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LIETUVIAI DARBININKAI, 
APSISAUGOKITE! CARASSU MII ANT FRONTO

AMERIKOS MAINIER1Ų DALIS
Neri gaudyt žuvis drumsta- Minėtos draugijos vadovai 

mc vandenyj.
Žmonės! Niekuomet ne

siduokite susivadžiot gra
žiais, bet prigavingais ap
garsinimais . Tokių labda
rių, kurie lapės uodegą rodo, 
ypač šiame sunkmečio laike, 
labai daug priviso. Tie gud
ragalviai nori ištraukt iš 
vargdienių kišeniaus pasku
tinį centą.

“Laisvei“ pristatyta vie
nas panašus apskelbimas, 
gražia lietuvių kalba apra
šytas, be jokių klaidų. Tūla 
Colorado kompanija siūlo 
darbininkams ir darbą, ir 
farmą, ir namus ir dar devy- 
nes galybes visokių gėrybių. 
Tik paklausykit jos ir va
žiuokit į tą tariamąjį Colo
rado rojų.

Bet, matomai, nusijaučia 
katė pieną paliejusi, kad nei 
iš šio, nei iš to ima pasakoti, 
jog ten streikų nesą. Jau ta
sai vienas prasitarimas turi 
sukelti abejonę.

Vienok, nors siūloma dar
bininkams devynios galybės 
visokių gėrybių,tai,betgi, no
rima gauti ir pinigėlių.

Kiek mps patyrįmpana
šus apskelbimai išsiuntinėti 
į visus Amerikos kraštus. 
Net į mūsų Brooklyną jie pa
kliuvo. Matomai, tie gudrus 
biznieriai, kalbėdami apie 
Colorado, nori apmulkinti 
žmonėms akis. Dabar, mat, 
siaučia baisios bedarbės, tai 
kitą syk žmogus ir už siūlelio 
gali griebties, kad tik darbo 
ir pinigo gavus.

Daugelis lietuvių yra be
galo lengvatikiai, kurie bile 
kam įtiki, kas moka gražiau 
pakalbėti. Todėl tai męs ir 
persergstime saviškius bro
lius.

pripažįsta, kad Su v. Valsti
jos nėra atsakančiai apsigin
klavusios. Esą, reikia dau
giau kąriumenės ir didesnio 
laivyno.

Minėta draugija pilnai pa
rėmė kongresmaną Gardne- 
rį, kuris reikalavo ištyrimo 
apsigynimo spėkų.

Įkūrymas panašios drau
gijos, o taip-pat ruošiamasis 
suvažiavimas Chicagoje pil
nai patvirtina socijalistu 
perspėjimus, kad kapitalis
tai užsimanė įvelti ir šią šalį 
į brolžudišką karę.

Darbininkų klesa turi bu
dėti! Ji turi organizuotis 
savon spėkon, kad galėtų ap
sigint nuo militarizmo pavo
jaus.

VOKIEČIAI UŽLAIKĖ SAVO POZICIJAS LENKIJOJ
Visi valdonai karės lauke.
Šioj valandoj mūšių banga 

kuolabiausiai pakilo. Mū
šiai eina pašėlusiu įnirtimu 
kaip Belgijos pajūry, taip ir 
Lenkijoj. Mūšiai tie taip 
svarbus, kad net visi carai ir 
karaliai neišsėdėjo namie, 
bet nudrožė prie savo karei
vių. .

2 d. gruodžio caras Mika
lojus apleido Petrogradą ir 
nuvyko į veikiančią kariu- 
menę Lenkijoj, kad ją su
stiprinus.

Prūsų kaizeris tiktai ką 
aplankė Prūsų Lietuvą. Ji
sai apžiūrėjo vokiečių pozi-

Susinėsimai su Rusija ap
sunkinti.

Iš Londono telegrafuoja, 
kad povandeninis kabelis 
tarpe Rusijos ir Danijos per
pjautas vokiečiais. Dabar 
Rusiją su Europa jungia tik
tai vienintelis kabelis per 
Švediją.

Jeigu ir tą kabelį vokiečiai 
nupjaus, tuomet iš Rusijos 
žinių bus labai sunku gauti.

Mūšiai Austrijoj.
Mūšiai tarpe Čenstachavo 

ir Krakovo tęsiasi. Praneši
mas, jog dalis Krakovo būk 
tai dega, pasirodė esąs netei
singas.

Vienok, šioje linijoje ru
sams gana sekasi.

Iš Petrogrado pranešama: 
laike paskutinio mūšio rusai 
paėmė 50,000 belaisvių, tar
pe jų 600 aficierių.

Rusai apveikė austrijie- 
čius ties Karpatais. Rusų 
rankose randasi garsusis pe-

tifusu ir t.t., gausime 1,150,- 
000 žuvusiųjų.

Reikia pažymėti, kad Aus
trijos apskaitymas nėra per
daug išpūstas. Labai gali
mas daiktas, jisai labai arti

Mexikoje.
Generolas Villa, smarkus 

Mexikos revoliucijonierius, 
įėjo į Mexikos sostainę Mexi
co City. Jisai įsivedė su sa
vim 25,000 kareivių.

Jisai priėmė delegaciją 
svetimų šalių konsulių. Ji
sai neįėjo betgi į tą distriktą 
Mexico City, kur randasi 
valdiški namai. Villa laukia 

Tk/ribiHitint proVizionališko 
prezidento Gutierrez.

Ligišiol Mexico City vis
kas ramu. Jokių riaušių ne
buvo.

Viliai ir Zapatai paėmus 
viršų, laukiama, kad Mexi- 
koj pirmiausia bus išrištas 
žemes klausimas ir vargšai 
gaus žemės. Ligišiol Mexi- 
koj daugely vietų viešpatau
ja tikra baudžiavos sistema.
Trečdalis Pittsburgo darbi

ninkų nedirba.
Pittsburgh, Pa.—Trisde

šimts įlenktas procentas 
Pittsburgo darbininkų ne
dirba ir, kaip aprokuojama, 
tai 10,000 familijų neturi na
mie maisto ir kuro—tokis 
pranešimas oficiališku būdu 
įteiktas Pittsburgo miesto 

' majorui.

Mainierių dalis.
Washington, D. C.—Mai

nų biuras išleido atskaitą a- 
pie nelaimingus atsitikimus 
mainose 1913 metais.

Per vienus tik metus už-| Kįla agitacija, kad miestas
mušta 3,631 žmogus. Sužeis
ta gi 100,000.

Argi tai ne pusėtina karė? 
Argi tai ne liūdna dalis.

Amerikos mainieriai turi 
žinoti,kad niekur tokios dau
gybės žmonių neužmuša 
mainose, kaip Suvienytose 
Valstijose!

Išviso mainose dirba 1,0- 
47,010 žmonių.

Wilsoną iškėlė j padanges.
Anglų kalbos mokytojai, 

susirinkę Chicagoj išsireiš
kė, kad prez. Wilsono laiškai 
kongresui yra parašyti tokia 
puikia,tokia pavyzdinga kal
ba, kad jie praneša ir gar
saus Shakespearo (Šek- 
spiro) raštų tobulumą.

Gal tai ir teisybė, kad iš 
Wilsono išeina geras rašyto
jas, bet kad iš jo išeina men
kas politikas—tai visiems 
iki “gyvo kaulo” žinoma.

Agitacija už didesnį apsigin
klavimą.

New Yorke, hotely Bel
mont, atsibuvo susirinkimas., 
kuriame' dalyvavo labai 
daug žymių Amerikos politi
kierių, rodosi, net apie 150. 
Jie įkūrė draugija, kuri rū
pinsis vientik sukėlimu ka
riško ūpo Suv. Valstijose.
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eiias ties Gumbine ir Dar- matavo. tuonu.^ jog negali 
kiemiu. Reikia pažymėti, veikti išvien su šmeižikais. 
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Berlyno laikraštininkai.
Berlyno laikraštininkai at

siskyrė nuo tarptautiško I rėjimas per Karpatus Duk- 
laikraštininkų susidraugavi- la. 
mo. Savo atsisakymą jie pa- Iš Lvovo pranešama, jog 

Austrijos kariumenė nusto
jo poziciją po pozicijos.

turi parūpinti darbininkams 
darbo, pradėdamas statyti 
namus, taisyti gatves ir t.t.

Majorą aplankė visa depu
tacija unijos žmonių.

Ant Turkijos rubežiaus.
Kelias paskutines dienas 

visai neatėjo žinių, kaip ei
nasi rusams su turkais.

Tiktai 2 d. gruodžio gauta 
trumputis pranešimas per

kad vokiečių kariumenė ne
palies Airijos, nors jai ir pa
vyktų pasiekti Britanijos sa
lyno.

Dabar Anglijos spauda la
bai užsipuola ant airių.

Amerikon atvykęs Airijos. 
socijalistu vadovas J. Lar- 
ken taip-pat sako,kad jo par
tija nesimpatizuoja karei ir 
jog labai mažai airių rašosi į 
kąriumenės eiles.

kad praeitą savaitę buvo 
pranešta, jog rusai užėmė 
Gumbinę. Betgi, ta žinia 
nepasitvirtino.

Anglijos karalius nuvyko 
savo kariumenėn Francijon. 
Belgijos karalius, kaip pa
prastai, randasi ant pirmos 
ugnies.

Francijos prezidentas 
fe Ruvyko .kariuine- 

nėn.

Iš kareivių į aficierius.
Šioje karėje užmuša nepa

prastai daug aficierių. Juos 
skina, kaip muses, į juos tik 
ii1 taiko.

Rusų laikraščiuose talpi
nama ilgiausi surašai už
muštų ir sužeistų aficierių.

Kariumenėj trūksta ofi- 
cierių. Dabar paprastiems 
kareiviams daug lengviau 
tapti aficieriais. Rusijos ka
riška valdžia išleido parėdy
mus, kurie palengvina un- 
ter-aficieriams tapti pilnais 
aficieriais be jokių kliūčių.

Visi, mat, niekai, tik jie 
vieni geri! smarkiausi šalčiai. Daug 

lavonų ant karės lauko ne
spėjama palaidoti.

Bedarbe ateivių ofise.
Washington, D. C. — G8 

klerkai ir darbininkai atsta
tyti nuo darbo prie immigra- 
cijos ofisų. Mat, neturi ką 
dirbti, kadangi ateivystė la
bai žymiai sumažėjo.

Iš Ellis Island atstatyta 
4 žmonės, iš Bostono uosto 
atstatytą 16 žmonių, iš Phi- 
ladelphijos 15 žmonių ir t.t.

Visiems vargai ir bėdos!

Federacija pirks locną 
namą.

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija 
pirkti locną namą.

Panašus paliepimas duo
tas pildančiam komitetui.

nutarė

Blogi laikai ir padegimai.
New Yorko gaisru komi- 

sijonierius tvirtina, kad šie
met labai pakilęs mūsų did
miesty gaisnj skaičius. Ji
sai sako, kad tam priežastis 
yra—blogi laikai, blogi biz
niai.

Jau daug biznierių suimta 
savo nuosavybę padegant.

šita karė — kvailiausia iš vi
sų — pasakė kronprincas.
Vokietijos kronprincas, 

kuris vadovauja kaizerio ka- 
riumene Lenkijoj, kalbėjosi 
su korespondentu von Vie- 
gan. Jisai pasakė korespon
dentui: “be abejonės, šita 
karė yra pati kvailiausia, be 
jokios prasmės ir nereikalin
giausia iš visų karių, kurios 
įvyko moderniškais laikais. 
Šitos karės Vokietija neno
rėjo, bet ji buvo priversta 
imties ginklo. Męs kovoja
me už savo būtybę”.

Taigi, patsai karalaitis sa
ko, kad šita karė yra kvai
liausia. Ir del kvailiausio 
reikalo bus išžudyta milijo
nai svieto!

žmonės bėga iš Prūsų 
Lietuvos.

Kopenhagos koresponden
tas Londoniškes . “Daily 
Mail” tvirtina, kad minios 
žmonių vėl bėga iš Rytprū
sių provincijos į Berlyną ir 
kitur. Visi išsigandę rusiš
ko pavojaus.

Kadangi daugelis gelžke- 
lių nebegali gabenti pasažie- 
rių, nes gabena tik karei
vius, tai žmonės pėksti bėga 
gelžkelių linijom.

Prūsų Lietuvoj daugelis 
miršta badu. Vaikai miršta, 
kaip musės, nes nebegauna 
pieno ir šiek tiek švelnesnio 
maisto.

RUSAI PERGREIT PASI
GYRĖ.

Vokiečiai Lenkijoj dar ne
sumušti.

Londonas, 2 d^gruodžio.— 
Anglų spauda, kalbėdama a- 
pie mūšius Lęmįjjoj, vienu 
balsu* sakd^a'cfnėseniar pa
garsintasis rusų laimėjimas 
yra per ankstybas. Vokie
čiai netik ne vejami laukan, 
bet įgyja vis daugiau gerų 
pozicijų.

Ir “Laisvėje” buvo praneš
ta, kad rusai perskyrė vo
kiečius ties Lodzium į tris 
dalis. Manoma buvo, kad 
vokiečiai, iš visų pusių ap
siausti ir vieni nuo kitų at
skirti, bus galutinai sumušti, 
bet išėjo atbulai. Vokiečiai 
su tokiu pašėlimu kovojo,jog 
prasimušė per rusų kariu- 
menę.

Kaizeris Villius ir caras 
Mikė—abudu randasi jau 
Lenkijoj.

Vokiečių generališkas šta
bas praneša apie laimėjimus 
Plocko gubernijoj.

Iš Berlyno oficijališkai pa
skelbiama, jog mūšyje ties 
Lodzium, kuris tęsėsi net 
tris dienas, vokiečiai paėmė 
12,000 rusų nelaisvėn.

Austrijos senasis impera
torius pasiuntė padėkavonės 
telegramą generolui Hin- 
denburgui.

Rusų paskutiniai praneši
mai iš Lenkijos jau nekalba 
apie laimėjimus. Vis dau
giau vokiečių kareivių pri- 
būna į Lenkiją.

Abelnas išvedimas apie 
mūšius Lenkijoj yra tokis— 
vokiečiai dar nesumušti, bet 
jie dar ir neapveikė rusų. 
Ligi Varšavos užėmimo vo
kiečiams dar labai toli šau
kia.

Iš Prūsų Lietuvos ir Su- ..... ................
valkų gubernijos svarbių | Sandomierz, Ivango- 
pranešimų nėra.

Austrija šiuo žygiu galinti 
pranešti tik apie vieną lai
mėjimą. Austrijos kariume- 
nei pavyko sumušti rusus 
ties Homona, Vengrijoje Ru
sų pozicijos iš visi? pusių bu
vo apsiaustos. 1,000 rusų už
mušta ir 1,500 paimta nelai
svėn.

Apie mūšius Galicijoj Au
strijos generališkas štabas 
tyli—reiškia pralaimėjo.

Perkūniškos atakos Belgijoj
Kaizeris užsispyrė prasi

muši prie Calais, pro fran- 
cūzų-anglų rėdus. Jisai ne
sigaili ir didžiausių aukų, bi
le tik sulyg jo noru išeitų.

100,000 naujų kareivių su
traukta vokiečių linijon tar
pe jūros ir Ypres.

Mūšiai šiaurinėj Francijoj 
ties Aisne ir Argonne tęsiasi 
jau labai ilgą laiką be jokio 
laimėjimo nei vienoj, nei ki
toj pusėj.

Przemyslas — laikosi.
Pačtinis karvelis atlėkė iš 

Przemyslo tvirtovės į Vien
na ir atnešė žinią, jog tvirto
vė gerai laikosi ir kareiviai 
nenusimena.

Kiek rusai nustojo žmonių 
karėje su Austrija ir 

Vokietija?
Austrijoj išleistas oficija- 

liškas paskelbimas,kur smul
kiai gvildenama, kiek rusai 
nustojo žmonių karėje su 
Austrija ir Vokietija. Ton 
skaitlinėn įeina užmuštieji, 
sužeistieji ir dingusieji be ži
nios.

Štai smulkus apskaity
mas :

Mūšiuose su Austrija: 
Parubežiniuos susikirtimuo
se ............................. 15,000
Krasnik, Lublin, Duza 45,000 
Žarnose,Komarov, Ty- 

szowce...............
Pirmame mūšy ties 

Lvovu ...............
Rawa Ruska...........
Cen tralinė j Galicijoj 
Mūšiai ties Przemysl 
Karpatuose .............
Nuo Przemysl iki San 25,000 
Medyka, Sambor .... 40,000 
Černovicai .................15,000

40,000

30,000 
30,000 
15,000 
55,000 

30,00

♦rod 35,000

Turkijos kariumenė ran
dasi atstume tiktai šešių my
lių nuo Batumo, gana svar
bios rusu tvirtovės, kuri ran- 
dasi prie Juodųjų jūrių.

Batumas kontroliuoja 
gelžkelius, nutiestus į Kau
kazo žibalo vietoves. Vokie
čiai tikisi, kad jeigu turkams 
pavyks užimti Batumą, tai 
jiems paklius ir geriausi 
Kaukazo žibalo šaltiniai. 
Rusijai tuomet būtų didžiau
si nuostoliai.

Vokiečių laivynas išėjo 
jūron.

Dalis vokiečių laivyno iš 
Kielio išėjo į Šiaurės jūrą.

Kielio uoste dirbama die
ną ir naktį.

V a Ii jos princo fondas.
London, 2 d. gruodžio. — 

Nacijonališkos pagelbos fon
das, Įsteigtas Vali jos princo 
vardu, jau turi $20,000,000.

Ir aukos plaukia laba j 
gausiai. *

Su Serbija blogai.
, , A Iš Petrogrado praneša į
Laųkiąnj :̂ mjBio Amer^sj Lvn<įono ‘OTuięs", kad Aust- 

rija išstatė pries Serbiją Tu
sę milijono žmonių.

Serbai laikosi gerose po
zicijose. Serbai didžiausią 
viltį turi, kad nišai greitu 
laiku laimės. Serbai laukia 
rusų pribūnant prie Buda
pešto sienų.

Iš Sofijos (Bulgarija)pra
nešama, kad serijų padėji
mas esąs labai kritiškas. Iš 
Belgrado jų kariumenė turė
jusi pasitraukti. Susinėsi
mas su Nišų esąs labai ap
sunkintas.

pakrašty.' -
Montevideo, (pietų Ame

rika)—Anglijos ir Japonijos 
eskadros susi vieny jo ir tyko
ja ant vokiečių karės laivų.

Laukiama smarkaus mū- v •
S10.

Daugiau pinigų, pinigų, 
pinigų, pinigų!

Berlynas, 2 d. gruodžio.— 
šiandien susirenka Vokieti
jos parlamentas. Valdžia 
prašo daugiau pinigų karės 
reikalams. Karės reikalams 
reikia $1,250,000,000.

Kancleris Bethmann-Holl- 
weg kalbėjosi su visų partijų 
atstovais. Pirmiausia jisai 
priėmė socijalistu lyderius 
(vadus).

Kalbėdamas prieš reichs
tago komisiją, kancleris pa
sidžiaugė kaip iš laivyno ir 
kąriumenės, taip ir iš vokie
čių vienybės.

Išviso 420,000
*

Mūšiuose su Vokietija:
Rytų Prūsuose.........  20,000
Prūsų pietryčiuose .. 10,000 
Ties Mozūrų ežerais 150,000 
Niemenarmy........... 50,000
Lyck........................... 15,000
Suvalkai, Augustavas 35,000 
Varšava, Ivangorod . 60,000

Cholera.
Prūsijos vidaus dalykų 

ministeris išleido paliepimą, 
kad rusų belaisviai būtų at
skirti nuo francūzų ir anglų 
belaisvių.

Prūsų ministeris tatai pa
darė todėl, kad rusų belais
vių tarpe tūli susirgo cho
lera. Reiškia, cholera jau

Už knygą nori $50,000.
Francijos laikraštininkas: 

ir buvęs ministeris Cleman- ’ 
seau (ištark Klemanso) pa
rašęs knygą apie karę ir ki
taip jos neparduoda, kaip 
tik už $50,000.

Viena knygų išleistuvė jau 
pasiūlė jam $20,000, bet jisai 
atsisakė priimt.

Nauja Chinų konstitucija.
“L. Ž.” rašo:
Chinų respublikos prezi- 

dentas visokiais būdais rūpi
nasi susiaurinti žmonių val
džią,patvirtino naujus parla
mento įstatus, jais susiauri
nama rinkikų teisės, būtent, 
padidinama cenzas (laips
nis), kuris duoda teisę daly
vauti atstovų rinkimuose, 
rinkimai patįs atliekami po 
priežiūra vyresnybės ir Lt. 
Visas atstovų skaičius bū
siąs 275 žmonės.

Sujudimai prieš vokiečius.
Santiago (Pietų Amerika), 

Valparaiso mieste atsibuvo 
didelės demonstracijos prieš 
vokiečius. Minios užpildė 
gatves ir atakavo vokiečių 
konsulą tip Tuoj buvo pa
šaukta kariumenė ir daug y- 
patų tapo sužeista.

Dalykas tame. Valparai
so gatvekarių linija valdo 
vokiečiai. Tuo tarpu jie pa^ 
kėlė važinėjimo taksą ir to
dėl kilo demonstracijos.

Poincare tarias su Jurgiu V.
Prezidentas Poincare, pir- 

masai ministeris Viviani ir 
Franci j os kąriumenės vadas 
Joffre ilgą laiką tarėsi su 
Anglijos karalium Jurgiu, 
kuris dabar randasi Franci-* 
joj tarpe savo kąriumenės. i

Prancūzai užpuola.
Paryžius, 3 d. gruodžio.—* 

Tarpe Aisne ir Lette francū- 
zai ir anglai pradėjo užpuo*

Airijoj.
Airiai labai menkai pade

da Anglijai kariauti. Dau
gelis airių simpatizuoja Vo- 

ikietijai. Kokis tai žymus limą.
Pridėjus prie tų skaitlinių1 airys buvo nuvykęs Vokieti- Į Ties Craone vokiečių bata* 

daugybę susirgusių cholera,įjon ir ten gavo užtikrinimą, rėja tapo sunaikinta. J

Išviso 340,000



j Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Proto konkurentai

Vilniaus gub. “girtoji” šas, ir, kaipo tekis, piktintų- 
statistika parodo, kad už pa- si jau iš principo kraujo pra- 
skutinius pusantro mene- liejimui. Bet ne — pries ka- 
sio parduota 750 kibirų1 rę, kaipo prieš žudynę, jisai 
degtinės, kuomet pereitais1 veik nieko nesako ir jo 
metais per tą pat laiką buvo1 “krikščioniška” sąžinė ne
parduota 100,000.

Užsidengus Rusijoj vi
siems socijaldemokratų lai
kraščiams, užrubežiuose ta
po atgaivinta nelegališkoji 
soc.-dem. spauda.

Genevoj išėjo 33 N. “Soci- 
jaldemokrato”. Eis, tuo tar
pu, du kartu į savaitę. Ad
resas: Brbliotheque Russe, 7 
Rue, H. Senger 7, Geneve, 
ST?aikraštį leidžia bolševiku

pro testuoja" prieš kapitalis
tišką orgiją. Jam tik nejau
ku ir pikta dėl to prūselio, o 
šiaip... viskas būtų all right, 
galima būtų apsiprasti...

Vienok, mums kas kita rū
pi to kunigo pasakojime. 
Štai tos ženklyvosios ištrau
kos iš kun. B. žindžiaus pa
sakojimo, kaip jos skamba 
“Žvaigždėje”.

“Vienas geras dalykas pa- 
tėmyta, tai žmonių pasididi-

raliaučiaus šv. Jono bažny
čioje kun. žindžius matęs 
kas šventą diena po .5000 
žmonių, einančių prie dievo 
stalo. Matęs zakristijoje už
laikomus tų tankių ir kas
dieninių komunijų rekordus.

Socijalistų Partija Okla- 
homos valstijoj įdėjo savo 
programan punktą, kad pub- 
liškų mokyklų vaikams kny
gas parūpintų pati valstybė, i šv. Jono parapijoje gi yra 
Aprokuojama, jog kas metai apie 10,000 dūšių. Tos para- 
vaikų tėvai turi išleisti rank-Įpijos bažnyčioje laikę mišias 
vedžiams apie milijoną dole- kasdien apie 15 kunigų. Ki
lių. Dėl darbininkų žmonių1 ti kunigai ateidavę bažny- 
tai jau dideli pinigai. i čion kareivių, unteraficierių

Darbininkų vaikai turėtų • ir aficierių rūbuose, ant tų 
gauti mokyklose ir rankve-■ drapanų apsivilkdavę baž- 
džius ir užkandį veltui. Tas; nytinius rūbus ir laikydavę 
reikalavimas reikia 
vizuoti tarpe tėvų.

Tas; nytinius rūbus ir laikydavę 
popule-'šv. mišias. Prie šv. Jono baž- 

j nyčios buvę 5 kunigai. Kiti 
i kunigai tai kareiviai, kape- 

. . i lionai ar prie Ra
Yra trįs fondai, įkurti rei- Kryžiaus tarnaują.

kale Lietuvos šelpimo.
Pirmas — klerikalų tautos 

fondas, kuris didelę dalį au
kų sukemša į bedugnius biu
rus ir suvartoja šiaip jau 
klerikališkos agitacijos rei
kalams.

Antras fondas — Lietuvos 
autonomijos fondas. Tai yra 
partyviškas tautininkų fon
das, kurio kasierius p. T. 
Paukštis yra be kaucijos. 
Kam bus suvartoti pinigai, 
fondo rengėjai dorai dar ne
išaiškino.

Trečias fondas—tai bepar- 
tyviškas Lietuvos Šelpimo 
Fondas, įkurtas visuotiname 
Amerikos lietuvių seime, už 
kurį balsavo veik visi atsto- 
vai-delegatai tautiškų, kata
likiškų ir socijalistiškų 
draugijų. Kasierius to fon
do yra po kaucija — $10,000. 
Kiekvienas centas bus su
naudotas nelaimingųjų bro
lių šelpimui Lietuvoj ir au- 

, kos eis per L. Mokslo Drau
giją Vilniuje.

Visiems ir be išvadžiojimų 
aišku, kad Lietuvos Šelpimo 
Fondas yra tikras reprezen- 
tatorius didžiausios daugu
mos Amerikos lietuvių vi
suomenės. Per jį siųskite 
aukas.

Męs nežinome, kuo moty
vuoja p. T. Paukštis savo iš
stojimą iš L. š. F. kasierių, 
bet girdėjome štai ką iš ša-

Bonas T. Paukštis, kasžin 
kodėl, nepanorėjo užsistatyt 
kauciją $10,000, kas buvo 

. nutarta visuotiname seime. 
Jis manė, turbūt, kad būda
mas kasierium S. L. A., jisai 
gali būti kasierium ir dar de- 

. šimties fondų, be jokios kau
cijos. Vistik, keistas many
mas ir dar keistesnes pre
tenzijos!

Gerai, kad p. T. Paukštis 
• ♦ patsai atsisakė nuo kasierys- 

tės, nes kitaip jam būtų rei- 
•, kėję pranešt, kad be kauci- 

jos jisai negali būt kasie
rium.

KUNIGAI TURI VILTĮ
> PADARYT Iš KA

RĖS GERĄ
BIZNI.

Paskutiniame N-ry katali
kiškos “žvaigždės” yra gana 
įdomus pasakojimas kun. B. 
žindžiaus, Elizabetho kle
bono, kuris buvo karės už
kluptas Prūsuos, Karaliau
čiuj. Kunigas B. Ž. fanatiš
kas prūsų priešas ir, mato
mai, netiki nei vienam jų žo
džiui. Tai būtų gana gera 
ypatybė, jeiem minėtas kuni
gas abelnai būtų karės prie-

joj. Paryžiaus katalikiškas

Moksldeivio dienos, 
projektų;- svajonių žydinys. 
Nėra apraiškos, kurią moks-

J dinsime “klesų kova”. Gi to
’ se klesose yra i 

tam tikra pažiūra net ir į tą
skaidrią apšvietą. Vadina

si, toji apšvieta, o dar labiau 
josios skleidimo būdas, turi

baisus sutvėrimas, bet kata- 
i žino, j og su pagelba šv.

kryžiaus gali jį lengvai nu
veikti, tat pas jį atsiranda 
“didvyriškumas”, kad nusi
pirkti nors jaunutį velniuką 
ir, užkabinus ant jo škaplie
rius su rąžančiais, priversti 
jį kankintis ir pildyti viso
kius paliepinfus. Kunigai 
nesirūpina paaiškinti savo 
parapijonams, kad visai nė
ra nei peklos, nei velnių. Bet 
ir aiškinti negalima, nes tuo- - 
met visi parapijonai pavirs į 
bedievius ir kunigai pasiliks 
be duonos.

Taigi, patartina kunigams 
ir suprasti kas teisybė, o kas užsiimti ir velnių pardavinė- 
melas. . I.”

Kodėl jie taip elgiasi, aš į 
manau, kad kiekvienam aiš- ' 
ku: jeigu žmogus apsišvies, : 
tai kunigui prie jo prieiti 
bus sunkiau ir jis nesiduos, 
save išnaudoti. |

Vienok, yra vienas daly
kas, kurio aš visai nesupran
tu. Kunigai pardavinėja at
laidus, pardavinėja dievus, 
pardavinėja stebuklingas 
knygas, maldeles, pardavi
nėja šventųjų kaulus ir kito
kius galus, pardavinėja žva
kes, visokius skudurus, žo
džių, viską pardavinėja ir už 
viską pinigus ima. Bet ko
dėl jie velnių nepardavinė
ja? Kodėl jie tą pelningą 
vaizbą apleido ir duoda pasi
pelnyti visokiems apgavi
kams?

Gal daugelis pasakys, kad 
kunigai nėra taip žemai nu
puolę, jie visgi turi sąžinę ir 
negali tuomi užsiimti.

Man rodosi, jeigu jie gali 
skelbti, kad yra pekla ir vel
niai, tai kodėl negalima būtų 
juos pardavinėti? O gal 
sunku velnią pagauti? Bet 
jeigu velniai visur užtiesia 
žabangus ir pagauna žmo
nes, tai, man rodosi, kunigui 
galėtų užtiesti žabangus ir 
pagauti velnią. Tiesa, gal 
senųjų velnių ir nepagautų, 
nes tie gudrus, bet jaunučius 
galėtų gaudyti ir pardavinė
ti.

Kasi ink pirkėjų, tai kuni
gai gali būti drąsus. Iš de
šimties karštų katalikų, de
vyni pirks velnius.

Man rodos, kad visi atsi
mena tą istoriją, kuomet 
Gurkdaunio kompanijos a- 
gentas pardavė žmogui vel
nią, rodos, už 70 dolerių. 
Nors tas dalykas išėjo aikš
tėn, nors tas velnio pirkėjas 
buvo advokato tardomas, 

s vienok jis ir dabar tiki, kad 
velnią galima nusipirkti, tik 
sunku surasti teisingą ir są
žiningą pardavėją.

Neseniai teko man patirti, 
jog Cambridge, Mass, vienas 
karštas katalikas ilgai j ieš
kojo velnių pardavėjų ir ka
da pas jį atsilankė kokis tai 
agentas lietuvis, jis pradėjo 
maldauti, kad tas jam suras
tų tokį žmogų, kuris galėtų 
velnią parduoti. Supranta
ma, agentas surado ir parda
vė, rodos, už $50. Tas žmo
gelis irgi keikia, kad jam 
pardavę neteisingą velnią.

Šiomis dienomis papuolė 
man į rankas laiškas , net iš 
Kanados rašytas, kuriame 
žmogelis klausia, kiek tokia 
knyga kaštuoja, su kurios 
pagelba galima būtų įvaryti 
ir išvaryti velnią ir kiek ka
štuoja užkeikti pinigai, ku
rie visuomet sugrįžta atgal. 

Pasirodo, kad tas žmogelis 
tvirtai tiki, jog tokie daiktai 
yra ir tik nori sužinoti jų 
kainą, jis nori’ sužinoti jų 
galės jo kišenių s velnią nusi
pirkti.

Ką gi tokiam žmogeliui 
atsakyti? Noroms - neno
ro ms prisieina duoti patari
mą, kad jis, vieton velnio,nu
sipirktų kunigą, o vietoj už
keikto pinigo,kuris visuomet 
sugrįžta — paimtų ir kunigo 
gaspadinę. Ir kada jis tarp 
jų pagyventų porą mėnesių, 
tai nejieškotų nei velnių, nei 
užkeiktu pinigų...

Suprantama, aš nei kiek 
. nesistebiu, kad karšti katali

kai jieško velnių ir nori 
nusipirkti. Per pamokslus 

į mūsų kunigai daueiau nieko 
nepasako, kaip tik išplūsta 
sociialistus ir savo parapijo- ** 1

išsidirbusi Dievų pardavėjai ir įft 
nnl* -iv* i 1

velnių pirkėjai.
Jeigu tik męs ką nors pa-

dienraštisZ“La Croix” (Žiu- laeivio fantazija nepergalė-,savo Pamat$ tosę Lieso- sakom prieš dvasišltiją, jei- “itlrary Digest” T. tų, ar bent nesUnĄ ‘>r- ę !gu tik pradedam kritikuoti
22) iau užeieda ciesme kad galėti”. Irtame nieko ste-l Ploto KonKuientai Statys !J0S darbus, tai tuomet dva- Franciio^valdtiaUn^tu tai-lėtino. Jauna kupina gy-'dūksta '"Skiriaan’ siŠkija ,nus JT
kinties su kunigija, o prezi- venimo jiegų bei_ veiklumo, įe.1saa - aP yais drapstyti, pradeda 
dentas jau oficialiskai dalv* siela niekuomet nėra pakaki- jK > * • i • • • saukti, kad męs niekšai, kaddentas jau oficiališkai daly
vautų katalikų bažnytinėse 
iškilmėse. (Dabar, kaip ži
noma, Francijos svietiška 
valdžia neturi jokių ryšių su 
bažnyčia).

Vienas Francijos arcivys- 
kupas pasakęs dienraščio 
“Gaulois” korespondentui, 
jog jo arcivyskupystėj kįla 
religiška dvasia. Jam, arci- 
vyskupui, praneša ir kuni
gai, kurie randasi karės lau
ke, kad kareivių dievotumas 
auga ir arcivyskupas jau 
svajoja, kad po karei kleri
kalų įtekmė pakils ir tatai 
turės atsiliepti politikos da
lykuose.

Klerikalai jau mato ant 
augštos šakos vynuogių ke
kę. Jie jau stiebiasi, kad uo
gą nuskynus. Jie jau rūpi
nasi panaudot religišką jau
smą, religišką misticizmą sa
vos partijos tikslams.

Pačios 
švento Jono bažnyčios 3 ku
nigus valdžia buvo pašauku
si tarnauti kariumenėn, bet 
paskui klebonui - pralotai 
padavus į augštesnę valdžią 
prašymą, jie buvę sugrąžinti 
iš kariumenės”.

Šitas biznis mūsų kunigė
liui tinka. Jisai užjaučia 
žmonių dvasios nupuolime 
augimą religiško jausmo. Ir 
ant šitos uolos netiktai kun. 
B. Ž., bet ir visa katalikiška 
reakcija (pravoslaviška ir 
liuteriška taip-pat) mano 
pasibudavoti naują tvirtovę.

Užėjo baisi nelaimė. Mi
nios svieto nesupranta, ka
me dalykas, nesupranta pa
matinių karės priežasčių. 
Tuo tarpu, baisiausias gais
ras taip viesuliškai plečiasi, 
jog žmonės negali susivokti, 
neturi laiko duoti darbo 
smegeninei. Gaivališka ne
laimė parbloškia žmogų, pa
verčia jį dulke ir tuomet 
silpnas žmogus kelia savo 
akis ii- širdį prie; nematomų 
esybių, prie kokios tai ant-

išgelbėtų. Ant šitos tai dir
vos ir gimsta religiškas mis
ticizmas — kunigijai tik
riausi kviečiai. Tuomet jie 
gali susivaryt į bažnyčią mi
nias žmonių.

Dėl progreso, dėl.pirmyn- 
eigos nieko negali būti 
kenksiu iogesnio, kaip tas re
ligiškas mrticizmas. Žmo
nės pavirsta į automatus ir 
tuomet pasaulio galiūnai 
lengvai gali lupti nuo jų de- 
vynius kailius. Gimsta ir iš- 
bujoja vergiškumo, paklus
nybės dvasia, — o juk tai pa
matas visų karių, visų var
gų! Žmonės pavirsta į “ne
kaltų avinėlių” bandą — o 
tuomet kaizeriui ir carui 
puikiausi laikai. Juk ir šito
ji karė kilo todėl, kad žmo
nių dauguma klausė carų, 
kaizerių, kapitalistų ir kuni-

Vadinasi, kunigo B. Žin- 
džiaus džiaugsmas, kad žmo
nės būriais eina į bažnyčią ir 
jog dievotumas auga, yra la
bai liūdna žinia dėl tų, kurie 
kovoja prieš kares.

Kuomet nėra panaKi-1 ~ ....
narna; ji, nei tas upeliukas Na bet, leiskime, vieną-ki- 
pavasario metu, be perstojo gamtos mokslų saką pava- 
supasi, banguoja, bėga —, dinsimev skaidria (kas irgi 
nuolat į priekį! Čia, žiūrėk,'toli gražu nevisiems skaid- 
iškilo gražus, ■ varsuotas rul). Bet būtų baisiai ne- 
burbuliukas, bet ten, už vin- gudru tvirtinti, kad siandie- 
gio, supliuško — dingo, už- nmis žmogus galėtų tuo pa
leisdamas vietą antram, tre-! sikakinti. Ne, jis yra tūk- 
čiam ir tt. Nespėja mokslą-' stalčiuos kitų —neskaidrios 
eivis pastatyt savo svajo-!aPSVĮetos - ryšių tinkle. O 
niu i-uma, kaip sale jo kįla tam Gordijaus mazgui dar 
antras fr ardo pirmąjį “iš negimė antras Aleksandra... 
pamatu”. Gražios, neuž- j Mr'sll g‘> išaugusių is partijų 
mirštinos tos svajonės! Ma-'ProL°.k<;^ur®!’j 
žiau ar daugiau jas pergy
venome visi. Bet, žiūrint 
realio gyvenimo akimis, dir
bant neatlaidų kasdieninį 
darbą — jos yra ir pasilieka 
tik svajonėmis. Galima juk 
tarp “keturių sienų” svajoti-

DRĄSUMAS NĖRA IŠ
MINTINGUMAS.

Viena iš Lietuvių Soc. Są
jungos kuopų pataria su
spenduot Sąjungos Pildantį 
Komitetą tiktai už tai, kad 
P. K. pavedė Veikiančiam 
Komitetui nubalsuoti klausi
mą apie atidėjimą L. S- S. 
seimo ant viso menesio to- 
liaus.

Jeigu jau suspenduot P. 
K., tai kodėl pasigailėt V. 
K. Kad jau štriopuoti,tai vi
sus iš eilės...

Drąsių draugų esama mū
sų tarpe! Suspenduot, duot 
pipirų, suvaryt ožio ragan
— štai ir visa taktika! Pa- 
mislyt, pagalvot — nereikia. 
Rodosi, tos kuopos draugai 
turėtų žinoti , kad Pild . ir 
Vei. Komitetų nariai ir turi 
išmanymą apie Sąjungos da
lykus, veikiausia, nemažesnį, 
kaip jie patįs. Jie turėtų pa- 
guodbt savo viršininkus, o 
jeigu jiems kas neaišku, iš
tirt. Jiems turėtų taip-pat 
ateiti į galvą mintis, kad se
niai jau laikas L. S. S. per
mainyt seimo sušaukimo 
tvarką. Nei Amerikoj, nei 
Europoj darb. organizacijos 
seimus nešaukia referendu
mu. Kiekvienas suvažiavi
mas nuskiria, kur bus sekan
tis suvažiavimas .

Sąjungos viršininkus męs 
renkam ne aklam pildymui 
literos įstatymų, bet visuo
met suteikiam jiems mažes
nę ar didesnę autonomiją, 
kad jų sumanumas ir patyri
mas turėtų didesnę dirvą dėl 
ypatiškos iniciatyvos.

J. Šukys, J. Pruselaitis ir 
Paukštys, o taip-pat visa ei
lė V. K. narių turi nei kiek 
nemažesnį išmanymą apie 
Sąjungos reikalus ir įstatus
— negu draugai iš tos drą
siosios kuopos, bauginanti 
suspendavimais.

FRANCIJOS KLERI
KALAI.

, Kaip žinoma, ligišiol bur
žuazinė Francijos valdžia 
nesuteikė su Rymo kurija ir 
savais kunigais. Kilus ka
rei; atsirado reikalas pasmil
kyt patriotiškus jausmus ko
dylą. Patriotizmas, padavė 
ranką klerikalizmui ir kuni
gų vardas ūmai pakilo.

Dabar Francijos kunigai 
jau svajoja apie nauja kato
licizmo įsigalėjimą Franci-

sikakinti. "Ne, jis yra tuk-

tų” pastangos išrodytų čia 
pašėlusiai nevykusiu kurjo- 
zu... Tam męs turime labai 
puikų pavyzdį net ir iš paties 
p. Z. Vitkausko. Kiek jis ne
demonstravo, pasak jo pa- 

____  ____ _ ties, tąją “skaidrią apšvietą” 
projektuoti ir džiaugtis tuo 9^a£°s Katalike’, o visgi 
visu, bet palikus tas sienas, J°.( Kataliko ) redaktorius 
atsidūrus nepermaldauja-, nei socijalistų partijos vardo 
moję gyvenimo tikrenybėje, neišmoko teisingai parašyti: 
turi pasiduot jos nusaky- yis Jam .ddhkai ir gana, 
mams. Čia nieko negelbsti į1’ „ooklyno Vien, 
vieno kito “keno nors” geri Lietuvninkų jis bandė su- 
ar blogi troškimai. Čia rei-1 Pazmdinti su tąja pačia ap- 
kalaujama darbo, tokio dar- -vl^ta , na renegatas Šir- 
bo, kuris neprieštarautų bu-J v.Y^as. tepiau jokiu budu ne- 
tinumo eisenai.

Kaip tik tas visas prisime
na man, perskaičius p. Zig
mo Vitkausko straipsnelį — 
“Metas inteligentijai susior-l 
ganizuoti” — “Laisvojoj 
Mintyj” už rugpjūčio mėn. 
Tai charakteringas pavyz-

pradeda 
šaukti, kad męs niekšai, kad 
męs griaunam bažnyčias, ti
kėjimą ir tt. Negana dar to. 
Jvasiškija visuomet uždrau
džia savo parapijonams 
skaityti naudingus raštus, iš 
<urių jie galėtų pasimokinti

sugebi atskirti chuliganizmo 
(Liet. Šelpimo Fondo klausi
me!) nuo paprasčiausio lai
kraštinio padorumo ! Paga- 

i lios — ir pati “Laisvoji Min
tis” nepaklausė jo: ažuot iš
augti iš partijų ir jų progra
mų —■ jos apiekunas (Šliu-

dys, kiek daug gali prisvajot 
mokslaeivis; bet dar įdomes
nis jis bus, kuomet męs žino-1 
sime, kad panašios svajonės 
gali gimti dar ir “trečią kry-1 . ; .Vral»

! tiečių” partiją!... Vat jums 
“skaidriosios apšvietos” ga-

želi” baigiant... _____ T|
laikotarpyje, kuomet žmo
guje protavimas pilnai paža-

mažiau “filosofi- 
Vadinasi MO”’ 0 daugiau reali o darbo! 

St. Strazdas.

1 jimu. Kada bus iš sakyklos 
garsinama, kad kiekvienas 
klebonas gali parduoti vel
nią, tuomet parapijonams 
nereikės slaptai jieškoti vel
nių pardavėjų, jie stačiai nu- 

| eis į kleboniją, nusipirks sau 
tinkamą velniuką ir temps jį 
už ragučių.

V. Paukštys.

Kalėdoms dovanele

senas so-

UNIVERSITETAI IR 
TURČIAI.

Kad Amerikos universite
tai užlaikomi turčiais, tą pa
tvirtina ir faktas, kad Yale 
universitetas, New Haven, 
Conn., gausiai remiamas 
John D. Rockefeller ir C. 
Vanderbilt.

Tasai universitetas 
nemažą pinigų išteklių,
sai yra šėrininku New Ha
ven ir Hartford gelžkelio, 
United States Steel Corp., 
Standard Oil Co..ir tt.

Ar galima stebėties, kad 
dauguma mokslininkų turi 
ginti kapitalistų interesus! 
Juos prie to verčia jų locni e- 
konomiški reikalai.

turi
Ji-

A. R. Rigg, Kanados dar
bininkų atstovas Amerikos 
Darbo Federacijoj, sako,kad 
prieš šešis metus Canadoj 
veik negalima buvo užsimini 
apie socijalizmą.

Dabar gi, socijalistai įgija 
vis didesnę įtekmę ir “atsi
stoja ant kojų”.'

P-nas Z. Vitkauskas labai 
myli vienybę. Be vienybės, 
sako jis, “niekas negyvena 
(!), nekeroja”. žodžiu — be 
jos nėra jokios pažangos, to
bulumo ir tt. Dėlto jis, pasi
teiravęs pas poetą, kad “kur 
du stos, visados” bus galima 
toji vienybė,—sušunka:“Na, 
vyručiai, petys į petį”. Rei
kia, esą, visų profesijų inte
ligentams susiorganizuoti į 
vieną stiprią organizaciją 
(sindikalistų paradoksas — 
“one big union!”), kuri kon
troliuotų visą mūsų kultūri
nį judėjimą. Arba, teisin
giau sakant, “vestų neklai
dingu keliu visą liaudį”.

Vadinasi — nei daugiau, 
nei mažiau—istoriškieji kri
vių - krivaičiai, tik naujuose 
rūbuose. Paliepėjai “iš 
augšto”. Ricieriai baltomis 
pirštinaitėmis... Tik ne pro
duktyviu darbo atstovai, tik 
ne gyvenimo tikrybės paži
nė jai !

Pats savaimi aišku — to
kiam susivienyjimui ar 
draugijoms męs, darbinin
kai, neprieštaraujame; jie 
gali būti ir yra geri santi- 
kiuose inteligento su inteli
gentu. Iki tol męs nieko 
prieš neturime. Bet kuomet 
norima iš jų pasidaryti ko
kia tai neklaidingumo šven- 
tinyčia, iš kurios kalbėtų a- 
nie nepripažinti genijai, iš
augę iš partijų programų 
“proto konkurentai” — męs 
pastatome jiems minus’ą! 
Męs sakome: mūsų reikalais1 
gali rūpintis tik tas, kuris 
dirba sykiu su mumis. Męs 
norime ir reikalaujame ne 
vadovų - kontroliuotojų, bet 
pirmų pirmiausia darbinin
kų! Kas nori kalbėti mūsų 
vardu, tas privalo rastis ne 
krivių - krivaičio šventiny- 
čioje, bet tarp mūsų.

Pagalios, navatna ir tai — 
p. Vitkauskas nenori supra
sti, kad ir toji “skaidri ap- 
švieta” nekabo kur nors 
dausoje. Ir ji tėra galima 
tiktai per žmonės ir tarpe 
žmonių. Bet, rasi, čia p. 
Vitkauskas žino, kad tarp 
žmonių esti tam tikri prie-

Išsiimkite pilietiškas, 
popieras!

Kas neturi šioje šaly
je pilietiškų popierų — 
tas rizikuoja savo laime, 
net savo darbo nustoji- 
mu.

New Yorke, nuo dar
bų prie “Subway”, pa
varė 18,00(1 ateivių dar
bininkų, neturinčių pi
lietiškų -popierų. Mat, 
atrado kokį tai’ seną į- 
statynią, kuris liepia 
prie miestavų darbų 
priimt pirmiausia pilie
čius.

Dabar siaučia bedar
bės ir piliečiai pasinau
dojo, kad išstumti iš 
darbo nepiliečius.

Arizonos valstijoj 
tapo naujai priimtas į- 
statymas, kad kiekvie
noj dirbtuvėj ir amate, 
kur dirba daugiau pen
kių žmonių, 80% būtų 
Amerikos piliečiai.

Jau girdėjote, kad ir 
šiaip jau visokiais bū
dais šios šalies galinčiai 
kabinėjasi prie ateivių. 
Taigi, apsisaugokit!Kas 
įvyko New Yorko vals
tijoj — ryt gali įvykti 
kitose valstijose.

Visos lietuvių draugi
jos, visos kuopos, visi 
kliubai tegul pasisten
gia išimt savo nariams 
pilietiškas popieras. Pa
raginki! snaudalius, pa- 
gelbėkit tiems, kurie pa
tįs neišmano, kaip pasi- 
gelbėti.

Jeigu draugija, prie 
kurios priguli!, nesirū
pina pilielystės daly
kais, įneškiie sekančia
me mitinge, kad rūpin- 
!ųsi.

Paklausykite “Lais
vės” raginimo, kad ne
būtų pervelai!

Nelaimingi žmonės. Mergi
nos su šilkiniais andarokais 
ir senomis pančiakomis ly
tingoje dienoje.

Lietuviški poetai, kurių
Bingumai męs )var

Karolis Vairas pagamino 
mūsų jaunutei ’ literatūrai 
brangų veikalą — “Aisopo 
Pasakos”.

Tūli skaitytojai tik nusi
šypsos, išgirdę, jog mėginu 
girti pasakas. Aš atsikirsiu: 
ne tik mėginu, bet ir noriu į- 
piršti tą pasakų knygą įgyti.

.Vertėjas Aisopo pasakų 
rašo įžangoje: “patsai pasa
kų skaitymas yra lengvas, 
mielas ir žingeidus netik vai
kams, kuriems męs šį rinkinį 
skiriame, bet ir suaugu
siems, nesą nevienas ras čia 
tai pajuoktas savo ydas, tai 
morališką pamokinimą... rei- 
škųs ir vaizdingi prilygini
mai — alegorijos padilgina 
protą ir jausmus”.

Tiesa. Kartais
džiaus pypkorius - diedukas 
sąmoningu prilyginimu taip 
pataiko į tašką, kad kitas 
miesto gudruolis turėtų ilgą 
valandą stenėti, kol ką nors 
paųąša|is išstenėtų.

Ir suaugęs žmogus, poilsio 
laike, Aisopo pasakose ras 
smagaus užsiganėdinimo, 
bet vaikučiams minėta kny
ga bus tikras lobis, tikras 
radinys. Jų protelis turės 
intensyvio darbo, kol supras 
sakmės moralą, išvedimą. 
Gražių paveikslėlių rinkinys 
maloniai padabina knygą.

Suaugusiems žmonėms, 
ypač dar tiems, kurie yra 
smalsus sužinoti šį-tą iš lite
ratūros praeities, bus labai 
įdomu išakėti savo akimis D. * 
Rėzos Aisopo pasakų verti
mą. Rėzos vertimas išėjo 
Karaliaučiuj veik prieš šim
tą . metų. Karolis Vairas 
pridūrė prie savo vertimų ir 
D. Rėzos vertimus, palikęs 
juose visas anų laikų Prūsų 
lietuvių kalbos ypatybes.

Iš lauko pusės — knyga 
švari, apkaišinta, išdabinta 
iš visų pusių.

Ateina Kalėdos. Vaiku
čiai ištroškę dovanėlės. A- 
žuot pirkę jiems tuščianie- 
kių, pabandykite pasotint 
vaikučius dvasiškai, įgykite 
jiems Aisopo Pasakas.

Kaina $1.25.
Galėsite gaut “Tėvynėj” 

ar “Laisvėje”.
L—lis. '

NAVATNIAUSIAS 
ADRESAS.

“Vienybė Lietuvninkų” N. 
44 ant 8-to puslapio įdėjo 
kun. M. Gustaičio laiškelį, 
kur jis pasisako įstojus į Tė
vynės Mylėtoji! Draugystę 
ir norįs gaut jos raštus. Ir 
parašyta šiaip; “Adresas: 
Marijampolė, Suv. g., Chi
cago, III.

Laikraščiuose buvo matyt 
adresai tai į peklą, tai į dan
gų, bet šitokio tik gi da 
matėm iki šiol.
' (“Dilgėlės”). £

Kiekvienoje šeimyniškoje

niais. Tiesa, nors velnias

rinkti aukų Lietuvos Š 
mo Fondui.

Neužmirškite agie tai

—
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LIETUVOS ŠELPIMO 
FONDO REIKA

LUOSE.
PRANEŠIMAS VISUO

MENEI.
Šiuomi pranešame, kad 

ponas T. Paukštis, vienas iš 
iždininkų Lietuvos Šelpimo 
Fondo, rezignuoja iš tojo ko
miteto.

Todėl visuose reikaluose, 
kaip tai reikalavimuose 
stempų, paliudysimų dėl au
kų rinkėjų, angliškų atsišau
kimo laiškų, kvitarijušų dėl 
aukaujančių dideles sumas 
pinigų arba dėl papuoštųjų

žmonėms karės padaryti ne
paprastai dideli. Daugybė 
be duonos kąsnio ir be rūbų 
liko. Reikalinga pašelpa. 
Tad kas galėdami, šelpkime’ 
nelaiminguosius!”

DIDIS KUNIGAIKŠTIS 
NIKOLAJ NIKO

LAJEVIČ.
Apie dabartinį vadą Rusi

jos kariumenės, didį kuni
gaikštį Nikolajų Nikolajeve- 
čių, pasaulis sužinojo tik ki
lus karei. Daugelis nusiste
bėjo, kad caro familijoj, toj 
ligotoj Romanovų familijoj, 

irpaliudyjimų kreipkitės prie betgi radosi įtekmingas ir 
iždininko p. K. Šidlausko, lokios didelės valios žmogus, 
226 Broadway, So. Boston, kajp ]\Jikoiaj Nikolajevič.
Mass., o aukas, surinktas Tūlas rašytojas, pasislėpęs 
Lietuvoj nukeritėjusiems ka- p0 pseudonimu “Diplomati
nėje, siųskite iždininkui per cus”, matomai, gerai žinan- 
finansų sekretorių^ T.L. tįs Rusijos caro rūmo santi- 

kius, pasakoja gana daug į- 
domių dalykų apie didį kuni
gaikštį.

Nikolaj Nikolajevič buvo 
vadas taip vadinamos kariš
kos partijos. Ta partija ži
noma po vardu “didžiųjų ku
nigaikščių ratas”. Jon pri
dera visi žymesni rusų patri
otai iš diduomenės tarpo — 
didieji kunigaikščiai, grafai, 
gvardijos aficieriai ir tt.

Didis kunigaikštis Niko
lajevič paeina iš sveikesnio- 
sios, drūtesniosios Romano
vų šakos. Jisai gerai supra
to, kad silpnavalis Mikė silp
nina rusišką “samoderžavi- 
ją” . Jisai matė, kad niekuo-

Mass., o aukas, surinktas

finansų sekretorių T. . 
Dundulis, Box 511, Westvil
le, 111.

Persergstime visuomenę 
kad neaukautų nei vienam 
dėl Lietuvos Šelpimo Fondo, 
kuris neturės tam tikro Lie
tuvos Šelpimo Fondo Komi
teto išduoto paliūdyjimo

M. M. Račiutė-Herman.
Lietuvos šelpimo Fondo 

Komiteto Sekretorius. 
New York, N.Y.Nov.30,1914.

KARES NUOSTOLIŲ 
A i LYGINIMAS.

Tūlas rašytojas, pasislėpęs

Kaip galima spręsti iš Lie
tuvos laiKrasčių, valdžia lyg 
ir mananti atlyginti ūkintn- met dar cariškas absoliutiz- 
kams karės nuostolius. Jei- mas nebuvo taip žemai nu- 
gu taip būtų, tai, mažu, ka- puolęs, kaip Mikės laikais, 
rėš nuterioios apygardos,1 Kuomet caras šaukė Haagos 
bent su laiku pakiltų is pele-'taikos konferenciją, tai Ni- 
nų, atsibudavotų. Panašiai' kolaj Nikolajevič tik šypso- 
raso ir “Ryg. Naujienos”. įjosi. Jisai tikėjo tik į gink-

“Niekas tiek nuostolių ne- lą.
padaro, kaip karė. Nuošim-i Nikolaj Nikolajevič yra 
tų ar net tūkstančių metų! didelis priešas dabartinio 
sukrautus turtus, namus, caruko. Jisai mato didelį 
tiltus, fabrikus, bažnyčias, pavojų visiems Romano- 
iniškus ir tt., statytus ar da-'vams, kad toksai ligotas su
rytus po keletą net šimtų tvėrimas, kaip Aleksiej, gali 
metų, su keletą dienų ar va-,užimti Rusijos troną. Išsi-. 
landų sunaikina. Karė pa- \ gimęs Rusijos caras gali nu
daro abelną praiūonijos ir , gaišti, kaip ir jo tėvas kad 
pirklybos sunaikinimą. Šie-! nugaišo. Tuomet dirbtinu 
met karė ir žemdirbystę ne-1 būdu išaugintas carevič tap- 
mažai sutrukdė, nes užėjus tų Rusijos vienvaldžiu... Su- 
karei, suėmus žmones ir ark- prantama, jog tuomet būtų 
liūs, daug laukų liko nenuva- galas Romanovų familijai. 
lyta ir neužsėta, f .. * ,........... ............... ..
nemažus ]

. galas Romanovų familijai. 
“ 7 . Be to dar Užtai didysis kunigaikštis 
nuostolius padaro Nikolaj Nikolajevič svajoja 

netiktai viską plėšianti ir ro-Tipie “revoliuciją iš viršaus”, 
bavojanti priešo kariumenė,; Ir jisai, rasit, galės sukelti tą 
bet ir vietinė kariumenė, kuri revoliuciją, jeigu jam pa
eina, stovi ar daro apsitvir- vyks laimėti karėje. Sugrį- 
tinimus. Taigi, šiandien Lie- žęs Petrogradan su savo ka- 
tuvoje nerasi to gyventojo, reiviais, kaipo laimėtojas, 
kuriam nebūtų ši karė šio-! jisai taps faktišku Rusijos 
kius-tokius nuostolius pada-i viešpačiu.
nūs. Dabar pati valdžia Mikė tą nujaučia ir prisi- 
rengiasi i _ 
kad jos ant vietos ištyrinę-j 
jusios, kiek kam nuostolių 
padalyta, galėtų suteikti at- i 
lyginimą. Tatgi, kur atsi-l 
lankys minėtoji komisija, lai) 
ūkininkai smulkiai jai išdės
to. savo nuostolius, kokius 
tik jiems padarė šioje karė
je vokiečių ai’ mūsiškė ka- suomenės didučiai įsigyveno 
riumenė. Jei komisijos nė-' mada rengti balius. Balius 
ra, tai lai patįs ūkininkai,pa- rengia visokių pažvalgų
sišaukę^ liudininkus, desėt- draugystės ir kuopos. J 
ninką (šalty šių) ar staršiną'rengdamos balių, persistato 
(vaitą) apkainuoja pini-1 sau, kad atlieka gerą darbą, 
gaiš, kiek kam padaryta Tankiai tenka skaityti laik- 
nuostolių. Tokį apkainavi- raščiuose korespondencijas, 
mą reikia surašyti ant popie- kur nusiskundžia, jog tokio 
no, pasirašyti liudininkams!ir tokio miestelio lietuviai 
ir viršaičiui. Kiek kartų kas tamsus — neatsilanko nei 
turėjo nuostolių, tiek kartų 
reikia protokolas sustatyti.
Visvien,kuomet nors, gal ka
rei pasibaigus, eis komisija, 
kuri ištirs skundo teisingu
mą ir valdžia paskirs atlygi
nimą.

Taigi, Lietuvos gyvento
jai, kurie kuomi nors nuken
tėjote, nesnauskite, kad pas
kui neliktumėte užmirktais 
ir nereiktų gailėtis.

Vokiečiai, 
žmonių 
daiktus 
davė Kvitas. Tad reikia ge
rai apsižiūrėti, ar tos kvitos 
turi kokią vertę. Buvo to
kių atsitikimų,kad vokiečiai, 
išvesdami paskutinę karvę 
ir su ašaroms verkiančiam 
mažažemiui ūkininkėliui pa
rašė: “Prašau inkirsti tam 
senam mulkiui 25 rykštes” 

Nuostoliai

siųsti komisijas, bijo.
New Yorko socijalistas.

Kokia nauda iš 
balių?

Parpė mūsų lietuviškos vi-

imdami nuo 
sau reikalingūs 
daugeliui neva iš-

pašaliniams

tu leis ir pinigus, nes susiė
jęs su pažįstamais išmes po 
3 — 4 skūnerius alučio. 
Žmogus, išgėręs 4 alūčius, 
troškioj atmosferoj, lieka 
apsvaigintas'ir tąsyk prade
da “linksmintis”: šukaut, 
dainuoti, šokti ir tam pana
šiai. Žinoma, jis tuom kar
tu jaučias labai gerai, nes jo 
nervai yra jau užnuodyti ir 
to troškumo neatjaučia. 
Priegtam jis, šokinėdamas, 
strapaliodamas pradeda 
smarkiai kvėpuoti ir tokiu 
būdu jis gali lengvai užsi
krėsti kokia nors liga, nes 
susirenka žmonių su viso
kiom ligom. O kaip papras
tai, žmonės rūkydami, atsi
kosėję, spjaudo ant grindų. 
Išspjautos seilės pradeda 
džiūti, o šokikai, besisukda
mi, visą orą salėj judina. Sei
lės su džiovininko bakteri
joms išsisklaisto, o žmonės, 
smarkiai kvėpuodami, jas į- 
traukia plaučiuosna. Ir to
kiu būdu, lengviausia užsL 
krėsti džiova ar kitokioms 
limpančioms ligoms. Tad 
reiškia, iš higienos atžvilgio, 
baliai yra blėdingi ir reikėtų 
jų vengti, t. y. nerengti ir 
nesilankyti į juos.

Dabar paimkim iš kitos 
pusės. Čia pamatysim irgi 
blėdį, o ne naudą.

Įžangos 25c. Išgerta 4 sti
klai alaus, padėkim, dviesia, 
— 40c., o išviso bus 65c.

Išvedimas bus tokis, kad 
draugyste, ar kuopa, paren
gus balių, mažiausia, išlupa 
iš žmogaus kišeniaus 65c., 
“nauda” tokia, kad jis per 4 
—5 valandas gerai “išsiven- 
dina” durnuose, o kartais 
gauna net pasigerti. O kur
gi nauda už tuos 65c.? — 
Šaliuninko kišeniuj!

Todėl, man rodos, kad tei
singai persistato, jog tie, 
kurie lankos ant balių, yra 
tamsus, o tie, kurie nesilan- 
ko — apsišvietę. Pas žmo
gų, neinantį ant baliaus, lie
ka kišeniuj pinigai ir jis gali 
už tuos pinigus nusipirkti 
gerų knygučių arba laikraštį 
užsirašyti ir per tas 4 — 5 
vai. gali praleisti laiką ant 
•tyro oro.

Taigi, draugystės, ar kuo
pos, kurios rengia balius 
vien tik dėl pelno, visai ne 
atsižvelgus, ar bus kokia 
nauda visuomenei, neatneša 
tuomi naudos. Draugystės, 
jeigu jos yra susiorganizavę 
dėl visuomenės labo, tai tu
rėtų rengti prakalbas, teat
rus, diskusijas, paskaitas ir 
agituoti iš visų spėkų prie 
skaitymo knygų ir laikraš
čių, o ne rengti bledingus ba
lius.

Bedalis Vaclovas.

DARBININKAI NUSI
LEIDO, KAPITA

LISTAI NE!

Jie užmirę , rįe tik po 
karei, bet ir karės laike ka
pitalistas liksis kapitalistu, o 
darbininkas, kaip puvo, taip 
ir liksis skurdžium^

Kapitalistai nors laižosi, 
kalbėdami apie patriotizmą, 
dėlto savo klesinių reikalų 
neapleidžia. Jie ųeužmiršta 
nei valandėlei savo klesinių 
interesų.

Štai kokį paskelbimą išlei
do Paryžiuje Francijos Soci
jalistų Partija išvien su Dar
bo Konfederacija:

“Darbai prie statymo 
tranšėjų ir apkasų (karės 
darbai), iš dalies, atliekami 
po priežiūra techniško sky
riaus inžinierinės kariume
nės, o iš dalies privatiškais 
verteiviais. Pirmutiniai ima 
darban unijinius darbinin
kus ir moka 90 santimų į va
landą. Privatjški gi vertei- 
viai jokiu būdu nenori imti 
unijinių darbininkų. Padė
kime, cėntrališka organiza
cija namų statytojų, paskel
busi, jog jai reikia darbinin
kų, siuntė visus atėjūnus 
darbininkus į streiklaužių a- 
genturas, į geltonuosius sin
dikatus...

Vienok, į tuos tai įtaria
mus lizdus kreipiasi priva- 
tiški verteiviai, jieškodami 
darbininkų ir moka jiems 60 
santimų į valandą, kuomet 
kariška valdžia moka 90 san
timų.

Automobilių ir metalurgi
jos pramonėje taip-pat daro
mos panašios niekšystės. 
Juodieji “listai” nepakasa- 
voti ir pirmeiviški darbinin
kai daugiausia kenčia nuo 
bedarbės. Visose bendrovė
se ir pas daugumą kontrak
torių, dirbančių kariumenei, 
mokestįs numuštos nuo 10 
iki 60 procentų!”

Toliaus rašoma, kad kont- 
raktoriai išreikalauja nuo 
kariškos valdžios kareivių 
,dėl darbų atlikimo ir moka 
jiems labai mažas algas. Jei
gu kareivis pasipriešina, 
tuomet grasina nusiusią at
gal, kariumenėn, “vajavoti”. 
Ir žmogus turi nusileisti.

Štai, kaip elgiasi kapitalis
tai! Jie tik šaukia apie pa
triotizmą, bet nesielgia pat
riotiškai. Jie elgiasi taip, 
kaip jiems liepia jų klasiniai 
reikalai. B.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

visokių pažvalgų
Jos,

ant baliaus.
Tamsus, kad neatsilanko 

ant balių!? Argi, ištikrųjų, 
taip yra? Bet man atsivaiz- 
dina atbulai. Man rodos, kad 
tie yra tamsus, kurie lanko 
balius. Ir štai kodėl.

Žmogus, kuris lanko ba
lius, neturi jokio išrokavimo. 
Jis visai nepermato tikro da
lyko. Jam bile balius ir at
liktas kriukis. Jeigu jis tu
rėtų šiokį-tokį išrokavimą, 
tai jis visai neitų į balių. Pa- 
dėkim, nuėjęs, jis turi užsi
mokėti įžangos mažiausia 
25c. Na, ir kokią naudą jis 
turės už tuos 25c.? — Naudą 
turės tokią, kad per kokias 
4 — 5 valandas reikės slan
kioti tarpe žmonių durnuose, 
troškiame ore, tarpe šūkavi
mų ir tt. Negana to, kad jis 
atsilankęs ant baliaus nai
kins savo sveikatą, bet kar-

Kapitalistai sako: karė su
tveria nacionališką vienybę. 
Kunigaikštis ir sodietis, fa
brikantas ir -darbininkas, 
kareivis ir generolas —• visi 
stoja tėvynės ginti, visi už
miršta savo klesinius reika
lus. Nelaimė visus sulygina, 
padaro broliais, kurie bend
rą vargą kenčia.

Taip sako kapitalistiški 
laikraščiai. Taip pradėjo sa
kyti ir tūli socijalistai, užsi
krėtę karišku patriotizmu.

— Dabar nėm klės i! — 
šaukė didžiausiame » žside- 
gime francūzų sindikalistas 
(pas mus sakytų industriali- 
stas) Herve . Vieton Inter
nacionalo darbininkai turi 
dainuoti nacionališką him
ną.

Franci jos sindikalistai
taip užsikrėtė karišku ūpu, 
kad visiškai užmiršo ir apie 
kapitalizmą ir apie išnaudo
jimą.

Kariška dvasia žymiai už
gavo ir vokiečių socijalde- 
mokratus. Koks tai unijinis 
laikraštėlis net pagrąsino iš
varymu iš socij ai demokratų 
partijos draugui K. Liebk- 
nechtui, kuris nenori nustoti 
sveiko proto patriotiškame 
sūkury.

Taigi, dalis socijalistų šia
me karės laike užmiršo apie 
karę darbininkų su kapitalu.

Kuršėnai, Šiaulių apskr.
Nuo rugsėjo 23 dienos iki 

spalių 1 d. čia nuolat atsi
mušdavo nuo karo lauko šū
vių atbalsiai, dabar tik ret
karčiais dar girdžiama, bet 
mažiaus. Nuostabus čia val
stiečių ramumas, dargi laike 
suirutės - panikos rugsėjo 
4 ir 5 d., kuomet daugumas 
valdininkų ir šiaip inteligen
tų buvo pasirengę sprukti, 
jie, šypsodami, kalbėjo apie 
derlį, grudų kainas ir tt., tik 
retas prisimindavo, kad me
tas jau slepimuisi duobes 
kasti. Kiti gi juokiasi: — 
“Stipraus alučio pasidary- 
sim — vokiečiams galvas ap- 
svaigįsim”.

Iššaukus kariumenėn vy- 
resnyjį mokytoją p. Vokie- 
taitĮ ir kitus čia mokslas 
liaudies ir ministerijos mo
kyklose sustojo ėjęs. Pasili
kęs gi vienas mokytojas Ko
zlovas nieko neveikė, pasi
teisindamas tuo, jog algos 
nebegaunąs.

Monopolį ir smukles užda
rius, miestelis tarytum kita
me sviete atsidūrė; mušty
nės, peštynės visai išnyko, 
tik alūdininkai nerimastau- 
ja, nežinodami, koks jų toli
mesnis likimas. 9 š. m. bu
vo monopoliaus “laidotu
vės”: mat, išvežė Telšių 
dirbtuvės sankrovon degti
nės liekanas.

Pasklido gandas, jog tą 
dieną duos “atsigavėt” ir 
“užsigavėt” seniai nebra- 
gauto “skystymėlio”. Žmo
nių ^prisirinko, kaip į laido
tuves, nemažai, bet veltui: 
gavo tik tie, kurie pasirūpi
no gauti gydytojaus paliū- 
dyjimą, kad ištikrųjų spiri
tas, kaipo vaistas, reikalin
gas jų sveikatai.

‘ (“Liet. žin.”).

Moteriške ir Meile. KARO SUKURYJ.
(Medžiaga iš prof. Mantegazza 

Meilės Fiziologijos).

Sutaisė Bos tomelis.

Žemiau talpinamas straipsnis, paimtas 
iš “Liet. Ūkininko”, parodo, kaip nekurie 
Lietuvos laikraščiai ramina žmones. Vy
riausias leit-motyvas tai tas: karė greitai 
pasibaigs ir laimė sužibės! Spėliojimas — 
menkas suraminimas!

(Tąsa).
Moteris nužudo vyrą iš meilės, kuomet 

jisai jos nemyli, arba suvedžiojo ją. Arba 
vyras nužudo moterį, kuri apgaudinėja jį. 
Čia jau žudystė, baisus prasižengimas. Bet 
štai, prisiekusieji teisėjai teisia užmušėją. 
Jie išklauso ilgiausių pasakojimų, ilgiausių 
pasiteisinimų, jie susijudina — ir žiūrėk — 
užmušėjas ar užmušėja išteisinta.

Kaip tai keistai viskas susipina! Nie
kur nėra tokios daugybės neaiškumų, mig
lotumo, kaip meilėje.

Rašyti įstatymai sako, jog užmušėjai 
turi būti baudžiami mirtimi, bet kiek tai 
kartų buvo, kad juos iš teismo rūmų išneš
davo ant rankų, kaipo didžiausius publikos 
numylėtinius. Rašyti įstatymai sako, kad 
gundymas prie paleistuvystės ar agentavi- 
mas dėl paleistuvystės yra didelis prasižen
gimas. Bet kiek tai kartų patįs teisėjai par
duoda savo mylimą dukterį turtingam ka
valieriui, apvyniodami viską legališkumo 
šilku!

Argi tai ne paleistuvystė!
Čia jau išeina vienas iš dviejų—ar žmo

gus nėra vertas įstatymų, kuriuos pats su
rašė, ar jisai papuolė į tokį sūkurį, kad jam 
apsvaigsta galva ir jis nesižino ką darąs.

Meilės dalykuose žmonės pilni melo, 
baisiausio, didžiausio melo. Ir kada tas me
las kila aikštėn, tai žmogus baisiai brangiai 
už jį užmoka.

Meilėje reikia ne parsidavimo*, ne gai
lestingumo, bet nuoširdumo. Meilė neken
čia melo.

Ypač moteris yra gailiašindingos mei
lėje. Josios jaučiasi, kad jau nebemyli. Jų 
prisiegos joms jau pasidarė įkypais, vienok 
jos kenčia, tyli, gailiasi, atvirai nepasako, 
kad reikia skirties.

Nors sunku pasakyti vyrui, kad meilė 
jau pasibaigė, bet vely pasakyti.

Kuri moteris savo dvasioje jau kitą pa
mylėjo ir slepia apie tai iš gailiaširdingumo 
ar iš bailumo — tegul ji žino, kad kada nors 
slepiamoji teisybė kils viršun, tuomet bus 
baisi audra, baisiausia visame gyvenime. 
Tuomet revolveris ar nuodai kviečiama į 
pagelbą ir gręsia netik šeimynos suirimas, 
bet ir baisioji mirtis. Tokių baisių, tragiš
kų atsitikimų mūsų gyvenime yra tiek ir 
tiek!

Du vyru sykiu negalima mylėti. Nega
lima vienam atiduoti kūną, o kitam širdį. 
Kuri moteris taip elgiasi—tegul ji žino, kad 
kuomet nors ateis teismo valanda. Meilę 
negalima padalinti svarais, meile negalima 
pirkliauti, meilės dalykuose negalima ap
gaudinėti.

Moterįs, būkite atsargios su vyrais, ku
rie nejučiomis įlenda j jūsų šeimynišką gy
venimą ir pradeda meilinties. Tai žalčiai, 
kurie tik tykoja progos ir turi kantrybę. 
Kiek tai šeimynų jie sugriovė, kiek intrigų 
pridirbo. Jie tik laukia progos, kad jus su
viliojus, kad užganėdinus savo gašlius jaus
mus, paskui, atlikę savo bjaurų darbą, eina 
į kitą šeimyną, kad vėl atkartoti savo pasi
kėsinimus.

Tai amžini paleistuviai, mokanti leisti 
gražius muilo burbulus ir neimanti jokios 
atsakomybės už savo darbus.

Visa visuomenė turėtų apsiginkluot 
prieš jų nedorybę, nes jie yra didžiausiais 
šeimynų griovėjais. Jie pavojingesni dar ir 
todėl, kad nepatyrusios moterįs tankiai la
bai greitai papuola į jų užtaisytus spąstus.

Žinoma, jeigu juos sugauna, nutveria, 
ant vietos, tuomet būna baisi tragedija. 
Tuomet nužudymas be teismo ar legališka 
teismo bausmė atlieka teisingumo darbą, 
bet kiek tūkstančiū tokių vagilių svetimos 
laimės ištrūksta iš teisingumo rankų!

Paliuosuokime meilę nuo prakeikimo, 
melo ir parsidavimo. Paverskime ją švytu
riu, šviečiančiu gyvenimo, nakties tamsy
bėse.

Jeigu moteris mato, kad sugyventi su 
savo senu draugu negalės jau dėlei šiokių ar 
tokių priežasčių, tuomet vely jieškoti persi
skyrimo. Tenais, kur kirminas jau pradeda 
ėsti šliubinį dokumentą, vely nei nelaukti ir 
pasiliuosuoti. Atvirumas turi būti pirm vi- 
soko.

' (Toliau bus).

Neseniai tapo pašaukti kariumenėn 
raudonbiliečiai, o neužilgo reikės išvažiuoti 
ir naujokams. Pasak gautų žinių, nuliūdi
mas vėl pradeda skverbties daugelio šir
dyse.

• ' Kiekvienam aišku, kad liūdna yra atsi
skirti su sau artimais žmonėmis, su savo 
gimtiniu kampeliu. Jeigu turėti o menėj tik 
vieną savo vargą, tas liūdesys darosi mažne 
nepakeliamu. Bet persiskiriant su savo tė
viške, nereikia užmiršti, kad atitrauktu nuo 
jos yra milijonai, nereikia užmiršti, kad Vo
kietijoj ir Francūzijoj sunku bepamatyti ne 
karo lauke jaunų vyrų, kad šimtai tūkstan
čių anglų eina karan savo noru. Pagaliais, 
karo sunkybes atjaučia ir tie, kurie pasilie
ka namie. Karas—tai bendra nelaimė, į ku
rią atsižvelgiant vieno atskiro žmogaus var
gas turi pasirodyti toks lengvas-lengvutis...

Antra, reikia atsiminti, kad ta karo ne
laimė ne kaži-kiek ilgai tęsis, ir kuomet nau
jai šaukiamieji jaunuoliai stos prie ginklo, 
gal jis bus jau nebereikalingas. Kiek laiko 
praėjus,karas turi liauties siautęs,o jam pa
sibaigus turi sužibėti tautų ir atskiro pilie
čio laimė... Šitokios mintys testiprina ir te
lydi kiekvieną važiuojantį kariumenėn.

O kas turi rūpėti pasilikusioms savo tė
vynėj? Aplankius karui mūsų žemelę dau
gelis paliks nuliūdę, be ištekliaus tolimes
niam gyvenimui. Jūs, turtingesnieji, turite 
palengvinti tokių varguolių nelaimę, kaip 
galėdami ir kuo galėdami. Neturintiems 
prieglaudos duokite ją savo namuose, priso
tinkite alkaną, apdarykite nudriskusį... O 
kam reikalinga, suteikite nuraminimo ir pa
guodos žodį.

Kalbant apie sušelpimą tų. kurie šiaip 
ar kitaip nukentėjo dėl karo, negalima už
miršti nei sužeistųjų karo lauke. Daugelyj 
vietų dabar raginama dėti aukos Raudona
jam Kryžiui. Taigi parodykite ir čia savo 
artimo meile. Kiekviena šeimyna išleido ka
ro laukan arba sūnų, arba tėvą, arba šiaip
jau artimą sau žmogų. Tiesa, jūsų auka 
Raudonajam Kryžiui nepateks stačiai į 
jums artimų žmonių rankas, bet ji nepražus 
veltui — ji eis ant to bendro aukuro, kuris 
neškirdamas nei tautos, nei tikėjimo lygiai 
šelpia visus karo kankinius. Ir juo daugiau, 
bus tokių aukų, juo lengviau bus kentėti so
puliai visiems sužeistiemsiems ir kiekvie
nam iš jų atskirai. Gal tarp sužeistų yra ir 
jūsų artimasis žmogus, taigi palengvinkite 
jo kančias!

Vienu žodžiu, kiekvienas turi pasirū
pinti, kad visa žmonija ir mūsų broliai at
skirai kuomažiausia teatjaustų karo slogu
tį. Jeigu tos baisios valstybių kovos nega
lėjo išvengti, tai reikia nors palengvinti jos 
uždėta našta. Kaukas.

RAGINA PRIE VEIKIMO.
“L. Žin.” raginama Lietuvos žmones 

prie veikimo:
“Tečiau karas ne visur dar Lietuvoj tę

siančia, o yra jau vietų, kame ir siautęs nu
stojo. Visur ten betgi turime jau nemaža 
karo aukų: ar tai pabėgėlių iš karo aplanky
tųjų vietų, žmonių, nustojusių pastogės, 
kenčiančių alkį ir šaltį, ar tai paimtųjų ka
ran atsargos kareivių šeimynų, pasilikusių 
be savo maitintojų, ir tt., ir tt. Vargo da
bar Lietuvoj daug. Visiems tiems žmonėms 
priglausti, sušelpti, padėti, privalo laimin
gesnieji gyventojai spiesties į kuopas, tver
dami karo aukoms šelpti komitetus . įleidi
mai tam iš vyresnybės gauti dabar nesunku. 
Tuo reikalu tesikreipia žmones, patarimų ir 
pagelbos jieškodami, į savo atstovus Valsty
bės Dūmoje; jų pareiga ateiti čia pagelbon 
ir jų pareiga taip-pat pasirodyti, ypačiai 
šiuo laiku, savo darbais.

Kame ginklai žvangą, patrankos ugni
mi spjaudos, ten gyvenimas noromis-neno- 
romis turi iškirpti iš normalių savo vėžių. 
Bet kame to nėra, ten visuomenės veikėjų 
pareiga yra kreipti gyvenimą, kiek tik sąly
gos leidžia, vėl į normales vėžes ir tokiu bū
du mažinti ir lengvinti karo meto vargus. 
Tepradeda vėl veikti, kame tai nors šiaip- 
taip galima, įvairios apmirusios draugijos 
ar ūkio, ar tai vartotojų ar kitokios draugi
jos”.
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VARDUVES.
(Lyg feljetonas).

(Pabaiga. 
XII.

Leonas irgi visą naktį nemiegojo ir ne
kantriai laukė rytojaus.

Pagaliaus, po ilgu kančių, jis vėl atsiekė 
savo tikslą, kūno taip troško ! Jis pažins 
ją. Jis pamatys savo dukterį... dukterį, ku
rio® paveikslą tiek daug kartų persistatė sa
vo minty, savo fantazijoj! Nėra abejonės, 
kad jis dabar galės pasilikti vyru ir tėvu! 
Jis dabar gaus teisę vadintis tokiu vardu, 
kuris jam pirmiau buvo toks brangus, toks 
meilus, kurio jis taip troško, bet negalėjo 
gauti!

Tuom tarpu jis.prisiminė apie Eleono
rą, kuri apie jį taip rūpinosi laike ligos ir jis 
savo minty darė palyginimus su ličina, neži
nodamas, kokią moterį pamatys.

Ant rytojaus, anksti ryte, Leonas atėjo 
ant pusryčių ir pirma ypata, kuri pasitiko, 
tai buvo tas pats negras, kuris pirmiau jį 
vežiojo ir buvo atvykęs su pasiulyjimais.

Negras peivedė jį per eilę turtingai pa
puoštų kambarių ir, palikęs jį vienam kam
bary, nuėjo pranešti apie jo atvykimą.

Kaip tik Leonas įėjo į paskutinį kam
barį, tai tuojaus pamatė tą patį, kuris ne
galėjo iš jo atminties per tris metus išnykti; 
iliuziją dapildė moteris, sėdinti toj pačioj 
pozoj ir laikanti ant kelių kūdikį.

Kada Leonas priėjo arčiau, tuomet mo
teris atsisuko.

— Ką aš matau? ! — sušuko Leonas. — 
Eleonora! Ar tai gali Gūti tokia laimė!... 
O, jeigu jūs norite vėl žaisti, tai paliaukite 
tą žiaurųjį žaislą, nes aš neišlaikysiu jo.

Tuom tarpu, mažoji Leonytė, pamačius 
savo seną pažįstamą, pribėgo prie jo, apka
bino jį ir, parodžius jam pusę žiedo, kurį ne
šiojo ant kaklo, tarė:

— Mielas Leonai, ar tu negalėtum pa
taisyti mano žiedą.

Leonas pažvelgė į ją ir iš nusistebėjimo 
ir džiaugsmo sušuko. Jis negalėjo laikytis 
ant kojų, atsisėdo ant kėdės ir silpnu balsu 
pratarė:

— Leonytė... mano duktė!...
Eleonora stovėjo greta Leono; jis vie

na ranka apkabino ją, o kita laikė ant kelių 
kūdikį; juodu žiūrėjo vienas į kitą, o ašaros 
riedėjo per skruostus; ilgą laiką juodu ne
surado žodžių, kad prabilus. Pagaliaus, 
Eleonora prisiglaudė prie Leono, atrėmė sa
vo galvą ant jo peties ir prabilo:

— Štai, Leonai, tavo duktė... Ir tavo 
nepažįstamoji, tavo numylėtinė, tavo drau
gas, tavo rūpestingoji prižiūrėtoja laike li
gos ir ta, kuri per visą laiką daugiau nie- 
kuom nesirūpino, kaip tik tavimi ir nuo šio 
laiko daugiau nieko nenori, kaip tik būti 
motina šio kūdikio ir tavo, Leonai, laiminga 
pačia... Atleisk man, Leonai... Atleisk man 
už tai, kad aš privečiau tave taip ilgai kan
kintis; atleisk man tą beprotišką pasielgi
mą, nuo kurio ir aš turėjau nemažai nuken
tėti; toks mano pasielgimas buvo pirmas ir 
bus paskutinis; atkakli, vaikiška nepažįsta
moji vakar ant baliaus gavo išganingą lek
ciją, kurios tavo pati neužmirš per amžius.

— Ir tu man atleisk, — sušuko Leonas, 
— mano drauge, mano kūdiki, mano bran
gios esybės, apie kurias aš taip svajojau, 
kurių aš taip troškau pamatyti ir kurios per 
tris metus nedavė mano sielai ramybės. Už 
tai dabar mano siela gauna ramybę ir aš 
jaučiuosi laimingu!

Tuom tarpu įėjo Eleonoros draugė Žer- 
nansė ir prisidėjo prie abelnos laimės. Pas
kui jinai rimtai pasakė:

— Suprask, Eleonora, jeigu tu nebūtum 
buvus tokia atkakli, jeigu tu nebūtum šali- 
nusis nuo likimo ir draugijinių įstatų, tu jau 
būtum seniai susilaukus šią laimę ir nerei
kėję būtų abiem kankintis per ištisus tris 
metus.

Neprisiminkim jau apie tai, — tarė Ele
onora, apkabindama savo draugę, — nieka
dos neužsiminkime apie praeitį, kas ten bu
vo. Aš dabar persitikrinau, kad kiekviena 
moteris, aukaudama savo ypatišką laimę, 
gali pasiliuosuoti nuo tų žiaurių retežių, ku
riais ją apkala jos pačios esybe.

Tas dėjosi subatos vakarą, po šv. Joku- 
bihių. Jokūbas, tam tikrais laiškais, su 
spalvuotom kvietkom, užprašė draugus ant 
varduvių. Iš laiškų matėsi, kad nedidelis 
būrelis susirinks, — tik artymiausi. Mergi
nas, moteris aplenkė, kaip priežastį viso 
pikto susirinkimuose. Paveizdan: išeina 
vienas “lyčnas”, ar “lyčna” — nesmagumai. 
Kas aršiausia: kasžin dėlko — paprati
mas ar kas kita, — vaikinai nenori atskirai 
nuo merginų sėdėt prie stalo, nors būtų ap
krautas gardžiausiais valgiais. Taip ir 
merginos . Visi tik “poromis”. Jūs misli- 
nat nieko blogo tame? Čia tai ir yra. Pi
lypas gal visai nesilankytų, kad ne Barbė, 
arba Agota — kad ne Jackus. Sėdant už 
stalo, netikėtai, ar tyčia Adomas atsisėda 
šalę Barbės. Pilypui, tai matant, pikta, 
koktu, pavydu darosi. Nors keptų vištų, 
gėrimų yra — niekas nelenda, lyg būtų de
vynios pėtnyčios susirinkę vienoj dienoj. 
Vietoj linksmintis — pykstasi. Tas atsitin
ka ne kartą.

Vienok, perdaug nuslinkau į šalį, — 
grįžkime.

Apie devintą valandą vakare sėdėjom 
pas jį. Viso keturiese. Ant stalo — užkąst 
ir išsigert, arba išsigert ir užkąst, ko kas 
pirmiau norėjo. Jokūbas pirmutinis užgėrė 
ant mūs, męs atsilyginom ant jo, velydami 
ilgiausio amžiaus, daug kartų kelt vardu
ves. Antanas, stiklą iškėlęs, velyjo: “pir
miau negu kitose varduvėse — vestuvėse 
sveikintume”. Jokūbui tas patiko, — nieko 
neatsakė, nusijuokęs.

Po užkandžio, pas kažkuriuos atsirado 
keistų nuomonių: sarmata sėdėti prie stalo
— girtuoklybė.

— Kazyrų! — atsiliepė vienas. — “Ka
ralių” sugrąjinsime, nors eina iš mados. 
“Karalium” smagus grojus, ypač juomi li
kus. Peržiūrėdami kazyras ar visos,užtikom 
negerumų: ant naudotų neišrodė — nau
jos. Gilių kirvelio (dzekio) krūtinėj sky
lė, lyg kulipkos perlįsta. Vynų damos plau
kai nuskusti. O čirvų damai galva nukirs
ta. Jei pas ką kitą, sakytum—burtininkas; 
Jokūbas-gi kazyras nevisas pažino, nežinojo 
nei kiek visų reikia, nors ir skaitė. Kas 
nors nepaprasto su jomis rišasi, tai spėjom 
visi, bet kas, tikrai nežinom. Jokūbas, pris
pirtas, prisipažino: “Jūs gal visai nejautet, 
kaip aš mylėjau Oną? Pasikart dėl jos ga
lėjau. Nakčia sapnavau. Aklai mylėjau. 
Nesijuokite, nors trumpas romansas — 
juokingas. Daugumas jai piršosi; didžiau
sia laimė, — kuris gavo nusivest teatram 
Kur-gi, progimnaziją — “aiškulę” lankius. 
Norėdamas žinot, ar tikrai ji mane myli, 
pirkau šias kazyras ir kreipiaus prie burti
ninkės. Jinai išmetė kaip sykis: Šis gilių 
kirvelis — tavo draugas — mylimą paveržš. 
Vynų dama — tai tavo gaspadinė. Daug 
prikalba ant tavęs. Čirvų dama — tavo my
lima; ji tavęs nemyli. Jei sudėtai visas pa
stangas, tai apsivestai, bet ji nuo tavęs su 
draugu pabėgs... Aš buvau apjakęs. Su vi
som tinkančiom ceremonijom, gilių kirvelį
— savo draugą, konkurentą, iššaukiau due- 
lin — sušaudžiau. Šiai, čirvų damai, kirviu, 
nusinešęs rūsin ir padėjęs ant kulbės, galvą 
nukirtau, kaipo viltvylei. Juokas ima, kuo
met su kirviu ėjau rūsin, gaspadinė pasisiū
lė išskalbsianti skepečiukes. Mat, manė, 
kad einu malkų prakirst.

— Puikus romansas — nusijuokėm. 
Nieko sau.

— Ką čia su kazyrom, — atsiliept1 Juo
zas. Sarmatytis dar ko! Bene kas subatą 
varduvės? Nemato niekas. Gerai Jokūbas 
padarė, nepaprašęs merginų, niekas nesi
juoks — nesiuntinės atviručių. Juk retas 
toks vakaro praleidimas . Reikia šposas ko
kis iškirst. Ot, kad ir prie šio romanso.

Tinkamiausiu dauguma atrado, kad 
kiekvienas turi pasiųsti Onai atvirutę.

Prie progos dar priminsiu: Jokūbo 
atnrų varduvių nesulaukėm. Nelaimingas 
Antano pranašavimas - velyjimas išsipildė 
anksčiau, negu šventos Jokubinės. Joninių 
nakty jam nusiuntėm atvirutę “garnį”.

t< f

MOTERIMS 
NAUJIENOS
Kad geriau tą da-’ £ra^iai apvaikščiojo savo gi- pasijuto ugnyje ir negalėj* 

■ - I mimo dieną. Sukvietė savo nieko daryti. Pribėgo vyras
stengsiu viešai pagarsinti, geiTis draugus ir drauges gesinti, net ir jį ugnis ape- 

lizninmcirnctvorVAd i (apie 30 ypatų), kuriems is- me. Vienok jam pavyko
šiaip taip apgesinti, bet ne
laimingoji taip apdegė, kad 
mėsa šmotais pradėjo kristi. 

! Abudu tapo nugabenti lięon- 
■butin. Moteris po dviejų 
i valandų mirė, o vyras dar

REDAKCIJOS ŽVILGSNIS'negirdi.
KT lx . j , A !lykąsutvai'kius,aščiapasi- Neveltui vadina dabar Eu-i J - - - -

ropą “pamišėlių namu”. | 
Dauguma žmonių klejoja ne
apykanta, kuri vadinama 
patriotizmu. Plačiausi vi
suomenės sluogsniai užsi
krėtę kariška liga.

Užtat. iii n labiau nudžiunga 
širdis, kuomet išgirsti žodį 
meilės, pakantos ir brolys
tes.

Vokietijos socijalistės, 
bent jų žymiausios va
dovės, nesidavė užsikrėsti 
vokiškuoju patriotizmu. Jos 
svarsto blaivai ir veikia blai
vai. Gal būt, Vokietijos pa
triotai jų ir neapkenčia už 
teisybę, bet ateityje, žmonių 
milijonai apvertins tą jų ide
alizmą.

Viename iš paskutinių 
N N. laikraščio “Gleicheit” 
(Lygybė) randame sekantį 
šauksmą:

“Jeigu mūsų vyrai, palikę 
namų pastogę, turėjo eiti 
karėn, tai męs, moterįs, tu
rime skaityti savo švenčiau
sia priederme būti ant sar
gybos, kad pašėlusi audra 
kraujuoto patriotizmo neiš
rautų šaknų žmoniškumo 
diegų, visos žmonijos idealų 
ir socijalistiškų jausmų.

“Moterįs Vokietijos!
“Saugokite tuos priaugan

čius diegus, kurie randasi 
mūsų žemėje ir laukia tik 
progos pilnai užaugti”.

Tai auksiniai žodžiai, ku
riuos parašė Klara Zetkin, 
viena iš vadovių Vokietijos 
moterų darbininkių. Jeigu 
tokiomis mintimis persiimtų 
viso pasaulio darbininkai, 
tai tuomet jokie kaizeriai ir 
carai negalėtų karių su
rengti.

Kaip viskas tvarkosi.
L. M. P. S, susideda iš 

kuopų, draugysčių ir pavie
nių narių . Penkios moterįs, 
pripažįstančios organizaci
jos reikalingumą, gali su
tverti kuopą.

Moterų draugystės, norin
čios įstoti į L. M. P. S., turi 
kreipties prie susinėsimo se
kretoriaus, pranešdamos, jog 
jos sutinka su mūsų pro
grama ir konstitucija.

Draugystės, įstojusios į 
susivienyjimą, skaitosi pa
gal numerius, bet jos gali pa
silikti ir pirmąjį savo vardą 
ir viduriniuose dalykuose tu
rėti pilną autonomiją, jeigu 
tik jų tas veikimas nėra 
priešingas Susivienyjimui.

Kiekveina narė moka mė
nesinių mokesčių po 15c.; iš 
kurių 5c. pasilieka kuopos 
reikalams, o 10c. eina į cent
rą. Įstojimo mokestis — 
10c. ir eina į centrą už kon
stituciją .

Tvarkymasis pilnai demo
kratiškas. Augščiausia į- 
staiga — referendumas.

“Laisvė” yra apsiėmus bū
ti mūsų organu. Pakol kas, 
tai dar narės iš Susivienyji- 
mo negali gauti organą, bet 
1 
losime ir tą atlikti . Dabar 
geistina, kad kiekviena narė 
stengtųsi įgyti “Laisvę”, nes 
ten, kaipo mūsų organe, tal
pinami svarbesni nutarimai 
ir visokie pranešimai.

Aš manau, kad moterįs at
kreips atydą į šį paaiški-' 
nimą ir visur stengsis tverti J 
kuopas, o kur tokios randasi,, 
tai didins, o tuomi padidins 
apšvietą ir susipratimą tarp 
mūsų moterų. į

L. M. P. S.Sekret.
K. Petrikienė,

I (apie 30 ypatų), kuriems iš-
I kėlė kuopuikiausią vakarie
nę su gražiausiais pasilinks
minimais, muzika ir dainom.

Pasilinksminimas tęsėsi
i iki 1:30 nakties. Vakarėlyje 
dalyvavo ir seni tėveliai, ku
rie labai grožėjosi iš viso pa- į randasi gyvas, bet nežinia,

ar jis išgis.
Taigi atsargiau su lem-

rengimo ir žmonių.
Ponai Draugeliai visame __  ___ ___ ___ ____

Bro^oklyne ir apygardoj yra1 pOm> nes> įaĮp matot, lem- 
placiai žinomi. Jų vyriau- p0S yra gana pavojingo®, 
šioji duktė Onutė, turėdama; ’ R Paukštis,
artymą pažint], su jaunesne I 
gentkarte, prisideda prie 
gražaus vardo pakėlimo.

Linkėtina panelei O. D. | 
geriausios laimės. 

Minėto vakarėlio svečiai 
suaukavo L. A. F. $8.50 ir L. 
Š. F. $2.50.

Padovinių Kazys.

MOTERIS, atsargiau 
SU LEMPOM!

Great Neck, N. Y.
25 d. lapkričio čia atsitiko 

vienoj lenkiškoj šeimynoj 
baisi nelaimė. Apie šeštą va
landą vakare moteris norėjo 
uždegti lempą, bet visai ne- 
patėmyjo, kad lempa suge
dus. Kada jinai užžiebė deg
tuką ir prikišo prie lempos

900 žmonių, kurie užsiėmė 
pardavinėjimu “gyvojo 

tavoro”.
Chicago, Ill. — Po įvedi

mui naujų įstatų apie pirk
lius ir pardavėjus “gyvojo 
tavoro”, jau 900 tapo areš
tuoti. Tai tik vienoj Chica
go j tiek surasta, o kur Įriti 
miestai ? Baisu ir pamislyti, 
kiek jie pražudo merginų.

padidėjus mūsų skaičiui, ga- knato, tai tuojaus ugnis bu-
• — • • 1 i 1 i • v 1 t r /A IT- 1 ■ 1 1 I r T <• Ir- M* w « « avo įtraukta į kerosininį puo

dą ir tas sprogo. Moteris

Sako, vokiečių moterįs gaus 
balsavimo teises.

Miss Hedwig Reicher, ži
noma New Yorko sufragis- 
tė,tiktai ką sugrįžus namo iš 
Vokietijos, yra tos nuomo
nės, jog po karei Vokietijos 
moteris gaus balsavimo tei
ses.

RYTŲ PRŪSUOSE.
Prūsų Lietuvoje žmonės prisibijo vėl 

užeinant ant jų rusų kariumenei. Ten, kur 
girdėti jau šaudymas, žmonių tarpe kilusi 
panika, kiti jų kraustąsis Berlyno pusėn.

PIGIOSIOS VALGYKLOS.
Vilniaus miesto pavargėlių Globa sutei

kia kasdien įvairiems pavargėliams 3000 
pietų, jų skaičiuje pranciškonų namuose 
1500, iš kurių 800 pietų naudojasi karo pa
bėgėliai Ukmergės gatvėje.

Jau bent iš kelių vietų pra
neša “Laisvei”, kad kunigi
nėse prakalbose, kur dau
giausia klaidinama žmonės, 
mūsų seserįs lietuvės labai 
uoliai lankosi ir labai duos- 
niai aukauja.

Koksai nors kunigas ar 
Paryžiaus paukštis, pasili-. 
pęs ant pagrindų, sugraudi
na moterų jautriąsias širdis, 
primena joms apie Lietuvos 
vergus, pakeiksnoja ant 
raudonųjų socijalistų, tai 
mūsų moterėlės šventai 
jiems patiki ir neša savo 
našlės skatikėlį.

Moterįs lietuvės! Būkite 
atsargios su tais farizėjais. 
Aukaudami jiems, jūs nešel
piate tėvynės, bet stiprinate 
kunigų partiją. Gi kiekvie
nos šalies kuniginės partijos 
uoliausia remia karę ir trok
šta kuodidžiausio kraujo 
praliejimo. Katalikiškasis 
Austrijos imperatorius ir jo 
katalikiški didžiūnai patįs 
pirmutiniai užklupo ant ma
žosios Serbijos. Katalikiš
koji Vokietijos partija (cen
trum) visuomet rėmė kaize
rį ir pūtė į jo dūdą. Lietu
viškieji kunigai taip-pat vi
suomet sėbravo su rusiška 
valdžia.

Lietuvės moterįs, jeigu 
jums gaila jūsų tėvynės, bro
lių, seserų ir tėvelių — tai 
aukaukite Lietuvos Šelpimo 
Fondui, bet ne tiems, kurie 
eina su imperatoriais, carais 
ir kaizeriais.

LIETUVĖMS MOTERIMS.
Kada “Laisvėj” pasirodė 

Liet. Mot. Progres. Susivie- 
nyjimo atsišaukimas, tai iš 
įvairių miestų pradėjo 
kreiptis moteris su užklausi
mais informacijų, kaip tver
ti ir tvarkyti kuopas.

Nors pagal savo išgalę 
stengiausi visoms atsakyti ir 
suteikiau reikalingas infor
macijas, bet visgi atsakinėti 
kiekvienai, tai jau persunku 
ir daugelis to išaiškinimo

Brooklyn, N. Y.

i ŽINIOS
Naujos poros. i

Brooklyn, N. Y. 21 d. lap-' 
kričio atsibuvo vestuvės 
draugo Juozo Jakimavičiaus! 
iš Brooklyn, N. Y. su panele 
Izabele Steiniute. i

Svečiai labai linksmai pra-. 
leido laiką.

Drg. J. Jakimavičius yra1 
žinomas Brooklyne, kaipo! 
uolus veikėjas ant darbiniu-, 
kiškos dirvos.

Linkime naujajai porai1 
laimingiausio’ir ilgiausio gy
venimo.

Minersville, Pa. Čia atsi
buvo vestuvės draugo Prano 
Zavistonavičiaus su drauge 
Petrone Atkočaičiute, kuri 
yra laisvų pažiūrų. Juodu 
ėmė šliubą pas teisėją C. H. 
Bromui nedėlios vakare, 15 
d. lapkr. Ant vestuvių susi
rinko daug draugų ir pažįs
tamų. Vakaras tapo labai 
gražiai praleistas. Buvo 
daug kalbama apie karę ir 
parinkta aukų nukentė j il
siems nuo karės lietuviams 
— $6.40 (pravardės aukau
tojų tilpo pereitame “Lais
vės” N-ry).

Jaunajai porai laimin- 
giausio gyvenimo!

Youngstown, Ohio. Čia 
apsivedė drg. J. S. Mažeika 
su drg. Zofija Cenkiute iš 
Brooklyno. Vestuvės buvo 
civiliškos.

Abudu draugai ligišiol da
lyvavo darbininkų judėjime 
ir buvo labai veiklus.

Jaunajai porai linkiame 
kuogeriausios kloties ir tik
riausios laimės.

Gražus vakarėlis.
Brooklyn,N. Y. 29 d. lap

kričio panelė O. Draugeliutė

NAUJA KNYGA

/1171 viij Ju v V/

Raudonas
Juokas

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojaus 
LEONIDO ANDREJEVO

KAINA
35 centai.

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

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVE”

183 Roebling St, Brooklyn, N. Y.

SvtthAtOS

.25 

.25 

.10 

.25 

.50 

.25 

.50 
50c. ir 1.00 
50c.

g

^5 ŽM0G^5
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pntinmu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytu iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduoles: 
Kraujo Valytojas.....................51.00
Gyvasties Balsanias.........................75
Nervų Stipriiftojas... .50c. ii l.<>0 
Vaistas del Vidurių.. ,60c. i« 1.00 
Kraujo Stiprintojas........................ 50
Nuo kosulio................... 25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50 
Skilvinės nroškos..........10c. ir 1.00
Pigulkos uel kepenų.... 
Blakių naikintojas....... 
Del išvarymo soliterio. 
Anatarinas plovimui... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti niostis...............
Antiseptiškas muilas... 
Gumbo lašai

Specij'ališka Tikrai Lietuviška Trcjanka Arba Trejos Devynleros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. t, kokio* 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
MSTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių apraiyniafa'W 

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

Jalgų jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arbt 
atsilankydami j Lietu viiką Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriua, 
SSS Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvė* Brooklyn, N. Y.

50c.

.. .25

. . .10
, . 3.00
.. .25
.. .25
.. .50
.. .25 
ir 1.00

Nuo galvos skaudfjitno.lOc. Ir 
Nuo kojų nuosĮiaudų. .10c. ir 
Nuo dantų giltino...................
Nuo pcrSalitno. ..............  • . •
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
linitnc litas arba Expelleris... 
Nuo plaukų žilinto. 
Nuo Reumatizmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių...... 
Antiseptiška mostia 
Nuo viduriavimo.. 
K.istorija del vaikų 
l’roškos del dantų. 
Kai py naikintojas..

k 100
.. .50
.. 85.. .««
.. .«5 

10c. ir .25 
................ 25 
................10



KORESPONDENCIJOS.
8O.BOSTONO CHRONIKA

L .S. S. 60 kuopo 21 d. lap
kričio turėjo parengus pra
mogą. Rengta teatras, kon
certas ir šokiai. Lošta dra- 
mukė “Išgama”. Sulošta ge
rai, bet kadangi pats veika
las prastas, neužimantis, to
dėl nepadarė ant publikos jo
kio įspūdžio. Toki veikalai 
neužsimoka statyti scenoje, 
kadangi nėra iš to jokios 
naudos nei rengėjams, nei 
publikai, kuri kas kart pra
deda reikalauti pastatymo 
geresnių veikalų, o ne tuščių 
niekų. Su tokiais veikalais 
publiką tiesiog atgrasinama 
nuo teatrų.

Dėlei bedarbės ir mažo 
garsinimo, publikos buvo ne- 
daugiausia, bet, kaip teko 
girdėti, nuostolių nebus.

♦♦ ♦ >

nimo bažnyčios, kuri įvyko 
26 d. lapkričio, 1914 m. Bet 
kadangi mūsų kunigas, be
kovodamas su pirmeiviais, į- 
gijo tarp vietos lietuvių to
kią simpatiją, kokią įgyja 
vilkas sudraskęs ūkininko a- 
vį, tai iš anksto jau galima 
buvo pranašauti, kad ši pa
roda jam nepavyks, kas iš- 
tikrųjų ir atsitiko. Nors jis, 
vargšas, dėjo visas savo pa
stangas ir panaudojo įvai- 
rių-įvairiausias priemones, 
kad tik patraukus savo pu
sėn vietines ir apielinkės 
draugijas, bet visą jo triūsą 
nunešė šuo ant uodegos. Ir 
kaipgi čia nenuneš, kadangi 
iš 10 vietinių įvairių draugi
jų dalyvavo parodoj vos vie
na — Švento Jurgio dr-ja. 
Jeigu jau nors iš apielinkės 
būtų draugijos dalyvavę, tai 
dar būtų pusė bėdos, bet kur 
tau. Vos tik sužinojo, kad 
nedalyvaus vietinės draugi
jos, tuojaus atsisakė ir anos.

nes kur tik susitveria L. S. S. I Norkus prigulėjo j rie 45 
kuopa, ten prasideda ir judė- kuopos, draugavo su soči j a- 
jimas. listų “ėdikais” :

Linkėtina naujai kuopai gelbėdavo “darbuoti^ 
gerų pasisekimų.

I. Č. Uolionis.

listų “ėdikais”

Shenandoah, Pa.

ir įiems pri- 
j”, tai 

kuopoj vis būdavo neužsiti- 
kėjimai ant Norkaus, L. S. 
S. IV rajono XVIII konfe
rencijoj Gilius viešai apkal-

nešimą suspenduoti Pild. 
Kom. už sulaužymą referen
dumo kaslink L. S. S, VIII 
suvažiavimo be jokių svar
bių priežasčių.

Kuopa ima aktyvišką da
lyvavimą Sąjungos suvažia
vime, išrinko vieną delegatą.

♦
* ♦

Viena iš progresyviškiau- 
sių ir geriausių draugysčių 
S. Bostone, būtent Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų dr-stė, tu
rėjo 22 d. lapkričio prakal
bas. Kalbėtojom buvo vi
siems gerai žinomas visuo
menės veikėjas drg. J. Šukys 
iš Brooklyno. Kalbėta dvie
juose atvejuose, So. Bostone 
ir Hyde Parke. Visur pra
kalbos paliko ant žmonių ge
rą įspūdį. Girdėjau, jog 
naujų narių įstojo Į draugys-

Drg. Šukys yra nuoseklus 
kalbėtojas, jo kalboj tuščių 
žodžių nėr, kalba rimtai ir su 
aiškiais, nesu mušamais ar
gumentais, todėl tokia 
gera pasekmė. Bosto
no apieilnkėje kalba pirmu 
sykiu, čia užsilieka ant visos 
savaitės. Kalbės Cambrid
ge, Norwood,Brighton, Mon
tello ir So. Bostone.

nių draugijų—viena iš_New- 
arko, antra iš Bayonnės, — 
bet ir tos, matomai, dalyvavo 
be simpatijos, ypač iš New- 
arko šv. Kazimiero draugija 
su uniforma, kurios dalyva
vo vos 12 narių. Negana, 
kad atsisakė nuo dalyvavimo 
draugijos, bet ir pats vysku
pas iškirto panašų šposą, 
nes atsilankė tik vietinis 
pralotas, kuris ir atliko visas 
ceremonijas.

Nors minėtoj iškilmėj 
žmonių ir mažai dalyvavo, 
tačiaus svetimtaučiams juo
kų buvo įvalias: kuomet baž
nyčioj atsiprovinėjo pamal
dos, tai vienas šv. Jurgio 
draugijos narys S. K. tiek 
prijuokino svetimtaučius, 
kad kitas savo gyvenime dar 
nebuvo tokių sorkiu matęs. 
Pasikabinęs ant krūtinės 
draugijos kokardą, girtutė
lis, visas purvinas, skrybėlės 
vienas brylis visiškai nulauž
tas (matomai, puldamas nu
laužė), kraplinėja priešais 
bažnyčią po vidurį gatvės it 
kokis beprotis. Svetimtau
čiai, stovėdami kitoj pusėj 
gatvės, rankomis ploja ir 
juokiasi pilvus susiėmę. Be- 
kraplinėdamas atsiminė, 

i kad dar reikia eiti į bažnyčia I z.1 u, 4. i.

17 d. lapkričio L. S. S. 28 tino Norkų, nurodydamas jo 
kuopos aktoriai aplankė Ma- daibus. luomu buvo Noi- 
hanoy City ir sulošė ten di- ,HU1. smūgis jis pa
dėlį veikalą “Rutvilę”. Loši- hove sėdėjęs ant dviejų ke
rnas išėjo gana puikiai, nes Norkutį tuoAaus
visi aktoriai savo roles atli- ve korespondencijų biurą, 
ko gerai. Publikos buvo 209 P^albino silpnadvasius, 
ir visi likosi užganėdinti. kur)e sutikdavo duoti savo 
Pelno kuopai atliko apie1 Pvavardes po korespondenei- 
$26.00.

18 d. lapkričio buvo tas ■
veikalas pastatytas Shenan
doah, Pa. Kad geriau išgar
sinus, aktoriai dienos laike! ...
apsitaisė taip, kaip ant see- Pos vengiamas losimas suar- 
nos turi išeiti ir vieni pėksti, I ^!?as- Kaltininku statoma 
kiti raiti/; mešką pastatę ve- Gilius nes del jo negalįs 
žime, perėjo gatvėmis su P.^^ti prie, kuopos ge- 
muzika. Vienok?pagal skait- rlauslas socijahstas P.Nor- 
lių lietuvių ir tokį garsinimą, Ik!;®; 1 arp kuopos narių is- 
žmonių susirinko neperdau- 
giausia. Pelno taipgi neper- 
daugiausia bus.

Reikia pastebėti, kad tūli 
aktoriai ant rytojaus lošė 
silpniau, vienok išėjo viskas 
gerai, išskyrus mažų klaidų.

Dabar girdėjau, kad L. S. 
S. 28 kuopos aktoriai susi
lauks smarkios “kritikos”. 
Mat, kada “Sietynas” statė 
dvi komedijas ir nesulošė ge
rai, tai gavo kritikuoti. Ant 
tų kritikų jie neatsiliepė, bet 
laukė, kaip socijalistai atliks 
savo veikalą ir jau buvo iš 
anksto prisirengę prie kriti
kos.

Ekstra Korespondentas.

mas išėjo gana puikiai, nes

žime, perėjo gatvėmis su

Cambridge, Mass.

23 d. lapkričio atsibuvo 
puikios prakalbos kriaučių 
U. G. W. 149 skyriaus. Pub
likos buvo apie 400. Kalbė
jo drg. J. Šukys ir F. J. Ba- 
gočius. Pagirtina, kad ir 
Bostono kriaučiai pradeda

pasimelsti, liet jau ant tiek 
buvo nusilesęs, kad negalėjo 
atskirti bažnyčią nuo papra
sto namo, ir, vieton nueiti 
bažnyčion, įkraplino į tūlo, 
šalia bažnyčios gyvenančio, 
svetimtaučio namą.

Tai taip mūsų katalikai 
prieš svetimtau-rūpintis agitacijos reikalais, naši rodė

Kaip teko patirti, išdalies, čius! Jie jau seniai to geidė.
li rivers ti buvo rengti prakal
bas dėlei didelės bedarbės, 
kuri siaučia tarp vietos 
kriaučių. Ne pro šalį bus 
pastebėti, kad vietos kriau
šiai giriasi savo uždarbiais, 
kada dirba. Bet ar gali jie 
pasigirti apšvieta ir kultu- 
riškumu? Ne ir da sykį ne I 
Iš 550 naidų lokale, ant susi
rinkimų lankosi 40, 50 ypa
tų, ne daugiau. Progresy- 
viškų prakalbų ir pramogų 
nelanko, o kurie lanko, tai 
tuos ant pirštų gali suskai
tyti. Tamsumas įleidęs gi
liai šaknį ir reikalaus daug 
triūso padėti, kol tą piktą 
tamsos jiegą prašalins iš jų 
tarpo. Nuolatinis ir malo
niausias jų kasdieninis užsi
ėmimas — smuklė, bilijardas 
ir bažnyčia. Rodosi, neseniai 
buvo streikas, kiek prakalbų 
buvo sakyta ir kiek tai vi
sokių patyrimų įgauta, bet 
progreso mažai tesimato. 
Todėl, pareiga geresniųjų 
kriaučių neužmiršt ir atei
tyj surengt prakalbas,o nau
da, laikui bėgant, bus.

Jonas Guoga.

Girdi, “turime pasirodyti 
prieš svetimtaučius, nes jie 
dabar nežino, kas tai yra tie 
lietuviai”. Na, ir tiesa, pui
kiai pasirodėė! Dabar net ir 
tie, kūne nepažinojo savo 
gyvenime lietuvių, tai pama
tė, kad lietuviai yra “smart” 
vyrai.

Slaptukas.

pirmininkai elgiasi. 30 d. 
spalių Piliečių dr-stes ir šv. 
Roko draugystės pirminin
kai ir maršalka atėjo pas L. 
N. draugijos pirmininką, ten 
buvo šios draugijos vice-pir- 
mininkas ir visi nuėjo gir
tuokliauti pas tūlą smukli
ninką ant Intervale St. Ten 
išmaukė už $3.50 ir per tą 
laiką kalbėjosi apie socijalis- 
tų “netaktiškumą”. Nieko 
nuostabaus nebūtų, jeigu jie 
kitų neniekintų, bet dabar 
prisieina paklausti, kur jūsų 
taktika? Ar ten, kur už 25c. 
šeši? Jeigu taip, tai puiki

i jom ir viskas puikiai ėjo iš to taktika. Negana to. Išėję 
I biuro. Pirmiausia praside- iš ten nekurie parėjo ir atsi- 
da atkalbinėjimas nuo kuo- gulė, o Pil. kliubo pirininin- 
pos narių, vienus narius su- kas tik 31 d. spalio vakare 
kursto prieš kitus, tuoj kuo- sugrįžo namo ir tokį “kon- ______..................... .......—

gruodžio rengia perstatyti 
ant scenos puikų veikalą“Pa- 
tamsio Galybė”. Tas veika
las primena darbininkų pra
eitį ir ateitį. Jis dar mažai 
kur buvo statomas. Aktoriai 
stengiasi sulošti gerai. Gei
stina, kad lošimas pasisek
tų ir publikos atsilankytų 
koskaitlingiausiai.

Tamsu n as.

. Tarp kuopos narių iš- 
kilo vaidai, kurie pasiekė net 
centralines Sąjungos įstai
gas. Čia Norkus vėl prade
da “darbuotis”, pradeda 
rinkti “faktus”, visokius pa- 
liudyjimus ir net užprašo P. 
K-to narį Bernotą, kad jo 
pusę palaikytų.

Kuopoj pasiliko tik kelia- 
tas draugų, bet jie stengėsi 
kuopą'palaikyti. Kuopa su
stiprėjo ir pradėjo darbuotis 
ant visuomenės dirvos.

P. Norkus dar kėsinosi 
ant kuopos su palaiminimu 
kun. Švagždžio. šiuom sy
kiu jis jau neardė kuopos, 
nekurstė vienų prieš kitus, 
bet bandė nariams įkalbėti, 
kad jie atsimestų nuo Sąjun
gos ir pasiliktų savystove 
kuopa.

Norkus rašo vienam kuo
pos nariui laišką, kad jeigu 
kuopa atsimes nuo Sąjun
gos, tai ir jis prie kuopos 
prigulės, bet jeigu pasiliks 
prie Sąjungos, tai jis negalės • 1 — J •

Pittsburgh, Pa.
Pas mus dabar didelės be

darbės ir daugelis darbinin
kų be darbo; daugelis neži
no nei ką veikti, nei kur pasi
dėti; daugelis iš neramumo 
praleidžia laiką galiūnuose. 
Taigi, draugai darbininkai, 
ar negeriau mums būtų lan
kytis į dienines mokyklas ir 
ten sunaudoti tą brangų lai
ką? Męs gerai žinom, kad 
šioj šaly be angliškos kalbos 
negalima apsieiti. Taigi, ne
gaišinkite bereikalingai lai
ko ir pradėkit lankytis į mo
kyklas. Jau daug lietuvių 
lankosi, bet geistina būtų, 
kad ir daugiau lankytųsi. 
Mokyklos randasi ant Grand 
St. ir Franklin St.

K. Vitkauskas.

Tai taip veikė mums žino
mas Norkus. Bet gal dauge
lis pasakys, kad tai aš me
luoju, nes jis ir dabar ben
dradarbiauja “Kovoj” po sa
vo pravarde. Aš pasakysiu, 
kad Norkus rašo ir po slapy
vardžiais ir net ant savo ge
riausio draugo kunigo

bet kur tau! Atsirado to
kių, kurie net iškoliojo rinki
kus parašų. Daugelis bijojo 
pasirašyti, kad nepasiliktų 
socijalistais, o kiti pasakojo, 
kad valdžia už tai nubau- 
sianti. Lietuvių čia yra apie 
600, bet parašų surinkta tik 
300. Vienok, reikia primin
ti, jeigu iš visų tautų bus su
rinkta tokis parašų nuošim
tis, tai tikslas bus atsiektas.

Petro Sūnus.

Philadelphia, Pa.

RED. ATSAKYMAI.
Kurdui. — 

anksčiau gautą.
Proletarui. — Jūsų i dšte- 

i lis “Fanatizmas ir liga žmo- 
i gaus” dėlei stokos vietos bu
vo atidėtas tolimesniam lai
kui, bet dabar, jau, rodosi, 
bus pasenęs dalykas, o ant- 

|rą, apie tą atsitikimą buvo 
■ savo laike rašyta. Manom, 
(kad atleisite už nesunaudoji- 
mą.

Narvai. — “Žiburėlis” il
gas veikalėlis ir dabar jokiu 
būdu negalim patalpinti, nes

Talpiname

6 d. gruodžio Lietuvių Ke- labai vietos stokoja. Gdl vė
liau jantis Knygynas rengia baus prie progos pasinaudo
prakalbas, kurios bus Lew-' 
ars Hali svetainėj. Kalbės 
J. Stasiulevičius, J. B. Smels- 
torius ir Gaigalas paaiškins 
apie knygyną. Taipgi dai
nuos 1 kuopos choras ir bus

certą” pradėjo lošti, kad pri
buvo policija ir nugabeno j
cypę. 1 d. lapkričio buvo1 deklamacijų. Prakalbos pra- 
teismas ir nubaudė $10 užsi- sidės 2 vai po pietų ir trauk- 
mokėti. Tai matot, kaip sįs iki 7 Val. vakaro.
tautiški pirmininkai pirmi
ninkauja! Tokie pirminin
kai ne tik draugijų, bet ir vi
sų lietuvių vardą žemina. 
Patartina draugijoms išsi
rinkti truputį atsakantes- 
nius viršininkus.

J. B.>Valinčiauskas.

Komitetas.

Nors čia nuoseniai gyvuo
ja šv. Cicilijos choras, bet 
daugumai jaunuomenės jis 
neparankus, nes, kaipo baž
nytinis/ turi savotiškas pa
žiūras. Neseniai čia susitvė
rė bepartyviškas vyrų cho
ras “Sietynas”. Apart to, dar 
susitvėrė ir maišytas cho
ras. Taigi, kviečiame kaip 

merginas

sime.
Kunigo žentui. — Jokiu 

būdu jūsų korespondencijų 
ištisai negalim talpinti, nes 
neturim vietos. Stengkitės 
pratintis trumpiau išreikšti 
mintį.

J. P. žilvičiui. — “Aš mo
kinta moteris” vėliaus su- 
naudosim, nors reikės nema
žai pataisyti.

Laisvam Vaikui. — Gaila 
vietos užvesti kritika su 
“Saulės” korespondentais. 
Tai perdaug didelė jiems bū
tų garbė. Apie “Vincukus” 
jau buvo minėta ir, mums 
rodos, užtenka.

Ten Buvusiam. — Apie tą 
Pilypą iš Kanapių, kuris po 
priedanga chicaginio kleri
kalų seimo renka sau dole
rius ir niekina lietuvių vi
suotinąjį seimą, neapsimoka 
rašyti, nes jau ir taip buvo 

idaug rašyta. Pagaliaus, jis 
j šarlatanas buvo ir šarlatanu 
pasiliks patol, pakol patįs

Youngstown, Ohio.
8 d. lapkričio atsibuvo ant

ras delegatų susirinkimas 
kaslink gelbėjimo fondo. Čia _ 
■klerikalai darbavosi išsijuo- j vaikinus, taip ir” mirgiid" 
sę, kad nepripažinus Brook- ikuoskailingiausiai prisidėti 
lyno. visuotinojo seimo, bet prie choro. Prigulėjimo iš- 
užtvirtinus Chicaginį. Su- lygos: vyrams 10c. i mėnesį, 
prantama, tas jiems ir pavy-, o merginos nieko ‘'nemoka.
ko, nes jų pusę palaikė neku- Repeticijos būna panedėliais darbininkaVnesusFn^ irto- 
rie taip vadinami tautiečiai. jr nėtnvčiomis šv Jurgio.'? — i Kai nesu:sip ra s n to- 
Knds iškiln diqkuqiioq kurią' t • iqa iqo nt v i kl šarlataną neisprasys lau-Kaua įskilo (tisKusijos, Kuns svetainėj 180-182 New York n :x qvPtainzq kuomet at- sennas geresnis, tai Mažeika1 Avė. Pradžia 7 vai. vakare, i® v.niS" ’ kuo,net at 
norėjo aiškinti apie vertę Malonėkite i laika susirink- 
Brooklyno seimo, bet jam įj, ‘ y Arminas.

Holyoke, Mass.
15 d. lapkričio ir pas mus 

atsibuvo prakalbos. Kalbėjo 
drg. M. Akelaitis iš Nor
wood, Mass. Kalbėtojas nu
rodė Europos karių kilimo 
priežastis, jų blėdingumą, 
aiškino, kas tai yra pramo
nė, kaip ji plėtojasi ir t.t. Pa
skui priėjo prie dabartinės 
valdžios ir jos netikumo, nu
rodė darbininkiškų organi
zacijų naudingumą ir t.t. 
Nors buvo gerai išgarsinta 
ir visi lietuviai kviesti ant 
prakalbų, bet atsilankė nė- 
perdaugiausia; o gal lietus 
užkenkė, nes tą dieną lijo. 
Buvo renkamos ir aukos Lie
tuvos gelbėjimo fondui. Au
kų surinkta $10.05. Taipgi 
tapo išrinkta du rinkikai,ku- 
rie užsiims aukų rinkimu 
tarp vietos ir apielinkių lie
tuvių.

Reikia pastebėti, kad tapo 
sutverta L. S. S. kuopa. Da
bar, galima drąsiai sakyti, 
prasidės daugiau judėjimo

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

kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo drg. Kučinskas iš 
Chicago, Ill. Tai dar pirmos 
lietuviškos prakalbos šiame 
miestely. Kalbėtojas aiški
no apie dabartines Europos 
kares, jų blėdingumą ir kvie
tė darbininkus rašytis prie 
Sąjungos. Prakalba buvo 
labai įspūdinga. Žmonių su
sirinko apie 125 ir visi ra
miai užsilaikė. Prie kuopos 
prisirašė 25 nauji nariai,carp 
kurių ir 3 moterįs. Geistina 
būtų, kad visi draugai stip
riai laikytųsi ir ant susirin
kimų lankytųsi. Kuopa ma
no greitu laiku vėl parengti 
prakalbas.

Kaip matot, prakalbos at
nešė milžinišką naudą.

PASEKMĖS,KOKIŲ GALI
MA BUVO IR TIKĖTIS.

Jersey City, N. J.
Pagaliaus ir jersiečiai su- 

’ " seniai laukiamos iš- 
rba “linksmos die- 
D tai mūsų kunige- prasiūta udUKi4u 

lino dieną pašventį-’ant visuomeniškos dirvos,

Passaic, N. J.
Tankiai iš mūsų miestelio 

telpa “Veinybėj Lietuvnin
kų” korespondencijų. Net 
savo laiku tilpo “lietuvių is
torija” ir buvo jieškoma L. 
S.S. 45 kuopos griovikų. Bu
vo tos kuopos narys drg. J. 
K.Gilius įvardintas grioviku, 
o ant kitų narių išlieta dau
gybė purvų.

niginį straipsnį, neša kuni
gui perskaityti, o tas užgiria. 
ir siunčia į “Kovą”. Bet čia 
jų slapti pienai, kad sumeš
keriojus daugiau socijalistų. 
Mat, tuomi jie nusilpnina so
cijalistų veikimą.

Dabar viską varo “traicė”, 
susidedanti iš P. Norkaus, 
kun. Švagždžio ir “V. Liet.” 
redaktoriaus Gedimino. Pa
gal jų nutarimus viskas yra 
veikiama. Jie kas nedėldie- 
nis laiko pas Norkų konfe
rencijas ir aptaria, kaip savo 
darbą varyti.

Štai dar vienas faktas. 
Dramatiškas ratelis ren
gia perstatyti B r. Varg
šo dramą “Paskutinę Ban
gą”, P. Norkus režisieriau- 
ja. Svetainė jau nusamdy
ta, aktoriai roles išsimokinę 
— viskas gerai. Bet štai lai
ke “konferencijos” Švagždis 
ir Gediminas pradeda Nor
kų tarkuoti, kad jis apsiėmė 
režisieriauti perstatyme to
kio veikalo. Pagaliaus ir pa
tį autorių pripažįsta alkoho
liku ir nemoralistu. Losi
mas, pagal konferencijos nu
tarimo, išįra. Ratelis jieško- 
jo kaltininkų, o Norkus tyli. 
Sakatauckas ir Pauža turi 
neštis lauk iš ratelio.

Taigi tie visi, kurie Norkų 
užtarėt ir sveikinot, kaip 
“visuomenišką” veikėją, dar 
sykį pasveikinkite, nes, kaip 
matot, jis yra “didelis veikė
jas”.

Brooklyno seimo, bet jam įj4 
nedavė balso. Peleista peri 
balsus be apkalbėjimo Broo- ■ 
klyno seimo. Už Brooklyno ( 
seimą balsavo 8, o už Chica-' 
gos — 15. Reiškia klerikalai 
laimėjo, 
apkalbėtas ir Brooklyno sei-i 
mas, tai vargiai jie būtų lai-, 
mėję. i

Iš išduoto raporto pasiro
dė, kad 
$64.30.

Ant pabaigos buvo įneši-'aukų rinkimui, 
mai, kaip pasekmingiau bū- ‘ 
tų aukas rinkti. Visi įnešė- 
jai galėjo kalbėti, bet Mažei-, 
ką pirmininkas kontroliavo. I 
Vienok Mažeika išreiškė sa-! 
vo nuomonę ir paskui visi su 
juomi sutiko. Mat, jie manė, 
kad socijalistų įnešimai bus 
labai baisus, bet pasirodė, 
kad nebaisus, bet daug 
geresni, negu jų.

Nutarta parengti prakal
bas ir kalbėtojum užkviesta 
Tananevičia, “Kataliko” red. 
ir kiti.

Dauguma norėjo uždaryti 
susirinkimą su maldomis, 
bet kunigas užprotestavo. 
Pasirodo, kad ir kunigas 
virsta į “bedievius”.

Providence, R. I.
13 d. gruodžio, Whatchers

[sistoja kalbėti.
Scenos Mylėtojui. — Tal- 

| piname ankščiau gautą. At- 
Ileiskite, kad negalėjom su
naudoti.

Proletarui. — Apie tai tai-
. . u „.etainėj, 643 N. Main St., Piname anksčiau gautą ko-
jeigu butų buvęs . • • <-• respondenciją, o is jūsų ko-e Ir Pv„y,atsibus lietuvių visuotinas[reSpondencijos tik ištrauka 

susirinkimas dėl apsvarsty-; padarėm. Atleiskite, kad 
mo ir sutvarkymo reikalų negalėjom sunaudoti.
aukų rinkimui Lietuvos šel-| y. k. Maliskai. _  Apie,

aukų surinkta pimo fondui. Tame susirin- drg. Šukio prakalbas talpi- 
kime bus renkama valdyba nam anksčiau gautą kores- 

• \ Malonėkite pondenciją, antrą sunaudo-
jVisi susirinkti. Bus taipgi ir 
prakalbos.

J. Mickus.

Jersey City, N. J.

Sime — aciu.
J. P. S. — Labai neaišku, 

i Netilps. ■
P. L. — Jūsų atsišaukimas 

i jokios naudos neatneš apart 
j vietos užėmimo. Tie, prie

5 d. gruodžio, vakare, L. S. kurių jūs kreipiatės, laikraš- 
S. 59 kuopos bus mitingas, ei o neskaito, o kurie skaito,

tai jiems nereikalingas tas 
atsišaukimas. Tarp tokių 

I žmonių reikia ant vietos gy
Bus išduota baliaus apys
kaita ir svarstoma kitokį 
svarbus reikalai. Todėl ma- 7u žodži’u darbuotis,‘Vne at- 
lonėkite atsilankyti ir atsi- ^šaukimai rašyti. Netilps, 
vesti naujų draugų.

Finansų Sekretorius.
A. Dzekei. — Nieko naujo. 

Netilps.

Bepartyvis.

Jersey City, N. J.
Šiomis dienomis atsibuvo 

J. Augučio su T. Zavišiute 
vestuvės. Visi svečiai links
minosi gražiai, tik reikia pa
stebėti, kad dar neužmiršo 
torielkų padaužyti, kas labai 
nepritinka. Pagaliaus, sve
čiai sumanė paaukauti Lie
tuvos gelbėjimo fondui ir su
metė $6.45.iUnigai pasiųsta 
Lietuvos gelbėjimo fondo 
kasieriui. Visiems aukavu
siems ištariu širdingą ačių, o 
jaunavedžiams 
kimo šeimynišk 
me. K. Meškauskas.

Nuo Red. Pavardžių au
kavusių netalpiname, nes 
gali išeiti nesusipratimai su 
atskaitomis. Manom, kad 
jas patalpins centralinė šel
pimo fondo valdyba.

ro pasise- 
e gyveni -

Montello, Mass.
Mūsų vadinamieji tautie

čiai su klerikalais šunis ka
ria ant socijalistų ir nurodi
nėja, būk jie nemokinti ir 
negali būti draugijų pirmi
ninkais ir tt. Tautiečiai gi 
suprantą visus galus ir esą 
atsakanti lietuvių vadai. Bet

0,7Dabar pažiūrėsime, kas to kasžin, ar ištikrųjų taip 
visko buvo vadovu . Kada P. yra? Štai, kaip draugijų

Kewanee, Ill.
Jau buvo “Laisvėj” minė

ta, kad L. S. S. 204 kuopa iš
rinko tam tikrą komisiją, 
kuri vaikščiojo po stubas ir 
rinko parašus, kad valdžia 
įkurtą valdiškus marketus. 
Rodosi, nekalčiausias darbas 
ir turėjo visi tam pritarti,

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

“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.

. . . 10c.

KNYGAS PASIRINK Iš ŠIO KN YGŲ 
SURAŠO:

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

apaštalų raštuose............. 20c.
Griuvėsiuose ................................... 15c.
Gyvas grabe ................................... 10c.
Soctjaltzmas—kuomi jis yra Ir 

kaip it įkūnyti..............
Steponaičio raštai ....................... 11.00
ženyba ir žmogaus gyvenimo sie

kinys .................................

.. 15c.

c/>

Adresas:

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



JUOKŲ KĄSNELIAI.

Šventas Petras: — Viešpatie, vokiečių kareiviai 
danguje pakėlė maištą. Jie reikalauja alaus ir vokiškų 
dėsni.

Ponas Dievas: — Jų reikalavimą tuojaus išpildyk. 
Kada gi pribus daugiau Rusijos kazokų, tuomet męs 
juos pasiųsime į peklą.

. DĖKOJIMAS
Suvienytų Valstijų Prezidentas jau ap

skelbė DĖKOJAMĄJĄ ŠVENTE.
Tai dienai besiartinant, maloniai kvie

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

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

KAPITALAS IR ATSARGA DAUGIAU 
KAIP $4.500 000.00

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas LaSalle ir Washington Sts.

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Ansonia, Conn. — Mūsų 
miestelyje pradėjo darytis 
tokie stebuklai, kokių pasau
lis dar nematė. Visi męs ži
nom, kad kada-tai Kristus 
padarė didelį stebuklą, pa
versdamas vandeny į vyną. 
Bet tasai Kristaus stebuklas 
— tai tiktai menkniekis, su
lyginant su tais stebuklais, 
kokie dedasi pas mus. Tik 
klausykit. Mūsų miestelio 
tautiečiai (kurių tėvu yra 
ponas Tareila) seniau turėjo 
galvoje smegenis. Bet štai 
atvažiuoja daktaras Šliupas 
ir tąsias jų smegenis paver
čia Į palaidus tautiškus barš
čius. Po visuotinam seimui, 
ponas Tareila sumanė tau
tiškus barščius pašventyt ir 
su tuo tikslu parsikvietė ku
nigą. Prasidėjus nobaženst- 
vai, pasidarė antras stebuk
las — palaidi tautiški barš
čiai pavirto į katalikišką ko- 
šelieną. Pasibaigus noba- 
ženstvai, klausom, žmonės 
kalba ir apie trečią stebūklą. 
Mat, ant šios nobaženstvos 
geri katalikai susirinko su 
maldaknygėm. Ogi išėję 
laukan žiūri, kad kišeniuose 
vieton maldaknygių guli ply
tos . Vadinasi, maldaknygės 
pavirto į plytas.

skutinę večeriją” tautiškoj 
i estauracijoj. Kadangi bu
vo pusėtinai išalkęs, tąi už- 
siorderiavo didelį bliūdą lie
tuviškų kopūstų, kuriuos 
tuojaus išmaumojo, nusi
šluostė barzdą ir klausia vei- 
terį: “Kiek čiažini už tuos 
kopūstus?” — “Penkiolika 
centų”, — atsakė veiteris. 
“Bet tamista... ten buvo net 
kelios musės”—sušuko išpū
tęs akis generolas. — “Aš už 
muses ponui nieko extra ne- 
čiažinu, — paaiškino veite
ris.

Netiki.
Vaikinas: — Ach, mano 

brangi Onute, prislegiu 
prieš tą dangišką žvaigždu
tę, jogui neapleisiu tavęs iki 
grabui.

Mergina: — Ne, mano 
mielas! Aš norėčiau, kad tu 
taip prisiegtum korte prieš 
teisėją. Ilgavyžis.

Trupiniai.
— Kaip, tamista, jautiesi 

po pietų?
— Oi, blogai, tamistėle!
— Kas gi pasidarė?
— Aš valgiau vokišką 

“noodle” zupę ir francūziš- 
kai keptas bulves. Na ir kad 
pakėlė revoliuciją pilve, tai 
pone die gelbėk!

Pittston, Pa. Kunigas K. 
Asakaitis per pamokslą pa
sakė, kad visi tie, kurie ne
ėmė šliubo bažnyčioj, o gy
vena su moterimis — tai vi
si šunįs.

Bravo! Tokiais yra visi 
lietuviški kunigai, nes jie 
gyvena su moterimis be jo
kio šliubo.

Worcester, Mass, “šakei” 
linksma Worcestery gyvent. 
Na ir kaip čia nebus links
ma, kad pakabino ją links
miausioj daly miesto, kur 
kožną dieną atsibūna kelios 
lietuviškos vestuvės. Muzi
kantai griežia ant įvairių ar
monikų, taip kad klausyk ir 
gerėkis meliodijų gražumu. 
“Šakės” komendantams net 
kojos sutino nuo trepsėjimo. 
Mat, dar jauni vyrai, tai ir 
jiems norisi šokti.

Worcesterio lietuviai, 
rengdami iškilmingas vestu
ves, duoda progą svetimtau
čiams susipažinti su lietuvių 
dmla. Worcesterieciai ge
riau išgarsiną lietuvių tau
tą, negu Gabrys su savo biu
ru.

Wilkes-Barre, Pa. Mūsų 
tautininkai (ex-socijalistai) 
pamylėjo ne tik Šliupo žo
džius. bet ir jo ilmis niaukus 
ant barzdos. Keli iš jų jau 
pradėjo au*rint tokius plau
kus. Tik bėda, kad neauga. 
Turbūt alus nušutina.

Brooklyn. N. Y. Jo dide- 
nvbė “vvčhi” ^ene^olas Ga
brys, prieš išvažiuosiant į 
Angliją, užėjo pavalgyt “pa-

— Kaip tu geriausia galė
tum išreikšt savo meile prie 
jos?

— Aš myliu ją, kaip anar
chistas bomba!v

* *
Austrijos kareivis sako sa

vo aficieriui:
— Mūsų ginklai visai neti

kę, negalim kariaut.
Aficieris atsako:
— Ir ačiū ponui dievui, 

nes visvien klius msams.

— Kodėl, Jonukai, bent 
pusę savo obuolio neduodi 
sesutei?

— Aš jai daviau visas sė
klas. Tegul pasėja, tai turės 
visą pūrą obuolių.

*

J. Vanagaitis, atvykęs su 
prūsiška kariumene į Sei
nus, sako “Šaltinio” redak
toriui:

— Dabar, kunigėli, turi 
klausyt Prūsų valdžios, nes 
kiekviena valdžia pono die
vo leista.

Kunigas atsako: — Palau- 
kie valandėlę, brolau. Dar 
nežinau, į kurią pusę pūs vė
jas.

♦* * °
— Kodėl rusams ne taip 

labai sekasi voikečius muš
ti?

— Ba rusai neišmanėliai. 
Jie vis atakuoja vokiečius 
prieš piet. Reikėtų atakuot 
nn nietn. nes po pietų vokie
čiai kvaili.

Kakarieku.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ IMMIGRANT^ AELPIM. 
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. Vaičellunas, 38 Farley 
Ave., Newark, N. J.

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

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ "LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

Jenne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 
A ve 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. Beišis, 173 N. 
Fremont Ave.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

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

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.

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

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

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

6 kuopos, Export, Pa.
Motiejus Matuszis, Pirmininkas.
Juozupas Wiczus, Pagelbininkas.
Martinas Grigaleviče, Protokolų Se

kretorius.
Jonas Pūkas, Finansų Sekretorius.
Antanas Trakas, Kas'erius.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

Sekretorius K. čiuberkis, 183 Roebl
ing St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Repeticijos atsibūna kas pėtnyČia 
“Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 
8 vai. vakare. 

----- ------- y----
LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 

DRAUGIJOS VALDYBOS IR 
KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI: 
Centro Valdyba:

Pirmininkas M. A. Liberis, 283 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius J. Petravičia, 264 Front 
St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
3. Kuopos White Plains, N. Y.—V. 

Žukas, Off C. Deutermann, Lake St., 
White Plains, N. Y.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININKŲ 

ADRESAI:
Prėzidentas 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.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
Chicago, UI.

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

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

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

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

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

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

Philj-Jelphia, Pa. 
Iždininkas 1) K. Šidlauskas

226 W. Broadway, So.Boston. Mass. 
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 
kasičriaus per Finansų Raštininkų 
T. M. Dundulį, 101 Main St., Danville, 
UI., kuris bus po kaucija $1,000.

Extra! Extra!
PRANEŠIMAS.
Broliai lietuviai! Prane

šu, kad aš visas geriausias 
žemes, kokios buvo Peacock, 
Little Manistee River, Irons, 
Dublin ir Wellston apielin- 
kėse, išpardaviau dėl 318 lie
tuvių farmerių, liko tik pra
stosios žemes :smėlynai, ba
los, pūsčios. Aš palikau tas 
prastas vietas, tegul sau ži
nos kiti agentai. Aš dabar 
persikėliau į vakarus, už 13 
mailių nuo savo didžiausios 
lietuvių kolonijos, į Scottvil
le, Mason Country, Mich., 
kur randasi geriausi ir der
lingiausi laukai visose Mi
chigan ir Wisconsin valsti
jose. Geresnių laukų nera
site niekur, 9 mailės iki por- 
to Ludingheno, kur laivai 
plaukioja tarpe Chicagos ir 
Mihvaukees. Žemė juodže
mis, riebi su moliu, javai iš 
riebumo išgula. Keliai žvy
ruoti, laukai lygus. Scott- 
villės miestas—tai centras 
lietuvių visame steite. Yra 
javų melnyčia, farmeriškų 
produktų vėrauzė, siūlų fab
riką ir daug kitokių išdir- 
bysčių, iš kurių farmeriai tu
ri didelę naudą. 4 katalikų 
bažnyčios, teatras, visos vi- 
gados dėl farmerių.

Aš turiu toj apielinkėj vi
sokių farmų ir žemių ant 
pardavimo. Adresuokit ši
taip :

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank,

Scottville, Mich.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.................. ..... $1.00
Kraujo Valytojas......................... $1.00
Vidurių Reguliatorius................... 50.
Trojanka....................... 25c, 60c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

K0STUMIER1ŠKAS KR1AUČIUS

i

metų.
puikiai atliktas
išplatino mums

Geriausi mūs pa-

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

Mūsų 
darbas 
biznį.
garsinimai, tai užganėdin
ti kostumeriai.

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

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

Su didžiaus’a paguodone 
SCHNEIDER BROS.

SCHNEIDER BROS.
JSt., Brooklyn, N Y.

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

Mes nieko bendro netu rime su kitais štorais.

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?

109 Grand St.,

Jeiįfu taip, tai visuomet 
eik j J. MARTINAIČIO 
Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

Mokykla Angly Kainos
Yra tai vienatinė mokykla, kur; duoda piln 

užtikrinimą išmck uio angliškos kalbos, laba; 
trumpame laike

DIENINĖ 1K /AKAKINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas:

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

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta- 
voras gera ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

TeIefonas[885.Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
k skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsit.

•1 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Tel. 2884 Greenpoint.
Puikiaxvia rietą lietuviams pas
P. ORAUG

Skanus alui, 
gardi arielka, 
•liūs, visokis 
f ynas, kvepin
ti cigarai, Ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
aitingų Nepa
mirškit 41o« 
asakančiausioi 
vietos, o buait 
sžganėdinti.

Brooklyn, N. Y.

Sergantieji Lietuviai I 
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

■avaitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- ' 
metinėje jkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina- 

/ mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

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

ką turite daryti, idant gelbėti I 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą.

Į Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijhną kraujo, tekėjimą kraujo, f 
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 J 
garsų

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

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniaia 
auo 10 ryte iki 4 po pietų.

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

PIRMUTINIS t-IEI VV|AKAS:nEW".VORKE

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS
*

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

GEO. J. BARTASZIL’S ir .1. P. WAS1LIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring Street SOUTH BOSTON MAASNEW YORK CITY, N. Y. nusiurv, MASS

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Telephone 652 Newton.
R. KRUČAS

FOTOGRAFAS 
ir MALIORIUS

152 Perry Avenue,
Kampas Clermont Ave.

MASPETH, N. Y.

KONCERTINIS
TOURNEE

Miklus Petrauskas, pradėjus iŠ 15 d. 
lapkričio, pasirengė duoti ei'ę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegul 
susižino su

M. PETRAUSKU
Thomaa Park, So. Boaton, Matt.

Grasi! St
Palei Wythe Ave.

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

Akušerkaj
Pabaigi) h! kurną Woman* Medical

College, Baltimore, Md. yPasekmingai atlieka savo darbą prlo £ 
Himdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 
pagelba Invalidose moterų ligose.

F. Stropiene,“tV.‘; fSO. BOSTON. MASS. »’

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

APTIEKA
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

2263Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

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.

KADA TU GIMEI?

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

A. ŽVINGILA
P. O. BOX 3232, BOSTW
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Atsišaukimas j Pittsbur- aukų rinkimui. 4
Todėl visos Pittsburgo ir 

■ apielinkės lietuvių draugijos 
i yra kviečiamos dalyvauti ta- 
i me suvažiavime.

Kas tik atjaučia vargui ir 
. ašaroms mūsų brolių Lietu
voje—tegul subruzda veikti. 
Meldžiame draugijų daly
vauti tame suvažiavime, pri- 
siunčiant delegatus ir sutei-

go ir apygardų 
draugijas.

Jau valanda laiko, kaip A- 
merikos lietuviai darbuojasi 
sušelpimu nukentėjusių nuo 
karės savo brolių Lietuvoj. 
Iš visų Amerikos kampų 
plaukia aukos į Lietuvos 
Šelpimo Fondų, įsteigtą Ant
ruoju Visuotinuoju Ameri
kos Lietuviu Seimu.

mandatus. < 
________________ I Suvažiavimas atsibus 20 d.

Tik mūsų Pnttsburgo lie-1 gruodžio, 1914 m., Lietuvos 
tuviai labai mažai atjaučia Sūnų svetainėje, po num. 
tam darbui. Kasžin kodėl?,^0 Belmont St, N. S. Pitts- 
Rodosi labai mažai tokių 'burgh, Pa. Suvažiavimas 
draugijų, kurios būtų prisi-įatfi(larys 12 vai. dieną, 
dėjusios prie Lietuvos Šelpi- )°J pačioj svetainėj, 7 vai. 
mo arba būtų išrinkusios'vakare bus prakalbos apie 
tam tikrus komitetus, kurie Lietuvos padėjimą. Atsilan- 
darbuotųsi aukų rinkimo darkykite kuoskaithngiausiai. 
]yke. j Rengimo Komisija:

burgiečių atsilikimą, Augš- 
Čiausios Preglaudos Lietu
vių Amerikoj draugija, pri
tariant kitoms draugijoms, 
nutarė sušaukti Pittsburgo
lietuviu suvažiavima ant 20 s’uo antrašu:

v *

Rengimo Komisija:
J. K. Mažiukna.
J. A. Rinkas.
Jokūbas Czesnus.

P. S. Draugijos, turinčios 
kokius užklausimus arba į- 
nešimus, malonėkite siųsti

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau savo pusbrolių Petro ir* 

Dominiko Bagdonų Kauno gub., Tel
šių pavieto, Pavandenės parapijos, 
Lauriškės dvaro. Vienas kaip Ameri
koj 9 metai, o kitas 6. Pirmiaus gy
veno Philadelphia, Pa. Jei kas žino
te, ar jie patys meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

P. Žukauskaitė
P. O. Box 377, Krankliu, N. 11.

(94—95).

Pajieškau kaimynų Vinco, Jono ir 
Antano Ratkų, Kauno gub., Panevė
žio pav., Lenkavos parapijos, Udeikų 
kaimo. Turiu svarbų reikalų, todėl 
meldžiu atsišaukti arba kas žino pra
nešti.

V. Burkas
Box 137, Glendale, W. Va.

Pajieškau draugo Jono Milašaucko, 
Suvalkų gub., Senapilės pav., Garlia
vos miestelio. 2 metai atgal gyveno 
Des Moines, Iowa. Meldžiu atsišauk
ti, nes turiu svarbi) reikalų.

J. Margeviėius 
’005 Gideon Court, Racine, Wis.

Pajieškau dėdės J.Smolensko ir pus
iu olio R. Radžiukino. Abu Suvalkų 
gub., kas žinot, malonėkit pranešti.

V. Radžiukinas
235 Oat All., Shenandoah, Pa.

Pajieškau draugo J. Naudžiuno, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Papilio 
parapijos. Girdėjau, kad gyvena apie 
Bostonų.

Meldžiu pranešti, jei kas žinote.
P. J. Staliūnas 

Uote] Washington, Aberdeen, Wash.

d. gruodžio, 1914 m. Tame 
suvažiavime galėsime ge-.

J. A. Mažiukna 
till Market St.,

riau apsvarstyt apie tuos N. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Jono Siugdinio, Suvalkų 
gub., Marijampolės pav. Kas žinot, 
malonėkit pranešti.

A. Balkumis
31 So. Plum St., Mt. Carmel, Pa.

Pajieškau uvuu
Kauno gub., Panevėžio pa- 
kų parapijos.
Amerikon ir norėčiau su ji 
n.oti.

— uono rKobeliuno, 
r-., Vabalni- 

Aš neseniai pribuvau 
'i omi susiži-

Joe Kobeliunas'
10 Cottage St., Bridgewater, Mass.

Pajieškau draugo Prano Vizbaro, 
Kauno gub., Ukmergės pav., Ruzgių 
kaimo. Pirmiaus gyveno Rochester, 
N. Y. Me’džiu atsišaukti.

Felix Skleris
6805 Worley Ave., S. E.

Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugo Juozapo Mikėno, 
20 metų senumo, 19 mėnesių jau kaip 
gyvena Amerikoj, paeina iš kaimo 
Varilėnų, Traupio parapijos, Taujėnų 
valsčiaus, Ukmergės apskričio, Kauno 
rėdybos. Prašau atsišaukti po tokiuo 
antrašu:

K. Seredzis
1136 Cedar St., Raymond, Wash.

kaimyno Povylo Dravidžiaus. P. Gu
ra Ukmergės pav., Skopiškio parapi
jos, viensėdijos Slaniuliškio. P. Dra- 
vidžius, Kupiškio parapijos, sodžiaus 
Kuosėnų, abu Kauno gubernijos. Jie 
patys ar kas kitas meldžiu pranešti, 
už kų būsiu dėkingas.

K. Gudis
6805 Worley A ve.,S.E.,Cleve’and,Ohio

Pajieškau Sofijos Jucaičiūtės. Lap
kričio 6 1914, atėjo te’egramas iš Ellis 
Island, N. Y., kuriame reikalavo $20; 
ant telegramo pasirašęs John Lauce- 
wicz. Pinigai buvo pasiųsti, vienok 
merginos nesulaukėme. Užklausta 
buvo John Laucewicz, jis neatsako 
nieko. Dabar abejojimas yra, kur tų 
merginų padėjo iš Ellis Island. Gal 
pardavė j prostitucijos namus.

Jeigu pas kų pribuvo minėta mergi
na, praneškite šiuo antrašu:

T. J. Kučinskas 
10900 Michigan Ave., Room 6—7, 

Roseland Chicago, 111.

RsMBisji Skausmai
yra (ai įkyri liga. Jeigu 
jus vargina panašus skaus
mai, vartokite

Severas

Pajieškau savo brolio Kazimiero Ja- 
sinsko, jau valanda kaip Amerikoje. 
Męs paeiname iš Kauno gub., to pa
ties pavieto, vol. Betigalos, iš dvaro 
Lintėnij. Malonėkite pranešti, jeigu i 
žinote, kur randasi mano brolis, aš už 
turbacija atlyginsiu kiekvienam. Tu
rėdamas svarbius reikalus, jau seniai 
jieškau progos pajieškoti, dėlto, kas 
žinote arba jis pats malonėkite atsi
šaukti šiuo adresu:

K. Jasinskas
111 Molbery St., Easton, Pa.1

Pajieškau Simano Mikailos, parapi
jos ir kaimo Veiverių, Senapilės pavie
to, Suvalkų gub., girdėjau pirmiau gy
veno Brooklyn, N. Y., iš amato yra 
kriaučius. Prašau atsišaukti, nes tu
riu labai svarbų reikalų. Taipogi 
prašau ir kitų draugų, nuo mūsų kraš
to, kurie mane pažįstat, parašykit 
laiškelius Į mane.

Joe Raulinaitis
Savanna, Okla.

Pajieškau pusbrolio Petro Gūros ir

NAUDOKIS IR KITAM PASAKYK!
Matydamas, kad jau prasideda lai

kas dovanų, aš paskiriau tokia dova
nų, kokios nei vienas nėra paskiręs. 
Geriausia dovana — tai laikraštis. 
Taigi kas užsirašys pas mane laikraš
tį vertės $2.00 ir prisius $2.25, tas 
gaus kilų laikraštį dovanų ant čielų 
metų vertos $1.00 . Kas užsirašys lai
kraštį vertės $1.50, tas gaus laikraštį 
ant pusės metų tos pat vertės. Kas 
užsirašys dienraštį “Naujienas”, tas 
gaus laikraštį dovanų vertės $1.50.

Pas mane galit užsirašyti šiuos lai
kraščius: “Laisvę”, “Kovų”, “Tėvynę”, 
“Naujienas”, “Jaunųjų Lietuvų”, “Ke
leivį”, “Amerikos Lietuvį”, “šakę”, 
“Veidrodį”, “Dilgė’es”, “Vienybę Lie
tuvninkų”, “Rankpelnį” ir “Ateitį”.

Jei nenorėtum laikraščio dovanų, tai 
gali gauti dovanas knygomis los ver
tės. Naudokitės proga, nes dovanas 
duosiu tik iki Naujų Metų.

Pinigus siuskit šiuo adresu:
P. A. DĖDYNAS,

5 Diamond St., 
Worcester, Mass.

St. Louib, Mich.

MUILAS

S"/era’s Medicated S^n Sm 
c.vios Gydantis, Odini* Muilas).

Puikia ns i s maudymui.
U.ntuoja 25 centus.

"Severos Gothardi^kas Alie
jus greitai ir pasekmingai vei- 
I ia. Ai turėjau kojose retttna- 
t-.kus skausmus ir negalėjau 
raikscioti. bet po kilių patepi
mų su Severus Got kardiškuoju 
Aliejum jau-i uosiu visiškai svei
kas. Visuomet laikysiu tatai sa
vo npH-o-. Mano du sunai 
PJ-rė jįjį, kaipo gera tepalą nik- 
st< įėjimuose ir išsisukimuos* 
iš priežasties sunkaus darbo. 
Minėta gyduolę rekomenduoja
me visiems kurie kenčia reu-

i ūkinių.”

S - Gothard Oil 
o apturėsite greitų palengvinimą. Jįjį nurodome nuo 
neutaraliglškų skausmu, mėšlungiškų traukimų, niksterė- 
jimi.i ir nuo užsigavimo. Jo veikmė yra gerbus išaiškin
ta vir.-iuje pat ii pusią •• e laiške, kurį nesenai apturėjome, 
f.'uo d. .1 ir suiu'li/iru vartokite Severos Gothardiš- 
kąjį Abejų. Kautuoja 25 ir f.) centus.

Al5\MS IR SUAUGUS

SEVERO TAB-LAX
Cukrinis vidurių suIIuoruo- 

t ojas.
Kaštuoja 10 ir 25 centus.

aptic korius n<gah’Ų išpiloj u jo t

W. F. SEVERĄ C0
< .lu.kitv joki’/ u/vaduoty Jeigu 

10, tai pai ili aukite tjesjog nuo

Cedar Rapids, Iowa.
tftilll

Netrotikite vilties! Jeigu plikas :t 
plaukai slenka; tūkstančiai jau liko1 
išgydytais. Gydymas DYKAI!
I)r. B run d z. a Co., Sta. W., B’lyn, N. V

ANT RAN DOS.
Išsirandavoja geras kambarys del 

dviejų vyrų. Norintieji gero kamba
rio atsišauki* pas

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

SA K RO V A KNYGŲ.
Knygas ga’ima gauti lietuvi Akoj*, 

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

Reikalingi agentai ir išpardavinSto- 
ai po visus miestus. Reikalaujant ka- 

-.aliogo ar atsakymo, reikia pasiųsti ui 
* c načtos ženklelį

” MII, * r’Gvcą
25—21x1 St., So. Boston, Hub-

TURĖK MUZIKA SAVO NAMUOS
Pilni namai linksmybes iš vieno gramafono. Pasirink sau vieną

_______________________   ____________ __________S. --   - - . -   —   , ■  ----------------------------------------------------------------------- - --------------- --- - Į  - -.1. v - ■ ■ ' '

No. t “IMPROVED R()YAI.”.Mo- 
toras su dviem sprenžinom yra ar- 
žuoliniame baksuke. Baksukas yra 
141 colių platus ir tiek ilgas. 7A co
lio augštas. Kaina.................$35.00

“Premier” type Brown mašina su 
dubeltava sprenžina, padarytas iš 
aržuolo. Vienas iš geriausiu.

Kaina ........................................ $50.00

No. 3. “IMPROVED CHAMPION” 
padarytas iš aržuo’o. Tikrai pui
kus gramafonas už vidutinę kainų. 
Kaina .................................................$25.00

No.10. GERAS GRAMAFONAS už 
visai žema kaina. Kaina . . . $15.00

No. 23. S. VIRŠUS 
vinis balnelis, skūrinė.- 
ei’ės klevinių, 6 komple’

ii L plieniniai balsai, k <•- 
dumples su 16 lenkimii. 3 
ai balsų. Kaina . $21.00

No. 22. S. VIRŠUS Ggxll colių. 3 eilės klcvišių. 
31 perlinis klovišių guzikas, 18 perlinių bosų klevi- 
šių, •> kompietai balsų. Kaina ...................... $19.00

Columbia, dainos ant dviejų pusių, 
ir Victor rekordai su. puikiausioms

4. .4JĮ tų 
°

-g

M

O .
-S •

No. 17. B. VIRŠUS 58x11 colių. Kaina . ./. $7.00

“Leader” gramafonas $75.00

No. 15. L. Misinginiai balsai... Kaina $6.50.

7^
\ . •*

l; . * ■

No 7279. “GLOBI'”- Vienna rūšies armonikai su 21 perliniu klevt- 
šiu 12 balsu 4 eilės plieniniu balsu. 12x6t coliu didžio, su medin* 
G^vnele. Kaina

' ID

14.L MKaTJa

įHli'r

nai. 1‘risiziu 
Tokjų pati su

8 bosai, plien 
an. Kaina 
u 1 ni’sl>,'!.- ia’

........... 124-M
K aina

Concertina Kainos nuo 75.00 iki $135.04.

Jonas Girdės
103 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

H HI ■



DR

mento buvo pranešama apie susil.inkilnas įltsibus 6 d.
gruodžio, 1914 m., turėjo būt

stančio

t

Atsiųskite mums nore kiek pi
nigų ant rankon, o męs jam* 
nusiųsime muzikališką instru
mentu, kokj JU” O k norėsite.

Toks pat Armonikas 
21 plieninių k Ispanų, 12 basų 

Vertės $25.00, tik už $14.20

su 21 periu kleviniu, 8 basais 
Vertes $18.00, tik už $7.00

‘"V;XGRAFAFONAS
Su 12 Lietuvišku dainų, vertės $45.00,
Atiduodame tik už .............. $19.50

Iqgrafafonq tevarantuojeme ant 10 netį.

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPAUDAVIMO NHW YORKB DAR NIEKAD NEBUVO

M. A. Liberia.

išsigydyti, ly-

Kom. Narys.

36

Schneider Broliai

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS boi 
naujausio mokslo 1 r ką vei
kla daryti npslr^uH, taip-pat 
ir kur.Įęreit 
pini ta knyga

Ir vėl nrivatiškas bankas I Kada inyhmasi9 »u.gri®°r 
subankrūlijo. | J° P

Pnvatiški bankai bankiū-. Tkt matot> kaip mflsų Ue_ 
■ja, kaip is pyp cs. Uta‘-| tuviai gyvena ir kaip jie lai- 

ninko vakare numos depozi-; ka afeįdžia 
toriu susirinko ties durimis • 1 
Cass’o bankų. Cass turi taveismis.
bankus—New Yorke ant Es-‘ 
sex St., Harleme ant Madi-i 
son Ave. ir Brooklyne ant’

Cass yra žydelis. Didžiu-, 
ma depozitorių taip-pat žy-| 
deliai. Žmonės apie bankų 
uždarymą patyrė jau iš ryto,' 
kuomet pamatė ant bankų; 
durų apgarsinimą, kur var-|

Dr. F. Matulaitis dabar 
priima Igonius kasdien nuo 
7 vai. iki 9 vai. vakare po 
N o.229 Bedford A ve., Brook
lyn,N. Y. Telefonas Green- 
point 2017.

Klaidos atitaisymas
L. S. S. 19 kuopos sekreto

rius apskelbė “Kovoj”, jog 
L. S. S. 19 kuopos mėnesinis

uždarymą.
Išviso depozitoriųdepozitorių yra d gl.U0(lži()i 19į4 m„ 2 vai. 

5gu p^antro tuk- |)() pi«t> ))() ’num

t >i.l'y«lnant .v‘saI, Gerbianiieji draugai, ma- 
tnimpa ne laike pas Abra- L -kį ska(tlingai aUilan-
omų nuvažiavo Grpchowski, k j ateinanfio susirin.

del. Kiek anksčiau suban- nes, ‘ 'r • 8
krfitvio Iiišof-is .svarbių reikalų delei apsvar-

n'Li ■ i stynio. Taipgi nepamirški- Brooklyniskiai depozito- . J . 1 ,riai Cass’o banko turčs jau ile • <li aUgU
savo susirinkimą ant Moore *,llsllas^ 1 l>Ht a >I)S'
St. po N.186.

Taigi, ir vėl vargdienių 
milijonai nušvilpta.

Kada gi žmonės susipras, J 
kada nesiduos išnaudoti?.
Kada sužinos, kad geriausiai 
nešti pinigai i pačto bankas.

Ta

Gera Pro^a Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

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

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

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

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, širdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No- 
siesj ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisverimus gydome 

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IK 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 ligų 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagelbos.

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

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

DR. J. C. BROWN
50 W. 36-th St., arti 6-th Ave., New York,',N. ¥•.

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

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

Lietuviški Rekordai su visokioms dainoms. Galima rašyti ir rusiškai.
Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite k a ta togo.

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

New York.
29 d. p. 1’. Bartašiaus sve-Į 

tainėje drg. A. C. Herman j 
skaitė prelekcija apie Medi
ciną ir stebuklus.

Paskaitoje aiškiai buvo iš
rėdyta, kokia daugybė žmo
nių turėjo žūti be laiko, ko- 
leik žmonės gydyt i stebuk
lais. Buvo pastebėta, kad 
tūkstančiai mokslo vyrų žu
vo už tyrinėjimą arba išradi
mą įvairių gyduolių.

Paskaita buvo aiški. Pu
blika buvo užganėdinta.

Po paskaitos buvo klausi
mu. kuriuos puikiai išrišta.

Praėjo Thanksgiving die
na.

Dar niekuomet New Yor
ke nebuvo taip didelių eilių 

■ duonos prašytojų prieš duris 
labdarystės draugijų, kaip 
šiais metais.

Ties Bowery misija susi
rinko ilgiausia eilė duonos 

(prašytojų.
Ateina šaltoji diena. Kas 

bus toliaus? Miestas visai 
nesirūpina bedarbiais. Ku
nigai tik gazdina žmones so- 
cijalistais, o plačiosios žmo
nių minios, kaip nesusipran
ta, taip nesusipranta.

Nedėlioję, 6 d. grudžio, 
Tautiškame Name, 101-103 
Grand St., bus prelekcija. 
Skaitys drg.J.Jukelis iš New 
Yoi’ko temoj: “Alkoholis ir 
kaip jis atsiliepia ant žmoni
jos”. Pradžia 2 vai. po pie
tų.

Prelekcijas, kaip jau žino
ma, rengia penkios draugys
tės: L. A. D., Liet. Siuv. IJni-

Dr-stė ir M. P. S. 1 kuopa.
Kviečiame kuoskaitlin- 

giausiai atsilankyti.
Komitetas.

Nedėlioje, 6 d. gruodžio, L. 
S. S. 20 kuopa rengia prakal
bas. Kalbės drg. L. Prūsei- 
ka ir J. šaltys. Prakalbos 
atsibus Columbia svetanėj, 
kampas 24 gatvės ir 3 Avė., 
So. Brooklyne. Pradžia 3 
vai. po pietų. Komitetas.

Nedėlioje, 20 d. gruodžio, 
L. U. P. Kliubas ir L. S. S. 52 
kuopa rengia paskaitą, kuri 
atjįbus G. J. Bartašiaus sve
tainėj, 498 Washington ir 
kampas Spring Sts., New 
Yorke. Skaitys drg. M. M. 
Račiūtė-Herman temoj: 
‘‘Moteris ir karė”. Pradžia 
3 vai. po pietų.

Komitetas.

MUZIKAUsKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORI^KU 
DAIKTU KRAUTUVE.

Išgydau Vyrus Greitai

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo Ilgų apsl- 
saupjotl.

Kalbama, kad su bankrū- 
tyjusį bankierį Siegeiį išnau- 
jo mano patraukt teisman 
pagal naujus apkaltinimus.

Mat, žmonės pasipiktino, 
kad perdaug lengvai jisai 
nubaustas. Ką tai jam gi
liuoju užsimokėt $1,000 bau
smės, kuomet jisai nušvilpė 
milijonus!

Susirinkime, kuris atsibu
vo 17 d. lapkr., Scenos Mylė
tojų choras susivienyjo su 
“Vyturėliu”. Naujas vardas 
priimtas “Harmonia”. Tiks
las draugijos kelti ir platinti 
dailę tarpe lietuvių.

Jau nutarta pradėt mokin
tis naują veikalą “Birutė”. 
Repeticijos bus pas p. P. 
Draugeli kiekviena utamin- 
ką.

26 d. lapkričio ant Little 
gatvės buvo toks atsitiki
mas: B. laikė du burdingie- 
riu. Vienas iš jų įsimylėjo į 
B. žmoną. Suprantama, pa
kol nebuvo B. girtas, tai nie
ko nesakė, bet begerdami alų 
susipyko ir B. metė stiklu su 
alum į savo pačios mylimąjį 
J. Tas spėjo nusilenkti ir 
stiklas išlėkė per langą. Tuo
met antras burdingierius 
pagriebė B. už rankų, o J. 
pradėjo jį šukuoti. Ir taip suy 
šukavo, kad reikėjo pašaukti 
gydytoją ir policiją. Gydy
tojas B. susiuvinėjo galvą, o 
policija J. suareštavo. Su
prantama, kaipo kaltintojas, 
B. turėjo suareštuotąjį paly
dėti. Bet kada B. sugrįžo iš 
policijos, tai pati jam tokią 
pirtį suruošė, kad paskui tu-

ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS" netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokią ligą gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikrus tevas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrą Ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų Ir aiškiai, atvirai taip išdžs- 
tlnžja, Jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterėf labai reikalinga turžti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir Jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site-

ŠITA KNYGA iUlustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojiroų su visokiomis paslaptybžmis 
užaugusiems žmonžms tinkamo.

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

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartos^ Hakaratas, reikia perskaityt kny
gų "Daktaras’!, nes didelės daugybes žmonių, 
kurie tik perskaito šitą knygų, išsigydė.

TODĖL, ka$l ta knyga d8t labo visuome
nes išduota, tai kiekvienas jų apturžs VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teipt

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PrilLADELPHIA, PA.
TEMYKTT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo W iš 
ryto iki 4 po pietų. Nedalioj iki 3, o utarahs* 
kc Ir pitnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

KONSTITUCIJA
Laisvos Progresyviškos Draugijos 
Laike Ligos, Mirties ir Kelionės.

po vardu 
LIETUVIU KELIONEI PAŠELPOS 

DRAUGIJA |
Lithuanian Travelers Aid Association

Uždėta 3 d. Gruodžio, 1912 m.
BROOKLYN, N. Y.

(Įkorporuota).
(Tąsa).

Priderystė Finansų Sekretoriaus.
1. Finansų sekretorius turi tvarko

je vest finansų knygas, kurios yra jam 
priduotos. Priimdamas pinigus, įei
nančius į kuopos iždą, turi užrayti į 
finansų knygą, t. y. mėnesinių mokes
čių įplaukas ir taip pat įrašyt į kiek
vieno užsimokančio sąnario knygutę 
ir pasirašyti, kaipo priėmėjas pinigų. 
Po užbaigimui susirinkimo turi paduo
ti kasieriui, kad pasirašytų, kaipo pa- 
liūdyjimą, kad kasierius pilnai sutin
ka ir tikrai tiek priima, kiek finansų 
sekretorius priėmė nuo sąnarių.

2. Nuo kiekvieno susirinkimo turi 
priduoti protoko’ų sekretoriui, kiek
vieną kvartalną susirinkimą išduoti 
raportą kuopai, kurie yra suspenduo
ti nuo pašelpos ligoj ir kurie stovi ant 
išbraukimo. Ant kiekvieno išmokėji
mo turi užsirašyti į knygą kvitos nu
merį ir pinigų sumą.

3. Finansų sekretorius turi prižiūrė
ti ir reguliariškai reikalaut mokesties 
iš narių ir kurių yra užsitraukus mė
nesinė mokestis už.tris mėnesius, tad 
turi pasiųsti laišką su paaiškinimu da
lyko ir paprašyt, kad ant sekančio su- ____ ________ „ ___ .c
sirinkimo pribūtų ir užsimokėtų rei- Į clgiantįs priešingai draugijos įstaty- 
kalingus mokesčius į dr-jos kasą. | mams, tau gali papult po bausme pa-

Priderystė Kuopos Iždininko.
1. Kuopos iždininkas, priimdamas 

tokią tarnystę, turi padėti kauciją, o 
suma kaucijos bus paga’ kuopos nuta
rimą ir kaucijos pinigai turi būti padė
ti ant draugijos vardo (Lithuanian 
Travelers Aid Association), už ku
riuos gauna bankavą nuošimtį. Visus 
draugijai prigulinčius pinigus jis turi 
priimti ir kada yra reikalas išmokėti 
su pasirašymu sekretoriaus ir kuopos 
pirmininko, be kurių negal būt išmo
kėta nei mažiausia suma pinigų.

2. Kuopos iždininkas neturi tiesos 
pas save laikyti daugiau jo uždėtos 
kaucijos, bet pasidarius daugiau pini
gų kuopos ižde, tad turi būt pasiųsta į 
centrą.

Priderystė Prižiūrėtojo Knygų.
1. Prižiūrėtojas knygių turi kiekvie

name susirinkime būti ir visas įplau
kas auraŠyt į savo knygą, kokia yra 
jam duota, ir žiūrėti, kad viskas būtų 
teisingai finansų sekretoriaus surašy
ta į finansų knygas ir ant kvartalno 
susirinkimo išduot teisingų raportą. 
Jeigu nužvelgtų ką nors iš finansų se
kretoriaus, tad turi tiesą pranešti ant 
mėnesinio susirinkimo ir pareikalauti, 
kad kas tr|s mėnesiai turėtų būt iš
rinkta tam tikra komisija dėlei per
žiūrėjimo visų kuopos knygų.

Priderystė Komiteto Ligonių.
1. Ligonių komitetas susideda iš 

dviejų kuopos narių, tik ant to laiko, 
kuomet yra reikalingas, ką paskiria 
sekretorius protokolų ir kiekvienas iš 
jų turi atlankyti ligonius sekretoriaus 
paženklintose dienose ir pasirašyti ant 

j blankos, kuri randasi pas kiekvieną 
ligonį, turi pasirašyti vardą ir dieną, 
kurioje atlankė ligonį, ir turi tiesą pa
klausti ligonio apie ligą ir kokius vais
tus vartoja.

1 2. Jeigu atlankytojai rastų ligonį

5.000 Katalogų Dykai,
katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainoms.
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

JONO KOVAKSO
Priima pinigus taupinimui ant 4% metams nuo šimto. Dabar jau vėl siun
čia pinigus į Rusiją,Lenkiją ir Lietuvą su pilnu užtikrinimu, kad pinigai ne
prapuls. Banka randasi po priežiūra valdžios steito New York, užtat jūs pi
nigai pilnai gvarantuoti per valdžią. Rejentinėj kanceliarijoj prie bankos pa
daromi ir užtvirtinami visokį dokumentai, kaip tai: doviemastys, kontraktai, 
aktai pirkimo ir pardavimo ir kitoki. Taipogi agentūra apsergėjimui (In
surance) gyvasties ir nuo ugnies. Visokios rodos—patarimai dykai. KAL
BAM LIETUVIŠKAI.

Dabar galima važiuot Į Rusiją.
Laivas “Dvinsk” išeis apie 5-tą dieną Gruodžio (December). šitas 

laivas bus paskutinis šią žiemą, užtat kas nori važiuot, lai atsiunčia $5.00 
depozito dėl užtikrinimo vietos ant laivo. Visiems pasažieriams parūpinu 
pasportus, pasitinku ant dypo ir palydžiu ant laivo.

Kreipkitės šiuo adresu:
JOHN KOVACS

GRAND STREET FILU A: 155 CLINTON AVE.
BROOKLYN, N. Y. MASPETH, L. I. N. Y.

VARICOm F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 
V /iIuLvLlLL. operacijos, arba apvyniosimų: skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos n u bėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PRAQT ATITIK AŠ gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 

1 A 1 i 1 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- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos. •
CYPU Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
kJ X 1 XXuXkz* rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arb i kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalinu 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 bledingų vaistųYTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirrnesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą iiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkites išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
C I A prne I IPAQ Naujos ir senos,biaurios ir įsisenėję.kaip 
OLAI IVO ui Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauiuliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
CT'L? I C"TTT IA WKydau pas luo«, kuriuo* daktarai jau buvo ataiaake Urydyti. Oy- 
O 1 1 dauba jokiu operacijų, »kaustau ir neatitraukiame nuo bhmio.
Tuojaus duodame Palentrrinlmą. AA neapsiimu įlydyti tu. koriu negalima. Mana sydy- 
mo -°udan chronišku ligų yra vienas ii geriausiu, ka užtikrinama, jog visada at n eta geras. 
pa*®kmes. Gydau Anau, Galvoe. širdies' Gerkite. Plaučiu. Krutinte, Pečiu. Kepeno. Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, šlapinimosi organu, SmeTenu. Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kitas tlgaa 
Ai netikiu j gydymu laiškais, todbl neklauskite mange patarimu. Kurie gyvenate toliau* 
atvažiuokite pas mane ant vieno* dienoe.o aš jums tikra teisybe pasakysiu, ar galiu išgydyt.DD DVDMC 208 W. 42nd St., arti Broadway
1JI\. DI ANE, NEW YORK CITY, N. Y.

ATSIŠAUKIMAS J VISUS SERGANČIUS
PROF. DR. OWEN, garsingas specijaliatas 
šaukia visus, kurie neaplaikė pageltos iš ki
tų daktarų, taipogi ir tą, kurie jau neturi 
viltį išsigydyt, atsišauk it pas jį, klausiant 
rodos ir pageltos. *
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 atsisaukt pas jį laiš
ku arba ypatiškai, o tikrai sagrąžins jums 
sveikatą.

Rašykite lietuviškai ant šio antrašo:PROF. OWEN
Prof. OWEN, M. D., 221 E. 17th St. Dept. 26

NBW YORK, IN. V.
OFFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryto lid 6 vaL vakare. 
Utaminkais ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 8 vaL vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 iki 1 vai "n pietų.

•f 
* 
ei

Męs pasiuvam geriausiai 
siūtus ir overkotus ir duo
dame materiją iš čystų vil
nų.

Siūtos, kur vertos $20.00,
Padarome už $15.00

/i Jyjte
C y

Nusipirk šias knygas
G YVENIMO BANGA. Puikiai aprašo kovą tarp darbininkų ir kapitalis

tų, streikus, muštynes ir t.t., 48 puslapiai. Kalas 18c.
PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogų, komediją 

"Viduj Klebonijos" ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa
ranki įsidėti į kišenių. 44 puslapiai. Kaina 'Be.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikus skaitymai apie revoliuciją Lie
tuvoje. Paveikslai parodo, kaip revoiiucijonieriai Išvagia kali
nius. 48 puslapiai. Kaina 11c.

Kaa nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymą, 
o kaštuos tik 40 centai.

Reikalaukite "Laisvės” ir kitose redakcijose.

gal skyrių X ir po aštunto straipsnio 
pasargos ir turi užrašyt ant blankos 
(sick certificate)' ir duot žinią sekre
toriui protokolų. Atlankytojai turi ant 
pirmutinio susirinkimo išduoti rapor
tą apie ligonį prieš visus narius, ko
kiame padėjime rado ligonį. Už to ne- 
išpildymą gali papūlt po bausme pa
gal skyrių XV, paragrafą 6.).

Priderystė Maršalkos.
1. Maršalka turi pildyt pirmininko 

kiekvieną prisakymą ir paliepimą, 
turi perskaityt balsas laike rinkimų 
valdybos arba kitokiuose balsavimuo
se ir suskaityt balsus už ir prieš. Už
tūrėti, kad nariai laike susirinkimo 
užsilaikytų ramiai.

(Toliau* bas).

Nežiūrėk, kur garsinama 
apgavingos kainos. Todėl, 
norėdamas turėti gera i pa
siūtą siūtą, nepamiršk mus 
adreso ir SCHNEIDER 
BROLIŲ.
SCHNEIDER BROLIAI, 

236 Grand St,

NAUJI CEVERYKAI

Brooklyn, N. Y.

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.




