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IV Metas

11 LIETUVIŲ ŽU 
VO MAINOSE.

Scranton, Fa. 13 mainie- 
rių tapo užmušta Diamond 
šaltoje, Delaware, Lacka
wanna and Western Co., 
kuomet baksas dinamito bu
vo nuleidžiamas mainosna 
sykiu su 14 mainierių. Įvy
kus ekspliozijai, ke rečius 
griūvu žemėn, palaidodamas 
13 mainierių.

Ta baisi nelaimė įvyko 
tuomet, kai žmonės rinkosi 
darban anksti ryte.

Korespondentas P. I’ač- 
kauskas praneša, jog tarpe 
žuvusiųjų yra 11 lietuvių: 
K. Tamkus, P. Tamkus, Z. 
Gribas, K. Peckus, A. Šonas, 
J. Bubnis, J. Tarasevičius, J. 
Zaunieraitis.

Kitų pavardžių korespon
dentas dar nesužinojęs. Be 
11 lietuvių užmušta dar 1

DIDELIS
Vokiečiai vis arčiau prie 

Varsa vos.
Po pasisekusiam mūšiui 

ties Lodzium vokiečių pozi
cija Lenkijoj žymiai pagerė
jo. Tatai davė progą ir ki
toms vokiečių armijoms pa-

Nobelio dovaną už literatu-< 
rą, yra išrinktas garbės na
riu Rusijos Mokslų Akade
mijos. Išrinkimas buvo 
vienbalsis.

mam lenkui.

RBU LAIMĖJIMAS
Berlyne taip-pat išleistas 

pusiau oficijaiisKas praneši
mas, kuriame pripažįstama, 
jog vokiečių pralaimėta, nes 
jų eskadra buvusi menkesnė, 
negu anglų.

reikalaują neva kariški 
rėkavimai”, gyventojai

deda netikėti, kad tai daro

bėjo Martinas Balickas.
Graudu buvo žiūrėti, kaip 

moterįs, nesulaukdamos vy
rų, subėgo prie šaftų. Mo
terįs ir kūdikiai nesavais 
balsais pradėję verkti. Ne
kurie bosai net pradėję iš jų 
tyčioties.

vos. Generolo Mackensen 
armija jau randasi ties pat 
Lovviczu—kokia 20 mylių 
nuo Lenkijos sostapilio.

Dabar viskas prigulės nuo 
to, kuri pusė p 
daugiau naujos pagelbos.

Vokiečiai praneša, kad 
iiems sekasi šiaurės Lenki-

o p . ,.v.w , • ............... .

greičiau gaus tais, j

100.000 jaunuolių stojo ka
res mokslam

100,000 Francijos jaunuo-Į 
lių, kuriuos pašauks akty-1 
viškon kariumenėn 1915 me- 

jau pradėjo karišką 
mokslą instrukcijų lageriuo-

Pavasarį jie jau turės sto
ti karėn.
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Japonai gaudo “Prinz I ii (ei 
Friedrich”.

Japonų eskadra Chili pa
kraščiuose gaudo vokiečių 

i kreiserį “Prinz Eitel Fried- 
• 1 M

Laukiama dar baisesnių 
mūšiu.

ir eina baisus mūšiai t

Federališka kariumenė 
sis Colorado.

Federališka kariumenė 
sis L kJ’.L tnliavs Celor 
Gubernatorius 2

kius 9 valandas nuovade, pa- 
liuosavo.

Atstovai nurodė, kad dar 
ypatisKą Kratą niekados ne
darė Dūmos atstovams, kaip 
gyvuoja pati Dūma.

Dūmos pirmininkas atsa-

sielgimą skaito neteisingu ir 
apie tai praneš Ministerių 
Tarybos pirmininkui.

Vokiečiai tuoj turi atsistot 
.priešais Novo Georgijevsko

Austrai sakosi paėmę 10,000 
rusų.

Berlynas, 12 d.gruodžio.— 
Austrijos generališkas šta
bas praneša, jog Austrijos 
kariumenei sekasi vakarinėj 
Galicijoj, kur eina milžiniški 
mūšiai. Austrai paėmę 10,- 
i)()() rusų nelaisvėn.

Šita kova vakarinėj 
eijoj eina ant žūt-bū t. 
gu rusams pavyktų apgalėti, 
tuomet jie savo rankos“ jau

vokiečiai turi
Rusų gene ralis štabas 

praneša: nuo 12 d. gruodžio 
energiškas vokiečių užpuo
limas nuo Mlavos pusės tapo 
mūsų pasekmingai atmuš
tas. Tūlose vietose męs pa- 
sivarėm pirmyn ir vejamės 
vokiečius. Vokiečiai septy
nis sykius atakavo rusus 
:i( s Lowicz, bet visos atakos 

už' tapo atmuštos.
Apie mūšius ties Krakovu 

šiuo kartu trūksta žinių. 
Kaip rusai, taip ir austrai 
praneša apie laimėjimus. 
Rusai sakosi paėmę iš aust
ru daug kanuolių ir daug

lik-

lik- 
tdo

Ammons at-If
Ir trlwk 11 *7 ♦-

riaušes, kurios gali kilti.

Menka pagelba
Philadelphijos miestas 

skyrė $50,000 pagelbos 
darbiams.

Menka pagelba ir tai 
iš geros valios padaryta.

lia

nų

Kunigą Šmitą nori gelbėti.
Katalikų kunigas Hans 

Šmit, kuris laukia naujo tei
smo, dar tikisi išsigelbėti. 
Jisai sėdi Sing-Sing kalėji
mo mirties kameroj. Jojo 
advokatai pristatę paliudy
simus nuo dviejų daktarų, 
kad Ona Amuleriūtė mirė 
nuo nelegališkos operacijos. 
Juodu apžiūrėję merginos 
lavoną 9 d. lapkr.

Yra, matyt, žmonių, kurie 
rūpinasi, kad Šmit išliktų 
gyvas. Su buvusiuoju New 
Yorko policijos leitenantu 
tas pats.

Sudegė Edisono dirbtuvės.
W. Orange, N. J.—Di

džiausios dirbtuvės Edisono 
tapo auka didžiausio gaisro. 
Gaisras prasidėjo sandely 
kinematografiškų filmų.

Nuostolių nuo gaisro yra 
10 milijonų dolerių.

Amerikos kapitalistai dirba 
“dum-dum” kulkos.

Vokietijos pasiuntinys 
Washingtone padavė Suvie
nytų Valstijų valdžiai skun
dą, kad Amerikos kapitalis
tai dirba dėl Anglijos kul
kas “dum-dum”. Prie skun
do pridėta įvairių kulkų fo- 
tografijos.kurias dabar var
toja Anglijos kariumenė; 
taipgi pristatvta net pačios 
kulkos “dum-dum”.

Vokietijos pasiuntinys 
aiškiai nurodo net ir firmų 
vardus, kurios gavusios nuo 
Anglijos užsakymus ant kul
kų “dum-dum”.

Kulkos^ “dum-dum” ant 
tarotautiško kongreso vra 
uždraustoj vartoti. Kada 
kulka “dnwi-dum” Įeina i 
*moGraus kūną, tuomet jinai

’ovsta. sumaldama v milu s 
darydama didžiausią

Anglų laimėjimas Mažojoj 
Azijoj.

Laikraščiai praneša, jog 
anglams pavyko užimti Tur
kijos miestą Kurna tarp 
Tigro ir Euffrato upių. An
glai įėjo 100 mylių į Turkijos
žemę. Užimtoji vmta viena 
iš derlingiausių ir turtin
giausių žemių.

I»a. KAHJ. X.IKUKNK'CHT.
Vienatinis Vokietijos so

cijalistų atstovas reichstage, 
kuris balsavo prė š karę.

(lali-
Jei-

k- .-i.t • v tuomet ne savo r.mkos“ auNfcstit.kimai tarw* vokiečių . ■ • * • TZ »■ •• r 7 kaip ir turi Krakovą.socijalistų. . . v. • ..r, , Przemysl—žinoma ,
Kaip žinoma, laike pasku- tvirtovė dar vis laikosi i

(aras ant Kaukazo.
(Tiflis (Kaukazas).— Ca 

ras Mikalojus pribuvo į šią į 
Kaukazo sostainę ir vyks to- 
liaus į savo armiją, kuri ka

iriau ja su turkais.
Berlyniškis presos biuras J (Jarą, kaip sako, labai gra- 

žiai priėmę. Caro atvažia
vimas turi politišką vertę. 
Mat, turkai ir vokiečiai pra
dėjo čia smarkią agitaciją. 
Turkai nori patraukti savo 
pusėn vientikius - mahome-! 
tonus. Turkai mėgina su
kelti prieš rusus ir gruzinus, 

i kurie kadaise turėjo savo 
I karalystę, bet vėliaus turėjo 
•pasiduoti rusams.

Tarpe mišrių Kaukazo 
tautų jau seniai pastebėtas 
neužsiganėdinimas rusų val
džia.

sako, kad rusai Lenkijoj turi 
dar daug spėkos ir jog lai
mėjimą ties Lodzium negali
ma rokuoti galutinu laimėji
mu.

Serbijos karalius Petras 
praneša apie didelį 

laimėjimą.
Serbams jau visai prasi

dėjo nesisekti, tik paskutinis 
jų laimėjimas sudr.itino po
ziciją.

Šiaurinėj Serbijoj atmuš
ta austrai su didžiausiais 
nuostoliais. Serbų kariume- 
ne vadovavo patsai karalius 
Petras, kuris skaitoma e- 
sant dideliu strategu. Tame 
mūšyje sužeistų ir užmuštų 
austrų skaičius siekia 60,000. 
Jie atmušti atgalios ant ke
lių dešimčių mylių. Serbų 
kariumenė užėmė Makiš ir 
tikisi atgauti iš austrų Bel-

Vokiečių pirmeivių pienai.
Vokiečių pirmeivių vado

vas Dr. Bassermann ragina 
valdžią laikyti savo rankose 
tas žemes, kurias ligišiol už
kariauta.

Rusija turinti 750,000 be-

Iš austrų pusės apie mū
šius Serbijoj pranešimų nė
ra.

Didžiausia veidmainystė.
Nekurie Europos veidmai

niai jau seniai agituoja, kad 
Kalėdų laike kariaujančios 
valstybės liautųsi besimušę. 
Kalėdoms praėjus, vėl galės 
susikibti.

Panaši agitacija vedama 
Anglijoj. Panašią propozi
cija popiežius buvo padavęs 
ir Rusijai, bet ši atsisakė. 
Vokietija būk tai jau norėju
si sutikti.

Kokia tai bjauri būtu bu
vus veidmainystė padaryt 
ant dienos-kitos “vekeišeną” 
laike generališkų skerstu
vių! -

Londonas.—Rusija sakosi 
turinti jau 750,000 vokiečių, 
austrų ir turkų belaisvių. 
Dauguma belaisvių randasi 
Siberijoj, netoli Semipala- 
tinsko miesto. Austrų be
laisvių yra daugiausia.

tinio susiiinkimo \ okietijos r gana pasekmingai, 
i parlamento, tik vienas soči-j 
1 ialistas atstovas K. Licb- 
knechtas išdrįso balsuot 
prieš kariškus kreditus. Jo 
prakalba uždrausta garsinti 
Vokietijoj. Vienok, Pary
žiaus socijalistų dienraštis 
“L’Humanite” paduoda tos 
prakalbos turinį, "šita karė 
nėra vedama apgynimui Vo
kietijos” — drąsiai pasakė 
Liebknecht. Jisai viešai ap-

I kaltino slaptą dipliomatiją, 
kuri faktiškai vadovauja ka
riškomis partijomis Vokieti
joj ir Austro-Vengrijoj. Tie,

rzemysl—žinoma Aust-;vas> G’ petrovskis, A. P.
levas ir F.Samoilovas pada.v 
i Dūmos pirmininkui skundą,

, .. , . v. j kad juos neteisingai Peter-
Paskandmo vokiečių povan- 1)Urg0 poijcija })UV0 suareš-

Dūmos atstovas E. O. Jagel- 
lo paliuosuotas iš nelaisvės.

Soc.-dem. frakcijos atsto
vas E. O. Jagello buvo išva- 

Varšavos. iziavęs į Austriją ir kuomet 
pirmiausia j tapo apskelbta karė, tai Au- 
r upę Na- st rijos valdžia jį sulaikė,

rėvą ir paimti rytinėj šaly'kaipo nelaisvi. Dabar Jagel- 
nuo Varšavos gelžkelį. Bet los giminūs gavo nuo Ispani- 
ias nėra taip lengva padary- jos pasiuntinio pranešimą, 

kad jis iš nelaisvės paliuo
suotas ir per Burnini ją va- 

Dūmos atstovai skundžia Ižiuoja į Rusiją.
policiją. (

Sns.-deių. frakcijos 
vai M. Muranovas, N

rojo sustabdyt darbininkų

Socijaldemokratų frakci
ja reichstage,kaip žinoma,iš
leido paskelbimą, kuriame 
nupeikia Liebknechtą, vie
nok su Liebknechtu, veikiau
sia, eina dar dalis atstovų.

Iš daugelio Vokietijos 
miestų praneša, kad socija- 
listai neužganėdinti reichs
tago frakcijos pasielgimu. 
Taip, padekim, socijalistai 
Stuttgarto veik vienbalsiai 
remia atstovą Liebknechtą.

Iš tos priežasties galima 
laukti tarpe vokiečių socijal
demokratų aštraus viduri
nio konflikto.

deniu j laivelį.
Visas būrys vokiečių po

vandeninių laivelių norėjo 
užpulti anglų laivyną Dėvė

60,000 sužeistų Vienuos li- 
gonbučiuose.

Viennos ligonbučiuose 
šiuomi laiku randasi 60,000 
ligonių. Lengvai sužeistų 
ligonių yra dar daugiau.

Mūšiai Prūsų Mozūruose.
Vokiečiu generališkas šta

bas praneša, jog Prūsų Mo- 
zū rijoj nieko svarbaus ne
įvyko. Mūšiai tebesitęsia, 
bet visos rusų atakos tapo 
atmuštos.

Henrikas Si<mkewicz—rusų 
akademijos narys.

Garsus lenku patriotiškas 
ravštoias Henrikas Sienkie
wicz, kuris 1905 metais gavo )

Vengrijoj.
Ant vengru prašymo gana 

didžią vokiečiu kareiviu 
skaičius pasiustus Vengri- 
jon, kad pagelbėjus išvyti iš 
ten rusus.

Jūros musys.
rašėme pereitame
” N-ry, kad ties

Rusai sulaikė vokiečių ėji
mą ant V arka vos.,

14 d. graodžio. — Telegra- 
; mos praneša, kad rusams 
I pavyko sulaikyk vokiečių 
(ėjimą ant Varšavo. Vo. 
kiečiai dabar sutraukė ties 
Lovičium 500,000 kareivių 
ir eina baisiausi mūšiai.

tavus.
4 d. lapkričio atstovai su

sirinko sykiu su pažįstamais 
darbininkais į privatišką bu- 

Vos jie spėjo susirinkti,ro uoste. Vienok, šiuo sykiu, Vos jje spėjo susirinkti, 
“Morning i ^aįp g vaj vakare atėjo poli-Kaip praneša 

Post”, vokiečiams nepavyko. 
Vienas iš povandeninių 
volių paskandintas.

lai
cija ir nežiūrint į tai, kad jie 
parodė dokumentus, jog Dū
mos atstovai, padarė ypatiš-

Vokiečiai atmušti Belgijoj.
14 d. gruodžio. — Belgų- 

francūzų kariumenė padare 
smarkų užpuolimą ant vo
kiečių apkasu Belgijos pa
krašty. Vokiečiai turėjo ap-

Francuzų laimėjimai.
Kadangi Vokietija daug 

kareivių iš Francijos ir Bel
gijos atitraukė ir pasiuntė 
prieš rusus, tai francū- 
zams ir anglams pradeda po 
truputį sekties.

Londonas, 13 d. gruodžio. 
—Prancūzams ir anglams 
pavyko atimti La Bassee. 
Ypač tame mūšyje pasižy
mėjo francūzų infanterija.

Prancūzai užėmė ir Ar- 
mgnteries. Tranšėjos ties 
Ypres taip-pat atgautos 
francūzais atgal.

Anglai užėmė Belgijos pa
mary miestą Stade n.

Apygardose Arras ir Ju- 
vincourt nieko svarbaus neį-

Rusija švenčia serbų pergalę
Petrograde, Maskvoj ir 

kituose miestuose buvo di
deles manifestacijos iš prie
žasties serbų pergalės ant 
austrų.

Mūšiuose nuo 3 iki 7 d. 
gruodžio, serbai užėmė 121 
aficierį, 22,114 Austrijos ka
reivių, 68 laukines armotas, 
42 kulkamečius, 8 mortarus

jau
“Laisvės
Folklando salom įvyko stam
bus jūros mūšys tarpe anglų 
ir vokiečių eskadrų. Anglai 
nuskandinę tris 
kreiserius: 
“Gneisenau”
Kitus du vokiečių kreiseriu 10,000 šautuvų, 59 vežimus 
anglų laivynas vijosi. Vieną'su amunicija, 1305 transpor- 
iš jų “Nurnberg” pasivijo ir tinius vežimus, 10 vežimų 
tain-pat nuskandino. Raudono Kryžiaus, 4 karie-

Anglu admirolas praneša, tas greitosios pagelbos, 2 ap-| 
jog jo laivynas tame mūšyje saugos šėpas ir 327 arklius, 
veik nenukentėjo. Nežuvo Reiškia, serbai laimėjo ir ru- 
nei vieno aficierio ir tiktai sai tą laimėjimą švenčia, 
septvni matrosai.

Anglu admiral H-j ai,
nriežasties laimėjimo -nimfa
nai ir rusai.

Vokiečių žuvo keli 
tančiai.

vokiečiu
“Schamhorst”.
ir “Leipzig”, (labai didelės armotos),

Raudono Kryžiaus, 4 karie-

iš Rusijos gyventojai sujudę.
, at-) Iš nriežasties rusų ger»e- 

veikinimus japo-' rališko karės štabo praneši- 
jmo, kad Varšava gali būt 

tūks- vokiečiams taip-pat atiduo- 
I ta, kaip ir Lodžius, nes to

ką kratą, suareštavo ir išlai-» leisti apkasus ir kepti.
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Vokiečių kaizeris dar vis smarkiai serga. Jisai ne
gali pakilti iš lovos. Apie jo ligą visaip kalbama. Tūli 
mena/, k^d jisai serga nuo didelio pavargimo ir susirūpi
nimo. Diplomatai yra tos nuomonės, kad liga gana opi.

/“Echo de Paris” praneša, kad kaizeris pašaukęs prifr 
sav0 lovos kronprincą.
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Laikraščių ir Gyvenimo
Mūsų klerikalai ir nacio

nalistai dabar nesigaili pipi
rų Vokietijos kaizeriui. Bet, 
jeigu kaizeris paimtų viršų, 
jie pirmutiniai taptų vier- 
nais tarnais, o kunigai žaibo 
greitumu pagarsintų apie 
valdžią “pono dievo leistą“.

Sočijalistai kaip buvo, taip 
yra ir liksis kaizerio ir caro 
priešais.

Jeigu ligišiol dar galima 
buvo laukti bent elementario 
bešališkumo iš “Jaunosios 
Lietuvos“ redakcijos, tai da
bar to bešališkumo laukti 
neprisieina. “J. L.“ redakci
ja girdi tik ant dešiniosios 
ausies ir dešiniosios pus’s 
argumentai randa sau vietos

Ką sako kairioji pusė — 
“J. Lietuva“ negirdi. Tauti
ninkai jau seime boikotavo 
L. Š. F. Jie per du mėnesiu 
boikotavo L. Š. F. Jų kasie- 
rius per du mėnesiu neužsi- 
statė kaucijos, kaipo L. š. F. 
kasierius. Jų kalbėtojai per 

. du mėnesiu plūdo seimą ir L.
š. F. — o socijalistai tik gy
nėsi. Jų va' vai (Sirvydas, 
Liutkauskas, Olševskis, Ta-: 
reila ir tt.) ėjo bernaut juo-l 
dajai gaujai ir sykiu su ta: 
gauja plūdo Lietuvos šelpi
mo Fondą!

Kodėl “Jaun 
cija kurčia ant kairiosios au-! 
sies? Teisybę pasakius,! 
mums nei šilta, nei šalta dėl 
panašios taktikos. Bet keli 
išvedimai prašyte prašosi 
ant lapų.

suomeiiė, kuri geriausia turi 
progą pažinti K. Šidlauską, 
pnpazĮsca jį ir bepartyvisku 
ir tinkamiausiu iždininku to
kioj draugijoj, kur esama 
žmonių įvairiausiomis pa
žiūromis.

Taigi, visuotinas seimas 
Brooklyne, rinkdamas ka
steriu, kaip tik užėjo žmogų, 
kuris daugiau, kaip kas nors 
kitas, tinka tam heparty vis
ką m urėdui.

Kasgi dabar betikės kuni
ginių ir nacionalistiškų laik
raščių melams apie L. Š. F. 
“party viškumą“? Patįs Bo
stono tautiečiai, net klerika
lai pripažino K. Šidlauską 
bepartyvišku.

Kas iš tautininkų nenorė
tų patikėt šiems žodžiams, 
tegul pasiskaito “Ateities“

Šiaip ar taip kalbant, Aus
trijoj visgi yra konstitucija 
ir Galicijos rusinai turėjo 
šiokią tokią kultūrišką lais
vę, tuo tarpu, rusinai, gyve
nanti po Rusija, nei krislelio 
laisvės neturėjo. Jiems,taip 
kaip ir lietuviams, valdžia 
buvo atėmusi spaudą. Ir da
bar ta pati valdžia dedasi e- 
sant rusinu užtarėja!

Rusijos valdžia karės me
tu neikiek netapo švelnesnė.

laiškai (laikraščiai). Jų vy- kai viskas būtai rankose cen- 
riausi^ įėjimo versme, ap-1 trališkos valdžios Berlyne, 
skelbimai, taip gerai,, kaip ir (Ta valstybių sandora turėtų 
visai iižtruko. Skaitytojų būti platesnė, negu dabarti- 
skaitlius netaip didinas, kaip1 nė Vokietija su Austrija, 
karės laiku reiktų, nes tūli Jon įeitų ir dabartinė Serbi- , , . . .v-. . . . I r i xx

Amerikos redaktorius Laisvoji sakykla
reikia pasiųst ka 

iėjiman!

skaitytojai išėjo taip-pat 
prie kariaunų. Laiško išlei
dimo kaštai didinas per kaš
tus už telegramas, abrozus 
ir tt. Tūli laiškai (ir vienas 
lietuviškas) tas naštas nega
lėdami pakelti, sustojo išei- 
dinėję“.

Amerikos redaktoriai pei
kia ir keikia Europos ka
riaujančių valstybių cenzū
rą, per kurią nepereina tik
rų žinių apie karės operaci
jas. Ir tame jie turi teisybę.

Kad kariška cenzūra daug

ja, Lenkija, Belgija ir tt. Ir 
visa šita naujoji spėka turė
tų būti atkreipta prieš Ang
liją. Kokios šalįs turėtų įei
ti naujon sandoron — tai 
prigulės jau nuo karės klo
ties. Nekurie nori, kad san
doron prigulėtų ir Skandina-’svarbių dalykų išbraukia,
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DĖLEI PRANEŠIMŲ A- 
PIE DARBŲ GERI

NIMAS Į.
Laikrašty “Literary Di

gest” išskaitliuota visa lita
nija vietų, kur darbai pradė
sią eiti, kaip iš pypkės, nes 

’ ten gauta daugybe kariškų 
užsakymų iš Europos. Ang- 

:lų dienraščiai be paliovos 
;praneša apie naujus 1 
l rius iš Europos,

ŠKOTIJOS FANATIKAI.
Taip kaip Amerikos kuni

gai, atsimetę nuo visuome
nes, atlaikė savo parapijinį 
seimelį Chicagoj, taip ir jų 
konfratrai Škotijoje nutarė 
šokti pagal Vabalninku gies
mininko (p. Kemešio) dūde
lę. Su pagelba davatkėlių ir 
davatkinų jie inscenizuos 
neva visuotiną suvažiavimą.

Pirmeiviški elementai at- 
isidūrė tokiame padėjime, 
į jog jie turi šaukti savo at
skirą visuomenišką seimą.

Kunigai, kad tik daugiau 
įtekmės įgijus, šiuo žygiu su
teikė ir moterims balsavimo 
tiesas.

“Rankpelnis“ liepia dabar

Kaizerio ir kron 
princo pienai.

vijos šalįs — tai yra, Danija, 
Švedija ir Norvegija.

Iš ekonominio atžvilgio 
visas šias šalis turėtų vienyt 
bendra muitų sutartis. Iš 
miAtariško atžvilgio — taip- 

' pat turėtų būti sutarimas ir, 
laiškus dalykas, visi turėtų 
šokti pagal kaizerio dūdą. 

... v.ouvoc švediia> Norvegija, Danija, 
miestuose, I iandija ir, jeigu karė pa-' 

vyktų, Baltijos provincijos 
— būtų Vokietijos avanpos- 
tas prieš Rusiją.

Ir šita visa didžioji spėka 
[būtų atkreipta vyriausia 
prieš Angliją. Būtų ruošia- 

! ma nauja armija ir naujas 
laivynas, kad galutinai su- 

imušus Angliją, Japoniją ir

Škotijos moterims reikalau- 
orde- ti pdnų teisių visuose bažny- 

Tūli iš tų ^n’uose mitinguose.
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1) “J. Liet.” negali pre- 
tenduot ant rolės bešališko 
laikraščio.

2) Męs neturime pirmei
viu tarpe žmonių, kurie iš
drįstų nurodyt saviškiams i 
i'i ydas ir žaizdas.* t’

Kartais buna, kad ir saviš
kiai susipyksta. Panaši isto
rija įvyko tarpe pono J. ŠI’ 
po ir Baltimorės anarc 
sindikalistų laikraščio, la
sai laikraštis pradėjo agi
tuot už sabotažą (mošinu 
gadinimą streikų laiku), p. 
J. Šliupas parašė jam laišką, 
kuriame išplūdo ii- tą laik
raštį ir socijalistus, kurie 
virsta paleistuviais.

Kad p. J. Š. susirokavo su 
Baltimorės laikraščiu, mums 
xlelei to galvos neskauda. 
Bet kokiuo tikslu ponas J. 
šliupas prikiša čia socijalis
tus? Ką bendro turi socija- 
listai su Baltimorės laikraš-; 
čiu?

Gi tą laikraštėlį išauklėjo 
ne kas kitas, kaip tautinin
kai, tai yra, pono J. Šliupo 
partijos bičiuoliai. Gi Bos- 
toniškė “Ateitis“ ir Brookly- 
niškė “Vien. Liet.“ buvo ir 
tebėra rezerviniais Baltimo
rės industrialistų organais. 
Visi Baltimorės tautininkai, 
laisvamaniai etc., tai yra, vi
si tie, kurie priešingi socija- 
listams, suvienytomis spėko
mis įsteigė tą organą.

Kas gi kaltas, jei tautiškos 
vištos išperėjo ančiuką, ku
ris pasinėrė sabotažo ban
gose ?

Dabar žinokitės patįs.

jpdgarsinti ir “Laisvėje“.
Vienas “Laisvės“ skaity

tojas iš Cleveland stebisi, 
kaip tai jo mieste darbai ei
na taip prastai, nors, sulyg 
laikraščių pranešimui, turėtų 
eiti labai puikiai.

Kuomet rusų laikrašty 
“Novy Mir“ buvo pranešta 
apie gerai einančius darbus 
So. Bethlehem, tuomet vie
nas to laikraščio skaitytojas 
iš Bethlehemo pranešė, jog 
apie gerus darbus galima e-! 
są tik sapnuoti.

Viename iš paskutinių N N. 
* The Wall Street Journal“ 

inomas Naujos Anglijos 
fabrikantas sako, kad tie 
laikraščių pranešimai apie 
besigerinančius darbus yra 
tuščios fantazijos išmislas.

“Tokiais klaidingais pra
nešimais negalima pasitar
nauti biznio pakėlimui.

“Pranešimas, jog Lynno 
General Electric Works pri
ėmė atgal 15,000 darbininkų 
ir jog darbas eina pilną lai-

Olandijos socijalistas Tro- 
elstra apkeliavo visą Vokie
tiją. Jisai pabuvojo visuose 
jos žymesniuose 
pasikalbėjo su daugeliu žy 
mesniųjų visuomenės vadų, 
prisiklausė politikų kalboms, 
pamatė žmonių ūpą.

Socijalistuose drg. Troels- 
tra nepastebėjo jokios agre- 
syviškos dvasios. Vokietijos 
socijaiistams ir į galvą nea
teina mintis apie užgrobimą 
Belgijos ar dalies Erancijos, i ^nkie kaizerio lenai. 
apie uždėjimą ant nuveiktų-1 Y 1
jų šalių milijardinės kontri
bucijos. Prieš panašų i 
grobimą eina net Eduardas 
Bernstein, vienas iš deši- 
niausių socijalistų. Apie 
Kautzky ir kitus jau nėra ką 
nei kalbėti. Jie yra didžiau
si priešai kokios nors tautos 
pavergimo.
yra tos nuomonės, kad jeigu 
latviai, finai, lenkai ir tt. pa- 
reikalaus sau nepiigulmy- |<itaine atsitikime vėl bus ke
lies tai tuomet nepngulmy- liama tautų neapykanta> 
be tun būti jiems suteikta, i Darbininkų klesa, jeigu ji 
Šita vokiečių socijalistų P£T, turės spėkų, turėtų, kaip ga- 
zvalga rodo, kad, karei pusi- |čdaina t iems pienams prie- 
baigus, ;.........

pamatysite, kad 
jumis naudojasi

“Lietuvės - moterįs! Jums 
kunigai davė balsą delegatus 
renkant į suvažiavimą. Da
bar jūs turite tiesą reikalau
ti, kad jums būtų daleista 
balsuoti sykiu su vyrais ir 
blaivininkų, ir parapijos su
sirinkimuose, ir kunigams 
algą mokant ir kituose daly
kuose . Jeigu jums, moterįs, 
atsakys balsus tolesniai.

tai ką neteisitųgas praneši- 
■ m as, jog darbas eina pilną 
laiką, bet aš turiu pasakyti, 
kad elektros biznyje dabar 
yra patįs sunkiausi laikai“.

Toliaus tasai pats Naujo
sios Anglijos fabrikantas sa
ko, jog pranešimai apie di
džiausius užsakymus čebatų 
kariaujančiai armijai taip- 
pat melagingi. Tiktai dvi 
kompanijos gavusios pana
šius užsakymus.

Kokiuo tikslu, betgi, anglų 
dienraščiai leidžia tas paska
las apie milžiniškus užsaky
mus ir gerus darbus? Argi 
jau tik šitokiu būdu galima 

’ būtų išgelbėti demokratišką
ja Wilsono valdžią?

K. ŠIDLAUSKAS — KA- 
SIERIUS LIETUVOS 

ŠELPIMO FONDO.
K. Šidlausko, L. Š. F. ka- 

sieriaus, bepartyviškumą 
puikiausia paliūdyja rinki
mai So. Bostono Labdarys
tės Draugijos viršininkų.

Labd. Dr-ja So. Bostone 
yra labai mišri pagal savo 
sąstatą; ten esama socijalis
tų, tautininkų ir klerikalų. 
Pastarųjų, tai yra tauti
ninkų ir klerikalų, žymi dau
guma ir jie, kaip pereitais, 
taip ir šiais metais pravedė 
savo žmones valdybon.

Šių metų rinkimuose dau
giausia balsu gavo K. Šid
lauskas —187 balsus. Tokį 
didelį balsu skaičių jisai tra- 
lėjo gauti tik tame atvėjvie, 
jog už ji balsavo ir sncijnlis- 
tai ir tautininkai ir klerika
lai, k’inn už ben^rtvvi žmo
gų. Vadinasi, Bostono vi-

p

z ’sakyti, nes neverta prana- 
'šauti. Ar įvyks kronprinco 
pienai apie susivienyjimą su 

' Rusija, taip-pat negalima 
niP pranašauti. Vienok, ir vie

name ir antrame atsitikime 
vėl bus ruošiamasi prie nau- 

•K K i-k jos brolžudiškos karės. Ir 
■ viename ir antrame atsitiki
me vėl bus nesiskaitoma su 
žmonių balsu. Ir viename ir

baigus, jie nesitiks pašali- - 
, bet nepasi

bijos išreikšti savo nuomo-i 
nę. Negalima, tuo tarpu, 

(sakyti, kokią vertę turės jų 
KATALIKUI” NEKAIP i balsas, bet tasai balsas gali 

(būti ir labai įtekmingas.
Visiškai kitokie pienai 1 

kaizerio ir ypač kronprinco 1 
(trono įpėdinio). Kaizerio į 
vyriausias sūnus, kronprin
cas, yra gaivini s < 
Vokietijos atžagareivių. , 

Kronprinco partija svajo-| 
ja apie trijulę sandorą, ku
riai priderėtų Vokietija, Au
strija... na ir Rusija. Tai
butų ana gausioji šventoji (genais, Europoje, šimtai 
karalių sandora, uii gyva-į tūkstančiu našliu ir našiai- ita ciimrn tnnrii l/iinmnr ’ _ . c

kunigai 
tik savo politikos tikslams“.

SEKASI.
Tūlam “Kataliko“ skaity

tojui nepatiko pono Brandu- 
ko redaguojamas laikraštis. 
Jisai jame ir mažai žinių 
randąs ir dienraštis jam vė
lai ateinąs.

Jeigu “Katalikas“ jaustųsi 
esąs stiprus, tai jisai neat
kreiptų atydos ant panašaus 
rūgojimo. Turbūt, tam kle- 
rikališkam dienraščiui, gi
musiam tiktai todėl, kad už
kenkus “Naujienoms“, ne
kaip sekasi, kad pasiskundus 
tam vienam skaitytojui, po
nas redaktorius atbarškėjo 
ilgiausį pamokslą per visą 
špaltą. Paprastai, įtekmin
gas laikraštis panašiais maž
možiais nesusijudina.

To paties “Kataliko“ leidė
jas buvo nuvykęs į Youngs
town, Ohio, kad po priedan
ga Chicagiškio kunigų fondo 
pagarsint savo biznelį ir sa
vo dienraštį. Jeigu po prie
danga Lietuvos šelpimo iste
riškai pradedama garsint 
savo biznis — tai yra netik 
nedora, nešvaru, bet ir paro
do, kad tas plepalų maišelis 
smunka nuo koto.

RUSŲ VALDŽIA GA
LICIJOJ.

Lenkų dienraštis “Dzien- 
nik Ludowy” sistematiškai 
praneša vis naujasnių žinių 
apie begėdišką rusų šeimi
ninkavimą rytų Galicijoj, 
kurią, kaip žinoma, jie atė- 
ėmė nuo Austrijos. Visur į- 
vedamos rusų “mados“, rusų 
įstatai, kviečiami rusifikato- 
riai mokytojai, zemskiai, 
gelžkelių darbininkai ir tt. 
Iš Lvovo universiteto rusų 
popai mano padaryt pravo
slavų akademiją.

Rusų valdžia dedasi di
džiausia užtarėja rusinu, ku
riuos ji būk norinti gelbėti 
nuo ištautčjimo, gręsiančio 
jiems iš lenkų pusės. Bet 
visos rusinu partijos kratosi 
nuo tos neprašytos globos. 
Rusinu nartiiu atstovai, nuo 
kairiausių iki \ dešiniausiu. 
susirinkę Viennoj, išnešė 
protestą nrieš rupu valdžią 
ir netarė pasiųst visu šalių 
valdžioms.

sinties.

Kalėdų dovanos.
Laikraščiai praneša, kad 

iš Amerikos Europon tapo 
pasiųsta laivas su žaislais. 
I'uos žaislus suaukavo “ge- 

! rašidžiai“ Amerikos kapita- 
diSiŠiu ‘istai., ’’f.1 E,uroP°a vaikelių, 

v tų vaikelių, kurie liko našlai
čiais Belgijoj ir Francijoj.

Tik pagalvokit, darbinin- 
I kai, kokią gerą širdį turi 
mūsų kapitalistai ir kaip jie 

J užjaučia tiems našlaičiams?
c 7 <—7*/

vo prieš šimtą metų, kuomet 
Napoleonas tapo iš Rusijos 
išvarytas. Kronprincas ir 
susispietę aplink jį kraštuti
niai atžagareiviai — dvarpo
niai — mato, kad laisvės idė
jos vis labiau platinasi. To
dėl jie ir nori sudaryti tven
kinį prieš demokratizmą ir 
socijalizmo upę. Štai kodėl 
tie ponai svajoja apie bendrą 
sutartį tarpe Vokietijos, Au-j 
strijos ir Rusijos, kaipo su-' 
tartį pačių atžagareiviškiau- 
sių valstybių Europoje. To
ji kraštutinių : 
partija turi savo pusėje la-

čių verkia savo tėvų duonda- 
čių verkia savo tėvų-duonda- 
po žeme! Tie penėtojai ne
beprisikels iš kapų ir nepa
glostys siratėlių savo pūslė
ta ranka.

Už keno reikalus darbi
ninkai paguldė savo galvas? 
Ogi ne už savo. Jiems nebu
vo gerai prieš karę, nebus 
gerai ir po karei.

Argi rūpi kapitalistams 
tų duonpelnių reikalai ir gy
vastis? Nerūpi.

Jie tuos žaislus siunčia

Sėjo lygiai trįs metai, 
kaip Milwaukee įsikūrė soc. 
dienraštis “Milwaukee Lea
ded’.

Įsikūrus “Leader’iui“; 
daug kas pranašavo jam 
mirtį. Visa Wisconsino bur
žuazija šaukė, kad soc. dien
raštis neišgyvens, o betgi iš
gyveno. Netik išgyveno, bet 
ir auga!

Lietuvių darbininkiška 
spauda taip-pat gerai tarps
ta.

TILŽĖS LAIKRAŠTIS
SKUNDŽIASI SUN

KIAIS LAIKAIS.
Karė labai skaudžiai atsi

liepė ant Lietuvos laikraš
čių. “Liet. Žin.“ jau nebeei
na, kaipo dienraštis. “Šalti
nis“ su “L. Ūkininku“ per 
pus suplonėjo.

Sunkiais laikais skundžia
si ir Tilžės “Nauja Lietuviš
ka Ceitunga“. Ji sakosi šiais 
metais negalėsianti išleisti 
kalendoriaus.

“Nieks nėra karo laike 
sunkiai tropyjama, kaip

tik veidmainiaudami. Kągi 
.. j v . giliuoja tasai laivelis su žai-bai daug sulų - ne tiktai įaiS; • akyvaizdoje juhvo 
kionpnnciį, bet n daugelį krauj0 pralieto už kapitalis- 
generolų is vyriausiojo ka- ’ - - -
rėš štabo. Vyriausias tos 
partijos organas yra “Deut
sche Tageszeitung“.

Toji kronprinco partija 
jau buvo pasiūliusi įvykinti 
santaiką su Rusija. Laimė
jus tai partijai, laimėtų kra
štutinė reakcija ir Europai 
gręstų didžiausias naujų 
konfliktų pavojus. Supran
tama, apie nusiginklavimą 
tuomet negalėtų būti nei 
kalbos.

Kita sriovė—moderniškai 
imperialistiška — susispie- 
tus aplink valstybės kancle
rį. Patsai kaizeris tai srio- 
vei taip-pat pritaria. Jai 
pritaria ir laivyno vyriausi 
komanduotojai. Šita sriovė, 
kol kas, yra galėję, ji, taip 
sakant, dominuoja Vokieti
jos politiškame kurse.

Šita sriovė vyriausia varo
si prieš Angliją. Ji nori su
tverti naują sąjungą iš vidu
rinės Europos valstybių po 
hegemonija (vadovavimu) 
kieti jos ir Austro - Vengri
jos. Atskiros šalįs galėtų 
turėti šiokią tokia formališ- 
ką savystovystę, bet faktiš- nemoka skaityt ir rašyt.

giliuoju tasai laivelis su žai-
l akyvaizdoje jūros

tų reikalus? Pagaliaus, 
žaislai tai dar ne duona, o 
duonos tiems vaikeliams rei
kia kuolabiausiai.

Darbininkai, ar ilgai leisi
mės iš savęs tyčioties?

Chicago, Ill
ŽINIŲ ŽINELĖS.

Laike perkūnijos yra sau
giausia sėdėti automobiliuje, 
nes jo tekiniai yra apvilkti 
gurnu, per kurį nepereina e- 
iektra. Visi elektrikiniai 
dratai taip-pat yra apvilkti 
gurnu.

Canada užima didesnį že
mės plotą, negu Suvienytos 
Valstijos ant 633,946 kva
dratiškų mylių. Vienok Ka
nadoj yra vos tik 6 milijonai 
gyventojų, o Suvienytose 
Valstijose jau siekia arti 100 
milijonų.

Danijoj ant 1000 žmonių 
tiktai vienas nemoka skaityt 
ir rašyt.

Suvienytose Valstijose iš 
1000 žmonių jau net septyni

kad ji slepia nuo visuomenės 
tikrą teisybę — tai neužgi
namas faktas, bet Amerikos 
redaktoriai anaiptol nėra to
kie teisybės mylėtojai, kaip 
jie sakosi. Jie patįs labai 
tankiai yra bjauresni cenzo
riai, negu Europos kariški 
cenzoriai.

Jie slepia nuo Amerikos 
žmonių tikra teisybę apie 
šios šalies reikalus. Jie už
dėjo savo cenzūrą ant jiems 
nepatinkamų žinių.

Jie, tie ponai redaktoriai, 
kasdien praneša savo laik
raščiuose smulkiu šriftu, jog 
tiek ir tiek maisto išgabenta 
iš Amerikos Europon, l>et 
jie nepaaiškina žmonėms, ką 
tas viskas reiškia. Jie nie
kuomet nepasako, kad šiai 
šaliai gręsia badas. Jie vi
suomet užslepia, kad šioj ša
lyj siaučia baisiausia bedar
bė ir milijonai žmonių gyve
na didžiausiame skurde. Jie 
niekuomet nepasako, kad A- 
merikos turčiai tampa dar 
turtingesni, kuomet atima 
maistą nuo vargšų ir par
duoda jį Europai už daug 
brangesnę kainą. Jie sle
pia nuo žmonių teisybę.

Tie, kurie su žin i ai slepia 
nuo žmonių teisybę apie tik
rąjį savo šalies padėjimą, 
yra dideli prasikaltėliai.

Bet jie netik slepia teisy
bę. Jie platina didžiausius 
melus, kuomet pasakoja apie 
prisiartinančius gerus lai
kus.

į Viename Detroito laikraš
ty tilpo paveikias, kur vaiz
džiai nurodoma, kad iš Eu- 
ropos atėjo orderių ant 
$400,000,000 ir dabar jau bū
sią geri laikai. Socijalistų 
rašytojas Allan I 
(žiūrėk “Appeal to Reason“ 
N993) paklausė piešėjo, ar 
iš teisybės jisai tiki, kad ge
ri laikai atėjo. Piešėjas pri
pažino, kad laikai labai blo- 

|gi, o žiema bus dar blogesnė.
— Tai kodėl piešei mela

gingą paveikslą (
— well... ką gi jūs pasaky

site apie žmogų, kuris žmo
nėms papasaKos teisybę a- 
pie blogus laikus?

Tūlas Detroito redakto
rius atviriau dar pasakė: 
“ l ie, kurie duoda apskelbi
mus, nori, kad laikraščiai ra
šytų apie gerus laikus, nes to 
reikalauja biznis“. O kadan
gi didžiausia dauguma pri
guli nuo skelbėjų malonės, 
tai ir šoka taip, kaip anie dū
duoja.

“Chicago Tribūne“ talpina 
[sieksninį straipsnį apskelbi
mo paviuaie, Kaa geri laiKai 
jau ateina. Kitas iNew Yor- 
ko laikraštis sako, kad geri 
laikai jau čia, o uar geresni 
ateina.

‘ne visi melai leidžiami 
tuo tikslu, kad tik įtikus 
skelbėjams ir politikierams. 
Tie melai leidžiami,, kad už
hipnotizavus publiką.

I .Lietuvių tautiški iaikraš- 
čai, ypač ’’Lietuva“, kad pa
laikius p. Olševskio biznį, 
nuolat skelbia apie gerus lai
kus. Kuomet tik p. Ulševs- 
kis kviečia darbininkus įgy
ti namus — tai jau žinok, 
kad p. Balutis rašo apie ge
rus laikus.

Kodėl gi žmonėms nepasa- 
kyt teisybės? Vely žinoti 
karti teisybė ir prie jos pri
sirengt, apsigint nuo vargo, 
negu dumti patiems sau a- 
kis. Redaktoriai puikiai ži
no, kaip ištikrų jų yra daly
kai, bet jie slepia viską daug 
bjauriau, negu Europos cen
zoriai. Jie netarnauja šios 
šalies žmonėms, bet tik tur
čiams. Už melų skleidimą ir 

. visuomenės apgaudinėjimą 
didelę daugumą mūsų rėdak- 

: torių reiktų nusiųst kalėji
mam

I Brooklyno Dėdė.

Dar dėl halių.
Jau nurodžiau “Laisvės” 

94 num., kad dabartiniai ba
liai, kas juos nerengtų, neat
neša jokios naudos dėl visuo
menės, išskiriant bledį. Bet, 
kad taip jau drūčiai yra įsi
gyvenęs paprotys rengti 
juos, tai reikia permainyti 
balių rengimo sistemą . Rei
kia jie gerint, o kad jie 
galima pagerint, tai negali 
būti nei kalbos.

Visų pirma noriu pažy
mėti, jog turiu mintyje balių 
rengimo sistemą New York, 
New Jersey ir kitose valsti
jose, kuriose panašiai yra 
rengiama.

Su kokiu tikslu yra ren
giami baliai ? Kodėl ve ik vi
sos draugystės turi savo me
tinius balius? Kodėl pas jas 
nėra metinių teatrų, p rakai- < 
bu, paskaitų, koncertų ir di- l 
s kusi jų? Atsakymas yra la
bai aiškus: todėl, kad toms 
draugystėms, kuopoms ar 
kliubams, kurie rengia vien 
tik balius 
nerūpi visuomenė. Jų viena
tinis tikslas—pasipelnyt! Ir 
štai, kad pasipelnyti, reikia 
balius parengti! Juk ant ba
lių ateina visi žiopsotojai ir 
tie, kurie namie prie bačku
tės ir arm on i ko “linksmi
nas“.Na, rengėjai paima sve
tainę ir susidera, kad savi
ninkas svetainės, saliūnin- 
kas, turės damokėti už kiek
vienos bačkutės išgėrimą 10 
—15 nuošimtį baliaus rengė
jam.—Reiškia, baliai paren
giama dėl platinimo pijokys- 
tės, ligų ir patuštinimo 
žmonių kišenių! Žinomas 
daiktas, kad rengėjai, pasi
ėmę svetainę su tokia iš
lyga, stengias, kad tik 
daugiaus išgertų alučio lai
ke baliaus, nes kuo dau
giau išgers bačkučių, tuo 
daugiaus bus rengėjams 
pelno. Ant kiek man teko 
sužinoti, tai nuo tokių balių 

. rengėjai gauna damokėti , 
nuo saliūninko nuo 10 iki 50 
dol. Tik reikia persistatyti, 

Benson’kiek toki baliai žmonėms iš
braukia pinigų!... Tai ne 

j uokas, už 10 nuošimtį dar 
gauna damokėti 50 dol. O 
tiek gi saliūninko kišeniuje 
ieka?

Man noroms - nenoroms 
prisieina pasakyti: šalin su 
zokiais baliais! Męs turime 
stengtis juos tobulinti, kad 
iš jų būtų nauda ne vien tik 
saiiuninkui ir rengėjams, 
3et ir atsilankiusiems į ba- 
ių. O kad tą padaryti, tai 
reikia kartu su balium su
rengti teatras, ar pakviesti 
ialbė to j ą. Kuomet bus teat
ras, tai mažiau bus laiko sė
dėti prie stiklų ir, kartu, tie 
žmonės, kurie visą savo gy
venimą nėra matę teatro, 
bus užbovyti lošimu ir šio-to 
pasimokins.

pabar, man rodoš, bus aiš
ku, kodėl nerengia koncertų, 
teatrų, prakalbų ir paskaitų. 
Jie gerai žino, jog ant pas
tarųjų parengimų atsilanko 
jau apsišvietus publika, bet 
jos dar yra mažuma. O ant 
balių lankos minios tamsuo
lių ir iš jų galima daug di
desnis biznis daryti, nes jie 
alučio daugiau traukia.

Bedalis Vaclovas.
Brooklyn, N. Y.

absoliutiškai

NAUJOS KNYGOS.
Blogi Kūdikių papročiai.

Pagal B. W. Knight’ą ir W. 
Robinson’ą sutaisė dr. A. L. 
Graičiunas.

Kaina 20c.
“Draugo” spauda, Chica

go, Ill.

Libreto vieno akto operos 
“šienapjūte”. K. Jasiukai- 
čio žodžiai. Miko Petraus
ko muzika.

Kaina 10c.
So. Boston, Mass., “A 

ties“ spauda ir leidinys.

Kun. Šmitas. Išleidi 
kė”.

Kaina 10c.



Žinios iš Lietuvos
Vihūus. Čia susitvėrė 

Miestų Sąjungos komitetas 
nuken tėjusiems dėl karo 
šelpti. Įeina į tą komitetą po 
2 atstovu nuo kiekvienos 
tautos. Iš lietuvių pusės ko- 
mitetan išrinkti inž. Mašio
tas ir pris. adv. Šleiževičius.

— Nuo karo pradžios at
gabenta Vilniun iš karo lau
ko 2,208 belaisviai vokiečiai. 
Jų tarpe yra 30 aficierių.

— Spalių 27 d. kainos Vil
niuje buvo tokios: už rugių 
pūdą nuo 110 k. iki 114 kap.; 
už avižų pūdą 120 — 128 k.; 
už miežių p. 95 — 105 k.; už 
bulvių bosą (bačką) 9 r. 50 k. 
— 10 rub.; už 20 gorčių bul
vių 115 —125 k.; už dešimti 
kiaušinių 35 — 38 kap.

V“Vienybes” 34 ekz.,“Vilnies” 
j 2 ekz., V Vairo” 1 ekz., “Lie
tuvaitės” 2 ekz. Be minėtų 

J laikraščių pareina iš Ameri- 
Lietuvių Bankas V ilniuj kos po keliatą ekz.; dabar be

veikia po senovės . Lig spa-! abejo pasidaugins laikraš- 
lio 1 d.bankas vekseliais buvo čių, labiausiai karui prasidė- 
paskolinęs 169 tūkst. rub., ' 
užstatant popieras ir inven- '• 
torių 18 tūkst. Liuosų pini-' 
gų bankas turėjo pas save! 
arba kituose bankuose padė
tų 11 tūkst. rub. Spalio 1 d. 
bankas turėjo 286 narius,ku
rie už padėtus banke pinigus 
atsako.

jus.
Be lietuviškų laikraščių 

pareina dar latviškų kelias 
dešimtis ekz., žydiškų nema- v • zai,

Laikas būtų susiprasti, 
šviesties ir daugiau imties 
skaitymo.

žinios apie užmuštus ir su- 
. žeistus Kareivius.

Kariumeiies vyriausybe 
(štaoas) praneša, kad jau 
sustatyta ir atspausdinta Ke
letas sąrasų užmuštų, sužei
stų ir nežinia kur dingusių 
Kareivių, lie sąrašai esą 
jau issiųsti gubernatoriams, 

Eržvilkas, Raseinių pav. Kurie ir paskelbsią žuvusių- 
Spalių 7 d. netoli Eržvilko Į 
miestelio iš šiaurės pusės at
lėkė vokiečių orlaivis ir nu
metė dvi bombas. Viena nu
krito Rutkiškių sodžiuj palei 
ūkininko klėtį. Nuo jos 
sprogimo išbirę j o languose 
visi stiklai; be to, tapo išver
stos vienos durys ir apdras
kytas stogas . Antra bomba 
nukrito Naujininkų sodžiuj, 
kur taip-pat išbirėjo kai-ku- 
rių ūkininkų triobose stiklai. 
Sprogimo vietose rasta bom
bų kevalų. Paskui patirta, 
kad bombos mesta tokiose 
vietose, kur buvo uždegti ži
buriai (orlaivis skraidė 4 va
landą ryto). Iš to matyti, 
kad lakūnas manė, jog žibu
riai spindi rusu kareivių sto
vyklose. Todėl paliepta, 
kad nakties laiku, išgirdus 
lekiant orlaivį, visi gesintų 
žiburius

! jų kareivių pavardes. Ga
vus daugiau žinių iš kariu- 
menės tokie sąrašai būsią 
vėl paskelbti.

Plungėj mirė vietinis no
taras.

Kelmės vaisė, ūkininkai 
paaukavo “Baud. Kryžiui” 
342 marškinius, 245 rank
šluosčius, 229 drobules, 100 
nosinių; šidlavo valsčius 487 
marškinius, 122 kelnes, 336 
rankšluosčius, 180 drobulių, 
39 antvalkalus ir 1.1.

Giedraičių valsčiaus ūki
ninkai paaukavo “Raudona
jam Kryžiui” 16 drobulių, 36 
mastus drobės, 29 rankšluos
čius, 20 marškinių ir 2 sū
riu.

širvintų par. renkamos 
yra aukos “Raudonajam 
Kryžiui”, bet mūsų žmonės 
neturi artimo meilės, duoda 
tik dėl žmonių akių, kitas 
nesigėdi ir vienos kapeikos 
duot; o kai ant alučio tai ru
giais praleisdavo. Pas mus 

ūkio produktai vis pigyn ei-

Liškeva, Seinų pav. šis 
kampelis nuo karo labai nu
kentėjo. Visoje apylinkėje 
paimta daug gyvulių, javų ir 
kitokių daiktų. Sudeginta 
šiame krašte daugiau, kaip 
kitose vietose, nes keturiu 
dienų artilerijos šaudymai ir na, o krautuvėse viskas pa- 
šiaip susirėmimai apėmė 
kuone visą parapiją.

Paduodama tokie išdegin
tųjų vietų skaitmenys: Bal- v 
tašiškė išdeginta visa, Rice-r 
liuose !. ’ *
Guobiniuose — 23, Galiūnuo- r 
se — 24, nukentėjo taip-pat nesigarsina, mat, kazokų bi- 
Krosniko ir Janopolio dva- jo. 
r ai. -------------

Pašalinių žmonių nedaug Kauno gubernatorius A- 
teužmušė ir sužeidė, nes pra- domą Ernstą nubaudė 25 r. 
sidėjus šaudymui visi slėpė- ąrba*mėnesiu -kalėjimo už 
si duobėse, kurias išanksto|kiaulių supirkinėjimą ir pa
buvo prisirengę. kėlimą kainų.

brango.

Plokščių,Naumiesčio pav., 
ilsčius mažai nuo karo te- 

mkentėjo, tik arklių keletą 
finose sudegė 25 ūkininkai,)uaėmė; nors vokiečiai dar 

naldosi aplinkui, bet labai

Papile, Šiaulių pav. NeAlvitas, Vilkaviškio pav/
Apie Alvitą daugelis žmonių mažai džiaugsmo turėjom 
šiaip ar taip nukentėjo. Dau- kuomet pirmą kartą uždarė 
gelis liko be maisto ir pašto- girtybės įstaigas, 
ges.

čičkų kaime išdeginta 15 
gyventojų, Vaičelaukyj — 
2 gyv., Kiršuose — 5 gyv., 
Bablaukyj — 8 gyv., Mis- 
kviečiuose 3 gyv. Taip-pat 
sudegė šie dvarai: Kauka- 
kalnis, Penkiniai, Valerina- 
vas. Versnupiai, Rutkiškiai 
ir Unija.

Sudeginta taip-pat bažny
čia ir klebonija. Bažnyčiai 
begriūnant ir nuo šūvių už
mušta žmonių. Ant švento
riaus užmušta 7, sužeista 5.

Vietos klebonas Maslaus- 
kas. kaip tvirtina Alvito pa
bėgėliai, susirgęs proto liga.

bet išgir
dę, kad ant visados bus už
darytos, tai neišpasakytai 
nudžiugome. Dabar mieste
lis ramus, tiek turgaus, tiek 
šventomis dienomis — visi 
savo laiku išsiskirsto namo. 
Girtuoklių niekur nebematy
ti šlitiniuojant ir pešanties.

Papilės monopolyje kas
met pragerdavo po kėlės de
šimtis. tūkstančių rublių. 
Taip, 1909 m. Papilės mono- 
polyj išgerta už 50,000 rub., 
1910 m.apie už 40,000 r., 1911 
m. už 32,000 suvirs, 1912 m. 
apie 33,000 r. ir 1913 m. už 
34 tūkstnčius rublių.- Išviso 
per penkerius metus progerr 
ta 189 tūkst Tik viena deg
tinė tiek prarijo, o kame dar 
alus? Apie alų nėra tikrų 
žinių, bet ir jo nemažiau 
oragėrėm. Taigi, už alų ir 
degtinę sykiu, išleista 378 
tuk. rublių. Ar gi tai negai
la tiek pinigėlių, prie kurių 

___ ____ c c x c pridėjom daug darbo, vargo 
vis dar netrūksta.' Pavyz- ir sveikatos. Girtybės įstai-

Plunge, Telšių aps. Plun
gės valstiečiai apsiėmę padė
ti neturtingoms atsarginių 
pačioms nudirbti laukus. Pa- 
s i ž ad ė j i m as tap o i šp i 1 dy tas, 
taip kad Plungės atsarginių 
pačios yra aprūpintos ir gali 
sutikti žiemą pilnomis klėčių 
miegomis. Nuo pirmos mo
bilizacijos yra susitveręs ko
kti tetas išėjusiųjų karėm 
žmonoms šelpti. Darbuojasi 
jis labai gerai, nes surinko 
aukomis virš 200 rublių ir 
daug visokių grūdų, kurių 
daug jau išduota neturtin
goms žmonoms. Komitetas 
susideda iš klebono Giniato 
(pirmininkas), p. Korsako 
(raštininkas), p. Kadačos 
(kasininkas), valščiaus raš
tininko kunigo Balkučio- 
nies, pačtos viršininko ir ke
lių ūkininkų.

Valščiaus išrinktieji per 
buvusią rugpjūčio 28 d. suei
gą paaukavo Raudonajam 
Kryžiui 300 rublių. Varto
tojų draugija taip-pat paau
kavo 100 rub.

Plungės, Gargždų ir kitų 
valščių ūkininkai aukauja 
paklodes ir audeklus sužeis
tųjų kareivių apatiniams rū
bams. Iš vieno Gargždų 
valščiaus paaukauta 6 mai
šai ir visokių naminių au
deklų, kuriuos nuvežė Telšių 
Raudonajam Kryžiui. Ne- 
spėjant siūti Telšiuose, daug 
audeklų atiduota Plungės 
žemiečių viršininkui. Jis a- 
tidarė nas save siuvykla ir 
paskelbė miestelėnams, kad 
eitų siūti kareiviams baltrū- 
bių. Siuvėjos, lietuvaitės, 
žydės ir viena lenkė, mielu 
noru atsiliepė i tą paskelbi
mą, ir darbas jau prasidėjo.

Pas mus buvo labai prasi
platinusi girtybė. Gėrė jau
nas ir senas. Dabar po už
darymo traktierių ir aludžių 
virto visai kitaip. Šventa
dieniais. turgaus r pastaro
mis dienomis matai blaivius 
žmones, gražiai besikalban
čius. Nebėra taip-pat muš
tynių, ir uriadninkui nebe
reikia berašvti nrotokolu ir 
vesti susipešusius į šaltąja. 
Girtuokliu pačios ir kiti su- 
prantantieji rirtybės nenau
dingumą dėlei blaivybės į- 
vykimo labai džiaugiasi.

Dalykai sų Ka
ziuku draro*j^ ach klaipė to
jai isvadifio mdijonai^. Tai 
nedaverkos, tai šunsnukiai! 
Imk tu man ir pramink indi- 
jonais. Mane toks pyktis pa
ėmė, kad mažne nef>lyšau. 
Jau man niežėjo kumščios, 
jau taisiausi lupt jiems kailį, 
kaip tas kaizeris carui, bet 
palauk šian! Misliu, dabar 
apšviestas amžis — tai vie
ton kumščia aš jiems užve- 
šiu plunksna per gazietą. 
Parsigabenau pundą popie- 
ros, juodyki bonką,-plunks
ną su kotu, atsilupau ranko
ves, atsikosėjau, persižegno
jau ir davai rašyti. Net lai- 
žausi, pamislijęs, kokia pyla 
bus raudoniemsiems. Kož
ną žodį statau iš didėsės rai
dės. Sakau, redakcija ge
riau supras. Jau buvau be-

štai mano gaspadinė įbėgo 
kambarin. Kaip suriks ji 
man — ką tu čia dirbi, dur
niau? Kad ją šimts pypkių, 
visą mano darbą supaškudi- 
jo. Na, misliju sau: Mest 
vistiek nemesiu ir padėjau 
kitam vakarui. Ant to pik
tumo nuėjau į saliūną. Sa
kau, protą dvasia šventa ap
šviesiu, kad geriau sektųsi. 
Ragavau ir saldžiosios ir 
karčiosios ir visų devynių 
paralių. Jau nei neatsime
nu, kaip parsimufinau na
mo, kaip dribau lovon ir pra
dėjau gargaliuoti. Kaip pa
kilau, jaU buvo devinta va
landa. Čia man dilgt galvon 
— reikia rašyt koresponden
ciją, nes dvasia šventoji gali 
išgaruoti. Bet tiktai stvė- 
riausi plunksnos, ogi vėl ga
spadinė. O kad ją kur bala 
tą čerepokienę. Kaip pama
tė, kad lova mano tikra ma-

šiauliai. Naujokų ėmimas 
dar tebesitęsia. Jaunų vyrų 
mieste nemaža. Vieni ra
mus, kiti nuliūdę, treti ba- 
riasi, stumdosi, kalba nešva
rius -žodžius, žiūrint keno 
koks išsilavinimas.

Turguje viskas pigu. Ūki
ninkai dejuoja, kad nebėra iš 
kur paimti skatiko.

Atsiranda ir čia pabėgėlių 
iš Piaisų pasienio. Jie reika
lauja darbo.

(Iš “Liet. Ūk”).

Moteriške ir Meile
(Medžiaga is prof. Mantegazza 

Meilės Fiziologijos).
Sutaisė Boštonietis.

(Tąsa).
Visuomenė jau suprato visą svarbumą 

legališko persiskyrimo, išėmus tik katalikiš
kos bažnyčios vadus, kurie, kad įmanytų, tai 
varu priverstų gyventi išvien kits kitą ne- 
apsikenčiančius žmones.

Kas iš to naudos?

Sidabravas, Panevėžio p. 
Karui prasidėjus žmonės čia 
buvo labai sujudinti, ypač gi 
laike mobilizacijos, kadangi 
ji išplėšė iš namų ne vieną 
vyrą, brolį ar sūnų. Dabar 
gi jau žmonės apsiprato, 
nors baisių kalbų apie karą

džiui?sakoma, kad vokiečiai'R'1 paskutiniu laiku buvo: 1 z _ _z_ I !• j -| j • • • -t
vaikus, paskui moteris, o ga-, aludžių.
lop ir vyrus. . .

Sekmadienyj (spalių 23, dėlto,kad Akmenėje ir Kruo; 
d.) klebonas pasakė iš šaky- 1 .
klos, kad jeimi žmonės nena
ši taisvsia. tai pavasari užei
sianti kolera. ir žmonės iš- 
krisią, kąip lapai.

Kaip lietuviškas indijo- 
nėlis koresponden

ciją rašė?
(Monologas).

ši o j

atėię pirmiausia išpjausią monopolis, 2 traktierių ir 12 
■ * * 1 . Degtinės mažiau

[beišgeriama nuo 1910 metų 

piuose įtaisė turgus, pertai į 
Papilę mažiau beatvažiuoja 
žmonių. Dabar pažiūrėki
me, kiek išleidžiame Apšvie
timui. Laikraščiu šiarj me
tais nareina i Papile: “Lietu
vos Žinių” 16 ekz., “Lietuvos 
ūkininko” 43 ekz., “Rvgos 
Naviienu” 16 ekz.. “Vilties” 
14 ekz., “Šaltinio” 10 ekz.,

pirmosiosViliui visuose pirmosi 
restoranuose (pm 

l^vnccA „MrattAtft n»rd 
’ti degtine ir šampanas

narda-

Kaip jūs sau norite, o 
Amerikoj nerasi teisybės! 
Gali jieškot po smukles, baž
nyčias, po fabrikus, po far- 
mas, pas storus kunigus, po
nus ir cicilikus, bet nerasi, 
nors ir su žiburiu vaikščio
tum.

Vietoj radęs teisybę, tik 
durnium pasiliksi. Jesary!

Na kad ir su manim pačiu 
kokia istorija atsitiko. Šimts 
pypkių ir dešimts cibuku. 
kaip nesmagu atsimint. Ži
noma, kad būčiau prastos 
luomas žmogus. • tai suk ji 
paraliai — ar biskį šiaip ar 
biskj taip, bet dabar negaliu. 
Fe. net atsirūgsta, kai patsi- 
menu.

kaip pradės tarkuoti, net 
mano šonkauliai braška. 
Laimė, kad šventa dvasia 
mano protelį apšvietė ir aš 
jai pasakiau, kad cicilikam 
kailį vėliau. Tuomet ji atsi
leido ir pasidarė minkšta, 
kaip pyčė. Tada jau pabai
giau rašyti. Paspjoviau sau 
rankas, vėl persižegnojau, 
užpečėtyjau ir siųsiu jau. 
Bet į kurį laikraštį? Į 
“Draugą” būtų geriausia, 
bet tą tik davatkėlės skaito, 
o aš noriu užvežt cicilikams. 
Į “Lietuvą”? Ne, tą seną 
močiutę vėl mažai kas skai
to. Geriausia, sakau, siųsiu 
“Naujienoms”. Pasiunčiau. 
Skaitau kožną numerį. Ži
nau, kad griešiju skaityda
mas bedievišką laikraštį, ale 
skaitau. Misliu sau, vėliau 
atpakūtavosiu, bile cicili
kams užvesiu.

Taip už nedėlios — gaunu 
laišką. Širdis dreba, dantįs 
barška, negaliu pastovėti. 
Akis, kaip kukuliai, rodosi 
tuoj ims ir iššoks ir sues tas 
raides. Skaitau — ogi sako 
nesupranta. Tai ponia re
dakcija nesupranta! Oi, tik 
ir mulkiai, pamislijau sau.

Bet aš sakau sau: neapsi- 
leisiu tiems balvonams. Bar
škinsiu į redakcijų duris. Ir 
vėl parsinešiau pundą popie- 
ros, vėl parsitraukiau bonką 
rašalo ir davai rašyt. Šiuo 
sykiu pasiunčiau “Katali
kui“. Ir vėl už kelių dienų 
atsako, kad nesupranta. Na, 
imi misliu sau ir tie į bedie- 
.iuš išvirto. Drožiau 
“Draugą”. Sakau, mokytas 
redaktorius supras ir cicili
kams nosį nušluostys. Ogi 
ir iš ten ateina žinia — ne
supranta!

Ar susitarę tie paraliai? 
Ar tik nepapirko visus cicili- 
kai?

Štai ir gyvenk dabar žmo
gus ! O tie cicilikai, kaip pa
dūkę — indijonas ir indijo- 
nas! Nesuprantu, kas da-, 
bar daryti. Oi tu mano ra-/ 
zumėli, razumėli, kad tai mai
no kumščia galėtų tave pa
mokinti... , ;

Meištų Tamošėliš.

viskas turi būti juoda. ■'
Geltonplaukė® daugiau santimentališ- ’ 

kos, silpnesnės.
Tarpe vienų ir kitų yra dar tarpiniai 

moterų tipai.
Jau pasakiau, kad ne visos tautos ir 

tautelės vienodai supranta gražumą. Šitą 
tvirtinimą reikia paremt pavyzdžiais, pa
imtais iš gyvenimo. Yra tautelių, kurių mo
terįs taip keistai pasidabina, taip išraižo,, 
ištatuiruoja savo kūną, kad Europos ar 
Amerikos žmonės negali žiūrėti į jąs kitaip^ 
kaip su didžiausiu pasišlykštėjimu, vienok 
anų tautelių vyrams tokios moterįs tai tik

is skanskonis.
Negrai giria pilnas, storas moteris.
Rytų šalių vyrai niekuomet nerokuos 

kūdą moterį gražia moterim.
Vieniems ispanų ir italų moterįs tik

riausias idealas, kitiems jos visai nepatinka.
Chiniečiai myli labiausia tas moteris, 

kurių kojos nėra normališkai suaugusios ir 
kurias jaunystėje surakina kui-pėje. Sun
ku ir apsakyti, kiek nukenčia jaunas kūdi
kis - mergaitė nuo panašios operacijos, bet
gi Chinijos poetai augština, stačiai į padan
ges kelia tokias moteris.

Naujoj Gvinėjoj yra tautelių, kurių 
merginoms, kada jau jos suauga, nupyluo- 
ja dantis. Konchinchinoj (Azijoj) jaunų 
merginų dantis nudažo juodai.

Nekurios Afrikos moterįs perskriodžia 
savo lūpą vinim ir ta vinis karo, kaipo ženk-

1

Jau daug kartų užsiminta apie gražu
mą ir jo vertę meilės dalykuose, bet pasaky
ti ką. nors apie gražumą dar toli gražu ne
reiškia išaiškinti, ką tai reiškia gražumas ir 
tą męs galime pavadinti gražumu. Ką vie
nos tautos žmonės pavadins gražumu, tą ki
tos tautos žmonės parokuos bjaurumu.

Koleik vyras gyvens pasauly — tol gra
ži moteriškė bus jo pirmutiniu idealu. Te
gul sau nekurie paniurusieji filosofai pasa
koja, kad gražumas tuščias dalykas, bet jie 
prieš gamtos valią nepapūs. Moteriškės 
gražumas turi tokią jau spėką, kaip vyro 
geniališkumas. Neveltui ir senovės graikų 
bei rymiečių dievai vesdavo kovas dėlei gra
žių moterų. Gi net puikioji Troja buvo iš
pustyta dėlei moteriškės.

Kas tai pasakė, kad viso pasaulio istori
ja būtų persimainiusi, jeigu Egipto karalie
nes Kleopatros nosis būtų buvusi truputį 
ilgesnė ar trumpsenė. Tegul jau tame pa
sakyme ir perdėta, bet jame vistik liksis 
grūdas teisybės.

Štai kas pastebėjimo verta: jeigu gam- 
tjysuteikė tūlai moterei gražią išvaizdą, tai 
ji pašykštėjo jai proto ir kitų privalumų. 
Labai - labai retas atsitikimas, kad gražu
mas eitwykiu su proto gabumu./štai povas 
— gražmrpaukštis, vienok koks prastas iš 
jo giesmininkas. Štai lakštingala — men
kais rubais, prastas paukštelis, vienok, kaip 
saldžiai jisai moka giedoti, kaip moka jisai 
užkerėti mūsų girdą. <

Vargas ir rūpesčiai daug-daug priside
da prie gružės nuvytimo. Štai, moteriškė iš 
darbininkų klesos Ji buvo mitri ir graži, 
bet atėjo sunkaus darbo laikai, atėjo gim-

Didžiausį pasauly telesko-

sai kamparas. Prapuolusiu gražumo ir pas 
šventą Antaną neišmelsi, nors jisai, kaip pa
sakoja, ir yra žuvusių daiktų patronas.

Augštesniosios klesos moterįs geriau 
'moka palaikyti savo vystančią grožę. Bet 
Joms bepigu taip išsilaikyti, kuomet visokie 
gudrumai gali joms patarnauti. Dabar ga
lima gana tankiai matyti moterį 60 — 70 
metų, apie kurią dažnas vyras pasakys, 
kad ji turi tik 40 metų. Kada galvą paden
gia sidabro plaukai ant veido tankiai nežy
mu jokios raukšlės.

Juo augsčiau kils civilizacija, juo žmo
nių darbas bus lengvesnis, juo moterįs il
giau mokės užlaikyti savo gražumą ir tuo
met niekam ir į galvą neateis palyginimas, 
kad sena moteris tai ragana.

Kuomet kalba apie moterų gražumą, 
tuomet vieni pradeda girti geltonplaukes, 
kiti juodplaukes. Man išsirodo, kad tai ypa- 
tiško skonio dalykas, kuris niekuomet ne
bus išrištas.

Vienas dailininkas apie tai ve kaip kal
ba: “Juodplaukė greičiau užsidega. Ji vik
resnė, stamantresnė, negu baltaplaukė. Jo
je daugiau meilės, bet ir daugiau tulžies. 
Josios kerštas yra baisus.

Baltaplaukė — tinka daugiaus prie ra
maus namų aukuro. Jos draugiškumas ty
lesnis . Jeigu juodplaukė karštesnė meilėje, 
tai baltaplaukė pavyzdingiausia motina.

Klausimas apie juodplaukes ir balta
plaukes niekados nebus išrištas. Tai neat- 
mezgamas mazgas. Pasitenkinsime tuo, 
kad ir vienos ir kitos vienodai vertos mei
lės”.

Senovės Graikijoj daugiau mylėjo bal
taplaukes. Žilos senovės rašytojas Home
ras niekuomet neužsimena apie juodplaukes. 
Senovės rymiečiai taip-pat daugiau mylėjo 
baltaplaukes.

Viduramžiuose vyrai taip-pat daugiau 
mylėjo baltaplaukes, negu juodbruves.

Nekurie mokslininkai pažymi, kad ir 
dabar dar daugiau mylima baltplaukės, ka
dangi jų skaičius nuolat eina mažyn. Iš 
šimto moterų — tikrų baltaplaukių Šveica
rijoj yra — 11, Austrijoj — 19,. o Vokieti-

Tūlos Japonijos moterįs skuta sau an
takius. Ant Anachoreto salų moterįs ker
pa sau plaukus.

Dabar apie drapanas ir įvairius susi
veržimus. Tūlas Francūzijos rašytojas ve: 
ką pasakė:

“Didžiausi priešai mūsų fyziško gražu
mo yra mūsų kliaučiai ir kriaučkos. Dra
panos — tai didžiausia visuomeniška žaizda. 
Tai melas, užverstas ant vyrų ir moterų 
pečių”.

Paimti nors ir tuos pačius korsetus.. 
Jau nuo neatmenamų laikų moterįs veržda- 
vo savo krūtis, kad jų figūra gražiau išsi- 
žiūrėtų. Dėlei korseto moterįs negali nor
mališkai alsuoti, kas labai kenksmingai at
siliepia ant jų visos sveikatos.

Penkioliktame amžy moterįs susiverž- 
davo krūtis tam tikrais geležies šarvais. 
Dar ir dabar tūlose vietose užsiliko tasai pa
protys.

Visai kitaip Afrikoje. Kafrų moterįs 
ištempia krūtis, kaip tik galėdamos.

. Taip vadinami skapai Rusijoj ir Rumu
nijoj taip nęapkenčia uždrausto .vaisiaus, 
jog visai išpjauja moterims krūtis. Austra
lijoj, kaip kuriose vietose, moterims ištrau
kia papus, kad jos negalėtų maitint kū-

ną (žiūroną) dirba mieste i°J

Kaip jau sakiau, Afrikoj myli storas, 
riebias moteris. Ypatingai ta pažvalga iš
siplatinusi tenais, kur Įsigalėjus musumanų 
tikyba. Paties musui manų religijos įkūrė
jo, Mahometo, žmona buvo stora ir riebi.

Sacharoje tai stačiai peni jaunas mer
gaites, kad tiktai jos būtų pilnesnės. Jąsc 
priverčia valgyt daug .sviesto ir gerti daug; 
pieno.

Somali šalyje dainuojama tokia daine
lė: “tu graži ir tavo nariai išpurtę, bet4u 
likses dar gražesnė, jeigu pradėsi gerti ku
pranugario (verbliūdo) pieną”.

Nubijoj bent tris savaites prieš apsive* 
dimą merginas peni taip, kaip kokius meitė
lius, kuriuos ruošia skerdimui. Iš pat ryto* 
saulei užtekant, visą jos kūną ištepa tau
kais. Paskui per visą dieną valgydina ir 
valgydyna pagal tam tikrų receptų. Net 
naktį tokiai merginai neduoda ramybės. Ją. 
pažadina ir duoda išgerti ožkos pieno. Jei
gu mergina pasipriešina ji gauna lazdų ir 
rykščių.

Na, kai praeina tos kelios savaitės ir 
mergina atsipeni, kaip žąsis, su didžiausiu 
gūžiu, tuomet ji priskaitoma prie “gražių., 
labai gražių”.

' Afrikoje ir Azijoje dauęe’io pusiau lau
kinių ir laukinių tautų moterįs visokeriopai 
išbraižo, išraižo savo kūną, papuošia jį vi
sokiais piešiniais. Europos ar Amerikos, 
žmogui šlykštu į tai pažiūrėti, bet negrams; 
ir polinezijiečiams — visai kas kita !

Pervėrimas ausies ir prikabinimas kokių- 
nors “cackių” ir Europoje dar madoje, nors 
tasai paprotys atneša tik blėdj sveikatai. 
Pervėrimas nosies ir prikabinimas kokio 
nors papuošalo taip-pat dar užeinamas pase 
daugelį tautų.

Bet užteks jau to visko. Iš šitų pavyz
džių aiškiausiai matosi, kaip įvairiai įvai-. 
rios tautos supranta kas tai gražu, kas ne
gražu. ;

Pastebėta, kad baltaplaukiai vyrai dau
giausia myli juodplaukes moteris, o juod-

Pasadena, ČalifornijojJ Tas 
teleskopas turės ĮOO / colių 

oa bus plaukiai — baltaplaukes, 
nauju - ------ ------

[taisys

oločio, su kurio pagęl 
salima pamatvt daug 
dangiškų saulių. Jį 
Mt. Wilson observatorijoj

Juodplaukė, kad būti gražia, turi turėti 
dar juodas akis, juodusnantakius — žodžiu, (Toliau bsu)



Petras Kropotkin.

ATSILIEPIMAS J JAUNĄJĄ 
KARTĄ.

Jaunuoliai, aš šiandien kreipiuos vien 
tik prie jūsų. Senieji žmonės, L y., seni 
dvasia ir širdžia, lai visai neskaito mano šio 
atsišaukimo, lai geriau nei nevargina savo 
akių, nes vistiek jiems jokios naudos iš to 
nebus.

Aš manau, kad jums dabar aštuonioli
ka ar dvidešimts metų ir kad jūs baigiate 
savo mokslų arba amatų ir leidžiatės Į gyve
nimo sūkurį.

Aš manau, kad jūs esate liausi nuo tų

ti; jūs nebijote velnių ir neklausote kunigų 
plepalų.

Jūs, suprantama, nepriklausote prie tų 
apgailėtinų sutvėrimų, kurie per kiauras 
dienas slankioja šalygatviais, apsimovę pa
raitotas kelines ir svajoja apie įvairius pa
silinksminimus, kurie jokios naudos nesu
teikia. Aš manau, kad jūs esate sveiko pro
to žmonės, trokštanti teisingo užsiėmimo 
ir per tai aš prie jūsų kreipiuosi.

Gal būt, jūs ne sykį buvote uždavę sau 
klausima: “kuom aš būsiu?” Jūs gerai su
prantate, kad baigiate kokį nors mokslų ar 
amatų — dėl labo žmoni jos, įsitėmykite tai 
— ne dėl to, kad paskui juomi pasinaudoti, 
kaipo išnaudojimo įrankiu. Reikia būti vi
sai besažiniu, kad jūsų metuose nepagelbė- 
ti tiems, kūne taip sunkiai vargsta.

Suprantama, jūs apie tai svajojate?
Taigi, dabar ir pakalbėsim, kaip galima 

gyveniman įvykdyti jūsų tos svajonės.
Aš visai nežinau, kokiose aplinkybėse 

jūs užgimėt ir užaugot. Gal būt, kad jūs iš
dykaudami įgijot mokslų; jūs tapsite dakta
ru, advokatu, rašėju arba mokslinčium; pla
ti veikimo dirva atsidengs priešais jus; jūs 
įeisite į gyvenimo sūkurį gerai išsilavinę 
sąmoningu protu.

Gal būt, jūs būsite teisingu amatninku, 
jūsų moksliškas supratimas apsiribuos tils 
tuom, ką jūs įgijote liaudies mokykloj; bei 
užtai jūs žinosite, kaip sunkus darbiniu 
kii gyvenimas.

Išsyk apsistosime ant pirmos galimy 
bes. Persistatykite sau, kad jūs daktaras.

Rytoj ateis darbininkas kviesti jus prie 
ligonio. Jis nuves jus į vienų iš tų purvi- 
niausių, siauriausių skersgatvių, kur kai
mynai, vienas vienoj pusėj gatvės, o kitas 
kitoj, pasiekia paspausti ranką virš praeivių 
galvų.

Jūs įeinate į karidorį, prirūkusį nuo ke 
rosininės lempos, smirdantį ir Ii pate purvi-

ginate į tamsų, šaltą kambarį, kur kertėj 
ant kokių tai purvinų skudurių guli ligonė. 
Išblyškę, išdžiūvę, drebėdami nuo šalčio 
vaikučiai žiūri, išplėtę akis. Per visą laiką 
jos vyras dirbo po dvyliką,tryliką valandų į 
parą, nors ir jo darbas buvo labai sunkus. 
Bet dabar jau trjs mėnesiai, kaip jis visai 
negali darbo gauti. Nors bedarbės ir pir
miau būdavo, nes jos kas metai atsikartoja, 
bet tuomet žmona buvo sveika ir jinai eida
vo dirbti... gal būt skalbdavo jūsų marški
nius ir gaudavo pusę rublio į dieną.

Bet štai jau trįs mėnesiai, kaip jinai ne
sikelia iš lovos ir baisi bado šmėkla atsi
stojo prieš jų akis.

Kokį patarimą tamsta, pone daktare, 
duosite ligonei? Jūs, kuris gerai žinote, 
kad visa ligos priežastis — nedateklius mai
sto ir oro? Kasdien geros mėsos šmotelį, 
pasivaikščiojimą ant tyro oro, sausą, šviesų 
kambarį? Koks tai pajuokimas! Argi ji
nai ir be jūsų patarimo nežino, kad jai tas 
viskas reikalinga!

Jeigu jūs mokėsite persistatyti taip, 
kad jinai jums užsitikės ir tuomet norėsite 
su ja pasikalbėti,, tai jinai jums papasakos, 
kad už sienos, kuri susideda iš plonyčių len
telių, gyvena prosintoja, kuri per visą nak
tį kankinasi nuo kosulio ir neduoda miegoti, 
kad ant apatinių lubų visi vaikai serga dru
giu, kad skalbėja, kuri apsigyveno skiepe, 
nesulauks jau pavasario ir kad kaimynų na
muose dar blogiau.

Kokį patarimą jūs suteiksite jiems vi
siems? Gerą maistą, permainą oro, leng
vesnį darbą? Jūs, suprantama, neišdrįsi te 
tokį patarimą suteikti ir pasiskubinsite, su
kandę dantis, kuogreičiausia iš ten prasi
šalinti.

Jūs dar negalite užmiršti tų visų įspū
džių, kuriuos pergyvenote, kaip štai jūsų 
draugas papasakoja, kad pas jį buvo atva
žiavęs tarnas, kuris jį nuvežė į puikų vieš

būtį pas turtingą ponią; jinai negali nakti- " 
mis užmigti, jos visas gyvenimas pašvęstas 
baliams, šokiams ir begaliniams barniams 
su savo kvailiu vyru. Jūsų draugas paliepė 
ramiai užsilaikyti, silpnesnį valgį valgyti, I 
daugiau vaikščioti ir kambįtry gimnastika 
užsiimti, kad išsimankštinuš.

Viena miršta nuo to, kad niekados ne
buvo soti ir neturėjo poilsio; kita gi džiūsta L 
nuo to, kad per visą savo amžį nežinojo, kas 
tai yra badas ir darbas...

Jeigu jūs būsite vienas iš tų, kurie grei
tai susitaiko su viskuom, ir, matydami di
džiausius pasibaisėjimus, užsiganėdina tik 
tuščiais žodžiais ir nusiramina stiklu alaus, 
tuomet, žinomas daiktas, jūs apsiprasite su 
Lokiais dalykais ir pasistengsite, kiek jums 
tas nelėšuotų, įeiti į augštesnės klesos eiles, 
kad nepasilikus tarp pavergtųjų. Bet jeigu 
jūs esate “žmogus”, jeigu jūs turite jaus
mus ir jeigu gyvuliški instinktai dar neuž
mušė jūsų proto, tuomet, išeidami iš elgetiš
kų namų, pasakysite: “Tai didžiausia ne
teisybė, tai negali taip ilgiau būti! Reikia 
ligoms kelią užstoti, bet negydyti jas. Tik 
truputį pagerinti gyvenimą, daugiau ap
švietus ir pinigo, o tuomet pusė ligų išnyks. 
Mesim vaistus į šalį! Daugiau oro, geres
nio maisto, lengvesnio darbo — štai nuo ko 
reikia pradėti. Be to visko, vaistai—tik vie
na apgavystė ir žmonių apiplėšimas!”

Toj valandoj tamsta suprasite, kas tai 
yra socijalizmas. Jūs panorėsite arčiau su 
juomi susipažinti ir tuomet įstosite į mūsų 
eiles ir pradėsite sykiu su mumis darbuotis 
dėl socijališkos revoliucijos.

O gal būt jūs pasakysite: “Mesim j ša
lį visą mūsų praktišką užsiėmimą! Atsi- 
duosim vien tik mokslui. Pasišvęsime, kaip 
chemikas, fizikas, astronomas, kurie suran
da sau malonumą tame, kad atidengia nau
jas gamtos paslaptis ir parodo savo proto 
galingumą”. Tuomet pasakykite man, kuo
mi skiriasi mokslininkas, užsiimantis vien 
tik mokslu, nuo girtuoklio, kuris taipgi savo 
gyvenime jieško tik užsiganėdinimo ir su
randa degtinėj ? Žinoma, mokslininko užsi
ėmimas reikalauja daugiau nervų įtempimo 
ir jis turi ilgesnį užsiganėdinimą, negu gir
tuoklis, bet tik tame ir skirtumas! Abudu, 
kaip mokslininkas, taip ir girtuoklis, eina 
prie to paties egoistiško tikslo — ypatiškoĮ 
užsiganėdinimo.

Bet jūs nenorite tos egoistiškos laimės. 
Užsiimdami mokslu, norite i tnešti naudą vi
sai žmonijai; ta mintis jumyse bus per visą 
laiką, kada jūs pasišvęsite mokslui...

Kokios dailios Iliuzijos! Kuris iš mūsų 
panašiai nemanė, atsiduodamas mokslui!

Bet jeigu jūs išbjkrųjų rūpinsitės žmo
nijos gerove, jeigu žntynijos laimė — tikslas 
jūsų protiško darbo, \tuomet jūsų sąžinėj 
turi atsiliepti balsas: ‘Prie dabartinio pa- 

1 šaulio surėdymo mokslas ne kas kitas, kaip 
tik perteklius, kuris yra neprieinamas dėl

■ žmonijos ir tik tarnaujantis mažai sau-

Štai, prie ko veda kapita
listiška sistema!

MOKINKITES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis per 

korespondencijas, mokintis savo namuose. Papai mūsų mokyklos var
tojamų metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti visą aritmetiką liuo- 
sose nuo darbo valandose. Iškasėjai stebėtinai maži.

Jei nori žinoti, kaip greitu laiku išmokti aritmetiką, tai parašyk 
mums, o gausi pilną paaiškinimą dykai. įdėk štampą atsakymui 
Adresuok:

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINfi MOKYKLA
1607 N. Ashland Avenue, .Chicago, III.

Sufragistes ir Wilsonas.

Sa/ffrrfjw/ti tos

10c

50c.
50c.

žūsta ant kares lauko, o mo
le r įs badu miršta.

Moteris ant iratvių batus 
šveičia.

gyduolių, sutaisytų iŠ svie- 
tnedikatnenty ir labai pasek- 
. 'Varpe kilų aptiekos san-

Nuo palvos skaudėjimo.TOc- ir 
Nuo kojy nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo peršalimo......................... .
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
1 inimentas arba Expelleris...

60c. ir 1 00 
50c.

Nuo pin 
Nuo Re 
t uo 
Nuo 
N uo
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo. . 
Faktorija del vaikų 
Trotkos del danių. 
Kaipų naikintojas.

Nuo kojų nuospaudų. .10c.
?'_  J„..ių gėlimo

’ ilimo. ...
Plaukų stiprintojas

Jaukų žilinto 
.„‘umatiamo.. 
lytiškų ligų., 
dusulio...........
kirmėlių... ..

Moieiims Naujienos
CI VILIOKI IR BAŽNYTI

NIAI ŠLIUPAI.
Tankiai laikraštijoj mato

si pajuokiama merginos ar- 
oa vaikinai, kurie eina baž
nyčion ir ima ten šliūbą. Su
prantamas dalykas, kad baž
nytiniai šliubai jau atgyveno 
savo amžį ir jie greitu laiku 
turės išnykti. Bet visgi man 
keistai atrodo ta pajuoka ar
ba užsipuldinėjimas, kad lai
svas vaikinas įsimyli j tikin
čią merginą ir eina bažny
čion šliūbo imti.

Męs gerai žinom, kad mei
lė nėra party viška ir jeigu 
[laisvas vaikinas įsimylėjo į 
tikinčią merginą, o toji ne
sutinka civilišką šliūbą imti, 
tai kas t uomet pasilieka da
ryti? Ar geriau būtų, kad 
vien dėl to jiedu persiskir
tų? Man rodosi, kad daug 
geriau vaikinas padaro, jei
gu nueina bažnyčion ir pai
ma ten šliūbą, negu jis visai 
nuo mylimosios atsiskirtų.

Kodėl taip? Atsakymas 
aiškus. Jeigu jis visai nuo 
merginos prasišalintų, tuo
met jinai gal įsimylėtų į ka
taliką, su juomi apsivestų ir 
pasiliktų visą amžį fanatike. 
Jeigu laisvas vaikinas nuei
na bažnyčion ir ten paima 
šliūbą, tai, nėra abejonės, 
kad per trumpą laiką jo mo
teris pasiliks laisva. Supran
tama,jeigu tik to vyras no
rės, bet jeigu jis nenorės, tai 
gali jinai pasilikti tokia 
pat, kokia ir pirmiau buvo.

Iš šio atžvilgio, aš visai 
nematau prasižengimo, jei
gu laisvas vaikinas nueina 
bažnyčion ir ten juos kuni
gėlis suriša.

Tėvai ir vaikai
Reikia pripažinti, kad šio

je gadynėje tarpe tėvų, ir 
vaikų nėra tikro susiprati
mo. Vaikai eina savo ke
liais, o tėvai — savo. Dau

bar teisėjas daleido jai re- gelis tėvų nei nesirūpina ar- 
volverį nešioti. Jčiau pažinti savo vaikučius,

Ar šiaip, ar taip, bet būti jų sielą, jų gabumus, jų pa
naktiniu sargu, tai jau ne linkimus. Ot, pasako tik: 
merginos darbas. Vienok 
gyvenimas priverčia ją tą 
darbą pildyti.

New Haven, Conn.
26 d. lapkričio atsibuvo 

Moterų Apšvietus draugys- 
ės teatras ir balius. Buvo 
cšta trijų veiksmų vaizdelis 

•’Kerštinga Meilė”. Reikia 
pa gi y t • M o te r ų A pašvietus 
draugystę, kad rūpinasi vi
suomeniškais reikalais. Bet 
kas reikia pastebėti, tai blo
gas publikos užsilaikymas. 
Dar man niekur neteko ma
tyti tokį jomarką, kaip čia 
laike lošimo. Reikėtų vietos 
lietuviams prisilaikyti nors 
kiek mandagumo.

V. Januška.

tinai nori, kad jąs Wilsonas 
p r i i m tų. M ato m ai, j i s tą pa - 
darys, bet vargiai savo nuo
monę jis permainys. Nese
niai jis išsireiškė: “Aš labai 
užinteresuotas moterų bal
savimo teisėmis, vienok aš 
manau, kad tą klausimą tu- 
>“ės išrišti atskiros valsti-
jos”.

Reiškia, Wilsonas visai ne
sikiša į moterų reikalavi
mus. Jei fru ios iškovos at
skirose valstijose, tai gerai, 
o jeigu ne, tai vėl gerai.

Ot, pasako tik: 
“lams ryts! labs vakars!” ir 
atliktas kriukis.

Užtat reikia pasveikinti 
tėvų kliubą, kuris įsikūrė 
Bluffs, Iowa valstijoj prieš 
metus laiko. Dabar jau pa
našių kliubų yra 10. Tiks
las tų kliubų — suvesti arty- 
mesnion, draugiškesnion pa- 
žintin vaikus, tėvus ir moky
tojus.

Kliubų susirinkimuose tė
vai debatuoja sekančius 
klausimus:

— Ar jūsų vaikai augina
mi sulvg gadynės dvasios?

— Kiek vaikų iš 1000 pa
siekia high school?

— Kur dingsta likusieji?
— Ar naudingos mokyklos 

ant tyro oro?
— Lyties klausimai. Ar 

reikia vaikams teisybe pasa
kyt apie lyties dalykus ar bo- 
vint juos pasakomis apie 
garnius”?

Ir daug dar panašių daly
kų yra. kurie reikia apsvars
tyt. Visa bėda tik tame, kad 
daugelis tėvu tokiais klausi
mais nesirūpina, o rūpinties 
turėtų. Valparaisietis.

Pasakykit, kaip jos gaB 
gyventi?

New York, 5 d. gruodžio. 
Tiktai ką išėjo valdiška star 
tistika apie darbą moterų 
darbininkių ir jų skurdų už
darbį.

Geriausiame šių metų se
zone dirbo 15,000 darbinin
kių. Iš jų didesnė puse— 
8,000 gaudavo savaitinės al
gos mažiau negu $6.50!

Pusė dieninių darbininkių 
New Yorko valstijoj uždirba 
mažiau, negu $8,00 į savaitę 

I Pasakykit, kaip tos mergi
nos ir m o te rįs gali išmisti? 
Daugelis merginų, kaip ro
do ta pati statistika ant val
gio per savaitę praleidžia 2

Draugai!
Visokius VYRIŠKUS RŪBUS pigiai 

ir gerai galite pasiūti pas ANTANĄ 
LIUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie už
sisakys pas mane kokį nors apsivilki
mą, pilnai užsiganėdins mano darbu, 
nes aš, pasidčkavojant savo praktikai 
—gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą. 
As užlaikau įvairių firmų praba* 
(sampelius), iš ko kiekvienas ga’i pa- 
siskirt sau patinkamą medegą už pri
einamą kainą. Taipgi sutaisau, išva
lau ir suprosinu senus vyrų ir moterų 
drabužius,—išrodo, kaip nauji.

Atsitikus reikalui, kreipkitės po šiuo 
adresu: 670 N. Main St., MONTELLO. 
MASS., Lietuvių Tautiškame Name.

Su pagarba
A. LIUTKUS.

Tik pasižiūrėkite, jau kiek laiko pras
linko, kuomet mokslas ištyrė, kad nėra nei 
peklos, nei velnių, bet kokis skaitlius tų, ku
rie tą mokslą pasiekė? Gal galima būtų su
rasti kelis tūkstančius, kurie pranyksta 
tarp tų milijonų paskendusių prietaruose ir 
laikomų po kunigų skvernais.

Pažiūrėkite, kaip yra iškilęs higienos 
mokslas. Jis nurodo, kaip subudavotas 
žmogaus kūnas, nurodo, kaip reikia užsilai- 
kiti, kad būti sveiku; jis mums nurodo ke
lią prie dvasiškos laimės, Bet visas tas 
mokslas pasilieka negyvu ir neišeina iš mok
slininko kambario. Kodėl taip? Todėl, kad 
dabar visas mokslas yra skiriamas tik dėl 
turčių, todėl, kad prie tokios nelygybės, ku
ri dabar žmoniją dalina į kapitalistus ir jų! 
pavergtuosius, kapitalistai pasinaudoja vi
su mokslu ir palaiko ant pajuokos devynias
dešimtis nuošimčių visos žmonijos.

Aš jums galėčiau duoti daugybę tokių 
prilyginimų, bet manau, kad jūs ir patįs ga
lėsite tą suprasti: išeikite iš Fausto kamba
rių, kurie pilni knygų su užrūkusiais lan
gais, nepraleidžiančiais prie jūs šviesos ir 
apsižvelgkite, kas dedasi aplink jus.

Mūsų gadynėj negali būti kalbos apie 
tai, kad prisisemti mokslo ir naujų išradi
mų . Mums reikalinga paskleisti tą teisybę, 
kurią jau mokslas užmiršo. Męs turime 
stengtis, kad tas mokslas būtų prieinamas 
osai žmonijai, o nebūtų saujalei perteklium, 
kaip dabar yra. To reikalauja teisybė.

Neužtenka to. Męs gerai žinom, kad 
mokslas tik tuomet progresuoja, kuomet jis 
yra prienamas miniai. Dauguma išradimų 
oragulėjo po kelias dešimtis metų akade
miškuose memuaruose, pakol pasirodė vie-

(Toliau bus).

kunigai juokiasi iš tokių lai- : 
svamanių, kurie pas juos at- 
?i na i r i m a ši iū bą. Su tu omi 
galima sutikti, bet reikia at
siminti, kad jie sykiu ir ap
gailestauja, kad jau netenka 
vienos savo avelės; jie gerai 
supranta, kad merpina, apsi- 
vedus su laisvu vaikinu, jau 
uavirs i “bedievę” ir iš jos 
nebus kunigams naudos. Tas 
oats būna, kuomet laisva 
mergina apsiveda su tikinčiu 
vaikinu.

Suprantama, aš čia neagi
tuoju už bažnytinį ši i ūbą, 
nes kiekvienas bažnytinis 
šliūbas atneša kunigėliui 
nuo 10 — 25 dolerių naudos, 
įkas visai bereikalinga ir la
bai pageidaujama, kad visi 
laisvesnieji žmonės imtų ci- 
|viliškus šliūbas, bet nema
tau didelio prasižengimo, 
jeigu paima ir bažnyčioj. 
Tiesa, jeigu atsiranda veid
mainiai, kurie ir vienai ir ki
tai pusei veidmainiauja, to
kie žmonės tu H būt pasmer
kiami.

Kas link šeimyniško gyve
ninio, tai šliūbas jokios ro
lės nelošia. Jeigu tik bus e- 
konominės sąlygos geresnės, 
tai nepaisant, ar jie šliūbą 
ims bažnyčioj, ar civilišką, 
tarp jų sutartis ir meilė bus 
daug geresnė, negu dabar, 
kuomet vyras negali gauti 
darbo ir jo šeimyna privers
ta badauti. Tiesa, gali būti 
atsitikimai, kad ir prie gerų 
ekonominių aplinkybių į- 
vyks nesutikimai, bet tie ne
sutikimai bus išimčia.

Minskas. — Pastaimoju 
laiku miestas kimšte pri
kimštas pabėgėliais iš tų vie
tų. kur karė eina. Ypatin
gai labai daug moterų ir 
merginų, kurios neturi jo: 
kios prieglaudos ir maisto. 
Dabar tapo įkurta tam tik
ras biuras, kuris rūpinasi 
moterims ir merginoms su
teikti kokį nors užsiėmimą.

Nauja kuopa Progresyvisko 
Susivienyjimo.

Rockford, III. Per pasi
darbavimą draugės Kuncie- 
nės vietinė draugystė “Biru
tė” prisidėjo prie Lietuvių 
Moterų Progresyviško Susi
vienyjimo.

Ji palaikė savo seną vardą, 
sykiu priimdama 5 kp. N.

Geistina būtų, kad ir kitos 
moterų draugystės panašiai 
pasielgtų, nes visoms išvien 
kovojant, būtų lengviau ką 
nors didesnio nuveikti.

K. Petrikienė.

GERA PROGA DĖL VISŲ. 
TIK NESNAUSKITE, 

NES TAS YRA TIK 
IKI NAUJŲ 

METŲ.
Yra jau senas įprotis pirkti Kalė

doms ir Naujiems Metams dovanas 
dėl draugų. Bet ką męs perkam? 
Tankiausiai kokius blizgučius. Bliz
gutis blizgučiu ir lieka. Mano patari
mas. Jeigu norime duoti ką ant at
minties, tai užrašykite kokį laikraštį 
arba nupirkite ki ygą. Tokia atmin
tis a- t visados. Kas prisius man 12.00. 
tas gaus metanu "laisvę” ir mėnesinį 
laikraštį pagal jūsų norą. Taipgi mo
kate už vieną, o gaunate du. Todėl 
pasiskubinkite, o reikalavimas bus iš
pildytas.

K. P. DEVEIKIS
1500 So. 48th Ct., Cicero, III

(95—97)

ŽINIOS

imi i ant kares lauko, o mote- 
rįs priverstos badauti. Da
bar dauguma ant gatvių už
siima batu šveitimu. Viena 
iš jų net prie savo skrynutės 
iškaba prikalė: “Kareivio

22 d. lapkr. atsibuvo pra
kalbos su tikslu sutverti mo- 
ei‘i,i pašelpinę draugystę. 

Kalbėtojas buvo S. Michel- 
sonas. Jis aiškiai nurodė 
reikalingumą moterims pa- 
šelpinės draugystės ir pilnai 
klausytojas užganėdino. 
Pertraukoj buvo deklamaci
jų ir monologas. Deklama
vo p-lė Gerylaitė ir E. Mika
lauskienė; deklamacijos pa
vyko gerai. Paskui Mika
lauskienė sakė monologą 
“Aš motina” ir taip klausy
tojus sujudino, kad net dau
guma pradėjo verkti..

Po prakalbų susirašė 12 
moterų, iš kurių susitvėrė 
dr-stė po vardu “Stoughto- 
no Moterų Pašelpinė Drau
gystė”,

Prieš prakalbas socijalis- 
tai diskusavo ai' reikalinga 
moterims pašelpinė dr-ja.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $4.33.

Linkėtina naujai draugys
tei kogesiausio pasisekimo.

A. Raulas.
Mergina — naktinis 

sargas.
Gyvenimo aplinkybės pri

verčia merginas prie įvairių 
darbų. Štai tūla E. Rayan, 
22 metų amžiaus, netekus 
darbo ir neturėdama iš ko 
pragyventi, kreipėsi prie tū
lų Brooklyno krautuvninkų, 
kad ją pasamdytų naktiniu 
sargu jų krautves sergėti. 
Krautuvninkai sutiko. ’Mer
gina pradėjo naktimis sergė
ti jų krautuves. Ir štai šio
mis dienomis Jinai pagavo 
vagį ir pėrdave policijai. Da-

Moterų žydžių konvencija.
New Orleans. — Čia įvyko 

septinta moterų žydžių 
draugysčių konvencija. De
legatės suvažiavo iš visų Su
vienytų Valstijų kampų.

Moteris — kariška or- * 
laivininke.

Varšava. — Šiomis die
nomis tapo priimta kariška 
orlaivininkė jauna kuni
gaikštytė Čaikovska. Tai dar 
m’rma moteris, kuri tapo 
Rusijoj priimta j kariškų or- 
laivynų.

Nusipirk šias knygas:
G YVENIMO BANGA. Puikia! aprašo kovą tarp darbininkų ir kapitaliv- 

tų, streikus, muštynes ir t.t, 48 puslapiai. Kaina 11*
PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogų, komediją 

“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa
ranki įsidėti į kišenių. 44 puslapiai. Kaina He.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikus skaitymai apie revoliuciją Lie
tuvoje. Paveikslai parodo, kaip revoliucijonieriai išvagia kali
nius. 48 puslapiai. Kaina 1ie

Kas nusipirks šias visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymą. 
• kaštuos tik 45 centai.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

BRANGlAUSIS ŽM°GAUS
Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklynė-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA 

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

LIETI VISKĄ \LTir.KA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę spėt įjalisl.ų gyduolių, sutaisytų iš 
žiausių ir geriausių gydančių 
mingai gydančių jvair as liga . .
delyje sukrautos ii gaunamos sekančios gyduolės: 
Krauj'o Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio.............
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės nroškos...........10c. ir
Pigulkos Jei kepenų.................
Blakių naikintojas'.....................
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui.................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis.........
Antiseptiikas muilas 
Gumbo lašai...............

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos pydančios žolės, šaknjs Ir t. t., kokios 

tik yra žinomos ii įmonių vailojamos.
fOTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais-®* 

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

Jalgu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami artMi \ 
atsilankydami į l.ietuiriiką Aptiekę. ,

VINCAS J. DAUNORA, Apt^rim,
Brooklyn. N. T.
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KORESPONDENCIJOS.
i . ......................................

Philadelphia, Pa.
Gruodžio 6 d. čia Lietuvių 

Keliaujantis Knygynas pa
rengė prakalbas. Kalbėjo 
J. Stasiulevičius, J. B. Smei
gto rius. Kalbos abiejų žmo
nėms patiko. Kaip vienas, 
taip ir antras savo kalbose 
nurodė svarbą raštų ir kvie
tė prisidėti prie knygyno. 
Tarpuose dainavo L.S.S. 1 
kuopos choras. Dainos išėjo, 
anot tos pasakos, kaip vėžys 
ir gulbė. Matyt, mokytojas 
neprisilaiko nei paprasčiau
sių muzikos taisyklių, todėl 
visos dainos girdisi atžaga
riai. Dar buvo įmaišyta ir 
deklamacijos, bet tegul juos 
dievai tuos deklamatorius, j 
geriaus kad jie daugiaus ne
pasirodytų. Čia, rodos, de
klamatoriai turėtų žinoti, 

i kad jie deklamuoja, o ne 
“Sveika Marija” birbina.De-
klamuojant reikalinga into-1|)l 
nacija, o jie viską kemša,kad 
tik greičiau.

prezidentas, atsisakė atida
ryti seimą, kaipo nelegališ- 
kai sušauktą, išsireikšda- 
mas, kad turi atidaryti tas, 
kas jį sušaukė.

A. Žymantas, suvis nesidi- 
džiuodamas, užšoko' ant 
“tribūnos”, pradėjo skaityti 
jau išanksto apdirbtas ir ge
rai apgalvotas priežastis, 
dėl kurių jis turėjęs teisę šį 
seimą sušaukti, nes Centrali- 
nė valdyba nieko neveikė. 
“O jeigu ji yra, tai turi būti 
gyva”, pasakė Žymantas, 
perskaitęs čielus du puslapiu 
apkaltinimų ant cen tralinės 
valdybos.

Nors tie visi Žymanto “pa
lši teisinimai” visai jo nepa
teisino sušaukime seimo, 
vienok jis buvo ramus, nes 
jautė, anot tūlo tautiečio iš
sitarimo: “viskas puikiai

I ką, kas buvo atlikta šiandien si 
senųjų mūsų veikėjų, da- lą 

'rosi labai liūdna, nes se- ”" 
nosios partijos žmonės turė
jo pasitraukti ir užleisti vie
tas naujos partijos žmonėms 
—socijalistams”. Vienok 
ponas Butkus, kaipo ypata, tėvas ir gerai suorganizuotų _____________ _____

jvyKof didelis 
bet viena pusė 
įbėgo m*

susaa v., .iiias, _
neišlaikė ir hubėgo policijos 
pagelbos prašyti. 1

Geistina, kad į čia atvyktų 
vyčių “generolas” 'Maiklo

mūsų išsklaidytas jiegas.
Ten buvęs.

Dėl geresnio supratimo 
reikia priminti, jog tautinin- 

Paraginus P. Gaigalui au- kai Jau P.1^ s*imo 
kauti lietuviams, nukentėju- , en#esl- buvo atlikta daug 
siems nuo karės, publika «laP^ ™tingelm daug kal- 
parodė didelę simpatiją įrJ’eta, agituota, kad L. D. S. 
sudėjo net $25.70. Iš neper-1 val(.Jyba sekantiems metams 
didžiausio būrelio, tai yra \UV.1S . raudonos
labai gerai. I spalvos^ Mat, pereitais

Marytė.
Nuo red.—Norėtume gaut 

daugiau žinių apie L.S.S. 1 
kuopos chorą. Męs norėtu
me jį greičiau girt, ne peikt.

metais iš 15, 2 buvo raudoni. 
O tas juk baisiai nemalonu, 
kad ten, kur Chieagos lietu
viu siela, rastųsi negeistini 
elementai.
Draugijas yra viltis, jog 
balsuotu, ar šitas susirinki
mas gali vadinties legališku 
seimu, didžiumos nubalsuo- 

j ta, kad gali.
Atstovu buvo anie 115

nenuliūsta, nes: “Jaunam 
žmogui, einant kartu su jau
nimu, visuomet užtenka jie- 
gų dirbti bendrą darbą vi
suomenės labui. Ir man, žiū
rint į tuos senuosius veikė
jus jaunimo akimis, tikrai 
matosi, kad pas anuos viskas 
supuvę, todėl aš dirbsiu su (ĮU buvę pirrneįvįaį 0 vjsį £į. 
jaunimu . Yra viltis, kad - - - - -
ponas Butkus, būdamas ge-J 
nerališku sekretorium, bū-j 
siantį metą ištikro naujomis į lr 
akimis ims žiūrėti į vertę1 
bendro darbo žmonių labui, į

A. Petratis sutiko su pi r- • n() |<ajp tik girtuokliauti? 
mųjų dviejų įsreikstais jaus-j Jų vardas-girtuokliai. 
niaĮs- f rr . -v 1 Toliaus kritikas sako, būkPonas J. Hertmanavicius iV v pati buvo pabėgus. Tas 
linkėjo Soc. gero pasisekimo|g|ynag melas. V. V. pati ne- 
ir jie tą pasisekimų galėsią buvo pabėgus, bet viešėjosi

bkę ir J)a8 b kaslink pasaky- 
nuomoniii ^a(j jį })UV0 pas “tėvą”, 

tai klaidą padarė, matomai, 
redakci j a. B e i ‘ei kai i n gai
kritikas stengiasi antru sy
kiu apšmeižti žmones.

Čia Medinis.
Nuo red. — Ginčus šiame 

dalyke užbaigiame, nes, kaip 
matom, jiems pabaigos ne-

• kacM)US’ Pjšiaušia korespon
dentas pasakė, kad pešėsi 

Matysim, ka ištikro tauti-'Y0^ plnneiviau o kriti- 
įlinkai'darys, kada ju vardas ;k?s Pavadino tuos pirmei- 
taip nupuolė? Ateitis, ištik- vius katalikais. I r.

Troy, N. Y.
“Laisvės” N92 tilpo kriti

ška korespondencijoj apie 
i peštynes,įvykusias 17 d. spa
lio. Kritikas sako, kad tik

; ti katalikai. Aš sakau, kad 
‘jie visi neina į bažnyčią, ne- 
i galima jų skaityti katalikais 

bereikalingai kritikas 
v juos priskaito prie katalikų, 

kad jie daugiau nieko neži-

liksią vienodi] 
žmonės.

A. Petra tis 
vardu atsakė ponui J. Hert- 
manavičiui, kad socijalistai 
nenori pasisavinti L. D. Są
jungos, nes jie turi savo 
Sąjungą. Į čia socijalistai 
ateina dėlto, kad jie yra ly
gus žmonės, kaip ir kitų 
draugijų atstovai ir 
dirbti bendra darba.

ro, yra svarbi! ,
Šmotelis.

Waterbury, Conn.
Tautiečiai su klerikalais 

pradėjo viešai boikotuoti so
cijalistus. Lapkr. 29 d. su- ’ ..... ...........
vienytosios draugijos laikėp)enį nuo ^5 draugijų ir kuo-

in.?P.esir?i susirinkimą.! Atstovu pirmininku ir 
tvarkos vedėju seime išrink
tas p. A. Petrotis: sekreto
rium St. Strazdas.

Iš prezidento raporto pa
aiškėjo, kad ištiesų mažai 
kas buvo nu veikta,nors daug 
sumanyta. Kliūtis, neleidu-

V1V11J IVOlUO m dUįįlJVO 1 IX V Į 

savo mėnesinį susirinkimą, i 
Klerikališkų draugijų atsto
vai atsinešė apie tris laiškus 
ir visi jie buvo vienodo’turi- 
nio. Tos katalikiškos drau
gijos protestuoja prieš soci
jalistus ir kaltina juos nesi- 
darbavime del tėvynės labo. 
Todėl jie reikalavo (turbūt, 
delegatai.—Red.),kad visuo
menė neskaitytų soči jai is- 
tiškų laikraščių, neplatintų 
jų literatūros, neiti! ant pra
kalbų. Sako, jie neverti so
cijalistų vardo, nes kviečia 
bedieviškus kalbėtojus iri 
niekina tikėjimą.

Tie rėksniai yra turbūt 
durnaropių primaumoję. i 
Tai yra reikalas Jaunuome
nės Kliubo ar laisvamaniu, 
kad kvietė F. Bagočių. Vieti
nis skerdžius labai įdūko.

. Tasai siauraprotis turėtų 
žinoti, kad tautiečiai ir kata
likai užlaiko Waterbury 3*1 
karčiamas, kur prageriama 
daugybė pinigų. Katalikai 
vėl kelia didžiausiaš vestu
ves ir išgeria po 30 statinių 
alaus, paskui staugia vilkų 
balsais.

Argi socijalistai taip elgia
si? Tiems Siaurapročio mul
kiams reikia pasakyt: “Gy
dytojai. išsigydykite patys!” 

Bobos Vaikas.

streikas. Kada apie pusę 
streikerių jau buvo laimėję 
streiką, parsidavęs kapitali
stams U. G. W. of A. prez. 
Rickert, be streikierių ži
nios, sutaiko juos su darbda
viais. Streikieriai demons- 
tratyviškai nuo to sutaiky
mo atsisako ir streiką tęsia 
toliaus. Ant buvusios kon-j 
vencijos Nashua, Tenesee, 
kad atkeršyti Rickertui, 
New Yorko rūbsiuviai siun
čia delegatus, bet ten jiems 
atimama balsas. Philadel- 
phijoj, Pa.' šiemet buvusioj 
konvencijoj taipgi New Yor
ko lūbsiuvių delegatai pri
pažinta nelegališkais. New kaipo laisvamanis, tai neap- 
Yorko rūbsiuvių, prigulinčių siejo ir tikėjimo neužkliudęs, 
j uniją, randasi apie 70 tuks- Nurodinėjo, kad ukb.vū, 
(ančių. Jie dabar kreipėsi į žmogus jokios naudos žmo- 
kitų miestų rūbsiuvius irjnijai nesuteikia, nes jis vi- 
mano sušaukti prieš naujus suomet tiki: “Kaipo buvo iš-

j’ie prižadėjo bepartyviškai 
veikti, o dabar daugiau nie
ko nebežino, kaip tik socija
listus šmeižti.

Tai taip mūsų tautiečiai 
darbuojasi.

K. G. Kregdžiunas.

Detroit, Mich.
6 d. gruodžio S. L. L. 15 

kuopa garsino, kad bus dis
kusijos ant temos: “Ar soei- 
jalistai griauna tikėjimą?” 
Bet diskusijos dėl tūlų prie
žasčių neįvyko. Tuomet at
sibuvo prakalbos. Kalbėjo 
M. Mockus. Suprantama,

kad tikintis

. Dabar Čia 
Medinis sako, kad tai papra
sti girtuokliai. Jeigu būtų

r ’ Jokių ginčų nebūtu iškilę.S.BOSTONO NAUJIENOS. Bet, matomai, pirmasis kb-
6 d. gruodžio atsibuvo D. respondentas norėjo truputį 

L. K. Vytauto draugystės j “užpipirinti” pirmeiviam 
metinis susirinkimas. Apart iškėlė visą nesusipratimą, 
kitko draugystė nutarė pa-, 
aukauti Lietuvos Šelpimo 
Fondui $100. Pinigai nu-| 
tarta perduoti kasieriui Šid
lauskui. r" 
rengti ant 13 d. gruodžio 
prakalbas Šelpimo Fondo 
naudai.

ir

5
— ■ 1 ....... . . -
re. Kas norės kapitalistų 
pusę ginti, meldžiam pra
nešti savo pavardę šiuo ad
resu: T. Punis, 310 E. 10th 
St., Kewanee, Ill.

Taipgi kviečiame vietos ir 
apielinkių lietuvius atsilan
kyti. Įžanga veltui.

Komitetas..

M
M

M
m

M
V

—tai perdidelis partyvišku- 
mas nekuriu valdybos narių, 
nes tyčia darydavę visokius 
kaprizus, ką<i tik pažangioji Mass, draugysčių konferen- 
valdybos dalis nieko nuveik- ciją sušaukė Vytauto drau- 
ti negalėtu, kad paskui gale- gystė; po konferencijos šu
tu juos apkaltinti atstovų a- rengė prakalbas irgi Vytau- 
kyse. to draugystė, o per prakal-

Labai nuoseklų raportą išjbas tapo surinkta $133 auku 
davė “Globos Komiteto”!Šelpimo Fondui. Dabar vėl 

ant 13 d. gruodžio sušaukė 
visu draugysčių konferenci
ją Vytauto draugystė.

Bet kur visos kitos drau-

nirmininkė ponia M. Jurge- 
lionienė, iš kurio aišku, kad 
jos dirbta iš “tikros širdies”.

Kitų komitetų raportai 
nesvarbus. r
kad tūli, užimanti gana svar-

metus ar tuoj aus po naujų 
metų konvenciją, kad su
tverus ant industrijos pama
tų u n i j a, n ep ri gu Įmingą prie 
A. F. of L. nei U. G. W. of A. 
Lietuviai rūbsiuviai, kaip 
Chieagos, taip ir Bostono, 
tam labai prijaučia ir sutin
ka prisidėti prie naujai tve
riamos unijos. Rochester! o 
rūbsiuviai dar prieš prakal
bas nubalsavę prisidėti prie 
naujos unijos. Publika taip
gi nubalsavo rankų pakėli
mu, kad paremti tą naują i- 
,dėją. J. P, Stancikas.

E. St Louis, III.
Lapkričio 26 d. Laisvės 

Mylėtojų Dr-stė turėjo pa
rengusi balių su programų ir 
išlaimėjimu auksinio žiedo. 
Programą išpildė Suvienytų 
Draugijų Ratelis “Vyturys”, 
sulošdamas vieno veiksmo 
komediją “Užkerėtas Jac
kus”, pasikalbėjimą Rožytes 
su Motina, monologą “Moti
na”, Ridziką—vyčių genero
lą” ir 1.1. Deklamuota dau
gybė įvairių eilių. Po prog
ramų! sekė balius su lekuo
jančia krasa. Pirma dovana 
—metams “Laisvė”, antra— 
metams “Keleivis”, 3-čia — 
metams “Liet.Žurnalas”.Pu
blikos buvo vidutiniai ir visi 
ž^idė gražiai. Pelno pana
šiai liks apie $45.00, iš kurio 
pusė yra skiriama į Lietuvių 
Šelpimo Fonda.

J. Simanauskas.

Hartford, Conn.
Neseniai susitvėrė prie L. 

S. S. 49 kp. choras. Prisira
šė apie 20 ypatų iš abiejų ly
čių. Įstojimas: vyrams vie
nas doleris, o merginoms 
50c. Praktikos laikomos kas 
nedėldienis vakarais 11 Cen
ter Row. Antrą dieną Kalė
dų choras rengia maskų ba
lių. A. Kiškiunas.

Nuo red. — Koresponden
cijos dalį apleidžiame. Da
lykas buvo kelios savaitės 
tam atgal, o tik dabar pami
nėta.

pradžios, tegul būna ir visa
dos”. Toliaus aiškino, kad 
visos mašinos ir kitoki nau
dingi daiktai suteikti pa
sauliui laisvų žmonių, o ne 
tikinčių. Kada jis pabaigė 
kalbėjęs, tai pasipylė daugy
bė klausimų, kaip žodžiu, 
taip ir raštu. Taią) klausimų 
buvo gana ir juokingų. Pa
vyzdžiui: koks skirtumas 
tarp dievo ir velnio, kuris iš 
jų pirmiau atsirado, kas šunį 
sutvėrė, iš kur kiaušinis at
sirado? Ant pabaigos vienas 
užklausė, kaip išrodo bepar- 
tyviškas laisvamanis? Kal- 

I be to jas liepė pasižiūrėti i 
veidrodį, kur galima bus pa
matyti. Aukų padengimui 
lesu surinkta du doleriai su 
centais.

20 d. gruodžio bus prakal
bos, kurias rengia net septv- 
nios draugystės. Kalbės K. 
Gugis iš Chieagos. Prakal
bos bus “Dom Polski” svetai
nėj; pradžia 1 vai. po pietų. 
Bus kalbama apie Lietuvos 
Šelnimo Fondą. Malonėkite 
atsilankyti.

Detroito Reporteris.

La wren ve. Mass.

statė ant scenos veikalą “Ni
hilistai”. Lošimas išėjo la
bai puikiai. Žmonių buvo 
neperdaugiausia, nes užken
kė bedarbės. Lošime geriau
sia atsižymėjo E. Mulokaitė 
A. Bolienė, M. Bolis, G. Pu
šiniu tė, T. Strazdas, A. Več- 
kys ir J. Likas.

J. White.

PRANEŠIMAS.
Kenosha, Wis.

d. gruodžio atsibus

Baltimore, Md.
Mūsų tautiečiai prisišliejo 

prie klerikalų ir prižadėjo 
aukų rinkime nukentėju- 
siems Lietuvoj nuo kares 
darbuotis bepartyviškai. 
Net rezoliuciją priėmė, kad 
jeigu kas elgsis partyviškai, 
tai tą mesti laukan. Bet kur 
tau tautiečiai iškęs neparodę 
savo partyviškumo. Jie da
bar apsirubežiavo toms re
zoliucijoms, surado savo pa
sekėjų ir darbuojasi.

Besidarbuojant “beparty-1 
viškai”, jau išvarė L.S.S. 14: 
kuopą, Darb. Susivienyjimo 
draugystę ir kitų progresy- 
viškesnių draugysčių dele
gatus, nes progresy.viškes- 
nių draugysčių delegatai tu
rėjo tuomi užsiganėdinti, 
jeigu jiems konferencijos 
pirmininkas suteikdavo bal
są svarstyti būdus rinkimui 
aukų.

Kaip tos dvi organizacijos 
atšaukė iš konferencijos sa
vo delegatus, tai per spaudą 
paaiškino ir priežastis at
šaukimo. Tas atšaukimas 
konferencijos vadams daug 
nesmagumų pridarė. Jie su
sirinko, pasidėjo laikraščius 
ir vis galvojo, ką čia atsakius 
tiems nenaudėliams, bet nie
ko gero negalėjo sugalvoti. 
Atsirado ir tokių, kurie pa
tarė, kad geiiau “raudonka-1 traukia iš kišeniaus pinigus, 
kliu” visai neliesti, nes pas-1 Kilo triukšmas, 
kui bus daug vargo. Taip ir —1— 
pasiliko. Antras dėl tautie
čių svarbus klausimas, kurį 
konferencija rišo, tai vienas 
soci jalistas pavadino biznie-

Konfe- 
kad taip 
nes tai

26
Lietuvos Balso draugystės 
bertaininis susirinkimas va
kare, šv. Petro parapijos 
svetainėj. Nors mūsų mi
tingas turėjo atsibūti 27 d. 
gruodžio, vienok turėjom 
perkelti ant 26 d., nes 27 d. 
gruodžio bus šv. Petro para
pijos metinis susirinkimas. 
Taigi visi nariai atsilanky
kite, nes turime daug svar- 
bių dalykų. .-Kurie nesate 
užsimokėję už organą “Lai
svę”, taipgi malonėkite pasi
skubinti užsimokėti, nes jau 
laikas baigiasi. Pinigus už 
organą siųskite Lietuvos 
Balso draugystės sekreto
riui F. Bartkus. 1055 Jenne

Minersville, Pa.
“Laisves” No. 92 drg. J. 

rp . Ramanauskas nusiskundžia,
1 aipgi nutarta pa- |;a(| mūsų rodyti krutanti 

paveikslai 8 d. lapkr. nelabai 
publiką užganėdino.

Gal būt ir taip, nes tą die- 
, .. .. na labai smarkiai lijo, todėl,

te ne tik su aukomis pirmoji inęs nesitikčjom, kad kas ga- 
Mass. valstijoj, bet ir darbe ]etų ateiti tokiam blogam o- 
pasirodo pirmoji. Tereitą re pagmėm menkesnius 

paveikslus, nes geresni daug 
atsieina, o jeigu nebūtų daug 
publikos, tai patiems būtų 
perdaug lėšų padengt. Bet 
publikos buvo gana daug ir 
gal kratantieji paveikslai ne 
kaip patiko. Bet už tat iliu
struoti paveikslai buvo gana 
geri ir jeigu kam nepatiko, 
tai vien dėlto, kad buvo dar
bininkiški, kaip kad: “Soci- 

rr ..u”, “Kapitalizmas” irKur kiti
, , , --- i t t i Draugai Minersvilliečiai,latos drapste purvus ant Vy- ro(|og> neprivalo pykt ant 
tauto draugystės. ir gvresi,. mi~lsJeigu ir būtų kas ne taip 
kad jos esą tikrai tautiškos 'gerai, nes mums iš to nebu- 
. j .1 . , ? Kodėl (vo neį jokios naudos, o tik
jos dabar nepasirodo su ta skriauda: beveik po dvi die- 
sayo meile, bet sėdi, kain tie nas sugaišom ir išlaidų biskį 
svirpliai sulindę į plyšius, turėjom.
Bet kada praslinks ta baisio- bfina gerai

Tik svarbu tas, ffystės, kurių čia. So. Kosto-' jaiiznias
ne, randasi galybės?

bias vietas, neatsilankė nei tos draugystės, kurios nuo- 
i seimą. Nebuvo net pereito 
seimo protokolo ir sakė, kad 
jis, matomai, žuvo. (Turbūt 
katės nukniaukė?) Visur 
matyti baisi betvarkė.

Nominuojant į valdybą,

si tarę, atsisakinėjo priimti
Bet tas viskas lai 

nes kaip jūs,Mldię, clUblbcUUIlcJU pillllllll ] 1 ] * ’ ' •JUUd. į'CI cU, IlCb KcUp JUb,
kandidatūrą, net ir tie, kurie 11Lva a?,’ kada jau nesigir- draugai, taip ir męs dirbom 
savo pasikalbėjimuose buvo dėsis Lietuvos balso: gel- j^l iabo savo brolių Lietuvo- 
prisiėmę būt urėdninkais. Re ,e ; tuomet jie vėl islys je vargstančių. Beto, man

PrWfictk crrmniaiifiini fn 1S plyšių 11’ pradės Cll’kstl Į ro(los i’op* ač ten naf ant vie-

Rockdale, 111.
Sumažėjus darbams, su

mažėjo ir biznierių pelnas, 
ypatingai karčiamninkų. 
Kad pagerinus savo biznį, 
vienas karčiamninkas parsi
kvietė iš Chieagos dvi miela-j 
širdingas seseris, su kurių! 
pagelba pritraukdavo dau- 
Įgiau publikos į savo karčia- 
mą. Biznis pradėjo eiti la- ( 
bai gerai, karčiama visuo-l 
met būdavo kimšte prikimš
ta. Bet paskui karčiamnin- 
ko švogeris pradėjo tas mer
ginas vedžioti ir siūlinėti 
jauniems vaikinams. Vieną 
sykį privedęs prie vieno vai
kino pasiūlė merginą. Vai
kinas sutiko priimti tą “ma
lonybę” ir nusivedė ją. Bet 
štai, besiglamonėjant, vaiki
nas pajuto, kad mergina

Vaikinai 
apskundė tą karčiamninką 
policijai. Policija karčiam
ninką suareštavo ir jis turė
jo užsimokėti $50 bausmės ir 
teismo iškaščius, o mergi
noms paliepta kogreičiausiai 
apleisti miestą.

Tai matot, kaip pas mus 
varomas biznis.

Bedarbis.

F. Bartkus.

Effingham, 111.
šis miestelis lietuviams 

mažai yra žinomas, nes čia 
nėra jokių dirbtuvių. Bet 
už tai yra didelė mokykla - 
vadinama “Bissell Colleges ’, 
kur mokinasi potografiške* 
darbo ant trijų spalvų. Dau
giausia mokinasi japonai, 
chinai, ispanai. Yra ir vie
tos gyventojų, kurie lanko tą. 
mokyklą. Lietuvių yra du. 
Kas norėtų platesniii žinių.. 
gali kreiptis pas mane šiuo 
adresu :K. J. Balčaitis, 60& 
So. 4th St., Effingham ,111. .

K. J. Balčaitis.
*------------- ą ]

Springfield, Ilk '
6 d. gruodžio buvo prakal

bos. Kalbėjo P. Grigaitis^ 
Žmonių tiek daug prisirinko, 
kad daugelis negalėjo j sve
tainę įeiti ir turėjo grįžti at- 

! gal. Mat, kada kunigas iš
girdo, jog kalbės Grigaitis^,, 
tai varė šlykščiausią politi
ką, kad tik užkenkus toms- 
prakalboms. Tokiu būdu 
taip plačiai išgarsino, kad 
žmonės jau į svetainę netil
po. Pasirodo, kad lietuviai' 
nesiduoda save už nosies ve
džioti. Bet kas reikia pažy
mėti, kad jis irgi rengė pra
kalbas ir susilaukė keliat^ 
bobelių. Teroristas..

rį “kromelninku”, 
rencija pripažino, 
vadinti negalima, 
garbės įžeidimas.

Reikia pastebėti, 
“kromelninkas” 
konferencijai 
būk jie savo ląjkytoj konfe
rencijoj nutaęę neaukauti 
Lietuvos Šelpimo Fondui. 
Kada prisiėjo prirodyti, tai 
“kromelninkas” pasakė, jog 
buvęs ant socijalistų piktas 
ir todėl taip pasakęs.

Neužtenka dar to. Tau
tiečių kalbėtojai per kelias 
savaites iš kailio nerdamiesi 
šmeižė socijalistus, o “Lietu- 

|vių dienoj” jau visai pradėjo 
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rengė prakalbas. Kalbėjo P™8 Kada jau
lietuviškai J. Augunas ir K. Petruko soojalistų šmeizi- 
J. Vaivada. J. Augunas nu
piešė visą U. G. W. of A. 
penkių metų istoriją, kuri, 
trumpai sutraukus, šiaip 
skamba: Apie 5 metai atgal 
New Yorko rūbsiuviai pa
matė, kad jie, būdami išskir
styti į daugybę to amato 
skyrių ir atskirai vedami į 
streikus, niekados nelaimės, 
pradėjo orgnaizuoti ant in- 
dustriMišku pamatu ir 1913 
m. didysis New Yorko rūb- 
siuvių streikas jau buvo vi
sos rūbsiuvių industrijos

- - . - . . .. rodos, jog aš ten pat, ant vie-
sayo pirmąją dainą, jie veL(0S, aiškinau susirinkusiai

I publikai, kad dėl geresnio 
?|jūi'i užganėdinimo, męs ža- 

su-j dejom pribūt kada nors ant
ru kartu su geresniais pa
veikslais. Taipgi žadėjo pri
būt ir draugės Pieteriutės, 
labai gabios aktorkos; jos 
sako labai jausmingai eiles 
ir monologus, pritaikytus 
prie paveikslų.

V. Andrulevičius.

Priežastis greičiausiai ta, 
kad matė, jog nebus išrinkti, 
nes didesnė pusė atstovų bu
vo socijalistai ir jų simpati- 
zatoriai. Tokiu būdu se
kantiems metams centrali- 
nėn valdybon išrinkta dau
guma socijalistų.

Pabaigus darbą, buvo rei
kalauta, kad buvęs ir vėl iš
rinktas prezidentas K. Gu- 
gis laikytų prakalbą. ■

“Karštos prakalbos nema
nau laikyti”, — tarė Gugis— 
“nes reikštų didelį mano ne- 
jauslumą. Karštą prakalbą 
laikiau pernai, kuomet tikė
jaus, jog turint tokius pui
kius įstatus, tokius gerus ir 
naudingus mierius, galėsim 
daug naudingo nuveikti, bet 
aš apsivyliau... Todėl šioj 
valandoj nieko jums nepri
žadu”. Vienok ant galo pri
dūrė: “Žiūrint į žmones, ku
rie užėmė vietas centralėj 
valdyboj ir tuos atstovus,ku
ri e atstovavo Chieagos 
Draugijas, yra viltis, jog 
dauor daugiaus darbo galės 
atlikti, negu pernai”.

pnnoq P. Riitkus labai tei
singai išreiškė «avo jausmus, 
sakydamas: “Žiūrint į tą vis-

sakys, kad “myli” tėvynę.
Ne, jeigu jūs tikrai mylite 

tėvynę, jeigu norite ją r* 
šelpti, tai dabar darbuoki- 
tės. Jūs visuomet šaukėte, 
kad “cicilikai”, tai išgamos, 
bet dabar pasirodo, kad jūs 
esate išgamos.

** *
D. L. K. Vytauto draugys

tė sekantiems metams išrin
ko komitetą. Pirmininkas 
N. Januška, pirm, pagelb.— 
J. Malilionis, prot. rašt.—M. 
Balčiūnas,. f in. rašt.—V. 
Klemka, kasierius—R. Per
niekus. Visi socijalistai.

V. Klemka.

Rochester, N. Y.
6 d. gruodžio Ų. G. W of 

A. lietuvių skyrius 203 su
rengė prakalbas

kad tas 
apskundė 

socijalistus, Fitchburg, Mass.
Per pasidarbavimą Lietu

vių Jaunuomenės draugys
tės tapo surengtos prakal
bos, kurios atsibuvo 26 d. 
lapkričio. Kalbėjo drg. J. 
Šukys iš Brooklyn, N. Y. 
Pirmiausia kalbėjo apie Eu
ropos kares, o paskui kalbė
jo apie draugysčių naudin
gumą. Pertraukose buvo 
sudainuota ir deklamacija 
pasakyta. Kalbėtojas publi
ką labai užganėdino. Buvo 
sumanyta parinkti aukų Lie
tuvos šelpimo Fondui. Su
rinkta $22.45, kurie bus pa
siųsta šelpimo Fondo kasie- 
riui, per sekretorių Dundu-

Minden, W. Va.
L. S. S. 218 kp. išrinko ko

mitetą iš keturių ypatų, ku
rie ėjo per lietuviais apgy
ventas stubas ir rinko aukas- 
Lietuvos Šelpimo Fondui. 
Nors Čia daug yra tamsių 
lietuvių ir daugelis visai at-

lį. žmonių buvo susirinkę sisakė aukauti, vienok pavy-
labai daug.

V. J. Pšalgauskas.
redakcijai dėl perdavimo* 
Šelpimo Fondui. J. A.

Nuo red. — Pavardžių au-
, nes

ko ’surinkti. $55. A tikos nu
tarta pasiųsti “Naujienų”

* dėl perdavimo*

<1

Chicago. Ill.
6 d.gruodžio “Aušros” sve

tainėje jvvko Chieagos Lie
tuviu Drmiffiju Saiungos 
seimas. sušaukė me
keno nesiklausęs ir ’ neturė- 
^ms tiesos drg. A. Žyman-

Aberdeen, Wash.
Iškilus Europoj karėms ir 

mūsų lietuviai persiėmė ka
riška dvasia ir kas subatva- 
karis daro manevrus. Bet 
kas svarbiausia, tai trūksta 
“generolų”, kurie atsakan
čiai galėtu darbą tvarkyti. 
Neseniai buvo manevrai ir 
jvyko smarkus susirėmimas. 
Vyriausia “generolas” P. S. 
tapo smarkiai suželtas—no-

mui gatviniu žodžių, tuomet 
jau pradėjo šmeižti Lietuvos 
Šelpimo Fondą.

Galima tikėtis, kad greitu 
laiku išgirsime, jog devin- 
dryžių pirmeiviškoji partija 
irgi socijalistų sutverta. 
Mūsų tautiečiai pradėjo ir 
savo šešėlio bijoti. Kada pa
mato savo šešėlį, tai ir klau
sia: “Ar čia ne socijalistas?” 

30 d. lapkričio atsibuvo 
konferencija ir joje katalikų 
delegatai išnešė tautiečiu 

‘kalbėtojams papeikimą, kad

Kewanee, III
L. S. S. 204 kuopa rengia 

ant 19 d. gruodžio diskusi- kautojų netalpiname, 
jas, kurios atsibus City Hali, aukos pasiųstos “Naujienų 
kampas 3-čios ir Tremont red., o pavardės mums. Prie- 
sts. Pradžia 6:30 vai. vaka- aukų turi būti ir pravardės*



JUOKŲ KĄSNELIAI.

“Draugo” redaktorius.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas:—
Sei, Orakule! šventas 

rastas sako, kad ponas die
vas nulipdė Adomą, o paskui 
išlaužė jam šonkaulį ir su
tvėrė Jievą. Tokiu būdu išei
na,kad iš Adomo gimė Jieva. 
Jeigu taip, tai kodėl dabar iš 
Adomų negema J ievos, bet 
atbulai? Aš manau, kad die
vo sekretorius, norėdamas 
pažemint moteris, tyčia už
rašė į knygas tokį blof. Kaip 
tu apie tai manai?

Suf ragis tė.

svieto. Kitas gi visas mote
ris garnys aplankė daug vė
liau, t. y. net apie devintą 
menesį po apsivedimui.

ifT 4

sį
I
II

Pradėkite Naujus Metus

AR DAUG JUMS ATLIKO IŠ PRAEITI 
METŲ UŽDARBIO? KIEK?

Pagalvokite apie tai. Ir, seniems me
tams baigianties, nuspręskite su sekančiais 
metais daugiau susitaupyti pinigo, pasidc- 
dant saugiausiame banke.

STATE BANK OF CHICAGO gvarantuo- 
ja saugumą savo KAPITALU IR ATSAR
GOS FONDU daugiau kaip

$4,000,000.00.
Moka 3 Procentų Metams.

KALBA LIETUVIŠKA*
Banko Valandos: Nuo I) ryto iki 3 vai po pie
tų. Subatom is iki 12 vai. vidurdienio.

STATE BAHK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

Atsakymas: —
Ar dievas Adomą iš Jievos 

paliksino, ar Jievą is Ado
mo — tikrai nežinau, nes a- 
pie tai su dievu nekalbėjau. 
Bet mano tėvas, kuris turė
jo su dievu gerą pažintį ir 
kurio galva buvo tik vienu 
pūdu mažesnė, negu mano, 
štai ką man paporino apie 
tvėrimą Jievos:

“Per penkias dienas die
vas dirbo išsijuosęs, kol su
tvėrė pasaulį. Kada jau pa
saulis buvo redi, tai pabai
goj šeštos dienos dievas paė
mė gabalą molio ir nulipino 
Adomą, kurį pastatė kara
lium ant visų gyvūnų. Bet 
Adomui buvo nuobodu vie
nam ir jisai prašė dievo, kad 
sutvertų jam leidę. Tada 
dievas padarė Adomui ope
raciją ir įseme jam šonkau
lį, iš kurio manė sutverti Jie
vą. Dievas tą šonkaulį padė
jo ant žemės ir skubino už
siūti Adomui šoną, kad ne
pasidarytų poizon. Dievui 
bedirbant, priėjo šuva, 
knapt tą šonkaulį ir davai 
bėgt, o dievas jį vytis. Šuva 
tik opt per rojaus tvorą, die
vas jį knapt už uodegos... 
bet veltui! Šuva pabėgo, tik 
galas jo uodegos liko dievo 
rankoje. Tuomet dievas, ne
turėdamas šonkaulio, sutvė
rė Jievą iš to galiuko uode
gos”.

Tai taip apie tai papasako
jo mano tėvas. Ir aš ma
nau, kad tas yra trū, nes se
niau taip blyvino ir katalikų 
dvasiškija, nenorėdama pri
pažint moterims dūšios.

TELEGRAMOS.
(S v i r pi i ų agen tu r os).

Wilkes - Barre, Fa. Čio- 
nais tarp dviejų tautiečių 
atsibuvo treciųjų teismas, 
Kuriame paKloue buvo di
džiausiu nudimnku. Daly
bas dėjosi šitaip . 1‘ūlas <k>. 
metų "jauniKaitis” prisivi
liojo 15 metų mergaitę ir ap
sivedė. Mergaites tėvas pa
traukė “jauniKaitį” teisman 
už pavogimą dukters. Kad 
p ri rodžius, jogei minėtas 
jaunikaitis” jau yra apsive

dęs su skundiko duktere, ji
sai atsinešė teisman paklo
dę, kuri aiškiai paliudijo už 
-jaunikaitį”.

Pittston, Pa. Šio miesto 
gyventojai iki šiam laikui 
nežinojo, ką reiškia Thanks
giving day. Bet šiomis die
nomis vienas garsus kalbė
tojas ir “vyčių” organizato- 
rius paaiŠKino, kati i nariks- 
giving day — tai yra ”cikui 
aay" arua “vislu diena". 
Haugens susirniKusiųjų iš
syk įspėjo, kad minėtas kal- 
uviujus Lut i vislus protą.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

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.

Skirtumas.
Mokytojas klausia savo 

mokinių:
— i usakykit, vaikučiai, 

kuomi paukštis skiriasi nuo 
žmogads.

V ienas vaikas jau buvo be
norįs pasakyti, kad paukštis 
skiriasi nuo žmogaus tuomi, 
kad jisai gali lekioti.

Bet kitas vaikas pasisku
bino veptelt:

—Paukštis deda kiauši
nius, o žmogus — ne!

Kakarieku.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

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

Su visokiais • Drauguos reikalai 
kre:pkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

ADRESAI VIRŠININKŲ '•LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenn* St., 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

lų raštininkas.
Kaz. Arlauskas, 818 Jenne 8L, fi

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 60? 

Jenne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 
Avn.J. Silkelis, 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, 178 N 
Fremont Ave.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
Chicago, III 

Vice-Prezidentas 2) S. Mankus
Cor. 121 h & Vine Sts.,

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

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

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

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

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

Philadelphia, Pa 
Iždininkas 1) K. Šidlauskas

226 W. Broadway, So.Boston. Mass 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Marke1 
St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 2> 
W. Broadway, So. Boston, Mass.; J 
Gerdauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba M 
O., reikia išrašyti vardu Lithuania) 
National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti • vardt 
kasieriaus per Finansų Raštinink: 
T. M. Dunduli, 101 Main St., Danville 
HI., kuris bus po kaucija $1,000.

Klausimas: —
Mister Orakule! Jeigu 

jau tamista ant tiek pragu- 
drėjai, kad visas kvestijas 
gali išekspleinyt, tai pasa
kyk man, ką pirmiausia ant 
svieto aplankė garnys?

Už nais atsakymą gausi 
“krismas prezent” kriaučiš- 
ką drinksą. Ar tu žinai, kas 
tai yra kriaučiškas drink- 
sas? Tai yra traicė, tik ne 
šventa, susidedanti iš “bom 
whiskey”, skunerio alaus ir 
cigaro. Na. bratku, atsakyk.

Ilgavyris.

“šake” pasveiks.
“Šakės” bendrovės pirmi

ninkas man ypatiškai tikri
no (Scrantone), jog dabar 
klausys savo bendradarbių 
ir skaitytojų patarimų, nes 
su Mickevičium, būdavo, 
negali susikaioeti, kaip su 
“Darbininkų Vilties” leidė
ju. Kad nors pasveiktų iš 
tos ligos!

Širšinas.

Atsakymas: —
Hm... Peržiūrėjęs visus 

giminių leistrus nuo pra
džios svieto, atradau,kad už
vis pirmiausia garnys aplan
kė bepartvviškos tautininkų 
partijos šulo Š. Irvydo moti
ną, kuri dar būdama neve
dus, t. y. “nepažindama vy
ro” pagimdė “didvyrį” ant

Satyra, o gal ir ne.
Če-suks sako: “Two in one 

— tai didelė baika”. O aš 
sakau: iš vieno du — tai dar 
didesnė.

Skaitant poseiminės tauti
ninkų konterencijos proto
kolą, randu štai ką: “Nors 
delegatų buvo apie 102, bet 
dėlei įtemptų nuo piktumo 
nervų ir didelio nuovargio, 
visų vardus nepaėmėm. Pa
ėmėm tik tų, kurie raštu pa
davė savo pravardes prezi- 
dijumui”. Tarp pridavusių 
vardus delegatų yra pažy
mėta ir J. Kazakevičius nuo 
VII Si L. A. apskričio. Tai 
ar negalėtų ponas. Če-suks 
man paaiškint, kaip ten pasi
darė iš vieno du? Juk aš su 
tuo patim Kazakevičium 6 
vai. vakare (subatoj) išva
žiavo namo.

Mieluks.

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.g m 4 d

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, Kasierius.
“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. Garšviutė, 548 Grand 

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

Barrerųan St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčia 

“Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 
8 vai. vakare.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR.

KUOPŲ SEKRETORIŲ
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberia, 283 

Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius J. 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:
Prezidentas T. Tolišius, 182 N. 8rd 

St, Brooklyn, N. Y.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky apredalu, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St.,

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

Telefonas[?85.Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSK1
Par, mane galite gaūti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
Ir skanaus vyno. Patarus vi-

. mas kuogeriausias Atsilanky- 
kit, o persitikrinsiu

•1 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

v

Tel. 2834 Green point.
Puikiunclr viete lietuviams pa* 
P. DRAUGELI.

Skanu* alus, 
gardi arielka, 
elius, visokį* 
rynas, kv*pe«-

mlkųs užkas- ' 
džial. Salė dėl 
mitingų Nepa- 
mlrškit *>•» ’ 

f.. msakančiauslo*
vietos, o builk 
ažganėdinti.

.Jt„ Brooklyn, N. Y. 
Paid Wythe Ave. '

PRANEŠIMAS.
Broliai lietuviai! Prane

šu, kad aš visas geriausias 
žemes, kokios buvo Peacock.• 
Little Manistee River, Irons. I 
Dublin ir Wellston apielin- 
kėse, išpardaviau dėl 318 lie
tuvių farmerių, liko tik pra
stosios žemės'.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- 
iingiausi įaugai visose Mi
chigan ir Wisconsin valsti
jose. Geresnių laukų nera
site niekur, 9 mailės iki per
to Ludingheno, kur laivai 
plaukioja tarpe Chicagos ir 
Milwaukees. 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 del farmerių.

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

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank.

Scottville, Mich.

LIETUVIŠKA

SI

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galiu*? 

apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo.....
Kraujo Valytojas.....
Vidurių Reguliatorius

.$1.00 
$1.0 

... 50.
Eroj anka......................25c, 50c ir $J.(X

Ir visokias kitokius gyduoles nu< 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė 
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

Mokykla Angly Kainos
Yra tai vicnnttn* mokykla, kuri duoda pi'n 

užtikrinimą iimolt.iuo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike

DIENINĖ IK KAKARINĖ MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žiuių 
rašykite pas:

WAITCHI-S BROS.
1741 W. 471b St.. :: Chicago, UL

Sergantieji Lietuviai j
AR JAU NETEKOTE KANT- ■ 

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? ; 
diena po dienai, savaitė po 

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

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

ką turite daryti, idant gelbėti ] 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą krauįo, 
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 ^ustj vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius ajparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir J 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

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

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

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

KOSTUMIERIŠKAS KRIAUČIUS
GERBIAMAS TAMISTA: 1

Šiuomi turime už garbę V 
Jums pranešti, jog jau lai- 1 
kas užsisakyti rudeninius 1 
ir žieminius siūtus, over- 
kotus ir kitus drabužius. j 

Mūs drabužiai yra pa- 1 
siūti geriausių kriaučių ir £ 
kiekvienam puikiai tinka. | 

Materija, iŠ kurios siu- J 
varne drabužius, yra iš tik- i 
rų vilnų visokių spalvų: y 
Worsted, Plieninės, Ak- j 
meninės ir Pilkos, pamar- 1 
gintos mėlynai ir rudai. 5* 
Pas mus galite išsirinkt! 1 
materiją, kokią tik norite, I 
nuo paprasčiausios juodos 
iki naujausių spalvų. Męs | 
neturime jokių pernykščių J 
materijų,bet visas naujau- 5 
sias šių metų.

Mūsų puikiai 
darbas 
biznį.
garsinimai, tai užganėdin
ti kostumeriaL

Stengkitės užsisakyti iš 
fink’st.o, jeigu norite aptu
rėti ant laiko puikiausius 
drabužius.

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

Su didžiaus:a paguodone 
SCHNEIDER BROS.

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

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

Męs nieko bendro netu rime su kitais Storais.

atliktas 
išplatino mums 

Geriausi mūs pa-

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?

t A
s

■k

109 Grand St.,

Jeigu taip, tai visuomet 
eik j J. MARTINAIČIO
Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagąl^ 
savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

piKMUiiNis ijriuviAkasin»’w:yorke

UŽEIGOS NAMAS arba H0TEL1S
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus j visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

GEO. J. BARTASZ1US ir J. P. WAS1LIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

NI W YORK^ITWN. Y. S0U™ BOSTON- MASS

820 Bank Street,' Waterbury, Conn.I........  —......... ..... .
Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS 
ir MALIORIUS

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave.

MASPETH, N. Y.

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikae Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 
lapkričio, pasirengė duoti ei’ę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegul 
susi žino pu

M. PETRAUSKU
*> ThomM Park, So. Boston, Mm.

Tel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

Priima ligonius 
vakare tarp 7 ir 9 valandos 
po No. 229 Bedford Ave.,

Brooklyn, N. Y.

“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
& PabaiRt’M kursų Womans Medical Li
2) College, Baltimore, Md.
g Pasekmingai atlieka kavo darbų prio & 

gimdymo, taipgi nuteikia vinokias rodtia ir ¥ 
į pagclbų invairioa<* moterų ligose. fc

I F.Stropiene,^",?.:;’.!
• SO. BOSTON, MASS, *

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

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

presą.
K. ŠIDLAUSKAS

Aptiekorius ir Savininkas
226 Broadway kam p. C Street 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telephone So. Boston 21014 ir 21013

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 ’ nkia ^mata anrivesti. kaip au
ginti kūdikius parai ju m5nešio pla
neta. Planetos d”i’ te dėl wnj ir 
moterų. Neužmiršk nažvmėti mė
nesį savo gimimo. Adresuok:

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



Aukos F. Kauparkas, A. Bulkauskas, A. 
Venslovas, M. Nenia, F. Malskis, P.

1 Mbskus, M. Navadruskiutė, J. Valaš- 
ka, J. Matulionis, V. Lukoševičius, J. 
Nauda, 8. AereŠkas, A. Bemočiūtė, P. 
Jasiulaitis, V. Žilinskas, Zakarevičius, 
J. Pravolauskas, B. švegždžiūtė, J. 
Glaveckas, A. Barzdaitis, Pavalkis, M. 
Pešonis, Gustaitienė, Šiaučiūnas, M. 
Urbonavičia, Zigdalus, Jasikonis, Jan
kus, Balčiūnas, Varnaitis—po25c.; K.

> Jankaitis—30c.; M. Zelenčiūtė—35c.
1 Smulkių aukų $8.04. Išviso $55.19. Pi
nigai perduota Brooklyno kasieriui L. 
Š. F. Martinaičiui per finansų sekre
torių V. A. Zaperiacką.

BINGHAMTON, N. Y.—Aukos Lie- 
', surinktos per 

draugijų sąryšio kolektorius. Aukau- 
lusiųjų vardai:

L. šimoliūnas—$2.00; J. Klekūnas—I

SO.BOSTON, MASS. J.Starkevičius. 
JC MOeuekas, J. StarkeviČia—po$1.00; 
F. Jonaitis—50c.; A. Jankauskas, F. 
Mastauskas, P. Mastauskienė, S. Wi- 
tiūnas, W. Wosiliua, S. Stepui ion is—po 
$5c. Išviso su smulkiom aukom $5.06.

L Š. P. iždininkas K. Šidlauskas liū- 
dyja, jog $5.06 gavęs.

FITCHBURG, MASS. — Aukavo: 
S. Antanaitis, V. Valiulis, A. Bukle- 
rhis, A. Pitkeviče—po $1.00; A. šiuš- 
kiūtė, J. Murniks, A. Granauskas, J. 
Joclattis, J. Strakauskas, A. Laba- i 
nauskas, A. Ikamas, M. Gaidimauskas, tuvos šelpimo Fondui, 
A. Balčiūnas, M. Duseviče, O. Pšal- 
gausJcienė, A. Vilkas, J. Samulėnas.P. 
Strazdas, K. Jodaitis, K. Kvetkauskis '
K. Urbonas, F. Rudzinskas, A. datas, $ L10; A. Brazdžiūnas,P. Adomaitis, V. 
V. Venckus, M. Venckienė, M. Nortin, ’ ’ 
R. IkamienŠ, J. Petronis—po 50c.;Ma- 
tušaitis, šimkiūtė, K. Jasaitis, M. Rū
kas, F. Marčiulmas, A. Simanauskas, 
R. Montvid, J. Mur'aŠka, A. Adomavi
čiūtė, A. Šimanskienė, E. Švaičiūtė, 
Dainius, V. Karpštis, A. Vitkau.-! a . 
P. Baronas, P. Valkiūnas, J. Balčiūnas, 
J. Raudvinas, Karpštis — j»o 25 c. 
Smalkesnių negarslnam. Išviso 22.45.

—T. L. Dundulis liūdyja priėmęs 
aukas ir persiuntęs I-. Š. F. iždininkui.

BROOKLYN, N. Y^—(per prakal
bas L. S. F. 15 d. lapkr.)F. Palačius— 
$3.00, K. Kručas, J. Martinaitis—po 
$2.00; M. Arminas, P. Auštra, J. Ma- 
silionis, P. Blažaitis, O. Blažaitienė, U --..-.j-...-..........." "
Pruseika, Bepirštis, A. Šiaučiūniūte, Kaminskas ir J. Kierutis—-po 30c.; I .
L. Švilpinis, Strimas, A. Budraitis, B. Meškauskas, P. Mainionis, J. Račkaus-
Jonnsh, P. Pakinkis, K. Lapukaitis, S. k;is, ........... .. . .........
Šulinskas, S. Blažaitis, J. Norbut, J. L.
J. Gribauskas, J. Augustas, J. Kazake- j *\icnc 
virius, P. šlczgys, J. Strupkevičius—[t • 
po $1.00; J. Miko'aitė—C" . .
kaitė, R. Povilauskr.8, M. Mikolaitė, J. ^a, A. I ah loni 
Vazlis, J. Mušas, J. Asockis, Pakalnis,1 
Z. Baranauskas, J. Jakubinas, V. La
pinskas. Gražys, C. Sabačiiltė, V. Te- 
feiša, Teleišienė, O. Stulgmčiūf*•. Ju- 
relienė, A. Kalinauskiūtė, K. čiuber- 
k to, S. Miliauskas—po 50c.

čerkesiūtė, P. Mikolajūnas, A. Miller, 
kunigas Slavėnas, J. Dzidulionis, J. 
Mikoiajunas, J. Gharna, L Vežis, G. J. 
Puskunigis ir J. A. Kaminskas—po 
$1.00; L. Čekanauskas—75c.; O. F. 
širnol iuniūtė-— 55c.; J. Čielis, St. Bu- 
thinskas, M. Kasparaitis, J. K. Žverb
li.;, J. Čepulis, St. Ja? ilionis, E. Stra
kalai tieeė, B. Padėta, Ch. Seasberg. J. 
Vaši inėius, A.Seasberg, M. šakarnis, 
I*. Tvarijoniūte, St. šimoliūnas, I. 
Repšis, J. Tinkūnas, B. Kaminskas, St. 
Bardzevičius, A. Rutkauskienė, Z. šū
kis, E. Marozienė, L. Čeponienė, J. 
Kaminskas ir B. Stubidfv—-po50c.; V. 
Čekanauskas—45c.; A. Mainionis— 
35c.; T. Tvarijonienė, M. Žvirblienė, E.

;as, J. šliubka, A. Jurgšis, J. Kokalas, 
K. Dzidulionis, V. Pieloskis, M. Garuc- 

■>, J. Palilionis, P. Norbuntas, A.
__ Gharna, S. Malinauskas. F. Palilionis, 

60^: R. Jan-'J- Barvainis, K. Buchinskienė, I. Poš- 
is, J. Tintiris, A. Kamin

skas, A. Bubienė, S. Paplauskas, S. 
Kokaias, M. Kokala'tė, F. Valukonis, 
E. Daniels, J. Žemai’is, M. Grybas.M. 
Maloševičius, M. Murauskas. J. Iva-j 
nauskas, J. Buchinskas, J. Juška, A. i 
Krivickas, M. Norburtas, P. Alyba. E.

ii

B
Z

Kaminskaitė, K. Šniukšta, J. Mikei io- 
nis, E. Pa’i’ionieJiė, J. Giraitė, L. 
Tvari jonas, A. Bakas, J. Kaminskas, 
T. Kuliešius, J. Sadonis, A. Gai’iūnas, 
Aleksandravičienė, P. Zulumskis ir M. 
Jančiūniūtė—po 25c.; A. Jakševičius, 
N. Jareckiūtė ir M. Knizikevičiua—po 
20c. Mažiau aukavusių pravardes “L.” 
red. negarsina.

Viso surinkta $48.41.
Aukų rinkėjai:

R. Stubida.
P. Tvarijoniūte.
J. A. Kaminskas. 
xN. Jareckiūtė.
J. Klekūnas.
Stasys Jasilionis.

Aukas priėmiau
L .Š. Finansų Sekreto dus

T. L, Dundulis.

Redakcijos Atsakymai
ŠUKAS (Ro<kfonl). Laiškas ne

tilps. iMęs jau daug kartų pranešė
me, kad patįs parašytumėt ir tuomet 
prisiunstumėt. Mums liktų daugiau 
laiko.

A. P. (Kenosha). — Koresponden-

\. VERGAS (Detroit). — Apie pra
kalbas ir i.t. mums rašo musų nuola
tinių korespondentas. Kitą korespon
denciją perdavėm “Juokų Kąsnelių”
vedėjui.

GAMTOS ŽIEDUI (Newarke). — 
Prakalbos buvo 2.9 Nov., o jūs prane- 
šat dvi savaites vėliau. Reikėjo pa
laukt dar mėnesį.

laikrašty vietos užvesti 
“Draugo”’ korespondentais, 
sau pliauškia.

JAUNAM LIETUVIUI, 
ma is

FATHER.—Gaila 
kritiką su 

I*ai jie

Gerbia- 
Tamsta kunigą apka'tini kri- 
ame prasižengime ir pasirašai 
dį. Už tai redakcija gali at

sidurti teisme. Atsiminkite ant visa
dos, kad už korespondencijos teisingu-

1 111'L11-1 1 y..............

gią korės;.^dentas atsako. O kaip 
tamsta tą parodytum laiko teismo? 
Netilps.

F. NE.MEIKLS.—Gaila, kad tamsta 
bereikalingai sau galvą kvaršinat su 
tuom “išradimu”, nes žmonės tą “pa
slaptį” jau užmiršo, o tamsta nori uar 
pasigarsinti, kaipo “išradėjas”. Gal 
tamsta išradai tik vieną būdą, tai męs 
patartam ir daugiau tokių sekretų: ga
lima rašyti pienu, lemeno, apelsino, ci
bulio sultimis ir daugybe kitų, kurte, 
Iškaitinus popierą, išeina j aikštę. Bet 
tas rašymo būdas taip pasenęs, kad jį 
veik kiek vienas Lietuvos piemenukas 
žino.

TRIKSUL—Monologas “Popas” ne
galės tilpti.

NEWARKO APUOKUI. — Eilės 
netilps.

VIENAM Iš N ARI 1,1.—Mums neaiš
ku: rašot, kad didžiuma kuopos nubal
savo rengti balių ir išvadinate juos 
girtuokliai:;, o paskui pasakot, kad pa
našiai elgiasi tik ke'iatas. Kaip gali
ma suprasti tokią kritika? Neti’ps.

MAŽAM VELNIUKUI. — Talpina
me anksčiau gautą.

K. B. D.—Perdaug senos žinios. Ka
da buvo rinkimai, o tik dabar apie tai 
aprašyta. Reikia stengtis parašyti 
tuomet, kuomet kas atsitiko, o no už 

. kelių mėnesių.

f
Jos pačios arba kas žino, malone*? pra
nerti.

A. Jusaitė
elo E. E. Ix? Cluse P. O.,

Great Neck, L. L N. Y.

Julius 
pasimirė 30 November, 

N. f Reading) Wilmington, 
paėjo iš 

Kalvarijos pavieto, 
Gulbiniškių kaimo. 7 metus išgyveno 
Amerikoj, 2 metus pragyvenome že- 
noti'. Sirgo džiova 18 mėnesių. Pa
laidotas liko Bostone.

Aš likau viena našlė, todėl meldžiu 
gimines atsmaukti šiuo adresu:

M. Itadži u n ienė- Dam brausk iūtė 
254 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(3 sykius)

Pranešu, kad mano vyras 
Radžiūnas pasimirė 30 
1914 m 
Mass. 35 metų amžiaus, 
Suvalkų gub.,

PAJIEŠKOJIMA1.
I’ajieškau pusbrolio J. šnečkaus, 

antri metai Amerikoj. Girdėjau, kad 
gyvena Illinois valstijoj. Turiu svar
bų reikalą.

A. Kabašinskas
1646 Oregon Ave., N. E.

Cleveland. Ohio

I’ajieškau pažįstamų K. Pokštačios 
ir A. Kaušeliačios, vyro pavardes ne
žinau, abi Kauno gub., Ušpalių mies
to. Pirmiau gyveno Brooklyn. N. Y.

NAUDOKIS IR KITAM 
PASAKYK!

Matydamas, kad jau prasideda lai
kas dovanų, aš paskiriau tokią dova
ną, kokio.-, nei vienas nėra paskiręs 
Geriausia dovana — tai laikraštis. 
Taigi kas užsirašys pas mane laikraš
tį vertės $2.00 ir prisius $2.25, tas 
gaus kitą laikraštį dovanų ant Čielų 
metų vertės $1.00 . Kas užsirašys lai- 

r'|kraštį vertes $1.50, tas gaus laikraštį 
, i ant puses metų tos pat vertės. Kas 
’ i užsirašys dienraštį “Naujienas”, tas 

gaus laikraštį dovanų vertes $1.50.
Pas mane galit užsirašyti šiuos lai

kraščius: “Laisvę”, “Kovą”, “Tėvynę”. 
“Naujienas”, “Jaunąją Lietuvą”, “Ke
leivį”, “Amerikos Lietuvį”, “Šakę”. 
“Veidrodį”, “Dilge’es”, “Vienybę Lie
tuvninkų”, “Rankpelnį” ii- “Ateitį”.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
P. A. DEDYNAS,

5 Diamond St., 
Worcester, Mass.

šalinama

gerklinių išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerklės 
skaudėjimas, užkimimas Ir krupas, — tuojaus pra- 

vartojant

§ SEVERAS
9 BALSAM
I FOR LUNGS

(Sever-s I*. Imą Plaučiam )
Tatai yra 1 ib i naudinga gyduo- 

Rlė nuo kr.>ni .ko gerLl< s užde
gimo, ką g linui p st»‘bi li iš že-

“Ribai r u užganėdinta 15 Se
vero* Balsamo Plaučiam*. Ai 
kentėjau nuo minkau* kosulio 
ir kroniSko gerklės uždegimo, 
bet susru tojus dvi bonkutes Se
veros Balsamo Plaučiams, koeu- 

lys išnyko, ir vėla, pradėjęs aavo 
svarumą atgauti, jaučiuosiu la
bai gerai. Malonėkite pagarsin
ti šj laiškelj, idant ir kiti dari- 
žinotų apie veiksmingumą Seve- 
ios Gyduolių.”

John Ralok, Page, N. Mex.

.ik ’.kite

r.; ... . toi 
V;.duotoj y

“Ai noriu ko-nors nuo 
K ilcdaukite Severa’s 

ir neimkite už-

Kaštuos ir S0 G*a-
iii..15 kiegt ienoje aptiekoje.

kopiją

Severn Lot. KJo.dor’aiiS 1C,5n.
c'EALiukitf ii'.io an
Ai tašykite tiesiog
mums

Greta to męs rekomenduoja
me nuo kosulio ir šalčio

fevera’s Cold & Crip Tablete 
(Severos Plotkeles nuo 
Gripo Ir Peršalimo).

Kaštuoja 25 centus.

$

W. F. SEVERĄ CO
SO. BOSTONE YRA ANT I* ARDA 

V1MO BARBERNĖ.

Biznis geras ir geroj vietoj, pu.kia 
išdirbtas, 
nes 
nos

224

tik pasiskubinkit nupirkti 
savininkas turi išvažiuoti ant vai 
už gaspadorių.
Barberis Galinis D. Vidurinis 
Broadway, So. Boston, Mass

, Cedar Rapids, Iowa. 5

S4KKOVA AN 1 u v.
Knygas ga’ima gauti lietuviškoj^ 

enkiškoje ir rusiškoje kalliose, taipr 
tikru lietuviškų trejankų, britvų, ladk- 
fodėlių. lenciūgėlių, žiedų, branzalfofcą 

Reikalingi agentai ir išpardavfnšto- 
! jai po visus miestus. Reikalaujant ka- 
taliogo ar atsakymo, reikia pasiųsti wl 

I 2 c. pačtos ženklelj.
F. MILASAUSKIS

• 25—2nd St.. So. Boston. M«m.

TURĖK MUZIKA SAVO NAMUOS'h:

Pilni namai linksmybes iš vieno gramafono. Pasirink sau vieną

O

8-3

£ 2

9OH

*2

L

.U

1

plieniniai balsai, specijališki
Kaina . ........... ........... C~ — - -I24.M

Kaina $4B.M.

No. 1 “Eclipse” iš aržuolo me- 
“* ' Kaina $25.00.

“IMPROVED ROYAL .Mo
toras su dviem sprenžinom yra ar- 
žuoliniame baksuke. Baksukas yra 
Mi’ colių platus ir tiek ilgas, 7 J co
lio augštas. Kaina............... $35.00

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

“Premier” 
dubeltava 
aržuolo.

Kaina .

ty po Brown mašina su 
sprenžina, padarytas iš 

Vienas iš geriausių.
................................... $50.00

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

V

B

rr>i c/j

No. 7279. “G 1.0BE' 
šių. 12 balsų. 1 eil< 
skrynele. Kaina

No. 23. S. VIRAI 
vinis balnelis, ski 
ei’ės klevišių. 6 koinplet; i balsų. Kaina

iniai baLai
m 16 lenkimu

$21.00

No. 22. S. VIRŠUS 63x11 colių. 3 eilės klevišių, 
31 perlinis klevišių guzikas, 18 perlinių bosų klevi
šių, 6 kompletai balsų. Kaina .................... $19.00

No. d«bb. S. 38 klevišiai, 18 bosų, specijališki rusiški tonai, 3 <-iUy bosai 
Įsitėmyk.Kaina nuo $40.00 iki $75.00

No. 17. B. VIRŠUS 5gxll colių. Kaina .... $7.0®

No. 3182. S. 25 klevišiai, 8 bosai 
nai. Prisižiūrėk paveiksimi. 
Tokia pati su 12 bosu

g §

•į 1F’Y,

No. 7285

a : o 
RŽoJ •vM 0)

Columbia, dafnon ant dviejų p^sių. “ 
Ir Victor rekordai su puikia

I

Ka’nn $17.75.
Plieniniai balsai.

“Leader” gramafonas $75.00 Concertina. Kainos nuo 75.00 iki l’JIM

Jonas Girdės
No. 15. T,. Misinginiai baldai- įminu $6.50. 103 Grand Street, Brooklyn, N. Y.



Ratnyčioje, 18 d gruodžio,

t] 11

i
letuviu

piDirų

V ak
Meldžia-

Vli> T IIUhK 7IIMii K 'surengimui išrinko ir komi- VlLlilxLJ LllNiUO. tet;}. Kada koncertas bus, 
pranešiu vėliaus.11 d. gruodžio atsibuvo 

triukšmingas Amerikos Lie-j 
tuvių Ūkėsų Kliubo susirin-’ 
kimas. Daugiausia buvo 
bartasi dėlei taip vadinamos; 
‘bepartyviškos partijos” i 
konferencijos, kurią sušau-; 
kė Kliubo įgaliotoji komisi
ja. Kadangi komisijoj buvo’ 
pp. Sirvydas, Liutkauskas, Į 
Kundrotą, Labanas ir kiti; 
tautiški pilioriai, tai jie, pa
sinaudodami Kliubo vardu, 
savo atsišaukime į draugijas 
apšmeižė Visuotinąjį Seimą 
ir kvietė draugijas prie boi- 
kotavinm įsteigtojo Lietuvos 
šelpimo Fondo. Kliubas gi į

mėnesinis susirinkimas pas 
A. Vosilienę, 456 Grand St., 
vakare. Malonėkite visos na
rės atsilankyti, nes reikės 
rinkti naują valdybą ant se
kančių metų.

K. Petrikio nė.

Kooperatyviškos Lietuvių 
Uni jos Drabužių Bendroves 
mitingai atsibūdavo kas sa-

sušaukti vieti

nuo 
nintingesniu Kliubo nariu.

Šiame susirinkime tain

I ... . t
lo. ši diniai tautininkai i 

padarė įnešimą—atsišauki-! 
mą atmest, o skyrt aukas 
liūtiškam autonomijos fon-Į 
lui. \ ienok didžiuma Kliu-Į 
•m nariu stom už Visuotino1

nnnp i u
c.'L.nl-*

nu-1

tapo nutarta laikyti mitin
gus kas menuo, kurie atsibus 
trečia pelnyčio kiekvieno

Pėtnyčioje, 18 d. gruodžio, 
L.S.S. K3 kuopa rengia pra-

PARSIDUODA SALDINAS 
Mitchell Adamuccin po No. U 
23S Hudson Ave Brooklyn, !

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

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

r?.DYKĄ PRADRS EGZAMINUOTI .LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis; Nedeliomis, Ltarninkais ir Petnyčiomis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vienų iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
ątsižymėjirnų moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda didžiausių gydytojui pagclbų. 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 gydymų.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽS1SENĖ.IUSIAS IR NERVIŠKAS

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

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

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

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimų, ar jūs ligų 
galima išgydyti s-u vaistais, ar ne. Aš iš.gydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos 
genius kili daktarai buvojau atsisakę gydyti.su vai.-tais ir sake, kad būtinai yra reikalinga operm ija 
kad reikia eit,i j ligonbutį, kur galima tikėtis pagdbos.

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

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

DR. J. C. BROWN
h Ave:, New York.jjN. Y.

NEDĖLIOMIS:
Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piet

50 W. 36-th St.,1.
O REISO VALANDOS: 

N\io 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

i i's ■ <: i i <?į mi’a t. \ik s

/YHJZSKALLaKŲ INSTRUAli :N I U IR AUkbORIoKU 
daiktu krautuvu:.

OCISCENA DEGTINE
Padaryta Amerike

Mūsų biznio markė užregistruota 
Washigntone.

GERESNĖ Už IMPORTUOTĄ.
Očiščenos degtines skonis labai ge

ras,—stipri ir sveika.
Očiščena tris kartus distiliruota, 
Očiščena b rend ė labai čysta. 
Očiščena parsiduoda tik buteliuose.

Vardas H. B. ROSENSON yra 
išdrokuota ant kiekvienos bonkos 
raudonu atramentu.

Pirkdamas apsižiūrėk, kad‘ne
būtą falsifikuota. Parsiduoda vi
sose vyno ir degtinės pardaviny- 
čiose
R EIK A LA IJ KITE KATA LOGO.

KUR NURODYTA VISOS 
KAINOS. Adresuokite:

H. B. ROSENSON 
317-319 Grand SL, Brooklyn, N. Y.

rElSINGIADSIA LIETUVIŠKA RANKA

JONO KOVAKSO
i pinigus taupinimui ant 4% matams nuo šimto. Dabar jau vėl siuti
ngus j Rusiją,Lenkiją ir Lietuvą su pilnu užtikrinimu, kad pinigai no- 
s. Ranka randasi po priežiūra valdžios steito New York, užtat jūs pi- 
>ilnai gvarantuoti per valdžių. Rėjentinėj kanceliarijoj prie banko* pa- 
i ir užtvirtinami visokį dokumentai, kaip tai: doviernastys, kontraktai, 
pirkimo ir pardavimo ir kiloki. Taipogi agentūra apsergėjimai (In

surance) gyvasties ir nuo ugnies. Visokios rodoK patarimai dykai. KAL-

Dabar galima važiuot į Rusiją, 
per A N G i.t.1 Ą kas Serialų ir k as Sul 
ant. laivo “DW1NSK” IGdienų < 
lai atsiunčia $5.00 depazito del užtiki

raką

n palydžiu antap- vipii
Kai >-

SU - i

lariai ii
dus, komo

IV

1 tat*

Schneider Broliai

Brooklyn, N.

PASKLPOS

$50 00, per 8 m

i.

Association
1912 m.

SKYRIUS XXII.
Kelionės pašeipos fondas.

Kelionei pašė1 pa yra išmokama
• t

mimo viet<>.<
■ ant dyj

ne .
..k- ?

gi be persėdimo 
Kas nori važiuot 
Vi -iems pa«: žie 
I ivo. Negavus

mano atsakymo iš vietos nevažiuokit. Tai< gi, su abalin.tiška at-akomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn Analirijai ir Vo 
kieti jai.

.JOHiN KOVACS
:j<; GRAND STREET FILI.IA: 155 CLINTON AVE.

BROOKLYN, N. Y. MASPETH, L. I. N. Y.

pocTon

AtaKnHttiB

y

r savo uratu nusprę- 
alą šiaip ar taip, nes 
visokie intrigantai, 
gę neva ‘‘benartv- 

viškumo” skraiste, pridirbo 
Kliubui daug nesmagumų. 
Didžiuma nariu nori, kad 
Kliubo vardas būtų švarus.

Pabaigoj susirinkimo 
Daukšys i nešė Kliu bu i skun
dą ant Kliubo nario Burdu-I 
Ii o u ž g riovimą šeimyniško 
gyvenimo. Tame skunde 
buvo įveltas vardas ir Kliu- 
no pirmininko Ščigansko, už

nes ir Burdulio pusėj steng
damasis užkenkt D. uksini. 
Po trumpo apkalbėjimo vi-

’rečiii.ju teismui.
Susirinkimas 

2:30 vai. nakčia.
užsidarė 
Daugelis 

narių pyksta ant pirmininko 
už nemokėjimą ar nenorėji
mą vesti tvarkiai susirinki
mo. Prie geros tvarkos su
sirinkimą galima buvo už
baigti trimis valandomis 
anksčiau.

Ketverge, 17 d. gruodžio 
atsibus prakalbos tautiška
me name, 101-103 Grand St., 
parengtos kriaučių ir prage
riu. Kalbės įžymesni vieti
niai kalbėtojai. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Tatgi, kas gvvas, ateikit j 
minėtas prakalbas, o išgirsi
te daug pamokinančio.

atsibuvo prakalbos, pareng
tos L. S. S. 19 kp. Kalbėjo 
drg. J. B. Smelstorius iš 
Philadelphijos. Žmonių bu
vo daug. Kalbėtojas publi
ką pilnai užganėdino.

Ant rytojaus, nedėlioj, 
drg. Smelstorius skaitė pra
lėkei ją, kuri taip-pat pavy
ko.

Po pralėkei jai buvo L. S. 
S. 19 kp. mitingas. Išrinkta 
5 delegatai j L. S. S. suvažia
vimą: J. Šukys, L. Pruseika, 
J. Šaltvs, Benesevičiutė ir J. 
Naudžius.

11 d. gruodžio “Aido” cho
ras turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą. Tarp kitko buvo 
skaitytas atsišaukimas Rin
kimo Aukų Komiteto. Per
skaičius laišką, vienbalsiai 
aidiečiai nutarė paaukauti 
$15.00. Negana, kad aidie
čiai paaukavo iš iždo $15.00, 
bet dar išrinko ir 3 ypatas 
rinkti aukoms. Taipgi nu
tarė parengti koncertą nau
dai nukentėjusių lietu
vių nuo karės. Koncerto

t jtui 20 met’i. Bar
ei to. kad čia gyvena

Kalėdų Naujienos.
Šiuomi pranešu, kad aš: j 

pataisau stubos rakandus J 
(fornišius), 
nūs.

naujus padarau.
Todėl, jeigu kurio rakan

dai seni, duokit man žinią, o 
aš tuojau perdirbsiu į nau
jus ir už labai žemą kainą. 
Taipgi parduodu pianus 
naujus ir vratolus labai, ki

■i.Oitibt tįbriko Rami parduosim druktio- 
•>. •'.okrude'.iii; la.Arcrtžius ir 
’JAaikn aę ViCTOK ir kitokius 
.'ifibis /’'• isc kalbose. Rz.ikn- 
<urie norėtu .i.uilvmteli laik- 
'.ndkas ir L t, Ga>i uždirbti 

i i > $20 X: $50 , sava.te Norodatni dasižinoti. 
prisiusite u> ?. ponius markę.

ti-vcsToKH"!

.1 RACiir ii K. J. KRAl’CIHiLLN,
102 GRANO SI, BROOKLYN, N. Y. E

Ne usb k Vii s
Netrolikite vilties! Jeigu plikas ai 

p'aukai slenka ar nervų ligos; ūmai iš 
gydoma girtuoklystes paprotys; vir. 
20 metų expertais tik tų ligų; tūkstan 
čiai jau likos išgydytais. Gydymą. 
DYKAI!
|)r. Rrundza Co., Sta. \V., B’lyn, N. Y

Męs pasiuva m geriausiai 
siutus ir overkotus ir duo
damo materiją iš čystų vil
nų.

Siūtas, kur vertas
Padarome už

$20.00.
$15.00

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

236 Grand St.,

KONSTITUCIJA
Laisvos Progresyviškos Draugijos 
Laike Ligos, Mirties ir Kelionės, 

po vardu 
LIETUVIŲ kelionei 

DRAUGIJA 
Lithuanian Travelers Aid 

Uždėta 3 d. Gruodžio, 
BROOKLYN, N.

(Įkorporuota).
(Tąsa).

SKYRIUS XXII.
Kuopų suspendavimas arba ir 

išbraukimas.
1. Kuri kuopa neužsimokės mėnesi

nių mokesčių, kas trįs mėnesiai, t. y., 
neprisiųs į L. K. P. D. centro iždų ir 
liktų kuopa skolinga L. K. P. D. už 
trįs mėnesius, ir nesiprašytų pailgi
nimo laiko dėl užsimokėjimo, tai cent
ro sekretorius pasiunčia žinių tai 
kuopai, jog tapo kuopa ir abelnai jos 
visi nariai suspenduoti nuo gavimo pa- 
šelpos iš L. K. P. D. per 30 dienų, o po 
30 dienų centrališkas sekretorius ne
sulaukęs užsimokėjimo tos suspenduo
tos kuopos, nei gero pasiaiškinimo, tad 
centro sekretorius praneša tai kuopai 
per tam tikrų raštų su centrališko pir
mininko parašu, jog ta kuopa nustojo 
L. K. P. D. vardo ir visų teisių ir tapo 
išbraukta iš L. K. P. D,
. 2. Bet jeigu rastųsi pilnų tos kuo
pos narių, tad jie gali pasilikt L. K.‘ P; 
D. pavieniais nariais, ir jeigu randasi 
dar Šioks bei toks išbrauktos kuopos 
turtas, tad likusiejie pavieniai nariai 
turi surinkti viską t. y. visų |urtų ir 
pasiųsti viską į centrą.

3. Bet, pasilikę pavieniais nariais, 
turi visus mokesčius prisiųsti į centrą.

kiekvienam L. P, K. D, nariui, kuris 
tik pilnai yra išbuvęs L. K. P, I). na
riu per 6 mėnesius ir visus reikalingus 
mokesčius į draugijų yra užsimokėjęs, 
ir po šešių mėnesių nuo įstojimo į š'ų 
draugiją, susirgtų narys, taip kaip yra 
nurodyta pagal skyrių VII par. 2 ir 3, 
tada draugija jam išmoka kelionei pa- 
šelpą pagal minėtą skyrių.

2. Kiekvienas narys šios draugijos, 
kuris tik yra išbuvęs nuo dienos įsto
jimo j šią draugijų ir pilnai visus rei
kalingus mokesčius yra užsimokėjęs 
Šiaip:
Per 3 m. gaus kelionei į Lietuvą pašal
pos $25.00, per 6 m
—$75.00, per 10 m.—$100.00. '

Pasarga.—Jeigu narys bus jau iš
ėmęs iš ligos pašelpinio skyriaus tiek, 
kiek jis turėtų gaut iš kelionei pašel- 
pos fondo, tad jam važiuojant į Lie
tuvą gaus tik pusę tięk? kiek neįėmė.

3. Moterįs gauna elūionei pašalpų 
pagal nurodytų skyrių VIII, par. 1.

Kiekvienas šios draugijos narys 
gauna įvairius patarimus kaslink ke
lionės į Lietuvą arba iš Lietuvos.

4. Kiekvienas ši»s draugijos narys,
kuris tik kreipsis į d r-jų ke’ionės rei
kaluose, ar tai klausdamas kokių in
formacijų arba jeigu narys šios drau
gijos norės išvengti kokhj apgavysčių, 
kaip tai perkant laivakortes sau arba 
išsiunčiant jas savo giminėms, tad L. 
K. P. D. visuomet patarpininkaus ir 
atliks koteisingiausia, užtikrindama 
kiekvienų savo narį. m

5. Jeijni narių kurie važiuotų į 
Lietuvų ir norėtų gauti nuo rusų kon- 
sulio leidimų pereit rubežių, tad drau
gija turi pasistengti ir tų suteikti del 
savo narių.

SKYRIUS XXIII.
Lietuvių Kelionei Pašelpos Draugijos 

Darbo Biuras.
1. Kiekvieno nario šios draugijos y-

ifeiww
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5.003 Katalogų Dykai. „
katalogų tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su viaokio^na d dnorns.
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

Graži Dovana

DOCTOR 
poC rot;

DEL LABO VISUOMENES
KnygH sveikatų
mokslo išradimai ir ką

r3, - -į ■ oe 
J?OcTor

TOJE KNYGOJE "DAKTARAS" gr 
mokina, kaip vyiftis, taip ir moteris, kas 
reikalinga žinoti, \ įsiems, kaip jmmien s 
seniems, ženotiems ir ncžcnotieibs.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos ki.yg.1 
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam yra labai 
naudinga ir reikalinga turčti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai gyventi.

ŠITA KNYGA ’"'DAKTARAS" aprašo visok į) 
ligų yardi kaip jos prasideda, kaip apsirei-kia. 
kaip išrodo ir kaip gr< ičiau, geriau ir kur galima 
išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų pa
slaptybes bei ligas it taip pat apie moteris telpa 
daug.

ŠIOJ KNYGOJ "DAKTARAS" dikeiai aprišo, 
atidengiant daug paslapčių apie geriau..ius sm i- 
gumv.s ženybinio gyvenimo ir taip-p.it kaip ir 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip .

KNYGA "DAKTARAS" yra ,'aveik Jais'bu 
trauota, parodo ir giliausias km c da.i.. iš 'šk 
na paslaptvbes. '' reikalinga kaip svei.. i m

1117 Walnut St.

ra pareiga pranešti kųtik kuris iš na
rių žino kaulink darbų į šių įstaigų, 
Pranešimai gali būti toki: a) Jei ži
nai, kur gerai dirba ir galima gauti 
darbas, b)/kur atsidaro nauja dirbtu
ve ir šiaip, c) kur darbai sumažėjo ir 
darbininkus atleidžia, d) kur ir ko
kie darbai, t. y. kokios išdirbystės ge
ležies, medžio ar kitokios industrijali- 
nės šakos, e) kur dirba unijiniai dar- 
EJn:nkai ir f) kur darbininkai sustrei
kavo. j

Cusarga.—Aūgščiau paminėti pra-

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NifiKAD NEBUVO

■ su 21 perlo Klevišiu, 
i Verte* $18.00, tik už

8 basais

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basę 

Vertės $25.00, tik už $14.2^

liiUI jttUKlo 
dtirytl np- 
iš'igydyti, 

“Daktaras” parodo,

perskaičius tą knygų

GRA.FAFONAS
LietuviVK'j dainų, vertes $45.00, 

Acidupdam-3 tik už ...................
Tą gratafonęi dvaran tuoju m e ant 10 net j.

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

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

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

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

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELL

tmp ir sergantiems. Tik 
patirsi, ko čia negalima parašyti.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijame 
skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, romatizmo, 
odos, vidurių, nusilpnėjimo, ht ochitis ir lim pan
čios ligas: tnip-.nat apie moterį) nesveikumus ir 
kitas visokias ligas, sėklos nubėgimo ir t. t.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti 
kokias nors liekarsl. s ar kivitis prie gydytoje, 
reikia būtinai perskaityti knygą "DAKTARAS” 
Daug žmonių išgijo nuo rodos ’ "DAKTA RO".

YPATINGAI serganti, vusilpėię, sukliurę, pa
sigadinę. per jaunystės klaidas ir v arginam i viso
kiomis, kaip paprrrstoim.- šviežiomis, teip užserč- 
iusiomis ligomis, šilojo knygoje atrasite tikrų ro- 
dllrODf'.l , kad ta knyga d< ) labo visuomenės iš 
duota, t .'i i kiek vienas ar drir r '(DOVANAI, ku
ris tik tįsių 10 c. sta nj'oni

nešimai turi būti tuojaus pranešami po 
atsitikimų, nes tik tada bus galima 
persergėti savo narius nuo streiklau* 
žiavimo ir kitokių įvairių agentų ap
gaudinėjimo.

2. Kuris iš narių netekęs darbo 
kreipsis į L. K. P. D. darbo biurų 
(Bureau of Labor) klausdamas infor
macijų kaslink darbo, gauna teisingas 
žinias ir nurodytas vietas, kur salima 
gaut darbas. Žinios bus suteikiamos 
dovanai. \

(Toljatis bus).

AŠ gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 
operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su

tinimas ir sukepirnas gįslose greitai pranyksta. Sekios nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PRn^TATITK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1 IVlzM 1 11 i 1m • tampymo. Mano gydymas prašalina visus
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, iš valo jr išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
QYFH jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- ijn Alų 10. rj0 spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi- 
naujintu. Kam jums per ilgus me- A 
tus nuouytis visokiais vaistais, kad Y 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo- j 
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus- | 
kite mano patarimo. I s.

Nusilpneję VYRAI. M 
Mano gydymas nustojusiems vyriš- i 
kumė prašalina visas blogas Įtek-

C U? r.

mes pirmesnių nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą iiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
niy gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
CI APTOQ I Naujos ir senos.biaurios ir įsisenėję,kaip1 170 LjIxJvJO. tai Triperis, Pludi nai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniu9se išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
^Tk?ir*TI l&jrydau pas tuoe, kuriuo# daktarai j*u buvo Hjrydyti. Oy- 
O 1 lylVI Vž ,jau jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo bisnlo, 
Tuojaus duodame Pale gzlnlmą. A6 neapsiimu įlydyti tu. kariu negalima. Mano gydy
mo -°udas chroniškų lig., yra vienas U geriausiu, kg užtikriname, jog visada atneša sraraa. 
pasekmes. Gydau Ausu, Galvos, Širdies" Gerklės, Plaučiu. Krutinės. Pečiu, Kepenų. r*nv©. 
Žarnų. Inkstu. Šlapinimosi organu, Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligsa. 
Ai netikiu į gydymą laiškais, todėl neKlaus_k)te manes patarimu. Kurie gyvenate tolinus , 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikra teisybe pasakysiu, ar'galiu išgydyt. (

TTO DVDNC 208 W. 42nd St., arti Rrosdws-UK. DI KINE, NEW YORK CITY, N. Y.

gydyti.su



