų trenksmas, 
net žemė dreba. Žydai jau 
išvažiavo iš Merkinės, o dau
gelis žmonių taip-pat kraus
tosi.

Parubežys išdegintas.
J. Galiniai iš Wilmerdin- 

go, Pa., praneša iš Kybartų 
(Suvalkų gub.), jog rusų il
ki ninku šieną, dobilus—vis
ką sušėrė kareivių arkliams. 
Gyvulius, kokius tik sugrie
bė, pjovėsi. Daugiausia nu
kentėjo tie, kurie gyveno pa

Apie tat skelbiau aš iš 
dūmos tribūnos, tą pat pa-

vadovaujamosios!šėlstančią audrą, n/mtao ___ __ _

Lietuviai, kaudamiesi ru
sų armijos eilėse, 1 
taip-pat ir už savo tautos i- 
dealą Lietuvos susijungimą. 
Lietuvių tauta tikisi, kad 
Rytų Prūsija su savo 300,000 
lietuvių gyventojais bus pri
jungta prie Rusijos. Tuo
met Lietuvos ekonominis 
gyvenimas, turėdamas liuo- 
są išeigą į jūrą, iškarto turi 
atgyti’’.

Lietuvių Dailės Draugijos 
protestas.

“Žiaurus karas, kasdiensu padvadom maskoliai pri
vertę važiuot paskui vaiską 
ir vežti jiems duoną, patro
nus ir 1.1.. Reikėjo rinkti su
žeistuosius nuo pozicijų. Pa
skui reikėjo vežti negyvė-, _ _
liūs į duobes. Net už Inster-i Prancūzų tyėrijos žiedą, ku- U.... . I pin/» nmvinic rri'A^aina naami-

nuožmioji priešininko

Iš Taujėnų.
Iš Taujėnų (Ukmergės pa- 

viet.) rašo St. Vrubliauskui į 
De Kalb, III.—Pas mumis ne
išpasakytai liūdnos naujie
nos. Visi žmonės vaikščioja 

Tėvai 
[neranda savo vaiku, vaikai 
savo tėvų, seserįs savo bro
lių. O tie, kurie neturi ko 
raudoti, tai rauda iš baimės. 
Aiškiai girdim, kaip vakarų 
pusėje šaudo iš arinotų. Da-j

nepažiūri — tai visur pūsty- |kalP j^mes pardavę, 
nė. Prūsai išdegino Lietuvą j 
ir vėl sugrįžo į savo žemę. —

III.
Sužeistas lietuvis kareivis 

rašo savo seserei iš Mas- . . . . . . j
kvos. — Duodu žinoti, kad ir )ar Jau Y1S1 ka^a> ka(^ Pr4" 
aš jau buvau ant lauko, r^musų karalių jau jvei- 
krauju aplieto. Mūšyje su tai 1^ienai Iau" 
Austrija 27 d. rugsėjo tapau ;kl.aale atsibeldziant pnisų. 
sužeistas. Kulka perėjo per; \ls} sneka> kad kui prūsas 
ranką žemiau alkūnės. Da- uzel.I?a’ .^ai ten viską isdegi- 
bar esu Maskvos ligonbuty. na>lsnaikina- Visus pasiun- 
Šitame mieste yra šimtas 
tūkstančių sužeistų ir jau 
daugiau nebepriima. Tai ki
tus veža į Mandžuriją. Žmo
nės, sako, kad jeigu dar taip 
trauksis karė per tris mė
nesius, tai Rusija neturės 
nei vieno sveiko žmogaus, 
nes kiekvieną dieną po kelis 
tūkstančius užmuša ir sužei
džia. Daug ir pašalinių žmo
nių žūsta ant karės lauko. 
Kožną dieną ant mūšio lau
ko surenka tūkstančius su
žeistų, o užmuštų tai negali
ma ir suskaityti.

Laimingi jūs, kūne esate 
‘Amerikoj. Nors jūsų ausįs 
negirdi verksmų ir dejavi
mų. Kad ir girdite apie tais 
baisenybes, bet kaip akįs ne
mato, tai netaip skauda šir-

Pinigų dar turiu. Kad ir 
norėčiau ką nors nusipirkti, 
tai iš ligonįučio nėra kaip 
išeiti. O ant karės lauko 
kad norėtum, tai ir už 
10 rublių negali gauti svarą 
duonos.

IV.
Kareivis Gotautys rašo iš 

Prūsų belaisvės. — Esu pa
imtas į nelaisvę. Randuosi 
netoli Berlyno. Nors jau

Po meilės ekstazui, turi eiti tarpas, pa
švęstas pasilsiui ir mintims. Protauti, sva-

tikslas. Šitoje minčių srytyje turi dalyvau
ti-ir moteris. Jeigu vyras kliudo moterei 
dalyvauti prakilniame minčių darbe, tai ji
sai patsai pasirašo po mirties nuosprendžiu 
del savęs. Siųsdamas moterį atlikti tik šei
myniškus dalykus ir daugiau nieko, vyras 
pažemina šeimynišką gyvenimą ir nu
gramzdina meilę iki žemiausio, tiktai lytiš
ko, laipsnio. Atkartotinai reikia pažymėti, 
kad jeigu meilė remsis vien tik lytiškais in
stinktais, tuomet ir gražiausia moteris" ir 
gražiausias vyras vienas antram gali įkyrė
ti. Męs turime išaugštinti moterį, ne tiktai

klodamas kruviname mūšio! todėl, kad būti teisingais, bet ir kad prapla- 
lauke tūkstančius Franci jos L mi-1Sų užsiganėdinimo rybas.
sūnų, nepasigailejo_ jai dar Ton Vnr vvrn v{
vieno skaudaus smūgio. Re-į 
imso katedrą, skaisčiausi

bui’go dešimts viorstų reikė- !riuo amžiais grožė jos pašau- 
ję nuvažiuoti. [lis

Su stuikomis turi važiuoti į ranka šiandien pavertė griu- 
visi—ūkininkai ir dvarai.Sa-' vėsių krūva.
vo darbų dirbti nėra kada.' Lietuvių Dailės. Draugija 
Rugiai liko nesėti. ■ drauge su visu pasauliu liūdi

Visas parubežys nuo Ky-‘dėl prabuvusiojo kultūrinio 
bartų iki Stonaičių (5 viors-'žmonijos turto ir, keldama 
tai) išdegintas.— x protestą prieš karo įšėlimą,

-- kartu siunčia savo užuojau- 
LIETUVIAI, GAVUSIEJI tos žodi skaudžiai įžeistai 
GELEŽINIUS KRYŽIUS. | Prancūzų tautos sielai”
“Nauja Lietuviška Cei-1 

tunga” rašo, kad Prūsijos 
seimo atstovas Dr. Steputai-' .. .... .. .
tis gavo nuo kaizerio geleži-f- ^la Pra(^eJ° veikti visos į- 
nį kryžių už pasižymėjimą|s^al.^?s’ ^skyrus kolei kas 
mūšiuose ties Gumbine valdžios pimgyno ir bankų. 
Suvalkais (Gimnazijos tuotarpu dar uz-

Geležinį Kryžių gavo ir,darytos; jų kanceliarijos Vi- 
Kuršaitis, sūnus Tilžės .)ro.1 tebske. Miesto galva pa- 
fesoriaus Kuršaičio. |siuntė prašymą, kad būtų a-

Druskininkai (Gard.gub.)'įdarytos ir gimnazijos. 
“Liet Žin'-” rašo • Miesto pradedamoje augs-

Apie 5 dienas'mušėsi čia !esn§je mokykloje mokslas 
. ..............Sustoję kurj laiką 

valsčiaus teismai pradėjo

šiauliuose.

Ten, kur vyrą ir moterį, be visoko, jun
gia dar pajautimai, mintįs ir jausmai, meilė 
būna visuomet patvari. Tūli laimingieji 
žmones su nusistebėjimu klausia, kodėl jų 
meilė niekados neatšąla ir užgęsta tik tuo
met, kuomet giltinės dalgis ateina savo au
kos atsiimti.

Meiles taupymas, meiles apasugojimas 
—tai teisė ir priedermė moteriškės. Vyrai 
perdaug dideli vėjavaikiai, perdaug poliga
miški, perdaug reikalaujanti savo ūmuose 
geiduliuose, kad būti ekonomiškais meilėje. 
Vyriškos meilės ypatybes beveik vaikiškos: 
jie nori prie visko ’dasilytėti, viską matyti, 
viską valdyti. Moteris myli skalsiau, negu 
vyras, 
goja.

savęs mylinčią ypatą, kuri buvo jiems ge
riausiu patarėju. Ir vyras/kokį darbą ji
sai nedirbtų, tegul visados pasiklausia mo
ters. Ji jam duos atsakymą, kuriame visa
dos rasis kas nors naujo, kas nors brangaus. 
Motens moka pakelti jau parklupusį vyrą, 
moka jį sustiprinti, taip sakant, įkvėpti nau
ją dvasią. Pati moteriškė tankiai pasiganė- 
dina dėl savęs trupiniais, bet ji širdį išplėšus 
atiduotų tam, kurį myli.

Tegul moterįs naudojasi savo gale, savo 
dovana, kad suteikti sparnus savo vyrams. 
Bet te gili jos neapkenčia purvinus vyrus, 
tuos vyrus, kurie nenori būti žmonėmis tik
roje to žodžio prasmėje.

Nuo pačių viršūnių meilės, nuo prakil
numo labai tankiai nupuolama... iki kvaily
bės, vaikiškumo, bet tai ne ta kvailoji kvai
lybė, kuri pažemina žmogų. Ne, meilės 
kvailybė yra gana simpatiška, gana maloni.

Jeigu mylimoji mergina pačiupinėjo gė- - 
lę — vyras jau ją myli. Jisai saugos tą gėle
lę, kaip savo akį, kaipo brangiausi atmini
mą. Tankiai vaikinas laiko kokį nors kas
pinėlį, siūlelį, kurį turėjo mergina. Yra ir 
tokių vyrų, kurie, eidami gulti, pasideda ša
lę savęs knygą, skepetaitę ar kokį kitą daik
tą savo mylimos merginos. Galima juk tą 
viską pavadint kvailybe, bet, po teisybei, tai 
yra tik vaikiškumas, kuriame nieko blogo 
negalima matyti.

(Toliau bus).

žemaitė.

PABĖGĖLIAI.
(Iš "L. Ž.”j

“Liet. Žin>” rašo:
Apie 5 dienas mušėsi čia ! 

nišų kariumenėi su vokie- :-JaY ??na* 
čiais, kurie norėjo toje vieto- , .
je persikelti šiapus Nemuno. n<tgrmeti bylas jau rugsėjo 
Tūkstantis ju buvo paskan-' mėnesi. Žemiečių virsimn- 
dinta Nemune, ir jo vanduo kT suvažiavimas sjezdas), 

negalėdamas suskubti iš
siuntinėti pašaukimų, šį me
nesį (spalių) bylų nebenag- 
rinės.

Paveikslėlis parodo vieną iš Mažosios Lietuvos mies
telių, kurį užėmė kazokai.
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Vilniuje.
“L. Ž.” rašo:
“Saulės mokytojų 

giamieji kursai gavo leidimą 
persikelti Vilniun, kur jau 
pasamdytas butas ir kurši
ninkėms bendrabutis. Mo
kestis už mokslą palieka ta 
pati: I kurse — 40 rub., II ir 
III—60 rub. per metus. “Sau
lės” valdyba rūpinantis at
gabenti mokinių rūbus ir 
knygas, palikusias Kaune. 
Patįs gi “Saulės” namai pa
versti lazaretu. Kursų už- 
veizdėtojo J. Vokietaičio ad
resas: Vilnius, Aušros vartų 
gatvė, 29, b 17.

Vilniaus komitetas netur
tingoms atsarginių šeimy
noms šelpti per pusantro 
mėnesio pašelpų suteikė už 
28 tūkst. rub. Sušelpta 7 
tūkst. šeimynų. Komiteto 
laikomos buvo 4 valgyklos, 
kur veltui duodama buvo be
turčiams pietus. Jų išduo
dama buvo kasdien maž
daug apie 250. Pašelpa su
teikiama netik pinigais, bet 
ir daiktais. *

priren-

Ji viską permato, atjaučia, apsisau- 
Net meilėje ji visuomet ekonomiška, 
Skindama meiles rožes šiandien, jį 

moka pasilaikyti jų ir ant rytojaus, žinoda
ma, kad po pavasario ir vasaros ateis aud
ringos dienelės žiemos.

Vyras niekuomet neturi matyti savo 
moterį nuoga, o moteris niekados neturi 
jam rodyties nuoga. Uždanga ir migla, gė
lės ir lapai turi pridengti jų geismus, pajau
timus, žinojimą. Tik tokiu būdu meilė bus 
apsaugojama, perniek nebarstoma.

Gėlė, kuri auga ties bedugne, primena 
mums meilę. Argi ne taip?

Meilė, kaip ir gėlė, stiebiasi viršun, ta
rytum, nogėdama pakilti į dausas, tuotarpu, 
jos šaknįs įsileido bedugnėn gilumon. Meilė 
suteikia poetui įkvėpimą skrajoti padangė
se, bet ta pati meilė tankiai apsireiškia gaš
liame fyziškame akte.

Sunku apsakyti, kaip giliai prasisiekia 
meilė. Nunerkime ant jūros dugno ir ten 
męs rasime dumblo, bet jame bus gausybės 
žemčiūgo, koralų ir kitokių brangenybių.

Žmogus, tarytum, išnaujo atgimsta. 
Meilės periode daugelis gyvulių ir paukščių 
maino savo rubus, savo formą. Jie įgija 
naujas plunksnas, naujus ginklus. Jų pa
pročiai, būdas pradeda mainyties. Iš neby
lių jie tampa puikiausiais giesmininkais, iš 
kvailių — puikiausiais, sumaniais budavoto- 
jais, iš grūdaėdžių jie tampa mėsaėdžiais, 
iš kirmėlaitės tampa peteliškė.

Tai, mat, ką meilė padaro. Tiesa, žmo
gus, iš lauko žiūrint, nedaug tepersimaino, 
bet visa jo fyziškoji gamta tampa jautri, 
užsiliepsnojanti, ko pirmiaus nebebuvo. 
Spėka pasidvigubina,visa energija teka mei
lės vaga. Subrendimas stato mus kariškan 
stovin, šaukia į mūšį.

Ne visos žmogaus spėkos yra geros, ne 
visos yra naudingos gerui. Meilė iššaukia 
gyvybėn ir piktas spėkas. Žmoguje užgema 
nedorybės diegas. Labai, labai tankiai bū-

Rugpjūčio gale, sekmadienis. Po vasaros- 
sausumos ir kaitrų, rudeniop linkui išaušo 
diena šalta, dargana, lytota. Žmonės per 
pamaldas kas bažnyčioje, kas pasieniais 
bažnyčios iš lauko, kas pazomatais, susi
traukę, užsislėpę nuo lytaus lašų, ramiai 
meldžiasi. Staiga pasigirdo triukšmas ve
žimo, kažkokie navatnųs balsai,bi vaitojimo, 
bi verksmo, tuoj ėmė virsti pro vartus bū
riai vaikų, moterų ir vyrų; didieji, visi ry
šeliais, pundeliais nešini. Visi nusiminę, nu
sigandę; moterįs verkia, o vaikai, tarytum 
maži avinėliai, pavasarį genami į ganyklą— 
beeel... beel... meel... mee!... visokiais bal
sais bliauna, verkia. Vieni įsikibę į moty- 
nos skvernus, kiti, kur didesni, vienas kitą 
už rankelių veda arba maželius neša. Moty- 
nos irgi su mažais kūdikiais ant vienos ran
kos, kitoje rankoje ryšelis skarmalų, prie- 
galvėlė suglamštuota.

Visi sušalę, sušlapę, dreba, kužda, nuo 
drabužių lytaus vanduo varva, o iš akių a- 
šaros riečia.

Ant šventoriaus ima nedrąsiai žmonių 
klausinėti:

— Ar čia lietuvių bažnyčia? Sakė, kad 
prie lietuvių bažnyčios esanti vieta, kur pa
bėgėlius nuo prūsų sienos, iš po šaudymų, 
gaisrų išvaro, čia priima? Vieni klausinėja, 
teiraujasi, o kitos bobos glaudžiasi prie baž
nyčios sienų, riečiasi ant žemės tardamos:

— Ačiū dievui! bile tik randame lietu
vių mūsų bažnyčėlę, galėsim pasienyje susi
rietę gulėti. Kad ir mirsim badu, vis tik po 
akim dievo...

— Mums vienas žydas vežikas vagzale 
pasakė: “Sėskit į mano vežimą, aš žinau 
kur priima lietuvius, — tiesiai nuvešiu” — 
ir atvežė čia...

Sušlapusias, drebančias bobas ir vaikus 
suvedė į blaivininkų salę, kame pirma jau 
buvo priglaustų pabėgėlių keliolika šeimy
nų. Naujų pribuvo daug daugiau. Maišo
si, stumdosi, kiti pažystamus, kaimynus ar
ba gentis Čia rado . Skirstosi į grupes, savo 
ryšelius į krūvą nešiojasi, sykiu nuo verks
mo, pasakojimo naujų nelaimių, ugnies, šau
dymų, nuo kalbų, aimanavimo ūžia visa sa
lė — nei apsiklausyti, nei suprasti nebega
lima. (Pabaiga bus).

. .



O. de Balsak.

clyta,

kintas ir pakūtavoja? Ai
tas niekšas susilaukia teis
mo, kaip valdiško, taip ir vi-

MEILE PO LICINA
Verte švenčioniškis.

(Tąsa).
Ir jinai pradeda mislyti, kad dabar Le

onas labai toli, kad jis yra labai dideliam pa
vojuj, kad norėjo numirti, o gal jau ir nu
mirė....

Leonora tuojaus parašė laišką pas pa
žįstamus, kad jai praneštų iš karės lauko 
naujienų ir sykiu užklausė, kur randasi Le
onas. Kada jinai gavo atsakymą, kad Leo
nas randasi tokiam ir tokiam mieste ir svei
kas, tuomet nusiramino.

Besiartinant žiemai, jos draugės negalė
jo suprasti, kodėl jinai neapleidžia savo dva
ro ir nevažiuoja į miestą. Nesulaukdamos 
jos atvažiuojant, pradėjo per laiškus kvies
ti, bet jinai, nenorėdama palikti savo mažą 
dukrelę, kurią dabar dar labiau pradėjo my
lėti, skundėsi ant įvairių kliūčių, dėlei kuriui 
negali išvažiuoti. Apart to, jinai dar ne
surado tiek drąsos prisipažinti savo geriau
siai draugei Žernanse, kad turi dukterį.

Ir tik sulaukus sausio mėnesį jinai at
vyko Paryžiun. Bet tie visi pasilinksmini
mai, tos visos užžavėjančios draugijos, ku
rios pereitais metais ją taip traukė, dabar 
jai buvo liūdnos, nuobodžios ir pavarginan
čios. Pavargus, noužsiganėdinus, tankiai 
neišeidavo iš savo kambario po kelias dienas 
ir jinai pradėdavo mislyti, kad už tą liucsy- 
bę, kurios jinai pirmiau taip troško, dabar 
prisieina širdies skausmu atsilyginti ir jau
stis kokioj tai tuštumoj, kuri nesuteikia jo
kio linksmumo.

Nuo nuolatinio sekiojimo ir piršimosi 
lengvamislių vyrų, pas ją užgimė nauja 
mintis, kad ar negeriau būtų susirišus su 
viena ypata, kuri galėtų išgelbėti nuo perse
kiojimo lengvamislių vyrų; jinai pradėjo 
manyti, kad jauna ir daili moteris privalo 
turėti ir užtarėją, kas tuomet priverstų ir 
kitus ją pagerbti. Tokiu būdu ir pati nepa
sijuto, kaip Leonas dėl jos pasidarė meilus 
ir brangus.

Staigiai pasklydo gandas, kad Ispani
joj iškilo baisus mūšiai ir daug iš abiejų pu
sių žuvo.

Eleonora, nesurasdama sau ramybės, 
tuojaus nuvyko pas ponią B., kad sužinojus 
apie pasekmes tų mūšių. Kaip tik jinai įėjo 
į B. kambarį, jau ten susirinkusieji kalbėjo
si apie tas baisenybes. Ir kaip Eleonora bu
vo sujudinta, kuomet ponia, B., perskaitlia- 
vo užmuštųjų aficierių pavardes, atsisuko 
prie jos ir tarė:

— Ar jus neatsimenate tą meilų genero
lo N. adjutantą, kuris čia mums pasakojo 
labai žingeidžią istoriją? Ir žinai, kad jis 
nuo pradžios to baisiojo mūšio dingo be jo
kios žinios; nei tarp gyvųjų, nei tarp užmuš
tųjų jį negalėjo surasti.

Eleonora tik sušuko ir daugiau nieko 
negalėjo ištarti. Prasidėjo tolimesni pasa
kojimai apie užmuštuosius ir sužeistuosius. 
Eleonora, sukandus dantis,, klausėsi tų pasa
kojimų, bet pati kalbėti visai negalėjo. Tuo
jaus jinai apleido ponios B. namus. Tik da
bar jinai pasijuto, kad atsirado tekis žmo
gus, kuris pergalėjo jos visą atkaklumą, už
kariavo jos tą užsispyrimą ir dabar jinai ne
suranda sau ramybės.

Dar apie mėnesį laiko jinai praleido Pa
ryžiuje manydama, kad sužinos ką nors 
apie Leoną; bet nieko negalėjo apie jį suži
noti ir nusprendė vėl grįžti į savo dvarą.

Sužinojus jos draugė Žernanse, kad ji
nai rengiasi iš Paryžiaus išvažiuoti, pradė
jo drausti ir nurodinėti tą liūdnumą, kuris 
pasitiks ją dvare; apart to, jai buvo sakyta, 
kad jinai serga liūdnumo liga ir nuvažiavus 
galutinai apsirgs. Eleonora išvažiavo, bet 
nei nerimavimas, nei liūdnumas jos neaplei
do. Kada jinai pamatė savo dukrelę, tai dar 
labiau susijudino.

— Jinai neturi nieko kito, apart manęs, 
— kalbėjo Eleonora; — tos ypatos, kuri bū
tų galėjus mane pavaduoti, jau gal nėra šia
me pasauly !...

Nekantriai jinai laukdavo kiekvienos 
krasos, bet bėgy dviejų mėnesių nieko nesu
žinojo apie Leono likimą.

prato, kad balsas jos draugės Žernanse.
Tuojaus pasirodė ir jinai pati ir abidvi 

draugės, susikibę į glėbius, pradėjo bu
čiuotis. *

— Brangi Eleonora, — sujudintu balsu 
tarė viešnia, — aš ilgiau negalėjau išsilaiky
ti, nes pastaruoju laiku tavo laiškai pasida
rė tokie sausi, tokie trumpi ir iš jų matėsi 
tavo neapsakomas liūdnumas, per tai ir su
maniau pati tave atlankyti. Dabar aš čia
pasiliksiu ant trumpo laiko ir pasidalinsime 
visais savo įspūdžiais ir liūdnumais.

Pakol Eleonora ačiavo savo draugei už 
tokia užuojautą, draugė atydžiai ir su nusi
stebėjimu žiūrėjo į kūdikį, kuris su Eleono
ra elgėsi, kaip su motina ir Eleonora — kaip 
su savo duktere.

Kada jos sugrįžo iš sodo į kambarį, tai 
Eleonora pasakė:

— Matau tavo nusistebėjimą ir supra
tau tayo žingeidumą... Taip, mano miela, 
atsitiko tokie dalykai, kuriuos aš ir nuo ta
vęs slėpiau ir neturėjau drąsos tau prisipa
žinti, vienok rytoj tu viską sužinosi ir tas, 
ką aš tau išpasakosiu, išaikins priežastis 
mano tokio liūdnumo.

Nežiūrint į tai, kad Žernanse buvo labai 
pavargus, bet visą naktį miegojo labai blo
gai, — ją baisiai kankino ta paslaptis, kurią 
jinai tikėjosi ant rytojaus sužinoti, ir kurios 
jinai jokiu būdu negalėjo suprasti.

Ant rytojaus jinai anksti atsikėl5 ir nu
ėjo pas Eleonorą; tuojaus abidvi išėjo į so
dą, kad ten liuesai pasikalbėjus. Eleonora 
ėjo nusiminus, nes jinai turėjo pripažinti vi
same kame.

Pagalinus, jinai prabilo:
— Dabar, mano miela, aš turiu tau pa

pasakoti visą teisybę, kurią jau seniai norė
jau pasakyti, bet vis neišdrįsau. Gal būčiau 
ir anksčiau papasakojus, bet gerai žinojau, 
kad už tokį mano pasielgimą nepagirsi. Vie
nok reikia tau pasakyti, kad tas... kūdikis, į 
kurį tu vakar žiūrėdama taip stebėjaisi, 
tai... mano duktė... Aš troškau tapti motina 
ir sykiu nenorėjau užsidėti ant savo spran
do tą vergišką jungą, kurį jau sykį nusi
kračiau.

Žernanse iš nusistebėjimo sušuko; vie
nok, Eleonora, neduodama jai žodį pratarti, 
pradėjo pasakoti apie savo pienus ir kaip ji
nai pasinaudojo proga tapti motina.

Kada Eleonora priėjo prie to, kuomet 
pradėjo pasakoti apie gimdymą, draugė ją 
pertraukė.

— Kiek tai vargo, kiek tai atsargumo ir 
vien tik dėlto, kad atlikus beprotystę! Ir 
kokiame pavojingame padėjime tu atsidu
ria! !... Taip susikompromituoti tarp visuo
menės, taip pažeminti savo vardą! Ir kam 
tas reikalinga? Matai, prie’ko tave privedė 
tie tavo dideli atsargumai, dideli atkaklu
mai. Tu pasidavei savo fantazijai, kuri ta
ve privertė suardyti visą tavo gyvenimą... 
O, patikėk man, tu kaip nors turi susiartin
ti su tėvu šios stebėtinos mergaitės; neat
imk jos geriausio ir artimiausio draugo- 
globėjo; neatimk nuo jos to, ką jinai turi 
mylėti, kas ją prižiūrėtų!...

— O! — tas jau ne nuo manęs priklau
so, — sušuko Eleonora. — Tik tu išklausyk, 
kaip aš už tai žiauriai esu nubausta, o ne 
pasmerk manęs.

Ir jinai tuojaus primine apie tą adju
tantą, apie kurį buvo taip daug kalbama pas 
ponią B. ir paskui jis buvo apgailestauja
mas.

Kaip moteris turi užsi
laikyti tapus nėščia.
(Pagal praktišką enci

klopediją). 
(Pabaiga).
Vėmimas.

Nors jau buvo nuro 
kad kiekviena nėščia vemia, 
bet būna tokie atsitikimai, 
kad pradeda nuolatos vemti, 
kas labai kankina moterį. 
Ypatingai tas būna mote
rims, kurių viduriai ir pir
miau buvo jautrus. Jeigu 
užeina vėmimas, tai geriau
sia atsigulti ant nugaros ir 
tūlą laiką pagulėti visai ne
sijudinant, nes tas sulaiko 
vėmimą. Taipgi sulaiko vė
mimą ryte išgertas puodu
kas kavos arba stiklas van
dens sumaišytas su vynu. 
Ypatingai reikia stengtis 
daugiau būti ant tyro oro. 
Kada vėmimas atsikartoja 
su kartėliu, tuomet reikia 
gerti selterską vandenį. 
Taipgi gerai gelbsti ryjimas 
smulkių šmotelių ledo arba 
po 15 — 20 lašų “konjako” į 
stiklą vandens įpylus išgerti. 
Valgyti reikia labai mažai, 
bet tankiai, o vakare, einant 
gulti, stengtis komažiau 
valgyti. Ant nakties patar
tina valgyti vaisiai. Vienok 
būna ir kitokios priežastis, 
kurios iššaukia vėmimą, to
dėl negalima duoti pilni pa
tarimai, kad tą vėmimą su

MOTERIMS 

NAUJIENOS

kia ir jos nelaimingiausias valius mažus pyragaičius, teris dirbo ir pusbadžiai gy- 
gyvenimas suteikia amžiną sudėt ant taukais išteptos ir veno. Bet štai jinai suser- 
temą dėl liežuvių vadžiotojų. ’ miltais ’ išbarstytos blekes, ga ir negali užmokėti už 

O vyras kur? Arprilipo,įdėt į karštą pečių ir kept,’kambarius rendos.
prie jo nešlovės žymė? Ar-kol pageltonuos ir perkops j 12 d. lapkričio ateina pas 
vyriausias kaltininkas sura- viduj. ’ją “maršalas” ir pareikalau

ja, kad jinai tuojaus išsi- 
Paprasti balti pyragaičiai, kraustytų. Nežiūrint į tai, 
Persi jot du puodžiuku kad alkani vaikai rauda, ne- 

miltų. Su tais miltais sumai- žiūrint į daktaro perspėji- 
šyt 1 šaukštuką “baking mą, kad mažiausis moters 
soda”, 2 valgomu šaukštu susijudinimas gali mirtimi 
cukraus ir 2 šaukštuku; užsimokėti, nežiūrint į tai, 
“cream of tartar”. Į tuos kad ta moteris visai negalėjo. 
miltus įpilt palengva mai-, iŠ lovos atsikelti, paima ją su 
šant 1 puodžiuką^ pieno, lova ir išneša ant gatvės, 
čvertį puodžiuko ištirpinto Jeigu ne kaimynai, kurie pa
šviesto ir 1 gerai išplaktą sigailėjo nelaimingosios ir 
kiaušinį. Tą viską, gerai su kūdikių, tai jinai būtų ant 
šaukštu išmaišius, v supilt į gatvės ir numirus, negalėda- 
duobėtą, taukais išteptą ir ma atsikelti iš savo patalo, 
miltais išbarstytą

“Nereiks tų baikų”—kaip 
sako vaikinai. Jisai, pajutęs 
bėdą, pasikaustė čebatus ir 
dūmė į plačią Ameriką ir 
paskui gaudyk vėją laukuo
se !

Nėra tų metų, kad kokia
me nors miestely nepasklis
tų gandas apie apleistą mer
gelę, apie suvedžiotą merge
lę ir išdūmusį, į kamparą p at
virtusį vaikiną. Jisai mokė
jo prie jos prisimeilinti, pri
sigerinti. Jisai mokėjo už
burti jos vaidentuvę viso
kiais prižadais. Jisai mokė
jo išgaut, kas jam reikėjo, ji
sai mokėjo pasotint savo gy
vuliškumą, jisai mokėjo, 
kaip Pilotas, nusiplaut ran
kas ir palikt ją žmonių pa
juokai ir didžiausiam skur
dui.

Kas turi teisybės sąvyje, 
tas turi pripažint, kad jeigu 
lytiškas susinešimas turėjo 
pasekme kūdikį, tai atsako
mybė už tai turi pulti ant 
abiejų. Vyras turi maitint 
tą kūdikį ir aprūpint jos mo
lyną. Jisai turi taip-pat pa
garsėti, kaip ir prasiradu- 
sioji mergina.

Kiek kartų išgverusios do
ros vyrukams pasiseka iš
dumti nuo atsakomybės.

jausmo pa
būtų žemes 
kenčia pati 
kur dėties

išmaišius, supilt į gatvės ir numirus, negalėda-

blėkę.!
Kept į valandos vidutiniai 
karštam pečiuj. Tokie py
ragaičiai geriausia tinka 
pusryčiams prie kavos.

Darbininkė.

Rodosi, kad ir laukiniai 
žmonės taip žiauriai negalė
tų pasielgti, o kapitalistai 
nieko nepaiso.

kad

Ar tik nepradės jos ir ti ► • • « • • • A

būdai nesulaiko, tuomet rei
kalinga kreiptis pas dakta
rą, kuris išegzaminuotų ir 
nurodytų būdus, kaip nuo to 
vėmimo susilaikyti.

ŽINIOS

f

Kraujo bėgimas.
Kada paliauja buvę mėne

sines ir paskui staigiai pra
deda bėgti kraujas, tuomet 
reikia manyti, kad bus išme
timas vaisiaus. Niekados 
nereikia save apgaudinėti ir 
m išlyti, kad kraujas bėga 
“taip sau’’, bet tuojaus pa
reikalauti daktarą, kuris iš
aiškins tikrą dalykų stovį. 
Pakol atvyks daktaras, mo
teris turi ant nugaros atsi
gulti, išsitiesti ir, nesijudi
nant gulėti visą laiką. Tuom 
tarpu ji turi vengti gėrymo, 
ypatingai ką nors šilto. Vie
nok neturi nervuotis, bijoti 
tų nuotikių ir tt., nes kiek
vienas dvasiškas susijudini
mas labai atsiliepia ir gali 
atsitikti negeistinos pasek
mės.

gauta, tyli, lyg 
pardavusi. Ji 
viena, ji nežino 
nuo svieto akių.

Aš rekomenduoju,
merginos panašiame atsiti
kime netylėtų. Reikia to
kius niekšus pajieškot per 
laikraščius, reikia išgarsint 
i uos, reikia jų paveikslus pa
dėt! Reikia padaryt viską,

VIII.
Vieną vakarą Eleonora sėdėjo sode ir 

gėrėjosi, kaip jos maža dukrelė Lionytė žai
dė. Jinai buvo labai užsimąsčius, kaip stai
giai išgirdo tarnaitės balsą, kuri jos jieš- 
kojo. * . .

— Ponia, — tarė tarnaitė, — turbūt so
de su savo dukrele...

— Su dukrele! — nustebusiu balsu su
šuko kas tai svetimas, bet jinai tuojaus su-

— Kaip, ar tai jis buvo?! — sušuko 
draugė. — Ir ką tu, Eleonora, padarei? 
Kaip man gaila tavęs! Tu matai, kad tavo 
beprotiškas pasielgimas taip skaudžiai at
siliepia ant tavo sielos, ant tavo dvasiško 
ūpo ir kaip teisingas kerštas tau nedaleidžia 
padarytą klaidą atitaisyti. Ir taip, tu mo
teriškė, bet ne pati, tu motina, neišdrįstami 
nešioti motinišką vardą; per visą savo am- 
žį tu turėsi gėdintis pačių geriausių, pačių 
meiliausių jausmų, ir tu, tokia daili, tokia 
jauna, pilna gyvybės, negali naudotis tomis 
gamtos dovanomis, kuriomis naudojasi pa
prasčiausia moteris — turėti vyrą ir kūdi
kių ! Bet dar ne viskas. Aš matau, nors tu, 
savo atkaklumu ir slepiesi, kad tavo širdis 
jau nepriklauso tau vienai; jinai myli, jinai 
atiduota kitam...

Eleonora neišsilaikė, užsidengė ranko
mis akis ir pradėjo graudžiai verkti.

— Brangi Eleonora, — švelniai pratarė 
draugė, prispausdama prie savo krūtinės.— 
Matant tavo susijudinimą, tavo ašaras, ma
no meilė taip didelė prie tavęs ir aš nega
liu būti tavo teisėju. Nenupulk dvasioj, nes 
gal dar galima bus pagelbėti tavo nelaimei; 
turime tikėti, kad Leonas gyvas ir kad vis
kas galima bus atitaisyti.

šie žodžiai sulaikė Eleonoros ašaras.
(Toliau bus).

Krūtų prižiūrėjimas.
Kas svarbiausia, tai pri

žiūrėjimas krūtų, nes jomis 
yra maitinamas kūdikis. 
Krūtis reikalinga prižiūrėti 
jau už kelių mėnesių prieš 
gimdymą. Visuomet reikia 
apiplauti šaltu vandeniu, su
maišytu su degtine, padeng
ti galus vata ir paskui ap
rišti. Būna tankiai, kad krū- 
tįs, visą laiką laikytos po 
gorsetu, buna labai mažos ir 
speniai taip trumpi, kad vi
sai netinka kūdikio maitini
mui. Tuomet reikalinga nu
sipirkti tam tikri stiklai 
(taurės), specijalikaiskai 
pagaminti dėl krūtų, pridėti 
prie spenių ir su jų pagelba 
tampyti spenius. Tokios o- 
peracijos reikalinga daryti 
per porą savaičių prieš gim
dymą ir du sykiu į dieną. 
Reikia labai saugoti, kad 
krūtų neužgauti, neprispau
sti ir neperšaldyti.

švenčioniškis.

• ai išsisukti. Tuomet jiems 
nebebus gyveninio tarpe lie
tuviškos visuomenės, tuomet 
jie bus sugauti, tuomet jie 
apsišauks ,tuomet jiems ant- 
ru sykiu nepavyks apgauti 
merginų.

Gėdos pajieškoti tokį ir 
tokį vyrą neturėtų būti. Tos 
gėdos ir taip jau yra iki au
sų, taigi jos nebus jau dau
giau, jeigu bus pajieškoma. 
Jokiu būdu nereikia tylėti. 
Tylėjimas tokiems niekšams 
yra labai naudingas. Atli
kę bjaurų darbą vienur, ant
ru ir trečiu sykiu jie dar 
greičiau atliks panašų dar
bą. Vieton vienos nelaimin
gos mergelės, jie padarys 
dar kelias nelaimingas mer
geles.

Vyras turi duoti ištekliaus 
ant vaiko užlaikymo. Vai
kas neturi kęsti dėl tėvų 
grieko. Vaikas turi .užaugti 
naudingas visuomenei na
rys. Bjaurus paprotys nie
kinti “mergų vaikus” turėtų 
išnykti visuomenėje.

Dėlei viso to, aš rekomen
duoju nuskriaustoms merge
lėms,jų giminėms ir šiaip jau 
geros širdies žmonėms rū- 
pinties, idant suvedžiotojai 
būtų atsakomybėje už savo 
darbą. Moterų Draugas.

Amerikos Darbo Federaci
ja ir moterįs.

Nors šios šalies politiškos 
organizacijos nesiskubina 
suteikti moterims balsavimo 
teisių, vienok moterų orga
nizavimasis skubiais žings
niais eina pirmyn. Ameri
kos Darbo Federacija, kuri 
susideda iš 100 internacio- 
nališkų unijų, pripažįsta mo
terims lygias su vyrais orga
nizavimosi teises.

Kova Clevelande moterų 
mokytojų už uniją, kaip ži
noma, tapo laimėta. Visų 
Suv. Vasltijų moterįs prita
rė savo darugėms Ohio.

Kitose profesijose moterįs 
dar smarkiau organizuojasi
— ypatingai audėjos ir 
xriauckos. Seniau merginos 
svajojo apie greitą apsivedi
mą. Dabar tasai idealas ta- 
)o atitolintas. Jo vietą už- 
ma organizavimosi į unijas 

idealas.
- šiame laike 200,000 mote
rų jau organizuota į unijas, 
Kaipo organizuota masa,
os dirba jau tik 8—9 va- 

' andas ir gauna geresnę al
gą. Daugelis iš unijisčių 
; au streikavo ir pasirodė ge
momis kovotojomis.

Unijistės išleidžia jau sa
vo laikraštį Chicagoj, kuris 
vadinasi “Life and Labor” 
(Gyvenimas ir Darbas).

Mokins anglų kalbą.
Pirmiau Rusijos gimnazi

jose buvo priverstinai moki
nama vokiečių ir francūzų 
kalba. Dabar, iškilus karei. 
Varšavos mokyklų apskričio 
globėjas išleido įsakymą, 
kad visose mergaičių gimna
zijose būtų vokiečių kalba 
pakeista ant anglų kalbos. 
Taigi dabar mergaitės pri
verstinai turės mokintis an
glų kalbą.

Tai ką daro tos karės...

Seserįs - linksmintojos.
Kijevas. — Čia jau pradė

jo darbuotis suorganizuotos 
taip vadinamos seserįs-link- 
smintojos. Į tą organizaciją 
susirašė virš šimto seserų. 
Jos yra leidžiamos j visus li- 
gonbučius pasikalbėti su su
žeistaisiais. Jos kalba 
apie religiją ir apie karžy
giškus pasielgimus rusų ka
reivių. Seserįs nešioja žen
klą susidedanti iš kryžiaus, 
inkaro ir širdies.

Tai vėl nauja organizaci
ja, kuri užsiima mulkinimu 
žmonių.v

Springfield, III.
Laike rinkimų laimėjo re- 

publikonai. Moteris ėmė 
mažą dalyvumą, nes joms 
buvo daleista balsuoti tik už 
mokyklų viršininkus. Taigi 
dauguma buvo tuomi neuž
ganėdinta. Užsiregistravu
sių buvo 2,763, o balsavo tik 
630. Vyrų gi užsiregistra
vusių buvo 12,759, o balsavo 
11,627. Reiškia, moterų už
siregistravusių labai mažas 
nuošimtis, bet balsavo dar 
mažesnis.

V. Černiauskas.Nevalia užsidėti su anglais 
ir francūzais.

Štutgarto gubernatorius | Reikalauja $25,000 už vyro 
(Vokietijoj) išleido labai į- 
domų įsakymą to miesto 
merginoms ii’ moterims. 
Mat, tame mieste yra daug 
francūzų ir anglų belaisvių. 
Gubernatorius uždraudęs 
vokietėm ’ su jais užsidėti, 
šaipyties ir tt. Kitaip, bū
siančios baudžiamos.

Valgių gaminimus.
Naminiai pyragaičiai.

Du puodžiuku (kaviniu) 
miltų papilt ant lentos (tam 
tikra lenta pyragams min- 
kinti). Į tuos miltus įmai- 
šyt į šaukštuko druskos, du 
šaukštuku “baking powder”, 
du šaukštuku cukraus, 2 
valgomu šaukštu sviesto ir 
du trečdaliu puodžiuko pie
no.

Tą viską sumaišyt ir ge
rai, išminkyt, kol nuo rankų

Prie gėdos stulpo tuos 
niekšus!

Turbūt nelaimingiausias 
pasauly sutvėrimas —. tai 
mergina,susilaukus kūdikio. 
Kiek sopulių, kiek akiu ba
dymo turi ji iškęsti. Visuo
menė nuo jos nusikreipia, —----- T
paniekina, apšaukia, išjuo-tešla neatstoja. Padaryt, ap-

Moterįs bažnyčioj tyli...
“Mulier taceat in ecclesia” 

— moteris tyli bažnyčioje. 
Tokia taisyklė įsigalėjo 
šimtmečiais ir bažnyčiose 
moterįs neturėjo balso net 
gaspadiniškuose reikaluose. 
Bet mainosi laikai, o su jais 
ir žmonių papročiai. Štai, 
NewYorko diocezijoj pres
biterionų suvažiavimas pri
pažino, kad bažnytiniuose 
reikaluose ir moterįs turi tu
rėt balsą.

užmušimą.
Paterson, N. J. Laike di

džiojo Patersono streiko ta
po užmuštas vienas darbi
ninkas. Likus našlė M. Va
lentina patraukė teisman 
slaptosios policijos viršinin
ką, kaipo kaltininką užmu
šime jos vyro, reikalaudama 
iš jo $25,00.0. Ar jinai ką 
laimės, sunku pasakyti.

Keršys demokratams.
Nashville, Tenn. Nuo 12 

iki 17 d. lapkričio buvo mo
terų kliubų 46-toji metinė 
konferencija, į kurią pribu
vo 500 delegačių sufragisčių.

Delegatės stengiasi duoti 
smūgį demokratų partijai 
už tai, kad toji nepalaiko su
fragisčių.

Mokins motinas.
Boston, Mass. Čia tapo 

prie vaikų biuro įkurtas tam 
tikras “seserų” skyrius, ku
rios stengsis motinoms duoti 
patarimus, kaip auklėti kū- 

.......> Tokie skyriai jau

sergančią moterį su kūdi
kiais išmėtė ant gatves.
Tankiai sako, kad kapita

listai turi širdį, bet pasirodo, . , .
kad pas juos visai širdies nė- (dikiai. Tokie skyriai jau 
ra. Štai New Yorke buvo, randasi 34 miestuose dvide- 
toks atsitikimas. Viename. šimty valstijų. Tų skyrių 
name gyveno našlė su trim seserįs lankosi per stubas ir 
kūdikiais. Jos vyras mirė duoda patarimus, 
palikdamas ja be pinigų su _
trim mažais kūdikiais. Mo- kėjnno mokinti?...



KORESPONDENCIJOS
nes nekurie aktoriai nemo
kėjo rolių iš atminties. Šį 
veikalą sulošė aktoriai iš 
Cambridge, Mass.

' “Knarkia Paliepus” —juo- 
i kinga komedija — išėjo la- 

' “i. geriau nei nerei-kunigas. Žmogelis pradėjo: bai gerai> u 
abejoti, ar ji gales atlikti,nes (bįa Labiausiai publiką pri- 
tai esąs svarbus dalykas, bet • ’• ’ • •
gaspadinė tvirtino, jog atlik- 
sianti. Kada K. N. pasakė, 
jog nori vesti, bet pirmiau 
nori, žipoti, kiek viskas kaš
tuos. Gaspadinė atsako: 
“Užsakai—$5.00, šliūbas — 
$10.00, parapijai—$3.00”.

K. N., nustebęs, paklausė, 
kam reikia dar parapijai,ka
dangi tą darbą atlieka kuni
gas, o ne parapija. Gaspa
dinė užklausė, ar jis prie pa
rapijos nepriklauso, kad 
klausia apie tokius dalykus. 
Gavus atsakymą, kad nepri
guli, atsisakė užsakus užra
šyti ir liepė ateiti tuomet, 
kuomet bus kunigas namie.

Ką tik žmogelis išėjo iš 
klebonijos, kaip susitiko su 
kunigu, kuris tuojaus už
klausė, kokį reikalą pas jį 
turėjęs.

K. N. paaiškino, kame da
lykas. Kunigas liepė jam 
grįžti. Pirmiausia kunigas 
nuėjo pas gaspadinę pakal
bėti ir atėjęs tuojaus pasa
kė, . kad užsakai kaštuos 
$2.00, šliūbas—10.00 ir para
pijos naudai—$3.00.

Prasidėjo egzamenas, ko
dėl jis nepriklauso prie para
pijos ir t.t. Paskui užklausė 

rengė dėl Gabrio prakalbas, merginos pavardės. K. N. 
Gabrio kalba jau visiems ži- Padavė rinkimų knygutę ir

Begirdamas^Chicagos'dė užrašyta. Kunigas labai 
ališka seimą, neužmir- nustebo ir užklausė, ar ji 

prie sufragiscių priklauso. 
Paskui prasidėjo egzame
nas, kokio ji tikėjimo, kokią 
kalbą vartoja ir t.t. K. N. 
atsakė, kad jis visai nežino, 
kokio ji tikėjimo ir tuomi 
nesižingeidauja. Jam patin
ka, tai ir veda

KLERIKALŲ DORA.
Newark, N. J.

28 d. spalio atsibuvo D. L. 
K. Vytauto draugystės susi
rinkimas. Apart kit-ko, bu
vo svarstomas klerikališkos 
draugijos “Žiburėlio” už- 
kvietimas susidėti su jais 
rinkime aukų nukentėju
siems nuo karės arba, ge
riau pasakius, pataisymui 
davatkų lizdų, kurie bus sur 
griauti karės laike. Tą pa
kvietimą draugystė atmetė 
ir išrinko tris delegatus, ku
rie su kitų draugysčių dele
gatais, apsvarstys, kaip ge
riau sutvarkius aukų rinki
mą.

Taipgi buvo perskaityta iš 
mūsų miesto korespondenci
ja, tilpusi “Drauge”, kur pa
sakyta, kad visos progresy- 
viškos draugystės dalyvavo 
Chicagos seime. Bet teisybę 
pasakius, tai ne tik progre- 
syviškos draugystės nedaly
vavo tame seime, bet ir kleri
kališkos nedalyvavo, išsky
rus vieną kunigą Jakštį.

Tai matot, kaip mūsų kle
rikalai moka net draugystes 
suvogti, kad tik padauginus 
savo skaitlių. *

* ♦
4 d. lapkričio klerikalai su-

i juokino ruskas kareivis 
, Dratevka (Garelis). Kiti ak
toriai irgi atliko savo roles 
pagirtinai. “Knarkia Palie
pus” lošė aktoriai iš Brigh
ton, Mass.

Po teatrui drg. F. Baraus
kas iš Cambridge parodė sa
vo miklumą, visaip išsivar- 
tydamas. Tai dar pirmas lie
tuvis man tenka matyt, ku
ris būt taip gerai išlavinęs 
savo sąnarius. Publika ji 
apdovanojo delnų plojimu.

Pertraukose dainavo Jau
nuomenės Choras, po vado
vyste B. A. Simanavičiaus. 
Publikos buvo labai daug. 
Ųiks gražaus pelno.

Patartina Jaunuomenės 
Chorui ir ant toliaus pana
šiai darbuotis.

noma— klerikališkai-tautiš-Jpąr°de, kur buvo jos pavar- 
ka. 1 
klerikališką seimą, neužmir
šo ir socijalistų. N u rodė,kad 
socijalistai suardę Brookly- 
no seimą, nes tautiečiai ne
galėję su socijalistais susi
taikyti ir nuo jų atsiskyrę ir 
tam panašiai. Apgailestavo, 
kad kitų tautų socijalistai e- 
są karžygiai ir mylinti tėvy
nę, o mūsų tik vienybę ar
dą. (Kitų tautų ir ambasa
doriai karžygiai, o mūsų am
basadorius Gabrys pabėgo 
iš Paryžiaus, palikdamas vi
są savo štabą žiurkių apveiz- 
dai, kurios jau sugraužė vi
sus tautos išduotus įgaliavi- 
mus ginti savo tėvynę.— 
Red.) Paskui rinko savo biu
rui aukų ir surinko $89.00. 
Kurie davė po $10.00, tai pa
siliko Gabrio biuro garbės 
nariais. Žmonių buvo apie 
350. Jokių užklausimų nie
kas nedavė.

Jurgutis.

Kunigas pareikalavo dar 
penkių dolerių, kad išgavus 
nuo vyskupo leidimą su ne
žinomo tikėjimo mergina 
duoti šliūbą. K. N. su tuomi 
nesutiko ir paėmė civilišką 
šliūbą, kuris apsiėjo daug pi
giau.

Tai matot, kad už penkis 
dolerius viršaus,galima gau
ti ir su žyde palaiminimą.

Palaiminti turinti dolerį, 
jų yra dangaus karalys-ti e s 

te!

Philadelphia, Pa.
8 d. lapkričio L. S. S. 1 kp. 

parengė prakalbas. Kalbė
jo drg. J. Neviackas iš Broo- 
kly no. Pirma kalba buvo dau
giausia apie karės baiseny
bes; antru kartu kalbėjo 
apie socijalizmą; čia žmones 
labiau užinteresavo, atvaiz
dino maž daug, kas yra tokis 
socijalizmas ir kodėl jam 
taip priešinasi kunigai ir 
kapitalistai ir kad jis, socija
lizmas, nėra taip baisus, 
kaip perstato kunigai savo 
avinyčiose. Tas žmonės, ma
tyt, interesavo labiau. Au
kų surinko 18 dolerių su 
centais, iš kurių dalis bus 
skiriama L. Gelb. Fondui. 
Reikia dar pažymėti, kad ir 

' pas mus atsiranda tokių rin
kėjų, kad pakišus skrybėlę, 

\ ‘ “ 1 turi mesti, o
jeigu ne, tai gauni apkolioti. 
Pastebėta, kad tie kolekto
riai, kurie barėsi už nedavi
mą aukų, tesurinko $7, o tie, 
kurie apsiėjo mandagiau, 
surinko $11 su centais. Pa
sirodo, kad jau negali pri
versti duoti,jeigu kas nenori, 
arba gal neturi. Tokią tak
tiką vartoja kunigai ir tauti
ninkai, bet socijalistams tas 
nepritinka.

laeiviai išmokėt* ešai iš
reikšti sąy? j, išmoks
ta, taipižak^ .yventi vi
suomenišku g? nimu. Be 
to, ta draugija ir 'tuo brangi 
lietuviams, kad užlaiko kny
gyną - skaityklą, o'taipgi lie
tuvių kalbos mokytoją.

Augščiau pažymėjome, 
jog Valparaiso universitete 
randasi lietuvių mokslaeivių 
daugiau, negu kur kitur. Ko
dėl būtent jie. apsirinko šią,o 
ne kitą mokyklą? Sakoma, 
kad be priežasties niekas 
neįvyksta. Jeigu šį moky
klą spėjo įgyti tokį populia- 
riškumą lietuvių tarpe, tai 
yra joje kas nors tokio pri
traukiančio. Atsakymas ga
li būti tik patvirtinantis. Vi- 
sų-pirmiausia, mokykla atsi
žymi savo demokratiškumu. 
Paskui mokslo dalykai esti 
išguldomi labai praktiškai ir 
nuo norinčių pastoti mo
kyklon nereikalaujamas pri
sirengimas. Galop, mokslas 
ir pragyvenimas sulygina
mai atsieina gana nigiai. 
Taigi šios ir kitos ypatybės 
verčia atiduoti pirmenybę 
šiai mokyklai.

Taigi, negaliu susilaikyti 
nepataręs lietuviams va
žiuoti šiton mokyklon. Kiek
vienas, kas tik geidžia įgyti 
mokslą (o tokių yra nema
žai), kreipkitės platesnių in
formacijų šiuo antrašu:

Lithuanian Library,
751 Cyrus St., 

Valparaiso, Ind.
Atsakymui malonėkite į- 

dėti krasaženklį.
Žieminis bertainis prasi

dės apie grudžio 9 diena.
A.

NE TEN PATAIKĖ.
Newark, N. J.

Mūsų klerikalai atlieka ir 
nešvariausius darbus, bile 
tik pasinaudojus proga. Štai 
4 d. lapkričio atsilankė kuni
gų čebatlaižis Gabrys, ku
riam buvo parengtos prakal
bos. Žmonių susirinko gana 
daug, tarp kurių buvo geras 
būrelis ir davatkų. Kada 
Gabrys kalbėjo, tai išplūdo 
socijalistus, pasakojo apie 
Lietuvos gelbėjimo fondą ir 
t.t. Paskui prasidėjo aukų 
rinkimas. Dauguma iš susi
rinkusiųjų manė, kad tai au
kos renkamos Lietuvos gel
bėjimo fondui, nes ir ant 
plakatų buvo garsinta, kad 
bus renkamos aukos gelbėji
mo fondui. Aukų tapo su
rinkta $89.30. Bet kur tos 
aukos pakliuvo? Ogi į Gab
rio kišenių dėl palaikymo 
biuro, kuriame dabar žyde
liai cibulius pardavinėja.

Daugelis katalikų pradė
jo piktinties tokiais darbais, 
kad garsina vienam tikslui, 
o surinkus paskiria visai ki
tam.

Tai matot,kaip elgiasi mū
sų klerikalai. Narva.

Detroit, Mich.
Šiomis dienomis buvo toks 

atsitikimas. Tūlas K. Neno
rėdamas apsivesti, nuėjo pas 
dvasišką tėvelį pasiteirauti, 
kiek jis paims už visą biznį. 
Priėjęs prie kunigo buto pa
skambino ir išėjo gaspadinė. 
Visųpirmiausia užklausė, ko 
jis nori. Kuomet K. N. at
sakė. kad nori kunigą maty
ti, tai gaspadinė paaiškino, 
jog kunigo nesą namie, bet ji 
tą patį galinti atlikti, ką ir

Akron, Ohio.
3 d. lapkričio buvo 

vimas, ar panaikinti 
les. Suprantama; išbalsavo,

smuk

kad palikti. Mat, mūsų žmo
nės ne kvaili, kad balsuoti už 
panaikinimą, nes tuomet ga
li rečiau susipešti, o dabar 
tas pagirtinas darbas nuola
tos atsikartoja. 31 d. spa
lio irgi tarp lietuvių įvyko 
nemažos peštynės.

S. Singelis.

West Lynn, Mass.
Lapkričio 7 atsibuvo teat

ras ir balius. Jaunuomenės 
Choras statė du veikalu: 
“Vagįs” ir “Knarkia Palie
pus”..

Drama “Vagįs” — veika
las labaiz gražus. Perstato 
vagies gyvenimą. Darbinin
kas, bedirbdamas dirbtuvė
je, netenka akies iš kompa
nijos priežasties. Darbinin
kas paduoda kompaniją teis
man. Kompanija nusamdo 
geriausius advokatus, tie pa
duoda jam pasirašyti neva 
užtikrindami darbą iki mir
ties toje dirbtuvėje, kur jis 
dirbo. Bet popierose rašė 
visai ką kitą. Ten buvo atsi
žadėjimas darbininko nuo, 
medžiagiško atlyginimo iš 
kompanijos su ta išlyga, kad 
gauna vėl darbą. Nepoil- 
gam dirbtuvė užsidaro ir 
darbiinkas pasilieka be dar
bo, be spėkų ir vienos akies. 
Jo žmona numiršta. Du vai
kučiai irgi numiršta. Atsi
dūręs tokiose aplinkybėse, 
jis pasilieka vagim.

Veikalas labai puikus, bet 
kad kaip paprastai pas lietu
vius aktoriai eina ant scenos 
nemokėdami rolių, atsidėda
mi viską ant suflioriaus, tai 
ir šis veikalas išėjo silpnai,

Boston, Mass.
8 d. lapkričio, nedėlioję, 

atsibuvo puikus koncertas, 
parengtas vietinės L. S. S. 
162 kuopos, Boston, Mass., 
ant 112 Salem St. Koncertas

Gardner, Mass.
Naujai susitvėrus Tėvy

nės Mylėtojų Draugystės 
kuopa kaip įmanydama pra
dėjo kenkti socijalistų kuo
pai. Kuomet socijalistų kuo
pa parengė koncertą, tai T. 
M. D. kuopa parengė paskai
ta, kad tuomi užkenkus kuo- 
pai. Visa paskaita susidėjo 
iš senovės pasakų ir kitokių 
niekniekių. Vienok ant so
cijalistų koncerto buvo žmo
nių gana daug ir -dar aukų 
surinkta $3.00.

Bet neužtenka to. T. M. 
D. kuopa išrinko korespon
dentą, kuris dabar visaip 
plūsta ant socijalistų, o kuo
pa sutinka su jo plūdimais 
ir nieko jam nesako. Bet so
cijalistų kuopa visai nepaiso 
į tokius gaivalus, bet dar
buojasi, kaip galėdama.

Gardnerio Džimis.

Kada kilo klausimas apie 
įkūrimą gelbėjimo fondo, tai 
parapijonai nusiuntė savo 
du delegatu į Chicagą, o ki
tos visos draugijos pasiuntė 
savo delegatus į Brooklyną. 
Bet štai, chicaginiai delega
tai ateina į Roko draugystės 
susirinkimą, kuri prisidėjo 
prie delegatų siuntimo į 
Brooklyną, ir pradėjo mal
dauti, kad jie neužkenktų 
chicaginiam aukų rinkime. 
Kaip kitos draugystės, taip 
ir Roko paveda tą dalyką pa
tiems delegatams susitaiky
ti.

Už kelinto dienų susirinko 
abiejų seimų delegatai ir nu
tarė sušaukti visuotiną lie
tuvių mitingą, kad išklau
sius vienų ir kitų raportų.

Tapo sušauktas mitingas 
ir pirmininku išrinktas J. K. 
Vaičiūnas. Kada pirminin
kas pakvietė Chicagos dele
gatus prie išdavimo raportų, 
tai jie atsisakė. Mat, gėdi
josi visuomenei papasakoti, 
ką jie ten nuveikė. Tuomet 
buvo pakviesta Brooklyn o 
seimo delegatai. Iš Brookly- 
no seimo veikimo ir visų nu
tarimų išdavė raportą K. 
Navickas. Raportas tapo 
priimtas ir niekas nesiprie
šino. Dar buvo chicaginiai 
pradėję uždavinėti klausi
mus, bet jiems taip buvo at
sakyta, kad paskui jie neiš
drįso nei prasižioti.

Ant pabaigos tapo išrink
tas aukų rinkimui komitetas 
ir pripažinta, kad aukos turi 
būt duodamos Brooklyno 
seimo fondui, o ne Chicagos.

Kasierium išrinktas F.Šu- 
kis ir pastatytas po kaucija 
$500.

♦* *
Neseniai pas mus susitvė

rė “Jaunuomenės kliubas”, 
prie kurio priklauso jauni
kaičių, turinčių tik... po 60 
metų ir dar su plikom gal
vom. Panašus kliubas buvo 
ir pirmiau, kurį čia vadinda
vo “Šlico” kliubu.Tas kliubas 
daugiau nieko neveikdavo, 
kaip tik šokius rengdavo.

Naujasis kliubas irgi nie
ko neparodė savo veikime, | 
tik užsiėmė tautiškam name 
kambarį, už kurį moka po 
$15.00 į mėnesį. Taipgi užė
mė ir svetainę dėl šokių. Bet 
jeigu tas kliubas daugiau 
niekuom neužsiima, kaip tik 
šokiais, tai nuo pažangesnės 
visuomenės bus paniekintas.

Ką tas jaunimas veiks to
liau, bus pranešta “Laisvėj”.

Naujas Korespondentas.

Bethlehemo Steel Co. ga
vo labai didelius užsakymus 
nuo valdžios ir nuo kariau
jančių šalių. Darbininkams 
visai žiemai pakaks darbo. 
Manoma, kad darban paims 
500 naujų darbininkų. Yor
ke priimta nauji darbinin
kai.

Tekstiliškoj pramonėj 
Scrantone taip-pat lygir ge- 
rinasi darbai.

Altona, Harrisburg, Wil
liamsport, Allentown ir Eas
ton — taip-pat priguli prie 
tų miestu, kur darbai tai-i 
sosi. . “N. M.”

Westville, Ill. — Pastaruo
ju laiku pas mus didžiausia 
bedarbė, žmones nebežino 
ką daryti. Vienos anglių 
kasyklos nuo 1 d. balandžio 
stovi uždarytos, o kitos po 
2 — 3 dienas į savaitę; neku- 
rias dabar vėl pradeda už
darinėti. Dabar visi de
juoja, bet kada ateina rinki
mų dieną, tai tuomet vaikš
čioja ir žiūri, kad dolerinė 
gauti už savo balsą.

Westvillietis.
Springfield, Ill. — Anglia- 

kasyklų darbininkai dirba

dudklės taip įėjo madon, kad 
pradėjo reikalauti po kiek
vienos “pėdės” penkinės. 
Vienas lenkas gavo “pėdę” 
ir neužsimokėjo duoklės. 
Kada tas darbininkas atėjo į 
darbą, tai bosas pasakė, kad 
jam darbo nėra. Tuomet jis 
priėjo prie manęs ir papra
šė, kad aš paklausčiau boso, 
kada jam ateiti dirbti.

Priėjęs prie boso paklau
siau, kada tas žmogus turi 
ateiti dirbti, tai bosas atsa
kė, kad jam visai nėra dar
bo ir dar pridūrė, kad jis 
niekados daugiau čia negaus 
darbo. Žmogelis su ašaro
mis pradėjo pasakoti, kad 
praeitą savaitę davęs vie
nam bosui penkis dolerius, o 
kitam tris ir dabar iš darbo 
išvarą.

Męs tam darbininkui pa
tarėm, kad jis gautų gerą 
tarptarį, nueitų į ofisą ir 
viską išpasakotų. Darbinin
kas taip ir padarė . Kampa
nija tuojaus prašalino tuos 
bosus ir vėl priėmė tą darbi-

'ninką dirbti. Dabar jau nie
kas nereikalauja duoklių.

Dzūko Brolis.
Akron, Ohio. — Pastaruo- 

ti’k pusę laiko. Illinois vals- ju .laiku darbai visai suma- 
tijoj angliakasiu randasi be žėjo; bedarbių randasi daug, 
darbo apie 15,000; angliaka- Kas bus žiemos laike, tai 
sykių uždaryta 30 ir dar sunku pasakyti^ 
daugiau keta uždaryti. Žmo-' 
nės pasakoja, kad angliaka-: 
syklos taip silpnai dirbę tik 
40 metų tam atgal. Vasaros 
laike Illinois valstijos ang
liakasiu buvo 40,000 bedar- 
bių, bet, suprantama, vasa
ros laiku daugelis galėjo 
gauti darbą pas ūkininkus, 
bet dabar ir to nėra. Daugu
ma skundžiasi, jog dabar esą 
šilta, tai žmonės mažai ang
lies suvartoją; jie laukia 
šalčių ir tuomet tikisi, kad 
darbai pradėsią daug geriau 
eiti.

Patartina visiems, kad i 
Illinois valtsiją nevažiuotų 
darbo jieškoti, o ypatingai 
tie, kurie nepriklauso prįe 
unijos, arba yra iš jos išsto
ję, nes Čia dabar nepriima 
naujų į uniją, pakol taip 
daug randasi senųjų be dar
bo. V. Černiauskas.

N. S. Pittsburg, Pa. — Pas 
mus darbai visai sumažėjo ir 
dirbam tik po 2 — 3 dienas į 
savaitę. Bedarbių labai 
daug ir iš svetur pribuvus! 
darbas negalima gauti. Rei-1

S. Singelis.

Klaidos atitaisymas.
“Laisvės” N. 87, korespon

dencijų skyriuje, IV rajono 
L. S. S. Propagandistų Rate
lio reikaluose įvyko klaida. 
Ten pasakyta, kad drg. A. 
Herman-Purvis skaitys lek
cijas po firma “Progresistų 
Lavinimosi Ratelio”, o turė
jo būti: po firma “Propa
gandistu Lavinimosi Rate
lio” ir tt.

buvo įvairus,su daug visokių 
pamarginimų, kaip ve: mo
nologų, dialogų, deklamaci
jų, dainų ir t. p. Programą 
išpildė So. Bostono L. S. S. 
60 kuopos nariai ir maži vai
kučiai. Kadangi L. S. S. 162 
kuopa buvo kaip ir mirus, 
tad dabar, pasirūpinus drg. 
R. Rusteikai ir kitiems, kad 
ir pradėjo gyvuoti, bet yra 
silpna, vienok yra viltis, kad 
ji nenumirs.

Tarp kitko skambino ant 
mandalinų 4 draugai iš So. 
Bostono. Publika užsiganė
dino.

Aukų padengimui lėšų už 
svetainę surinkta $2.70.

Nuvargęs Žmogus.

Valparaiso, Ind.
Tas kampelis seniai jau 

žinomas plačiajai letuvių vi
suomenei. Nėra visoj ? me- 
rkoj kitos vietos, kur būtų 
susispietę tiek daug lietuvių 
mokslaeivių, kaip čia.

Duokim sau, šiemet moks
laeivių skaičius siekia į 80. 
Puikus būrelis! Atvažiavu- 
seji jaunuoliai nesėdi rankas 
sunėrę: apart ruošimo lekci
jų, jie stengiasi savytarpiai 
lavinties. Tam tikslui sutvė
rė kelias draugijas.

Mat, kiek galvų, tiek ir 
protų: vieno supratimu tą 
draugija gera, kito — kita. 
Tečiaus, svarbiausią rolę 
valparaisiečių gyvenime lo
šia Literatiška • Dfaugvstė. 
Tai lavinimosi vieta. Kiek
vieno penktadienio vakare 
rengiami susirinkimai su 
programų. Dalyvaudami 
tuose programėliuose moks-

Kewanee, Ill.
3 d. lapkričio atsibuvo pa

rapijos mitingas. Buvo 
svarstyta, ar kunigas negali 
išgyventi šešiuose kamba
riuose. Mat, jis nusisamdę 
be parapijos žinios namą su 
devyniais kambariais. Pa
rapijos susirinkimas pripa
žino, kad dabar dar pilnai 
kunigui užtenka šešių kam
barių, o kuomet jau jo šei
myna pasididins, tuomet ga
lima bus nusamdyti ir dides
nius.

Apart to, patįs paraui jo
nai pripąžįsta, kad kunigas 
nieko gero nenuveikia, kaip 
tik sukelia vaidus. Parapi- 
jonų skaitlius irgi mažinasi. 
Parapija turi skolų $8.300, o 
kasoj randasi tik $100. Taip
gi tapo išrinkta du vyrai, 
kurie turi nuvažiuoti pas vy
skupą su skundu ant kunigo. 
Jeigu vyskupas laikys kuni
go pusę, tuomet jam lieps 
pasiimti bažnyčią, o kunigui 
keliauti ten, iš kur jis atvy
ko.

Beje, kunigas per pamoks
lą karštai “dėkavojo” “Lais
vei”, kad toji suteikė jam 
medegos pamokslams saky
ti ,o jau buvo visai išsisėmus 
energija.

Kandidatas į kunigus.

Montello, Mass.
Vietos jaunimo dalis (ne- 

turinčioji kur dėti liuoso 
nuo darbo laiko) sutvėrė 
kliubą, kurio tikslu bus... 
nieko neveikti.

Progresyviškiausiu darbu 
to jaunimo bus šokiai, ku
riuos jie rengs kas savaitė. 
Apart šokių tas “jaunimas” 
žada dar stengtis darbuotis, 
atkalbinėjant (taip jau jie 
yra padarę) jaunimą nuo 
lankymosi ant pirmeiviškų 
draugysčių rengiamų vaka-, 
rų - pasilinksminimų.

Ir tą darbą varo ne kokie 
vaikėzai, bet Kristaus am
žiaus susilaukę vyrai....

Sarmata!... Nekaskit, vy
ručiai, duobės kitiems, nes 
galit patįs į ją įkristi!

Ariogalietė.

DARBAI.
Susie, Wyo. — Čia darbai 

eina labai prastai, dirba po 
3 dienas į savaitę. Kitokių 
darbų nėra, kaip tik anglių 
kasyklose. Aplinkui anglių 
kasyklas dirba pilną laiką, 
bet darbas labai sunku gau
ti. J. Banevičia,

Iš visos Pcnnsylvanijos
praneša, kad ten darbai pra-

Montello, Mass. deda povaliai taisyties.
Kelis sykius buvo “Lais- Į Chestery . American . Steel 

vėj” minėta, kad mūsų lietu- Į Co. darbai pradėjo eiti visai 
viai skiriasi į dvi dalis. Ma- gerai. Dirbama visas laikas, 
žuma šoka pagal klebono Darbai pradėjo gerėti ir Fe- 
muziką, o didžiuma žengia deral Steel Co. Readingo 
pirmyn savo keliu, nesiduo- gelžkelio dirbtuvėse prade
dama klebonui save už no- dama dirbti vieton 40 va
gies vedžioti. landų jau po 50 vai. *

ATIDARYMAS N0RW00- 
DO LABDARYSTĖS 

DR-JOS TAUTIŠ
KO NAMO.

Norwood, Mass.
26 d. lapkričio (Thanksgi- 

vingday) atsibus atidarymas 
Tautiško Namo su prakalbo
mis ir balium. Kalbės L. 
Pruseika, F. Bagočius ir St 
Michelsonas. Dainuos Aido 
choras po vadovyste Stalmo- 
ko; griežš finų benas. Po 
prakalbų, gerai orkestrai 

kia pTstebėti^kaFČarnegie griežiant, prasidės balius ir 
Steel Co. dirbtuvė per du trauksis iki 11:30 vai. nak- 
praėjusiu mėnesiu dirbo pil
ną laiką, bet tuomet ir bo
sai panorėjo pasipelnyti. 
Neužtekdavo to, kad darbi
ninkai fundija, bet dar rei
kalaudavo penkinės, o jeigu 
kuris darbininkas neduoda
vo, tai tuojaus ir darbo ne
tekdavo. Pagaliaus, tos

! ties.
Tikimės, kad visi vietos ir 

apielinkių lietuviai atsilan
kys ir tuomi sušelps Tautiš
ką Namą.

T. Namas randasi prie Ja
mes St i

Labd. Draugija.

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

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

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

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

O
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to
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e
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KNYGAS PASIRINK IŠ ŠIO KNYGŲ 
SURAŠO:

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

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

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

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

35c.
25c.
15c.
10c.
10c.
20c.
15c. E

I<u> E
cn

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

Adresas:
° LAISVE

183 Roebling Street, Brooklyn,LN. Y
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GERBIAMAS TAMISTA:
Šiuomi turime už garbę 

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

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

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

Mūsų puikiai atliktas 
darbas išplatino mums 
biznį. Geriausi mūs pa
garsinimai, tai užganėdin
ti kostumeriai.

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

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

Su didžiaus;a paguodoje 
SCHNEIDER BROS.

SCHNEIDER BROS.
J St., Brooklyn, N Y 

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

Męs nieko bendro notų rime su kitais Storais.

JUOKŲ KĄSNELIAI

Lietuviškų pavapi jonų našta.

DĖKOJIMAS
Suvienytų Valstijų Prezidentas jau ap

skelbė DĖKOJAMĄJz^ ŠVENTŲ.
Tai dienai besiartinant, maloniai kvie

čiame lietuvius, kurie dar nespėjo susipa
žinti su STATE BANK OE CHICAGO, su
sipažinti su juo ir iš to turėti savo dėkoja
mųjų priežaščių skaičiuje dar vienų, o tai 
pasiskiriant šį saugiausi banką įstaiga savo 
taupomiems pinigams pasidėti.

Bankų pasidėti pinigai tokiais kaip da
bartiniais laikais yra dide'is ir labai dėko- 
tinas dalykas. Kas taupo pinigus ir paside
da juos saugiame banke, tas apsidraudžia 
save nuo vargų ir rūpesčių juodesruai die
nai atėjus.

KAPITALAS IR ATSARGA DAUGIAU 
KAIP $4.500 000.00.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

“LAISVĖ KNYGOS:
SOCIJAlIŽMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP J| ĮKŪNYT7 
Parašė O. Amennger, sulie
tuvino Europietis, šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
le pertikrins, kad socijaliz- 
inas—-tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kati ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik.........

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO 
BASTILIJA. Parašė V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de
da: i Rusijos kalėjimuose, jei 
dar kas negirdėjo kiek lais
vės kovotojų žuvo ant caro 
Vurt tivin—tad perskaitykit
šią knygelę, čia jūs atrasit, 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsiflnu mū
sų draugai eina ant mirties. 
Kaina ......................................... 20c

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

knygele 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 šia 
knygelę. Kaina tik ......

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

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS. 1 ’arašė Bara- 

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

EKCIJOS APIE ATSEIKIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

MOKSLAS RANKŽLNYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 

Kas tuomi mokslu 
lai perskaito

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

KOSTUMIERISKAS KRIAUČIUS

gos patogumu, bet viskas, ką 
jis nabagas išdrįsdavo, tai 
retkarčiais į ją nedrąsiai 
blėsterti akimis ir, kartas 
nuo karto, lyg išnetyčių, da- 
silytėti po stalu ją savo 
klumpe. Merga vis tylėjo, 
bet kartą nusprendė išgrieb
ti iš jo, ką jis mano su savo 
tokiais karštais besimeilavi- 
mais. Valandėlę patylėjusi 
šuktelėjo:

“Klausyk, jei tu mane my
li, tai kokių galų taip snap- 
sai ir neperstoji purvinęs 
man pančiakas!”

20c

vie-

JL’OZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y109 Grand St

St.,

10c

10c

75c
Telefonas 652 Newtown

10cTelefonas[885'Gr»‘enpointtele-
20cGERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PASp vi-
A. SHRUPSKIjis

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

FOTOGRAFISTAS

Ar skaitai
Geriausia Lietuviška

7S Ht

tik

25c
10c

25c
75c
20c
50c
10c

Ofisas atydaran nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

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

kampas Clermont St.

ruožus.
interesuojasi 
šią knygelę.

IŠ 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 ....

Granai
Palei Wythe Ave.

Pas mane galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
k skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsiu “Laisvės” advokatas

Klausimas: —
Sei, Orakule! Ar tu ne

gali man išekspleinyt šitą 
kvestiją: šventraštis sako, 
kad kaip tik Adomas su Jie- 
va sugriešyjo ir liko išvyti iš 
rojaus, tai tai-p visų gyvūnų 
prasidėjo nesutikimai. Jeigu 
taip, tai kaip Nojus galėjo 
paimti ant savo arkos po 
septynias poras visokių gy- 
vūmj ir jie ten vieni kitų ne
sudraskė ir nesuėdė?

S. Bruskis.

Atsakymas: —
Tamista turi žinoti, kad 

Nojus viską darė su dievo 
pagelba. Kada jam, paveiz- 
dan, reikėjo į arką suvaryti 
po septynias poras vilkų, 
meškų, liūtų ir tt., tai jisai 
karštai meldėsi ir šaukėsi 
dievo pagelbos. Tuomet die
vas pasiuntė jam du Chica- 
gos dentistu: — Zymontą su 
Draugeliu — ir tiedu išlupo 
dantis visiems draskantiems 
gyvūnams. Tuomet vilkai, 
liūtai ir meškos paliko taip 
ramus, kaip kad p. Sirvydas 
laike visuotinojo seimo ir 
Nojus tuomet juos galėjo 
komanduoti taip, kaip dak
taras Šliupas šiuomi laiku 
komanduoja lietuviškus tau
tiečius.

Reikalas ne motina.
Keleivis apsinakvojo 

name Kalvarijos viešbutyje. 
Iš ryto viešbučio darbinin
kas nedavė jam ramumo, 
kartas nuo karto stengda
masis jį išbanityti iš lovos.

“Ar girdi tu!” ant galo su
šuko keleivis; “kiek aš tau 
sykių sakiau, kad duotum 
man ramumą; aš noriu mie
go !”

“Aš žinau, bet kad jiems 
reikalinga paklodė”, atsakė 
tarnas; “kaip sau nori, bet 
iau aštunta adyna, o dar sta- 
'as neužtiestas staltiese”.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ AELP1M. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

Iždininkas P. Vaičeliunas, 88 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.

širdies našta.
Tūlas juokdarys, atvažia

vęs į Ameriką, savo draugui 
Lietuvoje pasiuntė tokią te
legramą:

“Aš esu sveikas kaip krie
nas”.

Jo draugas už telegramą 
turėjo užmokėti kelis rub
lius. Bet tasai pranešimas 
matomai jį nemažai palinks
mino, nes amerikonas už po
ros savaičių gavo skrynelę, 
už kurios atsiuntimą jis už
mokėjo dešimtį dolerių. Ati
daręs skrynelę jis rado dide
lį akmenį, ant kurio buvo 
prilipintas parašas:

“Štai, kokią sunkenybę 
man nuo širdies tavo 
grama nuvertė”.

Baisus dalykas.
Mark Twain sako, kad 

matęs sekantį atsitikimą.
Viena “inkorporuota drau

gija” pasamdė žmogų skal
dyti akmenis. Užtaisius šū
vį, parakas sprogo ir darbi
ninkas, drauge su akmeniu, 
išlėkė į padanges. Nukritęs 
laimingai žemyn, jis vėl ū- 
mai griebėsi už savo darbo. 
Bet, nežiūrint, kad jis ore 
sutruko tiktai penkiolika 
minutu, toji kompanija jam 
numušė užmokestį už jo dar
bą, už neišdirbimą pilno lai
ko.

Baisus pirštai.
Tūlas prelektorius, kalbė

damas apie Saturno žiedus, 
pasakė, kad jo vienas žiedas 
turi šešius tūkstančius my
lių dvdžio.

“Kad jis staugdamas!” 
pratarė vienas iš klausyto
ju: “kokius tas bestija turi 
pirštus! Oje — oje!”

Kaimiečių meile.
Lėtas bernas sėdėdavo už 

stalo, o merga ant užslano, 
viens priešais kitą. Laike 
pietų arba vakarienes ber
nas būdavo apžavėtas mer-

Kriaučius pribuvo.
Sykį, pas vieną žmogų 

kriaučius siuvo, o gaspadinė 
virė pietus — barščių puodą. 
Kada jau baigė virti, ji atė
jusi pasūdė ir vėl išėjo. Ne
užilgo atėjo merga ir ta — 
šust saują druskos į barščius 
ir išėjo. Kriaučius sako:

“Kad visi sūdo, tai kodėl 
aš negaliu?”

Ir tas, priėjęs, įvertė sau
ją druskos. Kada susėdo 
valgyti—negalima nei į bur
ną imti — barščiai kaip vie
na druska.

“Kas sūdė?”
Gaspadinė sako, kad ji sū

džius, bet tik tiek, kiek rei
kia. Merga sako, kad ir ji 
sūdė, bet tik tiek įdėjo, kiek 
reikia. Tada kriaučius atsi
liepė, kad ir jis sūdęs, bet ir
gi neperdaug įdėjo ir todėl

į labai dyvai, kodėl taip sūru. 
— Tai nuo to dabar ir sako
ma: “Kibą ir kriaučius 
buvo?”

“Springkrykiai”.
Sykį, matai, prūsas nuėjo 

pas savo giminę į svečius: 
nebuvo nieko namie, tik gas
padinė. Gaspadinė — labai 
meili žmonelė, jį labai gerai 
priėmė — iškepė blynų. Bly
nai jam buvo taip gardus, 
kad jis ir vieną ir kitą ir tre
čią torielką ūmai kaip už 
ausies išmetė. Ketvirtą 
^kauradą gaspadinė iškepu
si, tarė: “springk - ryk!” 
Prūselis, kada išvalgė de
šimtį skauradų, tai kaip ris
te - užrišo, nenori daugiau 
nei pauostyt. O gaspadinė 
kiekviena skaurada atneš
dama vis žėrė: “springk- 
rvk!” tain, kad prūselis tą 
labai gerai atsiminė. Pas
kui jis būdavo, pasakoja:

“Na. viskas, viskas, ale tie 
snringk-rykiai, tai geriau
sias valgis ant svieto! E, tai 
fain! Ja, ja: tie snrink-ry- 
kiai, tai dar aš tokio valgio 
niekur nevalgiau”.

Paskui jis niekada nieko 
svečiuose npmorėdavo, tik 
tu “springkrvkiu”

Iš “T. J.”

kDRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenna 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607 

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

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

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

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

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
Chicago, 111. 

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

Vice-Prezidentas 2) S. M:inkus 
Cor. 12tb A Vine Sts.,

Philadelphia, Pa. 
Susinešmių Sekretorius l) M.M.Rice- 

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

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

Einansų Sekretorius 1) T,'. L. Dundulis 
101 E. Main St., Danville, 111. 

I'inansų Sek r. 2) J. Stasiulevičius 
1815 E. Moyamensing Avė.

Philt 'elphia, Pa. 
Iždininkas 1) K. Šidlauskus

226 XV. Broadway, So.Boston, Mass. 
[ Iždininkas 2) T. Paukštys,
1 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, 
III., kuris bus po kaucija $1,000.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

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

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

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

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

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

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

Sekretorius K. čiuberkis, 183 Roebl- 
■niz St., Brooklyn. N. Y.

Kasierius S. Garšviutč, 548 Gihi-'* 
St., Brooklyn, N. Y.

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

Repeticijos atsibūna kas pčtnyčia 
“Sokolų" svetainėj, 190 Grand St., 
8 vai. vakare.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberia, 283 

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

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

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

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

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

3. Kuopos White Plains, N. Y.—V. 
Žukas, Off C. Deutermann, Lake St., 
White Plains, N. Y.
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SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININKŲ 

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

St., Brooklyn, N. Y. „
Protokolų raštininkas F. Svetikas, 

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

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

Brooklyn, N. Y,

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik i J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pash'inkti pagal 
savo norą.

PIRMUTINIS LIE I L VliK ASi NEW. YORK F.

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky apiėdaly, 

kaip tai skrybeliŲ, marškinių, 
kalnieriy ir t. t. Pas mane ta- 
voras geru ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

Te). 2334 Green point.
PuikiawriH «Uta lietuviams pas 
P. DRAUOEU J.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
•liūs, visokia 
rynas, kvėpin
ti cigarai, Ir 
puikus užkan- 
ižiai. Salė dėl 

esu i tingų Nepa
mirškit šios 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.

S4KROVA KNYGŲ.
Knygas galima gauti lietuviškoje, 

lenkiškoje ir rusiškoje kalbose, taipgi 
tikrų lietuviškų trejankų, britvų, laik
rodėlių, lenciūgėlių, žiedų, branzalietų 
ir t.t.

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

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

30 Church St. 
New York City.

Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaua išsirašyk. 

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

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

išsirašydamas “Rankpelnj" Tu, 
Skaitytojau, at, ksi du naudingu dar
bu; turėsi amarų laikraštį ir paremsi 
darbininkų reikalus. *

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

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

“RANKPELNIS",
U MAIN STIL, v 

BELSHILL. SCOTLAND.

Tūri 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

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

Corner Spring Street SOUTH BOSTON MASSNEW YORK CITY, N Y. wu,n do. mass

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

ISTORIŠKAS PA
VEIKSLAS.

Antro Visuotino 
Lietuvių Seimo Am

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

R. KRUČAS

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara koŽną dieną.

Moterims: Panedėliais nuo 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis ^nuo 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, savaite po

metas po metui
•avaitei, menes i 8 po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas jkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus spccijalisto

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 Ipiopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

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

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

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

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

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metams.
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Rsumatiškisji Skausmai

Severą’

t

MUILAS
t

C

PAJIEŠKOJIMAI

25 centai

T. L. Dundulis.

Wis.

KADA TU GIMEI? LIETUVIŠKA

APTIEKA

m3-

CH iV Z LN SU irt CM AT Vi C*i W t N SYT 71 CM ATI

yra tai įkyri liga. Jeigu 
jus vargint ; •iia.’.iiH skaus
mai, varioklt©

S

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

Meldžiu atsišaukti.
A. Zekas

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

Seven’s Modicald SEn Soap 
(Si-veris Gydantis, Odinis Muilas).

Puikiausis mindymui.
Kaštuoja 25 centus.

\AIKAMS IR SUAUGUSIEMS
SEVESA’S TAB-LAX 

(Si-vetos Tab-Lax), 
Cukrinis vidurių sulluosuo- 

tojas.
Kaštuoja 10 ir 25 centus.

5.000 Katalogų Dykai. X
katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainoms.
J. GIRDUS, 10.5 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

Aptiek >!■• teikalatikite Severos Gyduolitt ir ix iinl’ite jokių už' .įduotų. Jeigu 
aptiekorius negalėtų išpildyti jūsų leikalm itno, tai parsitraukite tiesiog nuo 

W. F. SEVERĄ C0< Cedar Rapids, Iowa.

DAINUOS “AIDO” CHORAS

’‘ m-

A

irs-S

Aukos Lietuvos
Šelpimo Fondaii

Brooklyn, N. Y.—Lietuvių 
Socijalistų Sąjungos 19 kp. 
23 d. spalio laikytose prakal
bose surinkta $34.19.

Aukayo: L. Prūseika, J. 
ZubaviČius, S. Blažaitis, S. 
Sniokis, J. Urbonas, K. Čiu- 
berkis, K. Palsis, T. Lesojus,
S. Maknavičius, T. Bepirštis,
T. Siubinskiūtė, T. Giedrai
tis, F.Masiulevičius po $1.00; 
V. Akelaitis, T. Vaitukaitis, 
J. Pavelčiūnas, J. Kriauče- 
liūnas, M. Maleškiūtė, M. Le- 
lis, A. Mažeikienė, J. Dankū- 
nas, F. Didraitis, A. Prava- 
lauskas, V. Telišius, Jakuby- 
nas po 50c.; J. Mačys—30c.;
J. Raškauskas, S. Gaišius, B. 
Palkauskas, J. Mareika, T. 
Kalpokas, J.Jankaitis, P.Va- 
laitis, J. Valeikis, J. Milius, 
O. Sinkevičius, J. Malinaus
kas, A. Brazdžiūnas, M. Vai
tekūnas, J. Račkauskas, J. 
Mikaitis, A. Grimalauskas, 
A. Judickas, F. Urbonas, J. 
Dulckis, P. Pakinkis, J. Jaki- 
mas, V. Pakūnas, F. Norkus, 
M. Nazvinskas, L. Matulevi
čius, M. Arminas, A. Meškis, 
M. Savičiūnas, C. SubaČiūtė,
K. Žemaitis, J. Urbinskas, A. 
Marevičius, Vaitukaitis, J. 
Petrauskas, J. Dainius, Pet- 
rauskiūtė, M. Lapukaitis, M. 
Maštrukis, Glaveckas, J. 
Stankevičius, J. Gernis, K. 
Deikis, Vaižis, A. Lelis, P. 
Maleškiūtė, M. Mankevičiū- 
tė,O.Jakimavičienė, Z. Strei- 
niūtė po 25c.

Aukautojų, kurių pavar
dės, gal būt, neteisingai už
rašytos, meldžiame atleisti, 
nes aukų rinkėjai labai ne
aiškiai užrašė.

Westville, Ill.—L. Š. F. per 
aukų rinkimo komitetų (su
sidedantį iš M. Dundulienės, 
K. Bajoriunienės, F. Jočio- 
nio ir V. Mažrimo) surinkta

"Severos Gothardlskas Alie
jus greitai tr pasekmingai vei
kia. Aš turėjau kojose reuma- 
tiškus skausmus ir negalėjau 
vaikščioti, liet po kelių patepi
mų su Severos Gothardiškuoju 
/Miejutn jauėiuosiu visiškai svei
kas. Visuomet laikysiu tatai sa
vo namuose. Mano du sunai 
gyrė jįjį, kaipo gerų tepalą nik- 
derėjimuose ir išsisukimuos* 
iš priežasties sunkaus darbo. 
Minėtų gyduolę rekomenduoja- 
me visiems, kijjje kenčia reu
matizmu, aiba tr'io niksterėjinių 
ii išsisukimų."

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

MUZĮKALIŠKŲ INSTRUMENT!.
DAIKTU KRAUT

K
!S:

“• Gothard Oil
o apturėkit© groitą palengvinimą. Jįjį nurodome nuo 
neutarallgičkų skausmų, mėšlungiškų traukimų, nikstorė- 
j’mų ir nuo užsigavimo. Jo veikmė yra gerinus išaiškin
ta viršiuje patilpusiam© laiške, kurį nesenai apturėjome. 
Nuo dieglių ir skaudėjimų vartokite Severos Gothardiš- 
kgjį Aliejų. Kaštuoja 25 ir 50 centus.

į dr-jos iždą, tai draugija išmoka pu
sę posmertinės apdraudos į 24 valan
das, o likusius į 30 dienų.

5. Draugija išmoka posmertinę ap- 
draudą tiktai toms ypatoms, kurioms 
narys mirdamas paskiria.

♦>. Jeigu narys mirdamas nepaskir
tų niekam, tad draugija išmoka po
smertinę apdraudą našlei jo moterei 
bei našlaičiams jo vaikams, jeigu jis 
juos turėjo.

7. Jeigu buvo nevedęs, tad išmoka 
tėvams, broliams arba seserims. O 
jeigu tų neturi, tad išmoka jo paliktas 
skolas, jeigu jų buvo, bet jeigu ir tų 
neturėjo, tada liekasi pagal visuotino 
draugijos nutarimo.

8. Jeigu liktų mirusio draugo maži 
dar neturinti 20 metų vaikai, tai po
smertinės apsaugos pinigai eina į naš
laičių fondą, ir i to fondo bus suteikta 
pašelpa likusiems našlaičiams tada, 
kada bus reikalas.

Pasarga.—.Jeigu liktų mirusio na
no našlė-moteris, bet būtų pasimetu
si prieš jo mirtį, tada našlė po jo mir
ties neturi tiesos prie gavimo posmer
tinės apsaugos.

Bet. jeigu būtų aiškiai ir teisingai 
su liudininkais prirodyta, kad našlė jo 
moteris buvo dorą ir pasimetimo prie
žastis buvo iš mirusio nario pusės, tai 
gali gauti posmertinę apsaugą. Bet 
jeigu būtų jau paėmus persiskyrimą, 
tai jokios pašelpos jau nebūtų.

Aukavo: kun. A.Diksnis— 
$2.00; po 1 dol. aukavo: R. 
Lukošienė, O. Geslerienė, R. 
Ramanauskas, T. Lukošius, 
A. Kromelis, F. Kaminskas. 
Po 50 c. — Juk Dargis, A. Si- 
linskis, J. Kirvelis, J. Barau
skas, J. Uždavenis, K.Kačiu- 
šis, E.Rožaitienė, Glanbai,A. 
Deltuvienė, J. Juraškienė, J. 
Jononis, Pet. Urbutis. Po 
25e. aukavo—J. Kuncevičius, 
J. Babinas, Duktė Abromai- 
tienės, O. Abromaitienė, J. 
Baltrušaitis, A. Ringis, E. 
Latkauskienė, M. Pesienė, 
M. Jagela, M. Vėgėlienė, O. 
Gricienė, M. Bendinskienė, 
S. Mažrimas, F. Vargonas,J. 
Jocius, A. Kaušikas, K. Gu- 
deliauskas, J. Jočionis, F. 
Gruzdis, S. Mažrimas, A. Ta- 
mašaitis, L. Valančius, A. 
Klienauskis, K. Kuzminskas, 
P. Vaitkus, P. Astrauskis, 
M. Stirbis, J. Mažeikis, V. 
Staneviče, P. Lukauskas, J. 
Kundrotas, P. Jabanskis, A. 
Cikotas, J. Vaičiulionis, J. 
Antanaitis, J. Miliauskas, A. 
Juozaitis. $1.90 surinkta 
smulkiais ir dar $1.00, kuris 
atliko nuo prakalbų George
town, Ilk Viso labo $26.65. 
Čekis perduotas Lietuvos 
Šelpimo Finansų Sekreto
riui, išrašytas ant vardo 
Lithuanian National Relief 
Fund. F. Jočionis.

Viršminėtas aukas aš pri
ėmiau ir pasiunčiau L. Š. F. 
iždininkui K. Šidlauskui.

ĮSI

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

Meldžiu atsišaukti.
Vincas Sabaliauskas

P. O. Box 587 Raymond, Wash.

Metinis Balius.
Rengia draugystė Lietu

vos Sūnų Cambridge, Mass., 
kuris atsibus Padekavonės 
dienoj (Thanksgiving day), 
26 lapkričio (Nov.), 1914 m. 
ant Cyprus Hall, 40 Pros
pect st., Cambridge, Mass. 
Balius prasidės 1 vai. po pie
tų ir trauksis iki vėlai nak
ties, bus visokiu užkandžiu 
ir gėrimų. Įžanga visai pigi.

Širdingai kviečia dr-stė 
Lietuvos Sūnų.

SKYRIUS XII. 
Laidotuvės.

1. Protokolų sekretorius, gavęs ži
nią apie nario mirtį ne po pasportu, 
tuojaus paskiria po du sąnariu iš sa
vo kuopos prie lavono, kurie turi būti 
po 12 valandų—dieną ir naktį. Sek
retorius parašo kiekvienam laišką, ku
riuos jis paskiria prie lavono ir para
šo tikrą vardą ir adresą mirusio drau
go,. 'Puoš laiškus greitai turi pats 
nunešti kuopos pirmininko pagelbi- 
ninkui (vice-prezidentui) , kuris turi 
tuojaus išsiųsti paskirtus narius.

2. Narys, kuris buvo paskirtas prie 
lavono saugojimo, yra liuosas nuo pa
laidojimo.

3. Jeigu narys numirtų pas sveimus, 
neturėdamas giminių, o tie norėtų jį 
tipalaidoti, tai turi pirma susitaikin
ti su draugijos komitetu,o kitaip drau
gija nepriims lėšų per anuos padary
tų.

4. Ant laidotuvių, jeigu laidotuves 
pasitaiko nedėldienyje, tai sekretorius 
sušaukia visus narius per atvirus laiš
kus, kurie turi visi neatbūtinai susi
rinkti ant laidotuvių. Jeigu laidotu-j 
vės atsibūtų šiokioje dienoje, tai tie 
nariai, kurie bus paskirti palydėti mi
rusį savo draugą. Lydėtojams už die
ną atlygina draugija.

(Toliaus bus).

KONSTITUCIJA 
laisvos Progresyviškos Draugijos 

Laike Ligos, Mirties ir Keliones, 
po vardu •

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJA

Lithuanian Travelers Aid Association 
Uždėta 8 d. Gruodžio, 1912 m. 

BROOKLYN, N. Y.
(Įkorporuota).

(Tąsa).
2. Laike nario mirties, dar neišbu- 

vusio 6 mėnesių dr-joje, bus aprūpin
tas myręs draugas bei draugė visuoti
nu draugijos nubalsavimu.

3. Mirus nariui, neišbuvusiam šioje 
dr-joje nei 6 mėnesių nuo įstojimo, ir 
jei jis nepaliktų giminių ir nebūtų 
kam jį palaidoti, tad draugija turi pa
imti į savo globą ir .tuo viskuo pasi
rūpinti.

Mirus nariui bei narei, išbuvusiam 6 
ir pilnai užsimo- 

mokesčius

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broa(lway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

Mokykla Anglq Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda piln 

užtikrinimą iimok'jmo aiigliikoit kalbos, labai 
trumpame laike

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

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

Pajieškau kaimyno Juozo Izaurinai- 
Čio, Kauno gub., šaulių • v., Žagarės 
valsčiaus, Trumpaičių kaimo. Turiu 
nuo jo brolio iš Rygos laišką, kuris da
bar karėje. Malonėk jis pats atsišauk
ti arba kas žino pranešti.

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

(87—91)

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

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

(84—88)

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

Andrius Kalasauckas 
Box 106, Puriton, Pa.

(84—B8)

Pajieškau draugės Elzbietos Vela- 
tės, Kauno gub., Šaulių pav., Triškių 
parapijos. Ji atvažiavo Amerikon 
1912 m. Turiu svarbų reikalą, todėl 
meldžiu atsišaukti.

P. Saulis
Park Fads,

NAUJI CEVERYKAI

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris |au eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

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

IŠpildyk Šilą blanką ir prisiųsk kartu su pinigais.

"MfiUJIENOS” 1841 S. Halsted St., Chicago, III.
Šiuomi prlsiunčiuS------------už "NAUJIENAS"----------

metus ir meldžiu jas siųsti £iuo adresu:

LIETUVIŲ APSVIETOS įDR-JA
Stato ant soenos gražiausią ir juokingiausią komediją

MUZIKA D. K. VENCKAUS..

Įžanga ypatai tik

Kviečia vardu L. A. Dr-jos KOMITETAS.

“Consilium Facultatis
Š ta k jmeidija dar yra nauja tarpe lietuvių ir nežinoma, netik ką 
Brooklyn© visuomenei, bet ir abelnai visos Amerikos. Taigi Bro- 
oklyniečiai turi gerą progą pamatyti šią komediją, kuri bus sulošta

Dr. Alex. O’Malley
(Specialistas)

RUPTUROS
IŠGYDAU greit,atsakančiai 

galutinai.
DIRŽAI NEREIKALINGI ANT 

VISADOS.
Galutinas išgydymas rupturos (pa

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

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

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

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

lenkiškai .

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

WILKES BARRE. PA.

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

K. SINKEVIČIUS
52 Green Street, Waterbury, Conn

L. 10

26 d. Lapkričio-November, 1914
t. y. Padčkavončs Dienoje

TAUTIŠKO NAMO SALĖJ
101-103 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pradžia nuo 2 vai. po pietų. Po teatrui bus šo
kiai iki 12 valandai nakties.

Prisiųsk savo adresą ir kokiam 
mėnesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo ta
lentas, kuom ir kada turi užsiimti, 
su Vokia voata apsivesti, kaip au
ginti kūdikius paeal jų mėnesio pla
neta. Planetos d»iHo dėl vvrų ir 
moterų. Neužmiršk nažvmėti 
nesį savo gimimo. Adresuok:

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

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y

Sveikatos Sjjttnu

BRANGIAUSI ŽMOGAUS

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 tiktai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA
lo daugybę sp

Helyje sukrautos
Kraujo Valytojas...

ATTIPKA savo iluų metų pritirimu 
luobų, -utai>yių iš švic- 
•<|:k unnitų u labai pasek- 

I aire I.iių aptiekos san- 
.anėios gyduolės;

> p-1v«s -Laiiilči 1 no 10c tr 
o ko . u į au'lų . 10c. tr
o lattti) vėlimo.....................

•buičių

...........$1.00

50. ir
50c. ir

25<- U
gerklės skaudėjimo '25c.

1Oc. ir

V aistas del Vidurių
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Skilvinė-3 pi oškos.. . . 1
I’igulkos <lcl kepenų.... 
Blakių naikintojas..........
Del išvalymo solib-rio. 
Analarinas plovimui. . . 
Nuo kojų prakaitavimo 
gydanti mostis................
Anti" rptiškns muilas. . .
Gumbo lašai....................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trcianka kibą Trejos Devyniero* 
š Lietuvos pargabentos visokios li<tuvi-kns p-.ilanrios žolės, šaknis i 

tik yra žinomos u ži>.•»!.:, vaitojamos.
Reikalaukite prisiuntimo katakgo su musų gyduolių aprašymais

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

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gy luobų, 
atsilankydami į 1 u'tnvtiką Af'tti'kq.

VINCAS J. DAUNORA, Apii.k.riu.,
229 Bedford Avenue Kampas North t tos gatvės Brooklyn, N. Y.

1Oc

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

tų, streikus, muštynes ir t.t., 48 puslapiai. Kaina 1I<-
PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogų,_ komediją 

“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 1R.

Kas nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymą, 
o kaštuos tik n to i.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

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

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

INI3W YORK, N. Y.
OFFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryto iki <5 vai. vakaro. 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 iki 1 vai. po pietų.

PROF. OWEN
Prof. OWEN, M. D

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojaus 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

KAINA
35 centai

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

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVĖ”

183 Roebling St Brooklyn, N. Y

Pirk rarmą!
FARM OS!

20 akrų žemės Cromwell, Cenn., 1 
mail ė nuo stoties ir elektrikario; 6 
kambarių namas, didelis tvartas, dau
gybė vaisingų medžių, arklys, karvės, 
vištos ir įrankiai—viskas už $8.000.

52 akrai gero juodžemio, 11 kamba
rių stuba, tvartai ir Lt. Kaina $2,0M. 
$1,000 įnešt, reštas ant lengva išnso- 
kesčio.

Karma randasi Thomaston, Conn.
Atsišaukit pas

M. MIZARA
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
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Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 
plaukai slenka; tūkstančiai jau likos 
išgydytais. Gydymas DYKAI!

Adresuokite:
Dr. Brundza Co., Sta. W., B’lyn, N. Y.
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"DAKTARAS" 
parodo, kaip 
nuo Ugnį apsl-> 
saugoti.

Pasekmingai atlieka savo d arba prie £ 
[ gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 

pagalbą invainoae moterų ligose. W

F. Stropiene,*^^;. |
SO. BOSTON, MASS. ’

GR4FAF0NAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00,
Atiduodame tik už.................. $19.50

Tą grafafoną Rvarantuojame t it t) n>t{.

VIETINES ŽINIOS• Pradžia * vai. po pietų.
Liet. Unijine Drabužių 

Bendrovė. Utarninke, 24 d. lapkr. 
tautiškame name bus tautiš

10 d. lapkričio atsibuvo tos įos imtynės, kuriose daly- 
bendroyės prakalbos. Žino- vaus P< Žilinskas ir Kundro
nių susirinko nemažas būre
lis. Matyt, kad žmonės sim
patizuoja naujiems daly
kams.

Pirmiausia kalbėjo J. Ne-.' 
viackas, gražiai išrodinėda-1 
mas kooperacijos ūgį ir sto 
vį visose šalyse.

tą.
Atsibus vakare.

Central brooklyniečių 
a lydai.

L.S.S. 83 kuopa parengia 
! ant 24 d. lapkričio (utarnin- 

J. Šaltis nurodinėjo, kokia'^e).dideles prakalbas, kurios 
pinigų suma galima pradėti,atsibus po num. 27 Hudson 
biznis ir kaip tas biznis kon- Avė. Pradžia 7:30. 
troliuoti. ' Kalbės žymus kalbėtojai.

Prie kooperacijos prisidė
jo keli nauji nariai. Graborius Liutkauskas ir 

Sirvydas pagaliaus nutarė,' 
įjog jiems geriausia atsitūpti 

Nepiliečius pavaro iš darbo! P>l’ooklyno kunigų kišeniuje.l 
lapkite piliečiais. _ Vis ; - O.fbal. gyvuoja tik so- 

sunkiau darosi šioje salyje cijalistai kl:<kal^. | 
Kada bus žėlabnosios mi-1 

šios už tautininkų dūšią? 
Buvęs Tautininkas.

štai, prie būdavo j i mo nau
jo “subway” dirba labai 
daug ateivių, neturinčių pi
lietiškų popierų.

Koks tai senas įstatymas 'Kunigo Petkaus komiteto 
reikalauja, kad prie publiškų nieks nerinko!
darbu galima prileist tik pi-' T . . i n !
liečius. Tą patėmijo unija ir . ^aike Ga)iio pi akalbų 
padavė skunda. Sako, kad kun- Pa'-ap>jon>ne-
8.000 ateiviu atleis nuo tu K'svetainėje neva išrinkta 

‘ ‘ koks tai komitetas.
“Pirmininkas” to komite

to yra B. Zinis,“raštininkas” 
P. Montvila,“kasierius” kun. 
Petkus.

Kas juos rinko? Ar pa- 
rapijonai, ar draugijos? Ogi 
nei parapijonai, nei draugi
jos. Kunigas Petkus visą tą 
komitetą pagal savo valią

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

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

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

D_R. 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 UŽSISENfiJUSIAS IR NERVIŠKAS

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

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

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojaus ją permatau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika ir 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 Ii-• 
genius kiti daktarai buVo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga' operacija ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagelbos.

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

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

DR. J. C. BROWN
50 W. J6=th St., arti 6=th Ave., New York,įįN. Y.

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

19 tos L.S.S. kp. draugams. 
Gerbiamieji Draugai:— 
Pereitame kuopos susirin

kime, laikytame 8 d. šio mėn. 
dėl stokos laiko nebuvo gali
ma apsvarstyt visų svar
biausių Sąjungos reikalų, to
dėl tapo atidėta ant sekan
čio kuopos susirinkimo, ku
ris atsibus 22 d. lapkričio, 
2:30 vai. po pietų Tautiško 
Namo svetainėje, ant 3-Čių 
lubų.

Kurgi menkiausias nuo
seklumas, kurgi menkiausias 
demokratizmas? Parapijo- 
nai turi užprotestuoti prieš 

“"Tasai kuopos susirinkimas' l°kį sauvaHšką paskyrimą, 
yra svarbus, nes yra prisius- j ' 
ta blanka Sąjungos referen-- 
dūmo, ten yra ! “ 
svarbus balsavimai.
draugai, malonėkite neatbū
tinai pribūt į šį susirinkimą 
kiekvienas ir atsivest naujų 
draugų prisirašyti prie 19 
-tos kuopos.

Kuopos organizatorius 
i J. Verbyla.

niausiai pasirėdžiusios ypa
tos.

Muzika ir salė puiki, kur 
išsijuosę galėsite gerai pasi
šokti. Tvarką užtikriname 
kuogeriausią.

Kviečiame atsilankyti 
kiekvieną iš visų apielinkių 
ir užtikriname, kad kiekvie
nas būsit pilnai užganėdinti.

Su tikra pagarba kviečia
L. G. K. Komitetas.

Kliubo ruimai: 375 So. 1st 
St., Brooklyn, N. Y.

MIKO PETRAUSKO

KONCERTAS

Jeigu visi taip pradėtų 
..... .. ..... elgties, kaip kun. Petkus,tai 
keli ~"lygiai' m^s galėtume turėt kokį

Todėl Iškntą komitetų, nes kiekvie-..................... ... .v- .
’ i nas vadovas paskirtų po ko-, visais įrankiais. Atsišaukit 

mitetą!
Nereikia mums tokių ko-' 

mitetų!

Dvidešimtoji L. S. S. kuo
pa (So. Brooklyne) žada 
veikti smarkiau, negu iki 
šiam laikui. Reikės daug 
darbo atlikti.

Paskutiniame kuopos su
sirinkime visi nariai išsi
reiškė, jog reikia gyvesniu 
veikimo. Nutarė veikti, kad 
nepasitikus nuo kitų kuopų 
užpakaly.

Great Necke, 21 d. lapk., 
Fire Hall svet. atsibus teat
ras ir balius, kurį parengia 
L. S. S. 168 kuopa.

Bus sulošta “Paskutinė 
Banga”. Pradžia 8 vai.

Ant ry tojaus d r g. J. Per-

Parsiduoda spaustuve.
Parduodu spaustuvę su

tuojau.
St. Vaitkevich,

127 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y 

(90—93)
Maskaradų balius!

Kurį parengė Liet. Gim
nastikų Kliubas, atsibus su- . 
batos vakare, 21 d. lapkričio 
(Nov.), 1914, Palace Hall, 
89-93 Grand St., Brooklyn, ( 
N. Y. Pradžia 8 vai. vakare. 
Puikiausia muzika po vado
vyste J. L. Sullivan. Įžanga 
ypatai su padėjimu dranąnų 
25 centai.

Gerbiami viengenčiai! Vi
siems žinoma, kad Lietuvių 
Gimnastikos Kliubas yra pa
garsėjęs savo parengimais, 
todėl ir šitas bus vienas iš 
puikiausių, nes bus daug 
juoko iš “Aniuolo ir Velnio”. 
Taip-pat yra skiriamos 6 
brangios dovanos, kurias 

įgaus puikiausiai ir navat- 44 Union Avė

PARSIDUODA SALIŪNAS IR ŠO
KIAMS SALK.

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

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

(87—91)

Saliūnas ant pardavimo.
Ant gero kampo, tarpe lie

tuvių ir lenkų, netoli visokių 
fabrikų. Kožną metą par
duoda už 8,222.00 S. Lieb- 
man’s & Son alaus. Kasdien 
įima nuo $38 iki $50, Subato- 
je nuo $75 iki $85. Randa 
$40, ilgas lease’as.

Parduoda pigiai.
P. THOMAS

, Brooklyn.

ATSIŠAUKIMAS J NEW YORKO IR BROOKLYNO VISUOMENĘ.
15 d. lapkričio atsibuvo Didžiojo New Yorko draugysčių Sąjungos konferencija, ku

rioje dalyvavo 36 draugystės. Konferencija buvo sušaukta tuo tikslu, kad apkalbėti,kaip 
pasekmingiau ir daugiau galima būtų surinkti aukų sušelpimui nukentėjusių nuo karės 
Lietuvos žmonių.

Konferencija nutarė atsišaukti į visas vietines draugystes ir kuopas, kad imtųsi už 
darbo rinkime aukų. Draugystės ir kuopos yra meldžiamos, kiek galėdamos, kad au
kautų iš savo iždų. Draugystės turėtų išrinkti iš savo tarpo po tris ištikimas ypatas au
kų rinkimui, kur tik pasitaiko proga: draugysčių mitinguose, baliuose, ir kad tie patįs 
žmonės vaikščiotų po stubas, rinkdami aukas. Konferencija nutarė, kad išrinktom ypa- 
tom būtų duota tam tyčia pagamintos blankos, idant visuomenė būtų užtikrinta, kam 
duos aukas. Blankos bus pagamintos per Centro Valdybą. Draugystėms ir pavienėms 
ypatoms, kurios aukaus daugiau, kaip $5.00,bus duodama paliudyjimai, o kas aukaus 
mažiau $5.00, tie gaus stampom po 5 c.

Kad būtų pasekmingiau aukas rinkti, konferencija išrinko vietinį aukų rinkimo ko
mitetą, kuris rūpinsis kontroliuoti visas vietines surinktas aukas.

Komitetas susideda iš šešių ypatų:
Pirmininkas J. Jukelis,

; 4^ - • Sus. Sekr. J. Urbonas,
, Fin. Sekr. V. Zaperiackas

r .. Kasierius J. Martinaits.
Iždo Globėjai: A. Jurevičius ir J. Verbyla.

Kasierius J. Martinaitis yra po kaucija $2,500. Pas kasierių neturi rastis daugiau, 
kaip $500. Draugystes ir pavienės ypatos surinktas aukas malonėkite perduoti vieti
niam Fin. Sekr. V. Zaperiackui, 183 Roebling St., Brooklyn, N. Y., kad jisai, pažymėjęs 
knygose, perduotų J. Martinaičiui.

Aukų Rinkimo Komitetas:

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bot 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti npsirgua, taip-pat 
Ir kur greit išsigydyti, ly-
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SCHNEIDER, 

236 Grand st. Brooklyn,N.Y.

ANT RANDOS.
Išsirandavoja geras kambarys dėl 

dviejų vyrų. Norintieji gero kamba
rio atsišaukit pas

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

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda pirmos kliasos MĖSI- 

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

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

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

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

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

YPATINGAI serganti, nusilpnčję, sukliū
rą, pasigadinę per jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsiscnčjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi aut kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras’!, nes didetes daugybžs žmonių, 
kurie tik perskaito šitą knygą, išsigydė,

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuoMU 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnlt* 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

Nedelioie, 22 Lapkričio, 8 vai. vak
McCADDIN MEMORIAL HALL

Berry Street, tarp So. 2-ros ir 3-čios, Brooklyn, N. Y.
Šiame koncerte dalyvaus ir kiti įžymus artistai— 

dailininkai, kaip tai Marė Kariužiutė—dainininkė, 
Constance Purdy—dainininkė, Mikas Zazulak, daini
ninkas, Laura Karužiutė—pianistė, Mabel Hammond 
—pianistė, Povilas Čiurlionis—pianistas.

Šitas koncertas bus vienas iš įžymiausių ir suren
gimui jo yra dedamos didelės pastangos.

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti.
Rengėjų KOMITETAS.

TIKIETAI: $1.00, 50c. ir .25c.

Išgydau Vyrus Greitai

SPEC1JALISKAS IŠPARDAVIMAS
tokio išpardavimo nbw yorke dar niekad nebuvo

su 21 perlu klevišiu, 8 basais 
Vertes $18.00, tik už iįJT’.SO

Toks pat Armonikas 
21 plieniniu klapany, 12 basu

Vertes $25.00, tik už

VARICOCFI F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, V /4I\1 Vv/VCL«Lj« operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįaloae greitai pranyksta. Sėklos nubėgi m ai su
stabdomi. Nualsinti organai buna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
pDACT ATITIK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 1 IVVm 1/1111 tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėiusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
CYFII m Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- ulllLlut rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuoaytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistųYTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnčję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas Įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.

APTOę I FfZOQ Naujos ir senos,bjaurios ir jsiBenėję.kaip1 VU L/lkJVu. tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skm iuliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniu >se išgydau antvisadoa greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
QTL? ICTT ID A išlydau pa» tao», kuriuo* daktarai jau buvo atalaaką iAjrydyti. Gy- 
04 r\lVl dau jokiu operacijų, tkauiinu ir neatitraukiame nuo bisaio.
TuojauB duodame Palenirrinima. A6 neapsiimu f i gydyti tu. kariu negalim*. Mano ardy
mo -°ūdas chroniškų ilgu yra vienau it geriausiu, ką užtikriname, jog visada atneša fferaa, 
pns®kmes. Gydau Aasu. Galvoe, širdies' Gerkite, Plaučiu. Kratinte, Pečiu, Kepenų. Pilvo. 
Žarna, Inkstu, Šlapinimosi organu. Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Ai netikiu į gydymą lalikais, todšl neklauskite manės patarimu. Kurie gyvenate tollaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienoe.o *S jums tikrą teisybe pasakysią, ar’galiu išgydyt.

HD PVDNF 208 W- 42nd St- BroadwayUR. DIR11E, new YORK CITY, N. Y.

Akušerkai*
§ Pabaigusi kursą Woman* Medical «a 

College, Baltimore, Aid. yf

KONCERTINIS
TOURNEE

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

M. PETRAUSKU
S Thomas Park, So. Boston, Maaa.

Pranešimas.
Visoms draugėms ir drau

gams Lietuvių Kelionei Pa- 
šelpos draugijos nariams, 
turiu už garbę pranešti, ku
rie turėsite reikalą prie ma
nęs, meldžiu kreipties raštiš
kai ar ypatiškai šiuo adresu: 
51 So. 3th st., Brooklyn, NeY.

Centro Vice-pirmintinkas

Tel. Greenpoint 2017.

DR. F. MATULAITIS
Priima ligonius 

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

Brooklyn, N. Y.
(89—91).

Pirmininkas J. Jukelis 
Sus. Sekr. J. Urbonas, 

Fin. Sekr. V. Zaperiackas 
Kasierius J. Martinaits, 

Iždo Globėjai: A. Jurevičius ir J. Verbyla

B Męs užlaikome specijališkai rusę meistrę, kuris pataiso visokius I Muzikališkus Instrumentus Ir Fonografus.
w Lietuviški Rekordai su visokioms dainoms. Galima rašyti ir rusiškai.
1 Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. RSTkalaukite kataliogo.

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




