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Badas bars 
kiną i langa
Kviečių kaina ir vėl pašoko.

Kas bus?
Chicago j ir 

kviečių kaina 
$1.45 už bušelį.

New Yorke 
pašoko iki- 
Tai matote, 

kaip Europos karė 
progą kviečių t rustu i 
ti žmones!

Dabar jau gana 
šnekama, kad miltų 
barškina į neturtėlių duris. 
Priežastis to visko—tai mil
tų trusto spekuliacijos ir pa-1 
šėlęs gabenimas miltų į Fu- 
i opą . Amerika maitina Eu-I 
ropos karę, o savo žmones' 
badu marina.

Duonkepiai visoje šalyje' 
rengiasi pakelti kainas ant 
duonos. Jeigu gabenimas; 
kviečių Europon nebus su
stabdytas, tai greitai iu ir
visai pritruks

“The Call” gyvuos.
Soči j alis tų d ie n rašė iu i“The 

Call” jau užtikrinta parama 
Šiems metam ir tasai dien
raštis išvidinės, kaip ir išei
din ėjo.

“The Call" savaitinis defi
citas yra $330.00. Tas defici
tas bus padengiamas išanks- 
to pažadėtomis aukomis.

lankai nori surinkti milijo
ną saviškiams pašelpti.

“Milwaukee Leader” ĮH’a- 
neša, jog Amerikos lenkai y- 
ra pasirengę surinkti milijo
ną dolerių sušelpti nukentė
jusiai nuo karės Lenkijai.

24 sausio bus specialė au- 
kavimo diena.

Vienoj tik Milwaukee ma
noma surinkti $50.000.

Visuose miestuose, kur tik 
yra lenkų, tą dieną atsibus 
milžiniški mitingai.

DAR APIE ŽEMES 
DREBEJIMĄ.RUSAI PASKANDINO

TUKRKIJOS TRANSPORTUS
TUONIS

duoda

badas

A.

zinghjos kareiviai savo apkasuose.

TURKAMS SMŪGIS.
Havas agentūra praneša, 

kad rusų laivynui šiomis die
nomis pasisekė. Rusai pa
skandinę aštuonis turkų 
transportus, ant kurių buvo 
siunčiama daugiau kareivių 
kariuinenėn, veikiančion ant 
K aukazo.

Mūšiai ties Soissons eina 
įsavo kaleina. Mūšiai tęsiasi 
dieną ir naktį . Pradžioje 
vokiečiai buvo sumušę fran- 
cūzus, bet dabar francūzai

Dave į kaili turkams.
Petrograd. — Oficijališ-

Lenkijoje.
Rusai traukia vis daugiau

Kiek kunigų nužudė? Oficijališkai paskelbta, jog 
Francūzai tvirtina , kad vokiečiai turėjo didelį laimė- 

vokiečiai, užimdami Belgiją, jimą ties Soissons. 
hužudė 195 katalikų kuni
gus.

Francūzai buvę labai 
smarkiai sukirstu . Vokie
čiai sako, kad mūšys ties So- 

francūzams buvęs 
m trasai Metzas”, kur, kaip 

buvo
me-

Žuvo 35,000 žmonių
Pereitame “Laisvės” 

N-ry jau pranešėme a- 
pie pasibaisėtiną žemės 
drebėjimą, kuris įvyko 
Italijoj. Tuomet buvo 
manyta,kad žuvo 12,000, 
bet pasirodo, kad žuvo 
daug daugiau. Išpradžiu 
buvo sunku gauti tikres
nių žinių. Skelbta net, 
kad žuvo apie šimtas 
tūkstančių, bet dabar 
iau galima šnekėt apie 
žuvusius su didesniu tik
rumu.

Vienas Paryžiaus ko
respondentas patyrė iš 
oficiališkų šaltinių, jog 
žuvusi ii skaičius yra 
35,000. o sužeistų 45,000. 
Sykiu su žemės drebėji
mu prasidėjo kalnų slin
kimas Montecarvino Ro
vėja. kas taip-pat atnešė

viso nuo žemes drebėji
mo nukentėjo 100 mies
tų, miestelių ir sodžių. 
Žmonių, kurie sužeisti i? 
kurie atsidūrė be pasto
gės, išviso busi apie pusė 
milijono, o kadangi Ita
lijoj ir be to sunkus lai
kai’ ir be to siaučia be
darbės, tai dabar tenais 
girdisi tik vaitojimai.

Viena iš priežasčių, 
kodėl taip daug žmonių

žuvo, yra menkumas seno
viškos konstrukcijos budin- 
kų, kurių griuvėsiuose žuvo 
daugiausia žmonių.

Austrijos dinastija siunčia 
savo pinigus Šveicarijon.
Iš Genevos praneša:
Privatini a i Š veica r i j os 

bankai gavo dideles pinigų 
sumas,kurios pervesta iš Au
strijos bankų. Tai vis pini
gai, prigulinti Hapsburgų 
dinastijos žmonėms. r

Austrijos trono įpėdinis 
pardavė savo didžiausius 
dvarus Tiroly, o pinigus pa
dėjo Šveicarijos bankosna.

Turbūt Hapsburgų famili-

Daugiausia svieto žuvo A- 
vezzano. Su lyg pranešimo 
dienraščio “Messagero” te
nnis jau palaidota 12,000 
žmonių.

Miestas Soncolo pavirto 
griuvėsiais. Magliano už
mušta 1,3000 ypatų. Ben- 
nedetto žuvo 3,000—veik visi 
gyventojai. Pereina žuvo 
4,000. Sodžius Gioja-de-Mar- 
ci nušluotas. Sora mieste 
žuvusių skaičius dar nėra 

I galutinai nustatytas. Bet, 
maiTmna, kad ten žuvo ir ta
po sužeista apie 10,000 žmo-

Vengrija los svarbesnę rolę, issons
Kaip žinoma, grafas Ber-! 

chtold, aklas kryžiokas, Au- žinoma, 
strijos užsieninių dalykų smarkiai sumušti 1851 
ministeris, pasitraukė iš vie- tais.

francūzai

zo, netoli Karau ragan, 53 
turkiškas pulkas sunaikin
tas iki paskutinio, kuomet 
rusai pavartojo durtuvus.

‘ Rusai, vydamiesi turkus, pa-

Milijonas porų čebatų.
Binghamton, N. Y.—Čia___

ą.uta užsakymas pagaminti kalbama apie tą naują mili-( 7 __ ...
joną rusų kareiviu, kurie jau 1 ėmė nelaisvėn 15,000 karei-

■ a   ■ __ . I • j 1 a • -a a

Francijos kareiviams mili
joną porų čebatų.

Dabar labai daug rašoma ir

pribūna karės laukan. Su 
šita “šviežiena” didis kuni-

Billius prieš ateivius pas gaikštis Nikola.)
vič yra pasirengęs __

senatas vokiečius nuo Varšavos.Atstovų butas ir i 
vėl jau priėmė galutinai su
taisytą billių prieš ateivius 
iršiomis du

atmušti

Rusai užėmė miestelį Ser- 
ipetz. Rusų skraidomieji bū-

vių, 14 kanuolių, daugybe 
amunicijos ir 10,000 raguo
čiai - gyvulių.

Kariauti Kaukaze rusams 
pradeda sekties.

tos. .Dabar jo vietą užinis 
baronas Burian, didelis 
Vengrų šalininkas.

Sykiu su tuomi pakils ir 
Vengrų įtekmė. Franciškus 
Juozapas taip-pat pasižadė
jo atkreipti didesnę atydą j 
vengrų teises.

Naujasai 
rian yra didžiausias

ministeris Bu
rn su v

Rusija žada gražiai elgtis su 
belaisviais.

Rusijos amabasada Wash
in gtone apskelbė rusų pra
nešimą, kuris tilpo dienrašty 
“Novoje Vremia”.

Tame pranešime, tarp kit
ko, yra sakoma, jog belais
viai turi būti guodojami. Jų

rūpinasi apie ateiti.

!r?i(?nis ^e,?<l,U^il!i?^b”Sll ia‘ Pasiekė tides Skrwa, kti- 
ri randasi atstume 40 mylių 
nuo Prūsijos tvirtovės Thor- 
no. '

Vokiečiai taip-pat rengia
si generališkan mūšiu. Vi-j 

Įsus sužeistuosius jie nusiun-

įteiktas prezidentui dėl pasi-l 
rašymo.

Sakoma, Wilsonas nenorįs 
po billium pasirašyti.

Prieš kazokus.

iau užprotestavo prieš gu- Į nįej<as 
bernatoriaus Whitmano i 
manymą įsteigti New Yorko • 
valstijoj konstablerius. •

Sumanymas įvesti kazo-1 
kus yra ir Californijoj. San 
Francisco unijps irgi užpro
testavo prieš tai.

Vokiečiai ties Varšava
Ties Bolimovu vokiečiai i njlL

vėl pradėjo eiti pirmyn i ę*įsa ](apja suskubo remti 
Vokiečiai gavo js Ihorno savo pagelba nukentėjusius 

daug sunkiųjų kanuolių. • nuo ženiCs drebėjimo. Dien- 
\ okiecuu, acm sa\ o ^a’irasčiai praneša, kad net po- 

uuolems, išmušė is apkasų ■ iežius l)UV() apleidęs Vati- 
sibiriskuosius pulkus. I kaną ir nuvykęs tūlan ligon- 

Sodziai Biskupai ir Sucha gur buv0 daUg sužeis-

tai priguli jiems, išėmus gin
ki ii ir kares popierų. Virši
ninkai, kurių žinyboje bus 
belaisviai, negali varyti jų

Ką austrai pridirbo Bel
grade?

Dabar jau austrai išvyti iš! 
Serbijos sostinės, Belgrado, I 
bet kada jie tenais šeiminiu- Co. priešaky, jau sutiko šu
kavo, tai pridirbo begales teikti rusų valdžiai paskolę 
šunybių. Dėlei mažiausio iš 12 milijonų doleriu, 
menkniekio gyventojams 
buvo grasinama mirties bau
sme. Tūkstantisramių gy- 

■ ventojų paimta nelaisvėn ir 
išvaryta Austrijon. Kad dar 
daugiau įgązdinus ramius 
gyventojus, keli žmones tapo 
publiškai pakarti ir jų lavo- 

Lnai net per kelias dienas ka-
1 bojo viešumoj.

Kaizeris paliepė saviškiams

Vni;į°ts įtė Vokietijos gilumon, kad 
nekliudytų jiems 

s,u" i veikti.
Vokiečiai norėję įtaisyti' 

per Vyslą pantoninius tiltus 
Iir persikelti jais, bet rusai 
atmušė. Vokiečiai skubiai 
gabena Lenkijon 
sunkiųjų kanuolių.

Kanuoles Rusijai.
Minneapolis, 15 d. sausio. 

—15 keturiolikcolinių ka- 
nuolių, skiriamų Rusijai, 
pravežta pro Minneapolį.Jos 
bus vežama Vladivostokan. 
Kanuoles padarytos S. Beth
lehem, Pa.

jos uosto.
Kaizeris dabar nebe Len

kijoj. Jisai ypati£kai pri-! 
žiūri kariškus žygius vaka
rų fronte.

Serbams renka aukas.

negu Belgija, Lenkija ir Lie
tuva. Tuo tarpu.apie Serbi
ją menkai kas atboja.

Dabar rusų laikraščiai
Pusė milijono vokiečių ka- pradėjo rinkti aukų nuterio-

Rusija skoliną pinigų 
riko j.

Kuopa New York!)

Ame

ba ii-

iii.

Sako, tai esanti tik pra Anglų pasisekimas ties La 
Bassee.

bų.v

Rusai sako, jog turkai sker
džia krikščionis.

Petrograd, 15 d. sausio.— 
Souda ed Daule, buvęs Azar- 
beidžano gubernatorius, pa-

anglų kariunienei sekasi ties 
La Bassee. Anglai nustūmė 
vokiečius ant visos mylios.

Baisus padėjimas armėnų, 
kurie gyvena Turkijoj. Tar-

Amerikos mulai Anglijon.
Kansas City, Kans.—Kas 

savaitė 1,200 mulų išgabena
ma iš Amerikos į Angliją. 
Ligišiol viso labo išgabenta 
7,000. x

Prieš mirties bausmę.
Albany, N. Y.—Valstijos 

legislaturon peštas proek- 
tas panaikinti mirties baus-

reivių sukoncentruota nuo 
Flandrijos iki Reimso. Tąja 
kariumene vadovauja gene
rolas von Falkenbaum, na
rys generalio štabo ir gene
rolas von Kluck. Patsai kai
zeris viską daboja. Vokie
čiai, ant žūt-būt, nori prasi
mušti per f rancūzus - ang- 
I — ’ ”
uosto — Calais. Jie nesigai-

tai šaliai.

Skundžia vokiečius popiežiui
Varšavos ;

pralotas Kokowski, pasiuntė 
Ryman ilgą raportą apie vo
kiečių žvėriškumus Lenki
joj. Suprantama, pralotui 
daugiausia rūpėjo įskųsti

turkai,užimdami tą dalį Per
sijos, visur skerdžia krikš
čionis. Taip-pat nužudė ir 
kelis persų viršininkus.

Turkai užėmė Tabrizą.
Persų valdžia užprotesta

vo prieš turkus, kurie nesi
klausę įsiveržė į Persijos že
mę. Turkai jai atsakė, kad 
jie nieko nenori iš pačios 
Persijos, bet tik varo lau-

Vokiečiai siunčiami Vengri
jos

Rusų generališkas štabas 
sužinojo, kad daugybė vokie
čių kareivių tapo pasiųsta iš 
Vokietijos į Vengriją.

armėnų, bijodamies skerdy
nių, pabėgo Rusijon.

Tiflisan pribuvo 8,000 ar
mėnų pabėgėlių.

lūs-belgus prie Franci jos vokiečius, dėlei naikinimo 
uosto — Calais. Jie nesigai- bažnyčių ir blogo elgimosi 
lės didžiausių aukų, kad tik su kunigais užkariautose 

^atsiekus savo tikslo. I vietose.

arcivyskūpas, ikan rusus> kurie taiP begg‘ 
- diškai per kelis metus gas- 

padoriavo Persijoj. Rusų 
garnizonas iš Tabrizo pabė
go.

Turkams Persijoj pusėti
nai sekasi.

Penki Dūmos atstovai areš
tuoti.

London.—5 Dūmos socija- 
listai areštuoti, sąryšyje su 
organizacijos veikimu, ku
rios susirinkimą anuomet 
policija buvo atradusi netoli 
Petrogrado.

Vokiečių džiaugsmas.
Berlynas, lfj> d. sausio. -

Ministeris Vitte pranašauja.
Garsus Rusijos ex-minis- 

teris Vitte pranašauja, kad 
po šiai karei sekanti karė į- 
vvks tarpe Rusijos ir Ang
lijos.

800 areštuotų moterų
Bern, Šveicarija.—Per čia 

pervažiavo francūzių mote
rų ir vaikų, kurias pirmiau 
vokiečiai buvo paėmę nelais
vėn šiaurinėj Francijoj. Da
bar tas visas “nelaisvos” vo
kiečiai sugrąžino francū- 
zams.

Moterįs pasakoja, kad iš
syk vokiečiai areštuodavo 
moteris ir vaikus, bijodami, 
kad iš jų neatsirastų šnipų. 
Suareštuotus veždavo Vo
kietijos gilumon ir laikydavo 
tam tikrose daržinėse. Jos 
pasakoja, kad tose daržinėse 
dar daug likę panašių nelais- 
vių.

Daugybė pabėgėlių gavo 
prieglaudą Ryme ir Neapoly^ • 
Aukos plaukia iš visų pusių. 
Amerikos ambasada Ryme 
veikliai padeda nukentėju
sioms.

Suvienytų Valstijų prezi
dentas žada išleisti atsišau
kimą į šios šalies žmones, 
lagindamas juos dėti aukų 
Raudonajam Kryžiui, kuris 
šelps nukentėjusius. Ameri
kos Raudonasis Kryžius jau 
nusiuntė Italijon $20,000.

Persija, tai (antra Belgija.
Londonas, 18 d. sausio.—• 

Turkijos kariumenė diena 
po dienai vis užima Persijos 
miestus ir be pasigailėjimo 
viską naikina. Iš Tegerano,. 
Persijos sostinės, praneša, 
kad turkai,' užėmę miestą 
Taurizą, traukia į vidų Per
sijos. Tas jų ėjimas parodu 
kad jie kariauja ne su Rusi
ja, bet su Persija. Apart t<\ 
užimtose vietose turkai la
bai žiauriai elgiasi su gyven
tojais; daugely vietų nužud' 
persų viršininkus.
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BILLY SUNDAY- 
GARSUS PAMOK

Pittsburge savo pamokslais 
ir dūšelių atvertimu dievop 
Billy Sunday uždirbo $42-

Besitveriant vietos stymąkokiai nors 8I5ecia,ei 
aukų rinkimo

Columbus, Ohio, uždirbo

draugijai ar komitetui — tai 
kokiam? Kaip matot, čia 
yra daug painumų, čia rei
kia dauk kas ištarti. Tam

tik apie darbininkus, todėl 
velyk rašyt ką nors apie ak- 
torkų šuniukus, jeigu nenori 
jų alaso sukelt.

Būtinai reikėtų parašyti

Apie patį tempą... na, jau čių raporte nenurodama, 
vely nekalbėt. Apie kitus bet, be abejonės, svarbiausia 
muzikos reikalavimus nei priežasčia buvo fiziški neda- 
neužsimink, tekliai ir

- Suv. Valstijų kareivio rei
tautiškiem ir klerikalų lai- do. Taip ir su tais mūsų keliaujama gana augštos fi- 
kraščiam patarimą, kad jei- profesoriais.. Išmokę do, re, ziškos tobulybės. Minėtos 
gu jie jau niėko nerašo dar- mi, fa..., kaip vaikas a, b, c... skaitlinės labai vaizdžiai pa- 
oininkų pamokinimui apie jau ir rokuojasi choro vedė- rodo, kokia žmonių rūšis 
gavimą geresnio duonos kąs- jais, nors tankiai muzikališ- dauginasi šioj turtingoj ša- 

kad nors moksliškų ko instrumento nemoka nei į ly ir šiose žydinčios indus- 
jtrijos išlygose. Aišku, jog 
gyventojai kuo tolyn, tuo vis 
labiau darosi silpnesniais ir 
fiziškai menkesniais. Jeigu 
valdžia norės padidinti ka- 
riumenę, tai jai prisieis sekti 
Anglijos pavyzdį, kur dirb
tuvių sistema ir šiandieninio 

, jlu cxxniLu lainrti&uiv svui 11 , “civilizuoto” gyvenimo išly- 
.v I tėmyja ir labai tankiai ima gos privertė valdžią mete 

mokslišką ir parašo į laikraštį papei- nuo meto mažinti kareiviš-

$20 929.
Toledo, Ohio, uždirbo $15- 

423.
Weeling, W. Va., uždirbo 

$17,450.
New Castle, Pa., uždirbo 

$14,000.
Youngstown, Ohioąųiždir- 

bo $12,000. V .
Wilkes Barre, Pa., uždir

bo $23,500.
Daugiau jau nerokuosiu. 

Philadelphijoj jisai padarys 
apie kokia $30,000. O , ka
dangi jo populeriškumas 
smarkiai auga, tai labai 
greitai tasai amerikoniškas 
“kapucinas” pavirs tikru mi-

Genys margas — svietas 
dar margesnis — sako pa
tarlė. Kokių tipų nėra tame 
margame sviete, kiek jame 
fenomenališkumo. Štai, dėl 
pavyzdžio, paimkime kad ir 
pagarsėjusį pamokslininką 
Billy Sunday. Tasai vienas 
žmogus — ko vertas.

Aš uoliai tėmyjau laikraš
čiuose, kas dėjosi Philadel
phijoj, kuomet ten atvyko 
Billy Sunday,J tasai pragaro 
neprietelius ir rojaus apaš
talas, tasai specialistas pra
žuvusių ■ 
Kuomet Billy Sunday atvy
ko kvakerių miestan, viskas 
jame persimainė. Didžiausi boksai pranašas padaro blė- 
latrat, griešninkai, vagįs, se-' dies? Kaip jisai sudmtina 
nos kūmutės, pasileidėliai,' kapitalistų galybę, nukreip- 
davatkos, ponios, studentai, damas žmonių akis prie pik- 
saliuninkai — visi bėgo klau- Į tų ir gerų dvasių!
syti Billy Sunday pamokslų. | "Buržuazinė visuomenė 
New Yorko dienraštis “The;serga. Ji palaiko savo egzi- 
Globe” rašo, jog ant visų 'stenciją tik efektais, smar- 
langų buvo išstatyti jo pa-'kiais įspūdžiais. Billy Sun- 
yeikslai, visur apie jį kalbė- day ir yra vienu iš tų šposi- 
jo. ninku, kuris gali krėsti savo

Kasgi tai per vienas? Ar štukas tiktai tarpe dvasios 
tai koks dvidešimto amžiaus ubagų, 
apaštalas, antras Savanarol- 
la, pliekiąs savo iškalbingu
mo rykšte netikinčiuosius ir 
tuiv‘i”s, r r tai paprastas 
amerikoniškas biznierius, 
sorkių mylėtojas ir trokštąs 
plataus pasiskelbimo?

Billy Sunday turi įtekmę. 
Jisai moka užhipnotizuoti 
minią. Jisai padaro iš mi
nios molį ir, paskui, iš to mo
lio daro, ką tik užsimano. 
Jam kalbant apie velnius, 
dievus, heretikus, socijalis- 
tus ir t.t. — klausytojai, iš-! 
pūtę akis, įtempę girdą, I 
klauso apreiškimų, tarytum' 
gaudo dangaus monus. Vi-I 
sus pagauna religijine ma-l 
nija. Jisai moka taip įstrio- 
šinti griešninkus, taip įgąz- 
dina peklos kančiom, j^y 
klausytojo valia tampa eralu- 
t* ’ .....................
Sunday pakreipia žmogų ton 
pusėn, kurion nori pakreipti.

Billy Sunday'— tai ameri-Į 
kūniškas kapucinas, t ik daug j 
gabesnis, negu mūsiškis tė-: 
vas - basakojis. Paskui mū-: 
siškį bėgo šimtai,paskui Bil-I 
ly Sunday — dešimtis tūks-į 
tančių.

Tasai religiškas apsvaigi 
u:ar. — yra visuomenės liga 
Didi, svarbi liga. L 
nė visuomenė Serga. Ji ne 
turi jau idealų. J i galutinai! Lal>kričio,.

jos _ intelektualės Challhuanca, 

diena iš dienos be jokios va-i 
dovaujančios idėjos. ..............
kioj dirvoj labai paranku ti'piiridu 
veikti įvairiems gudragal-| 
viams. P;

dūšelių gydyme, lijonierium.
Tai kas padaro šioj šalyj 

gražaus pinigėlio! Bet kiek

Šiandien visa Amerikos 
Lietuva sujudo, rūpindama
si pačiu didžiuoju valandos 
reikalu — tėvynės šelpimo 
reikalu. Daug kas tame dar
be dar nepilnai sutvarkyta, 
daug ko trūksta — netrūks
ta tiktai entuziazmo ir pasi
šventimo, daeinančio net iki 
- ųuizn ŪĮVJĮĮOJ SOPOTA OABS 

! v •
Simo.

Bile tik iš to darbo būtų 
vaisiaus, bet, rodosi, kad 

• bus. Visur įsikuria vietos 
aukų rinkimo komitetai. 
Apie juos tai ir noriu pasa
kyt žodelį, nes mano nuomo
ne, jų veikime pradeda ras- 
ties klaidų.

Padėkime, tūlo miesto 
draugijos padaro konferen- 

Įciją. Susirenka delegatų, 
priderančių įvairioms politi
kos pakraipoms. Vieni sto-

lės galvos, o ne mažų galve
lių. Ta didžiąja galva ir yra 
Lietuvos Šelpimo Fondo ko
mitetas, kuris turi ir autori
teto ir kompetencijos tas ta
rybas vesti. Su vietiniais gi 
komitetais dar kasžin kaip 
gali būti! Reikia netik ži
not, kaip pinigai paleist, bet 
ir patirt, kaip ir kam jie bus 
skiristomi.

1 Man gali pasakyt, kad 
kiekvieno miesto lietuviai 
gali užvest tarybas su Moks
lo Draugija. Gana jau gana. 
Kasgi tuomet viską sukont- 
raliuos ir užlaikys tas kance
liarijas?

Yra dar ir daugiau opumų 
susiskaldyme į savarankius 
komitetų-komitetėlius. Kiek
vienam komitetui siunčiant 
pinigus Vilniun skyriun, la
bai apsisunkins kontrolė ir 
patsai 'tėvynės šelpimas išeis

nio, J
straipsnių pritalpintų, iš ko ;ranką paimt.
skaitytojai pasimokintų apie i Dabar dar šį - tą pastebė- 
gamtą, apie praeitį, sveikatą siu. Atsiradus kur nors 
ir tt. Dabar jų laikraščiai chorui, tuoj pradeda jį 
pilni melagingų žinių apie kviest su dainomis. Choras 
karę ir agitacijos prieš soči- neatsisako, nes mano, kad 
jalistus... Bet baugu... Sa- pataikins rėkt. Choras dai

nuoja, o korespondentas vie-

ninkų, kuris gali krėsti savo

Brooklyn© Dėdė

ja už visuotinąjį Brooklyn© neįspūdingas, smulkus. Ne-

Paskutimo dešimtine o į-
žemes drebėjimai.

Balandžio 18, 1906 metais 
— San Francisco. 
452 žmonės, ' 
Nuosavybės sugadinta už 
$350.000,000.

Rugpjūčio 16, 1906 m. —

seimą, kiti už nacionalistų 
autonomijos fondą, treti už 
juodąjį klerikalų fondą. Ga- 
lų-gale, vardan “šventosios 
ramybės” kas nors pasiūlo 
išganingą proektą — prasi
lenkti visų seimų ir jų įsteig
tųjų fondų. “Męs patįs nu- 
siųsim pinigus į Vilnių! Pa
tįs atrasime pačtą ir patįs 
surasime adresą Mokslo 
Draugijos”. Panašus nutaf- 
rimai padaryta, kiek man ži
noma, Milwaukee, Detroit,

žinosime nei kiek tų aukų su
plaukė, nei ką. Taip-pat 
siuntimo lėšos labai padidės.

Dėlei to visko aš manau, 
kad visi vietos aukų rinkimo 
komitetai turėtų pasiduot 
globai visuotinam seime į- 
steigto Lietuvos Šelpimo 
Fondo. Tą reiktų atlikti, 
nors ir sulūžtų vienybė tar
pe vietinių draugijų. Juk ta 
vienybė vistiek nėra “ščyra”.

Laisvietis.

jalistus... Bet baugu...
kys, kad prieš mokslą einu, nuoja, o korespondentas vie- 
kad rimtumo neprisilaikau, no ar kito laikraščio sėdi ir 
todėl lai jie sau pliauškia.

Reikėtų nors i ........ _ a a t....................... .................__
straipsnelį pabrėžti, taip ką kiančią korespondenciją. Ži- kos tobulybės reikalavimus.

Kitas dalykas iš raporto 
pasirodė, jog įstojimas nau
jokų tiesiog į pulkus žymiai 
susimažino. Kitaip sakant 
kareiviška uniforma jau nu
stojo savo viliojančios -spė
kos. Tas matoma ten, kur 
kariumenė apgyvena mažus 
miestelius ir kaimus ir ka
reiviai, lankydamiesi pas 
vietinius gyventojus, prikal- , 
binėja jaunikaičius stoti ką- 

Iriumenėn. Tokie prikalbi-

nors iš evoliucijos ar bile ką (norna, tą pačią koresponden- j 
iš biologijos, tik baugu, nes ciją galima parašyti švel-
kunigaį apskelbs, kad noriu 
darodyt, jog žmogus iš bež
džionės paeina ir siundys pa- 
rapijonus prieš mane.

Na, velyk padėsiu plunks
ną ir popierą ir nieko šį sykį 
nerašysiu. -J. Kuolas.

Kas chorams 
kenkia?

1,500 YuSm j Waterbury, Philadelphia ir
taip toliau.

Kaip kam panašus nutari
mai gali išsirodyt Saliamono 
nutarimais, bet man ne. Aš 
matau tame didelį pavojų ir 
didelę dezorganizaciją. Iš 
šalies žiūrint išsirodo, kad 
panašus nutarimai išmintin- 

Įgi, todėl, kad jais palaikoma 
vienybė.tarpe vietos lietuvių 

_  ir jų draugijų. Bet, vyrai, 
kas gi iš tokios vienybės, jei
gu nuo žmonių slepiama tei
sybė. Pirkti vienybę, par
duodant teisybę yra baisiai 
negeras dalykas. O teisybė 
tame, jog męs turime tris 
fondus, jog aplink tuos fon
dus susispietė trįs sriovės ir 
veda principiališką kovą. 

_ i Tegul apie tai žmonės žino ir 
-- (tegul renkasi, kuri pusė tei

singa. Tegul su ta puse ir ei
na. Pasiskirstymą lietuvių 

(visuomenės į tris abazus nė: 
■"įra reikalo užglostyti, sušvel- 

_ i ninti visokiais muilo vieny- 
Buržuazi-; viliies salos nuduota jūra, i bC's burbulais. Tegul visa vi-

_ Ipat apačios stoja ginčų su- 
ikurin. Nuo to visuomenei 
bus sveikiau ir-daug žmonių

imerika). Užmušta 1,500;
i sužeista 3,000. Nuosavybių 
i sudeginta už $100,000,000.

Sausio 14, 1907 m.—King- 
on, Jamaica;' užmušta 

11,100 ^sužeista 2,000.
Gruodžio 28, 1908 m. 

Sicilija ir Calabria,(Italijoj), 
i Užmušta 76,483; sužeista 95- 

------ J y ,470 Nuosavybių sunaikinta
iuuuojvuju vciuc* įcuiipr, udlU-I . v , ., v i-
tinai suparaližiuota ir Biliy virs ^apskaitymo. Daugybe 

< * . . . minoru i o m t f-nmiestų išgriauta.
Balandžio 18, 1910 m. — 

Cartago ir Costa Rica. Už
mušta 1,500; sužeista 5,000.

Ruggpjūvio 9, 1912 m. — 
Fraki.ia, Mažojoj Azijoj. — 
Užmušta 3,000, sužeista 20- 
000; 50 sodžių nušluota.

Birželio 14, 1913 m.—Tir- 
Į nova, Bulgarijoj; užmušta 
, 250; sužeista 377.

Rugpjūčio m.. 1913 m.

. Žuvo 500 žmonių.
Lapkričio,. 1913 

Fe m * 
spėkos išsisėmė. Ji gi’vena 250 ; sužeista 1.000. z 11 r\ n n r1 t vn z*.-* I x zx -• r>. 1 » « ..
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!Ambrini sala ant Naujųjų
, Žuvo 500.

- _ | Sausio 19, 1914 m..— Sa-
• " ’kąrą, Japonijoj. 1_______ ,

viii yra ir Billy Sunilay. Ji- įsllžeista 700. 
sai tinka vidutinei Amerikos p ----- —
publikai todėl, , kad nekriti- s;ipd, Janonijoi. Užmušta 
kuoja josios zaizdų, nekovo- 360; sužeista 200.
ja su ja. Jisai nebara kapi-| Gegužio 8 d., 1914 m. — 
talistų klesą, het plusta visa j (jaĮanja Italijoj. Užmušta 
n-vjsus nuo kapitalistiškų i200 įžeista 500. 
viršumų iki pat darbininkis-! 
kos apačios. Jisai drąsiai' 
skelbia: “visas svietaspablū-' 
do. Velnias apsėdo žmones. 
Retavokimės”. Išeina di
džiausia košęliena. Kapita
listams tinka, kad Billy Sun
day bara visą svietą, bet ne 
juos vienus. Vidutiniam 
žmogeliui, nemokančiam

m. 
žuvo t u Les svemiau ir-tiaug zmunui 

Gruodžio 19, 1913 m. - >’atirs teisU?e • A,š tadC1 taiP 
sakau, jog žinau, kad męs vi
suomet mokėsime apginti vi- 
■ suotina seimą ir Lietuvos v

Žuvo 950 -i Šelpimo Fondą . Kamgi tat 
’ j apleisti savo poziciją var- 

Kovo 15,1914 m. - Hondo ,lan vienybes su nacionalis- 
h. Japonijoj.

Spalių 3 d., 1914 m. — Ma- 
žoii Azija. Užmušta 2,500; i 
sužeista 5,000.

(>he World”).

ime Beširdį.
Nelsonas rašo 

“Kovoje”, jog žinomas Ame
rikos liet, socijalistų laikraš- 

protauti, Billy Sunday tinka, čių bendradarbis, mokslei- 
nes duoda vėjo visiems, vis - Beširdis randasi labai 
Tamsiam, nesusipratusiam sunkiame padėjime. Išpra- 
darbininkui tinka, kad Billy džių jį šelpė Moksleivių Pas- 
Sunday subara ir kapitalis- kolos Ratelis, bet pastaruo- 

• • i i • 1 * 1, "" 1 I* 1*1 i\ /r i r~> a. 1 * j •tistą. Sulyginęs tokiu būdu 
visus, kaipo griešninkus, į- 
bauginęs visus peklos smala, 
nukreipęs žmonių akis nuo 
kasdieninio vargo prie pek
los ir dangaus, Billy Sunday’ 
džiaugiasi atlikęs savo dar
bą ir prisirinkęs pilną kiše
nių dolerinių.

Kiek jisai gauna tre savo 
pamokslus? Nemanykit, 
kad’jisai .kalbėtų veltui. 
Kiekviena dūšelė, kurią jisai 
išgano, neveltui papuola į 

1 dahgaus karalystę.
Laikraščiai' paduoda ap- 

koki'* ppJvb* nini-

Neįžnir

KĄ RAŠYT?
(Feljetonėlis).

Turiu plunksną ir popie- 
ros, bet apie ką čia rašyt — 
nežinau. Mędegos galvoj 
keli svarai, vienok visa ji 
neparanki.

'Reikėtų pamokinti tautie
čius, kad išmoktų lietuviškai 
rašyt ir kalbėt, nes tik kelin
tasis kieįk žmoniškiau moka, 
o kiti rašo taip, kad žydelis 
už juos geriau žino lietuviš
ką rašybą’; kalba taip, kad 
tik “neafrinorius” gali su
prast, o vadina save tautie
čiais, labiausiai mylinčiais 
savo kalbą.

Reikėtų pabrėžti,kad nors 
į didelių organizacijų virši
ninkus nerinktų nemokančių 
atsakančiai lietuviškos kai-

nėtoli visi didžiausių tautiš
kų organizacijų viršininkai 
nežino kiek žmoniškiau lie
tuviškos rašybos ir neretai 
išvadina tautos išgamom pil
nai žinančiuosius.

Reikėtų paaiškint, kad ne 
kiekvienas karčemninkas ir 
biznierius yra inteligentas ir 
geras žmogus, nes pas lietu
vius jau įėjo madon, kad 
kaip tik kas saliuną ar kitokį 
biznį užsidėjo, tuoj ir augš- 
tu žmogum skaitomas, mo
kytu, inteligentišku, vertu 
paguodonės. Pagal mokslą 
ir tobulumą vertėtų žmones 
apkainuot, o ne pagal biznį.

Reikėtų parašyt, jog vi 
suomenes veikėjų negalim'

Mėginsiu prabilt apie ydą, 
apie kurią niekas nekalba. 
Berods, tūli apie chorų ydas 
užsimena, bet visai iš kitokio 
atžvilgio. Aš noriu kitoniš- 
kiau į dalyką pažiūrėt, vie
nok iš anksto pasakysiu, kad 
šitas rašinys nekliudo visų 
chorų, bet tik didesnę jų pu
sę. ,

Chorų eg^istancija mažai 
kas rūpinasi. Keli dainų my
lėtojai ir tiek. Tūliems dau
giau rūpi chorų merginos.

Mūsų chorų vedėjai? Kas 
jie tokie? Turime prisipa
žint, kad apart paprastų 
vargonininkų, kurie šiek- 
tiek apie choro vedimą nusi
mano, daugiau chorų vedėjų 
neturime.!

Mažai apie muziką nusi
manąs žmogus, gavęs pa
kvietimą būti choro vedėju 
(tankiai dar su šiokiu tokiu 
atlyginimu) mielai apsiima 
būti vedėju. Mat, tas užga
nėdina jo savymeilę.

Prasideda mokinimas, be c 
toks vedėjas niekad nesumo- 
kina chorą sutartingai dai
nuoti. Tankiai nei paprastą 
dainelę neišmokina gražiai 
sudainuot.

Kad viskas būtų aiškiau ir 
suprantamiau, dėl pavyz
džio, paimkime tūlą chorą, 
vidutinį tipą lietuviško cho
ro. Pradekime nuo galvos, 
nuo vedėjo. Kaip sakiau, 
d a u gu macho r ų v e d ė j ą n e tu - 
ri supratimo apie muziką,

nesnioj ar įžeidžiančioj for
moj. Parašo įžeidžiančioj 
formoj. Valiai choristai pro
testuoti. Prasideda šnaira
vimai, apšnekos, peikimas 
laikraščių ir tt. Kartais pa
sakoma, kad tai buvusi mo
kytojaus, bet ne choristų kal
tė. Jeigu ne mokytojaus, tai 
kodėl ne mokytojai, bet patįs 
choristai protestuoja?

Antrasai dalykas irgi la- dėjimai dabar jau 1 menkai 
bąi_ pasibjaurėtinas. Teko gihuoja. Įvairus viliojanti 
patėmyt viename chore, jog apgarsinimai miestuose tu- 
ten dainuoja senyvesnės rėję geresnį pasisekimą.

J. Stropus.

b^i pasibjaurėtinas.

ten dainuoja 
merginos. Užklausus, ay ta-j 
me mieste nėra daugiau jau
nimo, ^ypatingai gražiosios į 
'lyties, kuri pritraukia ir vai-. 
‘kinų ir tuomi sutvirtinai 
chorą, gavau apgailėtiną at-’ What every mother should 
sakymą. Yra, girdi, ir su know? (Ką kiekviena moti- - 
gerais balsais, bet šitos “se- nąprivalo žinoti?). Parašė 
nes” neprileidžia. Girdi, ap- Margaret H. Sanger. Kai- 
silankius jaunesniai ir nau- na nepa 
jai merginai, tuojau vaikinų1 
atyda daugiau atsikreipia i 
naujai pribuvusią, jaunesnę 
merginą. Tada šios taip v^- 

! dinamos “senės”, arba, kaip 
kitur vadinama, senmer
gės, apsėda iš> visų pusių tą 
naująją mergina ir pradeda 
klausinėt, ar brangi drese, Post Avė 
žiūrinėt ar gražios pančekos j 

tikslu, kad ji “išsimufytų” t 
iš choro. Išjuokta, apipa- 
šiota mergina daugiau jau 
Į praktikas neatsilanko.

Vardan choro gerovės, 
liauiktės taip bedariusios. 
Choras tai ne yra vaikinu 

1 rinka ir negalima per jį ar- 
Įba ji kam nors naudot, kaip 
’tik dainuot mokintis .

Pavė-Sėlis.

Naujos knygos.

l/zj Jliu LcG

Knygelėj traktuojama -da

kiekvienai motinai. Lietu- • 
vės ligišiol panašiais klausi
niais nesiinteresavo, bet, ro
dosi, metas būtų interesuo- 
ties. Pirkti galima redakci
joj “The Woman Rebel”, (34 

New York City).
Dievo šventas Mokslas, 

ir tt., o vis tai daroma tuo kurį gina, remia, palaiko ir 
pj]f|0 krikščionįs socijalistai, 
esanti po apieka švento Do
rn i n i nko. (Polemiškas lapelis, 
išleistas nežinia kokioj vie-

Politiškas Minių streikas. 
Išleido Lietuvių Socijalistų 
Sąjunga. N. 6. (antra lai
da). Sutaisė A. J. KainaS 

'centai. Spauda “Kovos”.
i Knygelę 
kiekvienam

reikėtų įgyti 
susipratusiam

darbininkui, nes kovoje užKaip suvienytų Valstijų savo tiesas darbininkų klesa

tais ir kuniginiais?
Gaila, kad tą klaidą pada

rė ir daugelis Milwaukee, 
Phila., Detriot, Waterbury 
ir kitų miestų socijalistų, 
susidėjusių išvien su įvai- skaityt to žmogaus, kuris n 
riausiais elementais, kad pa-1 retai be procentų gauna lai 
siuntus pinigus stačiai Vil- 'kyt organizacijų pinigus ir 
niun, aplenkiant Amerikos turi gana turto kaucijai užsi- 
“bėdas”. |starve. Jei visuomenės veikė-

Dabaf tie draugai bus lyg ju skaityt kiekvieną pasitu- 
ir suvaržyti. Vardan vieny- rintį, kuris gali kauciją už- 
būs, jie negalės pasakyt pil-1 statyt,tuomet mūsų visi kar
nos teisybės apie visus fon- čiamninkai ir kitokie biznie- 
dus, negalės laisvai kritikuo- riai yra visuomenės veikėjai.

Temų būtų daug, ale bau-

jau nesvki pavartojo visuo
tiną streiką ir, veikiausia, 
nesykį dar pavartos. Gaila 
tik, kad leidžiant antrą lai
dą, nepasirūpinta nušviesti 
klausimą plaučiai. Nuo lai
ko išleidimo pirmos laidos 
prisirinko daug medžiagos 
aptarimui visuotino streiko 
klausimo. Socijalistų tarpe 
anie tai buvo labai daug pa- 

platina- siginčyta. Norint įgyti pil- 
vietoj “a”, pasakyt “b” (tai ma specialė literatūra, ku-jjesnę nuovoką apie visuoti- 
jau būtų aklumas!), bet sun- • rioj aprašoma kareiviškųjų J streiką, būtinai reikia 
kešnę terciją, kuri yra dai- gyvenimo linksmybės; aky- apsipažint su jo istorija, 
mr; žiedu, pagražinimu, lie-■ vose vietose talpinama dideli!
pia dainininkams apleist. I spalvuoti apgarsinimai, ve- K a lišo baisenybės. Priedas 

Paveizdan, tarpe b ir e yra 'liavos ir rekrūtų priėmimo prie “Rygos Naujienų”.
didelis tarpas, tai yra c ir d, stotįs/rodoma krutanti pa-i “Laisvei” d*"’

rus kariumenen?
Neseniai apskelbtas 

nerališko Suv. Valstijų
ge-
ar-c «7 c j v

ir tankiai pasivėlina sau ga- mij’os adjutanto raportas pa- 
dint originale muziką, apie 
kurią neturi jokio suprati
mo. Pagadint muziką yra 
lengvas daiktas. Sugadini-,_____u-----
mas ne t; ne, jog padėkime,! Įrankiais -

džia stengiasi privilioti vy
rus kariumenen. Tuo tikslu 
naudojamasi visais galimais

• būdais: i ’

Vokiečių Naguose arba

ti savo priešų, žodžiu sa-
kant, atims sau pilną laisvę p-n rnšvt, nns tuoj visi tau- 
veikime, kuris šiandien virto tiški laikraščiai 
politišku klausimu.

ims bliaut, 
nie-politišku klausimu. i buk aš išgama, tautos aL.

Tai principialė klaida. Bet I kmtojas, cicilikas ir tt. Kad 
tai dar neviskas. Tame su
siskaldyme į komitetų komi- 
tetėlius aš permatau ir dau
giau keblumų.

Mano nuomone, taip jau
imti ir be jokio pasitarimo į tuomi pūtikly tų juokdarius 
siųsti pinigus Vilniun, būtų.ir 
pusėtinai :
Šiaip .ar taip kalbant, su' tautiečiai ir klerikalai ims 
Mokslo Draugija reikia susi-1 rėkti, buk aš pliuškis, šiokis 

ir tokis, todėl lai jau buna 
gaspadinės po senovei.

kaip nors išvengus 
rėksmus, velyk tylėsiu.

Patarčiau kunigams sam- 
dyt gaspadorius vieton gas- 
padinių ir nurodyčiau, jog

jųju laiku M. P. Ratelis sustojo 
veikęs.

Drg. S. M. sako:
“Pradėjom žmogų šelpti, 

negražu būtų dabar paliauti. 
Jei męs tuoj aus jo neparem- 
sime, visas ikišiol padėtas 
mūsų darbas ir sugaišintas 
jo laikas turės nueiti niekais.

Kad padėjus pabaigt jam 
mokslą, reikia kuogreičiau- 
sia atgaivinti apmirusias, 
Moksleivių Paskolės Ratelio kaip jinai mano sutvarkyti ~ Parašyčiau ilgą straipsnį 
kuopas. Tuotarpu gi sąjun- šelpimą. Gal jinai mano pa- darbininkais apie jų klesini

pasirodytų doresniais
neapmąstyta. | prieš publiką, ale tuoj ir

žinoti, sulygti. Reikia duoti 
jai nurodymų ir pasiteirauti

kuopas. Tuotarpu gi sąjun- 
giečiai turėtų savo susirinki
muose parinkti aukų ir pa
siusti d™u"ui J. Šukiui, kų-

Sunday už ris ^ra M. P. R-telio iždinin-

šelpimą. Gal jinai 
vesti aukų dalinimą tam tik
roms draugijoms, kurių esa
ma vįsnkių pakraipų. Eina
me- tegaus, jeigu Mokslo i kai ims rėkt 
Draugija pavestų aukų skir-1 daugiau nie

. ■-.-.■■‘i rT?- i .

kovą už gavimąpadejimą ir
“pilno atlygjinimo už savo 
darbą, bet tautiečiai ir kleri-

, kad aš cicilikas> 
ko nežinau, kaip

dar niekuomet! 
reikia i veikiai, elektriški apgarsi- neteko pagirti jokio “Rygos 

Naujienų” leidimo. Negir? 
sime ir šito. Rašyti istorija 
dabartinės karės dar per- 
anksti, bet, matomai, tokie 
dalykai “R. N.” nerūpi. 
Joms rūpi tik pigus efektasir 
todėl, surinkusios žinelių iš 
rusiškų laikraščių, “R. Nau-

didelis tarpas, tai yra c ir d, (stotįs/rodoma krutanti pa-| 
o jeigu dainavime r’’1’ L~“’1 ’
šaukt nuo b iki e, tai mūsų nimai; skelbiama ypatiški 
mokytojai tankiai lieoia ,kareiviją išgirianti laiškai; 
<aukti tiktai b, visai nosie-i rekliamuojama kareiviškas 
kiant e. Toki mūsų mokyto- ‘sviedinių lošėjų.kuopos, 
iai dar štai ką padaro:, tografijos ir kuoplačiausiai 
jiems, matomai, sunku išlp.i-(vartojama laikraščių skiltįs, 
kvti laiką ketvirtosios, aš- lygiai apgarsinimų, kaip ir 
trintosios ir šešiolikines, to- ■ žinių skyriuose.
dėl tankiausia jie nedaro jo-| Tas viskas raporte pava-' jienos” ir iškepė šitą knyge- 
kio skirtumo, ypatingai tar- dinta visapusiškais ir nenu- ję.
ne aštuntosios ir šešioliki- ilstančiais . pasistengimais- Kain ir visi “Ryg. Naujie- 

pritraukt daugiaus saunorių nu” leidiniai — tai ir šitas iš-

to

ne aštuntosios ir
nes. Kasgi nežino, k-^d ket
virta obuolio dalis didesnė, kariumenėn. Praėjusį metą leistas prastai.
aštuntoji mažesnė, o šešio- tie pasistengimai karės de-j Paskaita apie Susivienyji- 
liktoji dar mažesnė, ir iąigu partnlentui gana pasisekė, mą Lietuvių Amerikoje. Pa
kaks svetimžemis sakytų, i nes padidėjo naujokų skait- rašė Narys Apysenis, 1915 x 
kad jos visos yra lygios, tai 
mus tik apjuoktų.

Panašių chorų vedėjų yra 
daug ir jie elgiasi kaip tik 
taip, kaip aš nurodžiau. O 
vienok, niekas neišdrįsta

tie pasistengimai karės de-1 Paskaita apie Susivienyji-

lius ir tuo-pat laiku sumažė- m 
jo lėšos kiekvieno kareivio 
užlaikymui.

“ Tėvynės” spauda.
Reikia tikėties, kad S.,L. 

A. turės iš šitos brošiūros 
Bet nepaisant visų vilioji-' gražios naudos. Joje labai 

mų, pasirodo, jog tik 24 vaizdingai privedama, kaip 
nuošimčiai visų norėjusių tai naudinga prigulėt prie 

juos perkirsti ir nurodyti įstoti tapo priimta, o ir iš tų • tain didelės organizacijos, 
-daromąsias klaidas. Pasek- priimtų 13 nuošimčių tapo kain S. L. A.
mes to viso yra liūdnos. Dai- vėliaus paleista, kaipo netin- 
na. tamnoma. tampoma, ko- kami. Tos skaitlinės reiškia, 
Įeik iš jos neišeik sunešiota jog tūkstančiai vyrų 
nančiaka. Tokiems chorų so suvirs 40.000 — bandė pa- ro 
mokvtojams galimą suteikt tekt kariumenen ir liko at- kaitos 
muzikos analfabeto titulą, /mesti. .*1

Išlietas labai gražiai.
Susivienyjimo nariai turė- 

išvi-, tų parsitraukti iš savo cent- 
» kuodaugiausia egz. “Pas- 

numenen ir iiKo ai- kaitos” ir išplatinti tarpe 
Atmetimo priežas-' platesnios publikos.

i, y ..*■ ,‘į■ <7 j?
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~ Kareiviams gerai Germa
nį) o j — sotus ir apsivilkę... Išvažiuojant Karėn.

(Iš laiško J. S. Mažeikai į Youngstown, O., 
nuo brolio, išeinančio karėn).LIETUVOJE

(Ištraukos iš laiškų.)

Pasilikom čyštais ubagais.—

Jurbarkas, Kauno gub.
Rašoma Silvestrui Maso- 

laičiui į Meriden, Conn. — 
Dabar mūsų vaiskas vėl Prū
sijoj. Męs neturime paka- 
jaus. Reikia vežti į Prūsų 
žemę avižas, šieną, gyvulius. 
Prūsų žmones maskoliai bū
riais varo į Maskoliją, o ku
rie nenori eiti Maskolijon, 
tai tie turi bėgti Vokietijos 
gilumon.

Jurbarkas dar tebėra svei
kas. Tik bažnyčios bokštas 
dviejose vietose peršautas. 
Žydai visi išbėgiojo.

. Alaus ir šnapso nėra nei

Naumiestį, Lankeliškius 
Vištvtį. Tenais tai jau tie- 
siok buvo padaryta požemi
niai miestai ir apsitverta 
dratų tvorom. Sustatyta 
galybės didžiųjų armotų- 
pulemiotų . Čia ir prasidėjo 
baisus kraujo liejimas. Ak, 
viešpatie, kas čia darėsi! 
Vifea. ta dalis Lietuvos'paver- 
sta į baisiausius kapus... Ten 
tik grioviai, duobės ir suka- 
sinėti kalnai. Rėdais išar
dyta visa žemė. Baisiausios 

Nuo jų 
kraujas sukrekėjęs bėga. 
Dabar ta gražiausioji Lietu
vos dalis panaši į pustynę. 
Kloniai ir kalneliai nukloti 
kapais ir numarginti kryže
liais, kaip rusiškais taip ir 
vokiškais. Kur likęs koks 
kaimelis ar atskiras namas, 
tai stogai nudraskyti, tvo- 

neapsakomo :»;«?• <’uris, langai išdaužyti,
- ■ - 'Alkani žmones sulindę į duo

bes. Visa tai daro kokį tai 
baisų įspūdį. Dieną ir naktį 
be perstojimo baubė ir bildė
jo, kaip baisiausia perkūni
ja. " “ _................
su r matosi gaisrai, 
jas, kraujas, kraujas! •w x. 1 • • — v •
rubežiaus. Nusivarė per ko
kia 40 viorstų . Aš jau antras 
mėnuo, kaip ligonbuty guliu. 
Buvau Dvinske, Maskvoj, o 
dabar esu Riazaniuj, Raud. 
Kryžiaus ligonbuty”.

Pirmo kareivio laiškas.
Mūsų skaitytojas Labeika 

iš E. Rochester, N. Y., gavo 
laišką nuo savo sužeistojo 
brolio - kareivio, kuris dabar 
ranadsi ligonbuty Ekateri- 
noslavo gub. — “Esu sužeis
tas ir guhu ligonbuty, tik ne 
kazionam, bet visuomeniš
kam . Mus labai gerai pri
žiūri daktarai ir valgis ne
blogas. Esu sužeistas pavo
jingai, bet ne mirtinai. Ti
kiuosi pagyt, bet pagijus irH - .
vėl ^reikės stoti ant ugnies. 
Jau 20 sykių buvau ant ug-j 
nies linijos ir du sykiu ėjome 
ant durtuvu ir vis likau svei
kas, bet 15 d. spalių kritau be 
jutome ir Kraujuose. Gra
natos skeveldra perrėžė map 
dešinės kojos šlaunį. Po e5 
dienas prisiėjo būti nieko ne 
valgius ir vandeny stovėda
vom. Matėm i 
vargo. Mūsų broliai ir drau-1 
gai krinta ne'šimtais, beti 
tūkstančiais kas mielą die-1 
na. Matau, kad ir man rei-1 
kės padėt vargingą mano 
galvą ant Austrijos rūbe- 
žiaus be jokios kaltybės. Su
diev mieli mano broliai, pas-* 
kutinį sykį”. |

Jūsų Jonas.

Antro kareivio laiškas.
Kareivis Jurgis Steinis ra

šo savo giminėm Brookly- 
nan. “Iš pat pirmo susirė
mimo nuo Virbalio iki Ky
bartų ėjau pirmose eilėse. 
Mes nuviiem prūsokus iki 
Karaliaučiaus. Po Kara
liaučium pražuvo keli mūsų 
korpusai. .Ten žuvo daugy
bė Uatuvin. Iš t^n mus 
vokiečiai atvijo iki Kaunui. 
Dans mūsų kariumenės bu
vo jau Trakuose, Vilniaus 
gub. Mūsų korpusas buvo 
išmuštas, o męs, kurie likom 
gvvi, ėi’nm kas sau. Kaip ži
note, prūsams nepavyko pe
reiti nėr Nemuną. Kada 
mes vijom vokiečius . atgal, 
tai prasidėjo baisiausias 
musys, be jokio perstojimo 
dieną ir naktį. Prūsai apsi
kasė apie Marijampolę ir ap
sitaisė dygliuotų dratų tvo
romis Šešupės pakran te

Krosna, Kalv. pav.
Rašoma vienam brookly- 

niečiui. — Yra tokių žmonių, 
kurie prašo dievo, kad kas
met būtų vaina. Kas nieko 
neturi, o yra drąsus, tai pri
sivagia iš turtingesniųjų 
visko, nes savo turtų nerei
kia vaktuot nuo kareivių.

Apie mus tie namai dau
giausia išpustyti, kuriuos 
šeimininkai apleido. Darbo 
dabar nėra, l ik visi saugo- 
jam, kada kareiviai viską iš
baigs. Neprieteliai, pribuvę 
pas mus, daug blogo nepada
rė, nes nesuspėjo.

Per 4 dienas buvau ant po
zicijos. Duoną vežiojau, bet 
perduot galima buvo tik 
naktį. Ne vienas iš stuiki- 
ninkų žuvo.

Mano gyvenimas veik vi
sas sunaikintas. Komisija, 
tyrinėjanti nuostolius, pri
pažino, kad'maisto turiu tik 

v . J"i dviem mėnesiam. Iš Petro- 
. Kur tik nepažvelgsi vi- gra(]0 tokiems nutarta duo- 

~ Krau-.tj pageibą.
___ gyventojai turėjo

Dabar jau eina mūšiai uz- mofcčt kontribuciją — po ke-

Trečio kareivio liaškas.
Jasaitei į Great Neck, N. 

Y. rašo jos brolis” • Tuo 
tarpu, dar vargo neturėjom, 
nei bado, nei šalčio. Buvo ir 
baimės, bet ką gi padarysi! 
Juk esame ant karės. Dabar 
esam Germani jo j. Gaspado- 
riaujam. Pjaunam kiaules, 
avis, žąsis — gas papuola po 
rankų. Germani jo j vietos 
bagotos . Daug daugiau vis
ko turi, negu Rusijoj. Pas 
mus negali žmonės taip įsi
taisyt. Daug per tą laiką 
visko pamačiau. Dabar jau 
kalba, kad greitai bus taika 
ir visi karaliai suvažiuos A- 
merikon. Aš tarnauju arti
lerijoj, tai ant pirmosios ug
nies nereikia eiti. Dievui

lėtą tūkstančių.
Žmonės narubežy gyvena, 

kaip zuikeliai. Ypač vargas 
tiems, kurių gyvenimai su
naikinti, o išvažiuoti neturi 
kur.

Prūsų Lietuvos gyvento
jus rusai varo į Užnemunę 
už perdavimą žinių vokie
čių armijai. Prūsai keršija 
rusams, ypač kazokams. 
Nors kazokas ir pasiduotų, 
vistiek ji sušaudo, pririšę 
prie medžio.

Mūsų kariumenė gerai pa
valgius ir šiltai aprėdyta...

lš šilgalių gminos, Naum. p.
Rašoma D. Gribinui į Dor- 

risville, Ilk* — Sintautuose 
prūsokai elgėsi, kaipo namie. 
Gyveno tris savaites ir ro- 
bavojo žmones. Atiminėjo 
daiktus, valgį ir gyvulius ir 
viską gabeno į Prūsus. Tuo
met daugybė žmonių pasi
slėpė duobėse ir grabėse.

Išviso Naumiesčio apielin- 
kėje mušėsi 4 savaites. Prū
sokai prisikasė grabių, pasi
darė žemėse stubas ir sakė, 
kad jų iš ten neišvys. . Bet 
nusiškiai išvarė juos iš ten 
subatoj, po visų šventų.

I Dabar gyvulius varo per 
dienas. Katrą randa namie- 
je, tai palieka turtus. Dabar 
Prūsu žemė tuščia.

mis. Antroji jų apkasų eilė dėkui tuom sykiu. Nežinom, 
buvo apie i v i tą.__v irbalį. I ^as bus tol i a v s.

Iš Alvito, Vilk. pav.
Pranui Karpavičiui į Bris-^ 

tol, Conn., pranešama:—Pas 
mus neliko nei gyvulių, nei 
namų . Išdeginti šie aplinki
niai kaimai: Rutkiškiai, Šo- 
blaukis, Kregždžiai ir Kir
šai. Daug kaimiečių ir gal
vas padėjo. Męs išbėgom 
sveiki. Jeigu nebūtų miela- 
širdingų žmonių, tai reiktų 
badu mirti, nes neturim ką 

ir kuo apsirengti.

Pajevonys, Vilk. pav.
Rašoma S. Gurinskui į 

Baltimore, Md. — Kaip atė
jo prūsai, tai sudraskė Paje
vonio kanceliariją ir visi po
nai išbėgiojo. Pačtas susto
jo veikęs.

Kada rusai vijo prūsus 
nuo Kauno, tai šie išsikasė 
tokias duobes, lyg kokius na
mus. Juos -iš ten nebuvo 
lengva iškrapštyti. Dabar 
jau iškrapštė. Kaip prūsai 
buvo Vaistuos, tai visą kai
mą išdegino. Pajavonio ba
žnytėlės jau nėra. Grana
tom viską sudaužė, net pa; 
minkius sudaužė. Kada ata
kavo bažnytėlę, tai tenais 
buvo daug žmonių. Kitus 
užmušė, o kitus sužeidė.

Visko buvo, kaip miglos, 
žmonės baisiai daug nuken
tėjo. —

f Pabaiga ant pusi. 7-to.)

DRAUGAMS.
0 jūs brangieji mano draugai, 
Jau paskutinį “Sudiev”” sakau, 
Jau mane laukia sunkus vargai, 
Jau nebmatysiu jūs amžinai.

Kaip aš matyti norėjau jus —
Ar tai liūdėjau, ar dainavau,
Ar idealūs tvėriau naujus,
Ar širdį savo jums aukavau.

Aš neužmiršiu jūs niekados, 
Visad minėsiu jumis brangiai, 
Ir jūs atminkit jausmais maldos, 
Paguoskit širdį mano varge.

Taip, aš atsisveikinu su draugais, 
riuos aš mylėjau ir jie mane mylėjo,
deja, nors mane mylėjo, vienok mano min
čių nesuprato, mano idealų nepažino. 
Aš skleidžiau jausmus savo krūtines, 
Aš skleidžiau jausmus iš širdies, 
Krūtinė trokšta meiles ugninės, ' 
Bet ją surasti kas padės?

O draugai mano, tie artymieji —
Manęs negali jie pažint.
Iš blaivių^gėlių žiedai gražieji
Negali meilės atgaivint.

Tos mano skaisčios, brangios idėjos 
Argi jūsų jausmo neužgaus?
Kam tie troškimai iš'širdies liejos? 
Ar rytas meilės neišauš?

Nors dvasia įieško prakilnaus peno, 
Vienok, ant žemės ar suras?
O draugai visi brangieji mano —
Ar mano mintis besupras?
Sudiev, brangus Joneli. Iškeliauju ka- 

riumenėn, o gal neužilgo ir karės laukan. 
Bet mano idėja — meilė ir mano gyvenimo 
žvaigždutė — viltis. Jie mano vadovai, jie 
mane išves gyvu iš gyvenimo' audrų.

+

Sudiev tėvyne, mano šalele, 
Kame užaugau, sudiev nameliai! 
Sudiev gojalio gražus medeliai, 
Sudiev gimtine mano gūštelė.

Sudiev senoji bažnytužėlė, 
Sudiev numinti mano .takeliai.
Sudiev gimtinės mano miškeliai, 
Sudiev skardžioj! lakštingalėlė.

Sudiev žaliosios mano pievelės, 
Kur dalge traukiau po pradalgėlę.
Sudiev baltasis tu dobilėli.
Sudiev švelnutės laukų smilgelės.

Sudiev mergyte žydraakėje,
Sudiev brangioji man balandėle,
Sudiev blaivioji man lelijėle,
Sudiev Onyte — jautri širdele!

Sudiev širdužės mano paguoda,
Sudiev ramybė mano brangioji,
Sudiev ir viltis mano augštoji,
Sudiev šviesybė prieš naktį juodą.

Sudiev darželio žalia rūtele,
Sudiev baltoji tu lelijėle,
Sudiev žydrioji tu našlaitėle, 
Sudiev brangioji rausva rožele.

Sudiev žaliasis tu diemedėli,
Sudiev skaistieji aukso gvazdikai, 
Žalio darželio gėlių vainikai, 
Sudiev tu brangus man bijūnėli.

Sudiev tėvynės tu ąžuolėli,
Sudiev ramioji buvus dienele,
Sudiev skaisčioji dangaus žvaigždele, 
Sudiev brangiausias man brolužėli.
Sudiev, broluži. Jau paskutinį kartą 

tau rašau iš savo gimtinės bakūžės ir iške
liauju kariumenėn, o paskui... kur? Karėn. 
Skersti kitų ir tapt žmogžudžiu... ir už ką?

Taip, brangus Jonai, broluži, rašau tau 
paskutinį laišką. Sudiev! 31 d. spalių jau 
apleidžiu savo tėvučius.

Šiandien gavau tavo laiškelį.
sakau . Mano atsakymas bus lyg ir priera
šas prie ano laiško. Tėveliai mano išvažia
vimą labai atjaučia, bet aš pats tai visai ne
nusiminęs. Esu pilnas vilties ir drąsos pa
nešti savo likimo vargus. Tik tiek man 
liūdna, kad pasiliks be priežiūros seni tėve
liai. Gaila taipgi mylimųjų draugų ir gim
tinės šalelės. Bet turiu viltį, kad nežūsiu 
tarp tų audruotų baisiųjų verpetų.'

Sudiev. Bučiuoju tave, Juozas.
31 d. sp., 1914 m., Gurkliškis, Pan. pav.

Pa i ir at-

Prasidėjus Europos karei, visos dirbtu- N—. 
vės užsidarinėjo. Kanados miestai ir mas
teliai apmirę, gyventojų nekuriuos mieste
liuos labai sumažėjo; laiks nuo lailęo matyti 
mobilizuojant kareivius, pulkeliais varant 
ant prisiegos, tai į trūkį sėdant ir tt.

Žmonės, kurie liko namie, vaikščioja be 
darbo, tik žmonių būriai žiūri į lentas, kur 
karės telegramai surašyti, ar koks paveiks
las parodyta, žmonės tarp savęs nelabai 
kalba, rodos, kad ko nusigandę, lyg bijo ką 
sakyti. Kiekvienas išrodo pilnas kokio tai 
neužsiganėdinimo, lyg kad laukia kokios 
laimės ar nelaimės.

Abelnali žiūrint į visą tokį padėjimą, ro
dos, kad visi žmonės išvažiavo kur tai ant 
didelio baliaus, pikniko, ar kokio tarptautiš- 
ko susirinkimo, iš kurio laukiama kokių žK 
nįų, ar naujų reformų. Rodos, kad męs čia 
namie likom lyg vaikai. Iš nobodumo netu
rim nei kur pasidėti. Pertai į galvą ateina 
toks entuziazmas,kad norisi eiti ten, kur visi 
eina, ant to didelio baliaus. Su visais būtų 
raminus ir smaginus.

Iš karės lauko kasdien matyti naujų 
telegramų,kurios vis rodo šimtus tūkstančių 
vokiečių užmuštų, į nelaisvę paimtų ir tt. 
Talkininkų nematyti nei kokių nuostolių, 
bet tik laiks nuo laiko reikalauja vis naujų 
kareivių ir liuosnorių. Kasdien matytis pul
kais varinėjant, nevien anglų, bet ir svetim
taučių. 17 d. lapkričio 1914 m. iš Medicine 
Hat išvažiavo du lietuviai — K. Grygelaitis 
ir J. Blasgys. Iš Winnipeg vienu tarpu išva-- 
žiavo penki Rusijos lenkai ir 10 ukrainų^ o 
šiaip daugiausia anglų ir škotų. Tie liuos- 
noriai gana tamsus sutvėrimai, nes tą liu
dija jų girtų rėkavimai ir keikimai ant Vo
kietijos?, Nuėjus į tą vietą, kur juos suren
ka 
rėksmas h- tt. Tik lipant į traukinį, kurie 
netaip girti, tai matosi akyse ašaros, bet ki
ti tai svyruoja, kaip primušti žąsiukai ir 
tiek. Iš šalies žiūrint, nežinia ko tiems žmo
nėms trūksta, nes linksmumo ir riksmo jau 
nesimato pas juos. Tokią sceną matant, tu
ri pamislyti, kad tie gyvūnėliai nežino, ką 
daro.

Anglijoj ir Kanadoj, rodos, yra laisve 
žodžio ir spaudos, bet karės metu to visai ne
simato. Winnipeg Mann, uždrausta' {ga
bent vokiškus ir žydiškus laikraščius, kurie 
spauzdinasi Suvienytose Valstijose. Austrų 
laikraštį, kuris spauzdinosi Winnipeg, nu
baudė ant $200 . Taip-pat areštuoja ir ypa- 
tas, kalbančias priešingai anglams.

Winnipege suareštavo vokietį burtinin
ką, kuris, žiūrėdamas rankon, spėliojo žmo
gaus ateitį. Per daug metų policija prie jo 
nesikabindavo, bet dabar, kaip tik pradėjo 
spėti, kad Vokietija laimės, tai tuoj sua
reštavo. t }

Apie bedarbius ne visur lygiai rūpina
masi. Medicine Hat, (Alberta), miestas 
duoda dirbti po kelias dienas vedusiems, bet 
už darbą pinigų nemoka, tik maistu; ržtn* 
dauninkai randu nemoka ir savininkai ne
gali jų išvaryti. Dar čia yra susitvėrę keli 
fondai: “Patriotic Fund” ir “Citizen Relief 
Fund”. Apie minėtus fondus rašė ^Laisvėj” 
V. Užkuraitis. “Patriotic Fund” šelps šei
mynas, kurių vyrai karėje, o “Citizen Re
lief Fund” šelpia bedarbius, čion gyvenan
čius ;iš jo ir koletas lietuvių gauna pašelpą ir 
kurie dar neturi visai pilietiškų popierių 
Winnipeg, Mann., tik žadama visą laiką 
duoti darbus vedusiems ir tai tik tiems, ku
rie turi jau popieras. Apie Vancouver, B. 
C. dar baisesnes žinios girdisi. Ten, kurie 

kati iš miesto, ar bent kokios 
s siunčia į karę. Tokiu būdu 
uis užsislėpęs. Kanados lie
ti- po biskį juda. Medicine 
ašelpinė kuopelė, nors jaunu- 
.įga, vienok Lietuvos Šelpimo 
» $5.00 iš savo iždo ir išrinko 

komitetą aukų rinkimui tarp vietinių lietu
vių. Winnipeg Mann, lietuviai taip-pat šau
kė susirinkimus tam tikslui, žadama lošti 
teatras ir tt., o tai vis darbai kelių laisves
nių, kuriuos ten galima ant pirštų suskai
tyti. K. Rugienius.

Medicine Hat. Altą.

si neapsakomas girtų klyksmas, 
b- tt.

tuviai kaiptė ir neturi

e

ucuei nuropos caucus gales pascacyci šitokį paminklą, kaipo atmintį 
dvidešimto amžiaus civiliza ei jos.

Antverpeno Zoologiškame sodne pasili
ko jau tik vienas dramblis (slonius), visi kiti 
tapo užmušti sargais, kuomet Antverpene 
bombardavo.

Beeriaunant kanuolėms, drambliai pra
dėjo siusti ir veržties lauk iš savo klėtkų. 
Tuomet juos ir užmušė. / •

t
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NAUJOS RELIKVIJOS.
Petrograde atsirado biznierėlių, kurie 

pardavinėja ant gatvių “kampučius vokiškų . 
granatų”, rastų karės lauke ir kitus niek- . 
niekius, kurie šokiu ar tokiu būdu primena 
karę su vokiečiais.

Tas naujas patriotiškas biznis naujo
mis^ relikvijomis parodo, kad karės upas pa
siekė pačią “apačią”.
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krautuose pasirodė apgarsinimas, kad tū
las daktaras parduoda savo kambarius ir 
praktikų. Nors laikraščiuose nebuvo nuro
dyta nei adresas, nei daktaro pavardė, vie
nok, žmonės pradėjo kalbėti, būk tai dakta
ras Lanas parduoda savo kambarius su 
praktika ir rengiasi išvažįuoti.

21 d. birželio daktaro! namuose atsitiko 
nepaprasta tragedija, į kurių atkreipė akis 
visa šalis. Kad geriau susipažinus su dalyj 
kų stoviu, reikalinga apie tai plačiau paaiš
kinti.

Nors daktarai turėjo nusamdęs didelį 
namų, bet jamę gyveno apysenė, garbinga 
moteris, gaspadinė ir jauna mergaitė tar
naitė. Vežėjas ir vaikiščias, kuris patar
naudavo laike ligonių priėmimo, gyveno ki
tam name. Daktaras visuomet vakarais il
gai sėdėdavo savo kambary, kuris buvo gre-

Conan Doyle.

Juodasis Daktaras
(Verte švenčioniškis).

MOTERIMS
NAUJIENOS

mažas kaimelis, de
Pra

Bišofs Krossing 
šimts mylių atstumo nuo Liverpool 
džioj septyniosdešimtų metų šiame kaimely 
apsigyveno daktaras Aloizas Lanas. Nie
kas iš apielinkinių nežinojo,iš kur tas dakta
ras paeina ir kodėl jis apsirinko sau apsigy
venimo vietų tokiame mažame kaimely. Tik 
du dalykai buvo žinomi: pirmas — kad jis 
gavo daktaro laipsnį Glasgowe su atsižymė- 
jimais ir antras 
Vienok, veido ruožai liudijo, jog jis europio 
tis, o jo mandagumas ir meilumas išrodė is

Moters “negeresnes” 
už vyrus.

Neseniai poni W. F. Scott 
savo kalboj pasakė, kad mo
terįs nei kiek negeresnės už 
vyrus ir ta savo pasakymą 
parėmė neva faktais. Jinai 
prirodė, kad Suvienytose 
Valstijose nuo 1887 m. iki 
1906 metų įvyko 152,000 per

čios akįs visuomet jį išskirdavo iš vietinių 
gyventojų ir jis gavo vardą “Juodojo Dak
taro”. Išsyk tas vardas buvo duotas lyg dėl 
pajuokos. Bet laikui bėgant, jis pasidarė 
garbingiausiu titulu, buvo žinomas visoj 
apielinkėj, nes jis tapo geru chirurgu ir su
maniu daktaru. Pirmiaus toj apielinkėj 
buvo garsus daktaras Eduardas Rovas, sū
nus Williamo Rovo — Liverpoolio konsul
tanto. Bet Eduardas Rovas nebuvo taip ta
lentuotas, kaip jo tėvas, pertai d-ras Lanas 
patraukė prie savęs visuomenę. Daktaras 
Lanas ne vien profesionališkai greit iškilo, 
bet ir sociališkai. Kada jis pasekmingai at
liko operaciją lordo Beltono antram sūnui, 
tuomet jam buvo atvįros durįs į aristokratų 
tarpų ir jis ten pasidarė gerbiamu žmogumi. 
Kartais, neturint nei giminių, nei pažįsta
mų, galima daug geriau atsižymėti visuome
nėj; daktaro Lano protas, gabumas ir sim
patiškumas buvo geriausia dėl jo paties re
komendacija, kad pagarsėjus.

Pas jį buvo tik vienas nedateklius, ku- 
riuomi pacientai neužsiganėdindavo.Jis,ma
tomai, buvo nusprendęs pasilikti nevedęs. 
Ypatingai žmonėm keistai išrodė, kad jis 
turėjo užėmęs atskirą didelį namų, uždirb
davo gerai ir galėjo nemažai pinigų susitau- 
pinti. Išsyk vietos kūmutės tai vieną, tai 
kitą mergaitę vadindavo jo sužiedotine, bet 
greitai slinko metai po metų, o daktaras La
nas vis buvo nevedęs. Tuomet apielinkinė 
visuomenė padarė išvedimą, kad yra kokios 
nors priežastįs, kurios nepavelyja jam apsi- 

-vestir Nekurie su savo išvedimais taip toli 
nužengė, kad pradėjo pasakoti, būk jis esąs 
seniai vedęs, bet nesutinkąs su savo pačia, 
tai ir pasislėpęs šiame kaimely.

Ir štai, kuomet vietos ir apielinkių kū- 
. mutės numojė rankomis ir pasakė, kad jis 

pasiliks nevedęs,tuom tarpu, visai netikėtai, 
buvo paskelbta, kad daktaras Lanas padarė 

~^sbtartį su p-le Pranciška Morton.
Panelės Morton tėvai jau buvo mirę i’ 

jinai gyveno su broliu Arturu, kuriam tėvų 
visas turtas pateko. Jinai buvo augšta, jau 
na mergaitė, drąsi ir tvirta valioj. Morton 
susipažino su daktaru laike baliaus ir nepo- 
ilgam vienas į kitą įsimylėjo. Tarp jų buvo 
viena “tvora”, tai amžiaus skirtingumas; 
jis turėjo trisdešimts septynis metus, o jinai 
tik dvidešimts keturis; o šiaip jie labai tiko 
poron. Sutartis buvo padaryta vasario mė 
nesį, o vestuvės turėjo atsibūti rugpjūčio 
mėnesį.

Trečių dieną birželio daktaras Lanas 
gavo iš užsienio laišką. Paprastai, mažam 
kaimely, didžiausiu liežuvninku būna pač- 
tos viršininkas, nes jis, priimdamas ir iš
duodamas laiškus, daug paslapčių “suži
no”. Kada jis priėmė laišką dėl daktaro 
Lano, tai pastebėjo tik tiek, kad tas laiškas 
buvo kokiam tai keistam konverte, adresas 
rašytas vyro ranka ir ant antspaudos gali
ma buvo suskaityti: “Buenos Aires, Argen
tina”. Tai buvo pirmas laiškas, kurį dak
taras Lanas gavo iš užsienio, todėl pačtos 
viršininkas ir atkrepęj tai atydą.

Ant rytojaus, 4 d. birželio, daktaras La
nas nuėjo pas p-lę Morton ir tarp jų prasi
dėjo gana ilgi pasiaiškinimai, po kurių dak
taras Lanas išėjo labai susinervavęs, o p-lė 
Morton visą dieną neišėjo iš savo kambario 
ir tarnaitė kelis sykius rado ją verkiančią. 
Praslinkus savaitei laiko, pasklydo gandas, 
kad daktaras Lanas su p-le Morton jau per
siskyrė ir persikyrimo priežastis, — tai dak
taro Lano nedailus pasielgimas su p-le Mor
ton, už kurį jos brolis, Arturas, nori dakta
rų Lanų mušti. Kaip jis su p-le Morton ne
dailiai pasielgė, niekas nežinojo, bet buvo 
tik spėjama. Galima buvo suprasti, kad 
tarp daktaro Lano irvp-lės Morton buvo di
delis piktumas, nes Lanas stengdavosi pen- 
kinlika mvlin eiti i šąli, kad tik anreiti jos na-

|r paliovė vaikščiojęs bažnyčion, vengda- 
swUkfrnu su p-ią Mortem. Apart to, lai*

naitės ir gaspadinės kambarių. Į tuos kam 
barius buvo atskiras įėjimas ir tokiu būdu 
daktaras!pats galėdavo įleisti ir išleisti pa
cientus be tarnų žinios.

Tą vakarą, apie kurį dabar eina kalba, 
gaspadinė užėjo i daktaro kambarį apie de
vintą valandų ir atrado jį berašantį. Jinai, 
pasakius daktarui “labų naktį”, atėjo į savo 
kambarį, liepė tarnaitei eiti gulti, o pati dir
bo iki vienuoliktos valandos* Kada laikro
dis išmušė vienuoliktą, tuomet jinai nuėjo į 
savo miegamąjį kambarį. Praslinkus pus
valandžiui. jinai išgirdo iš vidaus namo ko
kį tai nepaprasta balsą, panašų į šauksmų. 
Bet tas šauksmas greitai nutilo ii’ daugiau 
neatsikartojo. Gaspadinė, negalėdama nu
siraminti, nubėgo prie daktaro durų persi
tikrinti kame dalykas.

Kada jinai pabarškino į duris, tai dak-

— Tai aš, tamsta, — atsakė gaspadinė.
— Palikite mane ramybėj! Tuojaus ei

kite į savo kambarį! — sušuko daktaras. 
Bet jo balsas buvo toks rūstus, taip persi
mainęs, kad gaspadinė nusistebėjo ir sykiu 
įsižeidė. \

— Man pasigirdo, kad\ tamsta mane 
šaukėte, — pratarė pasiteisinančiai gaspa
dinė, bet nesulaukė jokio atsakymo. Kada 
sugrįžo į savo kambarį, tai buvo arti dvylik
tos valandos.

Tarp vienuoliktos ir dvyliktos valandos 
buvo pas daktarą atėjus moteris, barškino į 
duris, bet niekas neatsiliepė. Tai buvo poni 
Madding, pati krautuvininko, kurios vyras 
sunkiai susirgo. Pats daktaras Lanas jai 
liepė užeiti vėlai vakare ir pasakyti, kaip li
gonio sveikata. Madding matė, kad dakta
ro kambary yra šviesa ir vėl pradėjo barš
kinti. Nesulaukdama jokio atsakymo, nu
sprendė, kad daktaras nuėjo pas kęvkj nors 
ligonį ir kambary paliko šviesą, todėl leido
si į namus.

Išėjus už vartų,pamatė ateinant kokį tai 
žmogų ir manė, kad tai daktaras sugrįžta. 
Kada tas žmogus prisiartino prie jos, tuo
met pamatė, kad tai Arturas Morton, dak
taro mylimosios brolis. Madding pastebė
jo, kad jis labai susinervavęs ir kad rankoj 
turi gerą medžioklės įnagį. Jis jau buvo be
einąs į kiemą, kaip moteriškė prabilo:

— Tamsta, daktaro nėra namie.
— O ką jūs žinote, kad nėra? — rūsčiai 

užklausė Morton.
— Aš barškinau į duris, bet niekas ne

atsiliepė.
— Bet aš matau šviesų jo kambary, 

pasipriešino Morton, žiūrėdamas į daktaro 
kambario langus. —• Man rodosi, kad tie lan
gai jo kambario, ar ne taip?

— Taip, tamsta,, bet daktaro ištikrųjų 
nėra namie.

— Aš palauksiu pakol jis sugrįžš, — 
pratarė Morton ir įėjo į kambarį, o moteriš
kė parėjo namo.

Trečią valandų nakties jos vyras visai 
nusilpnėjo ir jinai, persigandus, nubėgo pa
šaukti daktarą. Kada jinai įėjo į kambarį, 
tai labai nustebo, pamačius kokį tai žmogų 
slapstantis už krūmų ir jai pasirodė, kad tai 
buvo Arturas Morton.

Kada ji priėjo prie daktaro kambario, 
tai pamatė, kad ten šviesa dar yra. Ji pa
barškino į duris; niekas neatsiliepia. Pra
dėjo smarkiau barškinti, bet vis niekas ne
atsiliepė. Jai pasirodė negalimu daiktu, 
kad daktaras būtų atgulės savo kambary, 
palikdamas šviesą; jinai pamislino, kad jis 
apsnūdo besėdėdamas savo kėdėj prie rašo
mojo stalo. Tuomet jinai priėjo prie lango 
ir pradėjo barškinti į jį, bet ir čia niekas 
neatsiliepė. Pamačius, kad vienoj vietoj 
lango uždanga prasikėlus, Madding pažvel
gė į kambarį.

(Toliau bus).

syskyrimų; 90,000 persisky
rimų įvyko dėlei moterų kal
tes. Sakyta, kad jos vedė 
nemorališką gyvenimų. 62- 
600 persiskyrimų įvyko dė
lei vyrų kaltės. Tuosius kal
tino neištikimybeje pačioms.

Iš to visko poni Scott pa
daro išvedimų, kad moterįs 
nei /kiek nemorališkesnės už 
vyrus ir už tai jas pasmer
kia.

Suprantama, jeigu męs į 
tai žiūrėsime paviršutiniai, 
tai turėsime sutikti su ponia 
Scott ir pasmerkti moteris. 
Bet jeigu męs į tų klausi imi 
įsigilinsime, tuomet gal ir 
nesutiksime su Scott.

Męs gerai žinom, kad mū
sų moralistai visai neatsi
žvelgia į tas priežastis, ku
rios priverčia būti tai vieną, 
tai kitą neištikimu. Jie dau
giau nieko nežino, kai}) tik 
apsivedei, tai būk vienas ki
tam ištikimu ir atliktas 
kriukis. O jeigu neištikimas 
arba neištikima, tai prasi
žengi prieš visuomene, ša

tam panašiai. Tave visi pa
smerkia, visi pirštais bado, 
nuo visų paniekinta, sakau 
paniekinta, nes moteris dau
giau niekina ir šmeižia.

Bet tie visi moralistai, tie 
visi įstatymų prižiūrėtojai, 
tie bažnyčios liokajai, kurie 
gali ant žemės surišti, bet 
jau atrišti negali, visai nepa
sižiūri, ar visi iš tikros mei
lės apsiveda? Jeigu jie į tai 
pažiūrėtų, tuomet ir moterų 
nepasmerktų.

Męs gerai žinom, kad dau
gumų merginų priverčia tė
vai arba giminės apsivesti 
su tomis ypatomis, kurių jos 
visai nemyli. Merginos visa 
siela atiduota Jonui arba 
Jurgiui, o giminės priverčia 
ją ištekėti už Juozo, kurio 
jinai visai neapkenčia.

Ai- dabar galima kaltinti, 
kad jinai neištikima, savo 
vyrui Juozui, bet myli Jonų? 
Niekados! Jinai ir pirmiau 
mylėjo Joną, bet jų po prie
varta privertė būti pačia 
Juozo. Šis klausimas mūsų 
moralistams ir dvasiškijai 
neapeina; jie į meilę visai 
nepaiso. Meilė jų akyse, tai 
toks daiktas, kuris ir sudilu
sio cento nevertas. Jeigu 
tave įstatymiškai privertė 
tapti Juozo pačia, tai tu pri
valai jį iš visos širdies mylė
ti, gerbti ir būti ištikima, 
nes kitaip prasižengsi prieš 
visuomenę ir įstatymus!

Štai dabar stoja prieš tei
sėjo akis moteris I. Wolter, 
kuri nunuodijo savo du kū
dikiu ir pati bandė nusinuo- 

bėjo. Jinai buvo vedus, bet 
nemylėjo savo vyro ir turė
jo ryšius su, advokatu Ro- 
gersu, kuris taipgi buvo ve
dęs. Jiedu mylėjosi, bet ne
galėjo sykiu gyventi, nes 
įstatymai jiems nepavelijo— 
nedavė persiskyrimo. Wol
ter susilaukė dvejatą kūdi
kių ne nuo savo oficiališko- 
jo vyro, bet . nuo žmogaus, 
kurį jinai mylėjo. Ir štai, 
negalėdama taip gyventi: 
būti vieno pačia, o kitą my
lėti, nusprendė pąti nusi
nuodyti. Vienok jinai savo 
kūdikius karštai mylėjo ir 
nenorėjo jų palikti. Todėl 
pirmiau uždavė nuodų kūdi
kiams, o paskui pati išgėrė. 
Kūdikiai, kaino silpnesni, 
tuojaus mirė, jinai dar ilgiau 
užsiliko ir dak tarai ją išgel
bėjo.

Dabar jimi pastatyta
> 

prieš teismo akis. Visuome
nė jų apkaltina už nemora- 
liškų gyvenimo vedima, pro
kuroras apkaltina už žmog
žudystę ir reikalauja, kad 
jinai butų mirtimi nuoausta.

Bet kasgi čia didžiausias 
bitininkasf. Niekas kitas, 
kaip tje patįs įstatymai, pa
gal kuriuos dabar jų nori 
mirtimi nubausti 
statymais būtu 
jai gyventi su ta ypata, ku
rių jinai mylėjo, tai, be abe
jones, nebūtų nei kūdikių 
nužudžius, nei pati bandžius 
nusižudyti. Man rodosi, 
kad nelengva jai buvo duoti 
nuodų kūdikiams, kuriuos ji
nai taip karštai mylėjo ir ne
norėjo palikti, kad paskui 
svetimi juos stumdytų. Bet 
teismas į tai nepaiso.

O kiek tokių atsitikimų 
būna, tai baisu ir pamisly-

Pigus maistas.
Nereikia nei priordinėti, 

kad moterų akįs nušvinta, 
kada pradedi kalbėti apie pi
gų maistų. Pigus maistas, 
pigus pragyvenimas — tai 
karščiausioj i moterų svajo
nė, kuri, betgi, ant nelaimės 
nesipildo. Maistas brangs
ta, pragyvenimas brangsta 
ir atliekamo pinigo darosi 
vis mažiau ir mažiau.

Kas bus? klausia daugelis 
moteru.

Ne,1 sesutės, męs neturime 
klausti, kas bus. Męs turi
me klausti, kas daryti, kad 
taip'nebūtų? Juk jau nebe
galima pragyventi.

Aš pasakysiu: jeigu mote
rįs nori pigesnio maisto, pi
gesnio pragyvenimo, tegul 
rūpinasi politika, tegul rū-, 
einasi miesto rėdą, tegul 
ima dalyvuma viešame gy
venime. Tegul kovoja.

Pirmas dalykas, kuriuo 
reikia rūpinties, norint kad 

vimas įsteigimo miestavų 
krautuvių, kurios parduotų 
be pelno, ar tik su mažu pel
nu.

se vietose, kur yra daug mie- 
stavų krautuvių, pačios mie
sto rėdos užlaikomu.

Tokiu miestu, dėl paveiks

’■‘liesto majoras dienraščio 
“Sun” korespondentui:

“Prieš kelis metus Buda
pešte buvo įsteigta daug mu- 
nicipališkų (miestavų)krau
tuvių. Įsteigta jos tokiose 
vietose, kur gyvena darbi
ninkai. Kelios tokios krau
tuvės įsteigta miesto par
kuose. Kadangi miestui ne
rūpėjo pelnas, tai tose krau
tuvėse viskas buvo parduo
dama pigiau ir maistas buvo 
sveikesnis. f 
greitai ir privatiškos krau
tuvės turėjo paleisti tavorus 
pigiau ir tokiu būdu Buda
peštas pasidarė pigiausiai 
perkamo maisto miestu. 
Paveizdan, . miestas užlaiko 
duonkepykla, kurioj kasdien 
iškepama 40,000 svarų duo
nos. Miestas turi ir savo 
skerdykla”.

Amerikoj nieko panašaus 
nėra. Amerikos miestuose 
viską tvarko, viską valdo, 
visur gaspadoriauja stambu-

Dabar matote, sesės, kad 
norint atpiginti maistu, rei
kia rūpinties priversti val
džią įkurti tokias krautuves, 
kokios yra Budapešte. O 
priversti valdžią prie to ga
lima tiktai tuomet, jeigu mo
tels pačios rūpinsis politi
ka, šauks viešus mitingus, 
reikalaus balsavimo teisių, 
kels savo balsų prieš kapita
listų šeimininkavimų.

Geroji Dėdiene.

ŽINIOS
Ar moterų balsavimas 

kenkia bizniui Z

kodėl, nepaprastai smarkiai 
protestuoja prieš suteikimą 
moterims balsavimo teisių. 
Jie įsikalė sau galvon prieta
rą, kad tuomet, kada “bo
bos” balsuos, ateis biznie
riams blogiausi laikai.

Palaukit, vyrai! Męs su
mušime jūsų argumentą.

Paimkite nors ir Kansas 
valstiją, 
moja. 
Barton. Tonais ant kiekvie
no vyro, moteries ir vaiko 
yra padėta bankuose $200, 
įuo galvos. Farmeriai jau 
baigia išsimokėti skolas ir 
greitai ant jokios farmos ta
me paviete nebus užtraukta 
skolos. Ubagnamiuose nėra 
žmonių. Ubagnamiai, ta ap
gailėtina vieta, tušti.

Dabai* pasakykit, ar mo
terų balsavimas kenkia biz- (visokios 
niui? Anaiptol! Tame pa
viete, Barton paviete, žmo
nės pusėtinai laikosi prie pi
nigo.

imame moterįs bal- 
Paimkime pavietų

Worcester, Mass.
10 d. sausio buvo sušaukta 

moterų susirinkimas su tiks
lu sutverti nauja moterų or
ganizaciją— Sąjungų Mote
rų Rymo Katalikių. Reikia 
pastebėti, kad, tos’sąjungos 
tvėrėjos turėjo.suvažiavimų 
1914 metais Chicagoj sykiu 
su klerikalais. į

Moterų prisirinko veik pil
na svetainė. 1 Susirinkimų 
vedė kun. Vasiliauskas. La
bai keistai išrocįė, kad kuni
gas negalėjo atsikelti, bet at
sisėdęs aiškino tos sąjungos 
programa ir taktikų. Po pa
aiškinimo susitvėrė kuopa iš 
apie 150 narių. Nenori pasiduoti.

Jau buvo minėta, kad New 
Kaslink tos sąjungos kon- Yorko mokyklų departa- 

?titucijos, ant kiek man teko -mento komisijonierius išlei- 
sužinoti, tai ant popieros yra do įsakymą priimti motinas- 
gera. Pirmų vietą užima mokytojas, kurių kūdikiai 
apšvietus platinimas, pašei- susilaukė dviejų metų am- 
pa ligoj ir posmertinė. Tik 
gaila, kad tos sąjungos na
rės be Romos agentų nieko 
negali veikti. 'Pieša, neku- 
rios merginos buvo maniu
sios apsieiti be Romos agen
tų pagelbos (norėjo vienos 
sutverti tų kuopų), bet kun. 
Jakaičiui tas labai nepatiko, 
kad tas nelemtas sutvėrimas 
(merginos) nori tokį darbų 
atlikti, tai pradėjo jas su sa
vo “botagu” pliekti per šo
nus. Daugiausia kliuvo A. 
Jakaičiutei, A. Aniuoliaus- 
kiutei ir kitoms. Bažnyčioj 
jas išvadino sufragistėm, so- 
cijalistėm, paklydėlėm ir 
tam panašiai. Mat, kunigė
lis bijo, kad nuo jo davatkų 
tos bedievės 

Suprantama, tų.
Girdėjau, 

Worcestery atsibus tos Są
jungos seimas.

dievo nepavog-

kad pavasarį

Tr- , . pintis. Dar niekad nesigir-
Kada moterų progresus- » įarp moteru tiek saužu-

čių bus seimas? Laikas bū
tų jau apie tai pagalvoti.

Liaudies Vergė.

“Atsiminė”.
Spartansburg, S. C.-^1(J11 

m. tapo nuteista ant viso am
žiaus negrė Ona Drumond 
už užmušima savo vyro.

Šiomis dienomis guberna
torius ant jos susimylėjo ir 
paliepė paleisti; bet pasiro
dė, kad ta moteris jau du me
tai atgal, kaip kalėjime mirė.
’Vėlai atsiminė...

Persipjove sau gerklę.
Rochester, N.<Y. — Mari

jona Švedam, 23 metų am
žiaus, įėjo į maudymosi 
kamabrį ir britva persipjo
vė sau gerklę. Giminės ra
do ją bemirštančią. Jinai 
buvo pageibininke mokyto
jos pradinėj mokvkloi - ir 

guma veda agitaciją neleisti rengėsi įstoti į Columbus 
savo vyrų ir sūnų ant karės universitetą. Priežasųs sau* 
lauko. Matomai, ta agitaci- žudystės nežinomos.

Anglija maldauja moteris, 
kad leistų savo vyrus ir 

sūnus karėn.
Jau buvo “Laisvėj” minė

ta, kad Anglijos moterų dau- 

ja atsiliepė ant visuomenės 
nes dabar valdžia išleido at
sišaukimų, kuriame maldau
ja, kad moterįs leistų savo 
vyrus ir sūnus ant karės lau
ko. Tame atsišaukime sako
ma, kad joms bus didžiausia 

tėvynė ir jų pačių narnai.
Taip, bus garbė, kuomet 

motina neteks sūnaus, kuris 
jų dabar maitina, bus garbė, 
kuomet moteris neteks savo 
vyro ir turės su mažais kūdi
kiais elgetauti. Už tuos vi
sus vargus patri jotai žada

bes nenori įgyti.

Laukiama senelės Jones.
Kaip žinoma, senelė Jones 

visa laikų praleido Colorado 
ir Ohio streiko distriktuos. 
Dabar jinai važiuoja į New 
Y orkų ir duos apyskaitų iš 
streikininkų veikimo.'

Gaspadinių “mobilizacija”.
Vokietijos laikraštija už

imta labai svarbiu klausimu- 
— gaspadinių “mobilizaci
ja”. Kaip laikraštija, taip ir 

draugijos šaukia 
gaspadinių mitingus ir aiš
kina, kaip valgius gaminti, 
kadangi trūksta maisto. Di
džiausiose Berlyno svetainė
se moterų organizacijos da
ro mitingus. Profesoriai, 
mokslo vyrai, aiškina recep
tus, kaip gaspadinės turi 
valgius gaminti laike karės. 
Iš to visko pasirodo, kad 
Vokietijai gręsia badas ir 
pairi jotai mano išsigelbėti . 
nuo bado tuomi, kad gaspa- 
dines išmokins pagal “kariš
kus receptus” valgius ga
minti.

Sako, kad kaizeris liepęs 
jam duoną duoti sumaišytą 
su bulvėmis. Mat, tuomi no
rima parodyti, kad tokia 
duona yra labai gera, nes jis 
ii* pats ją valgo.

žiaus. Bet New Yorko mo
kyklų direkcija nepripažįsta 
komisijonieriaus įstatymo ir 
elgiasi savotiškai. Direkci
ja sako, kad patol nepriim- 
sianti motinų - mokytojų, 
pakol tas įstatymas nebūsiąs 
pastatytas ant tvirtų pama
tų.

Nenori pasiduoti ir augš- 
tesnei valdžiai...

125,000 moterų bedarbių 
New Yorke.

Bedarbių armija kasdien 
vis auga. Dabartiniu laiku 
New Yorke skaitoma 562- 
700 bedarbių, tarp kurių 125- 
000 moterų . Sykiu su bedar
bių augimu, didinasi ir pros
titucija. Miestas apie bedar
bius nei kiek nesirūpina, bet 
kad panaikinti prostitucijų, 
tai, be abejonės, pradės rū- 

Dar niekad nesigir- 

dysčių, kaip dabar. Mat, ba
das prie visko priverčia.

Nusižudė studentė.
Boston, Mass. — .Studentė 

moterų kolegijos, Collinsvil
le, Conn., A. Brown nusinuo
dijo. Jinai per visą laiką 
dirbo ir mokinosi. Toks gy
venimas išvedė iš kantrybės 
ir nusinuodijo.
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KUOl^Ų DRAUGAMS.
Kaip žinote, L. S. S. IV ra

jone susitvėrė Propogandis- 
tų Ratelis, kurio tikslas—la
vintis socijalizmo moksle. 
Vienas P. R. skyrius randasi 
Brooklyne, o antras — New
ark, N. J. Lekcijas skaito 
C. Herman - Purvis, geras 
socijalizmo žinovas. Tiesa, 
nors lekcijos perdaug pla
čios ir per vieną vakarą jo
kiu būdu negalima nuodug
niai išgvildenti, nes trūksta 
laiko, bet vis^i suteikiama 
nors ‘inforn/acijos. Kiek 
man teko anįtų lekcijų lan
kytis, tai daug įgijau naudin
gų žinių.

Draugai, mūsų pareiga vi
sur ir visados skleisti tarne 
darbininkų klesinį susiprati
mą. Kad pasekmingai ir 
neklaidingai tą darbą vary
ti, męs patįs turime gerai pa
žinti tarptautinio socijaliz
mo principus ir taktiką. Vi
siems aišku, kad pas mus Są
jungoj trūksta agitatorių, 
prelegentų ir šiaip veikėjų. 
Mūsų dirva plati, tik reikia 
darbininkų, kad ją apdir
bus. Męs negalime visą agi
tacijos darbą suversti ant 
kelių draugų-veikėjų; męs 
visi turime bendrai dirbti. 
Nereikia tikėtis, kad ateis iš 
dangaus Mesijošius ir išgel
bės darbininkus iš dabarti
nes vergijos. K. Marksas 
pasakė: “Išsiliuosavimas
darbininkų klesos. priguli 
nuo pačių darbininkų”. To
dėl, draugai, stengkimės kuo • 
daugiausia žinių įgyti. Męs 
privalome lankytis ant P. R. 
lekcijų. Lekcijos skaitomos 
kas antras utarninkas vaka
rais Tautiškame Name. Ka
da lekcijos atsibūna, visuo
met yra pranešimai “Lais
vėj” vietinėse žiniose, šeš
ta iš eilės lekcija atsibus 26 
sausio, 8 vai. vakare, Tautiš
kame Name. Tema: “Klesų 
kovos teorija”. Visi draugai 
privalote atsilankyti.

A. JureviČia.

vo. Už aukas tariame šir
dingą ačiū.

Taipgi širdingą ačiū ta
riame toms redakcijoms, ku
rios aukauja laikraščius.

C. Tamuliohis.

pinigus. Ar tai ne gudri po
litika?

Jau daug visokių neteisy
bių iškelta į aikštę, bet dar 
tikimės daugiau iškelti.

Senas Parapijonas.

tuomet darys, kai 
gala prieis? Ar til

liepto pasitaikius progai gautų ką 
nebus nors iškolioti - išplūsti arba

visai nustumta? Dabar jie 
griebiasi už paskutiniųjų ir papildyti. Ir štai, laike i • i • i i j • i • — • __laikosi, kad tik nepriėjus 
prie liepto galo. Dabar jie

ir kokių ten

So. Boston, Mass.
9 d. sausio Lietuvos Dūk 

terų ir Sūnų draugyste su 
virš- rengė vakara su perstatymu

minėto susirinkimo, fanati- Buvo sulošta “Kurčias Žen- 
kai sukėlė tokį lermų, kad tas”. Aktoriai savo užduo- 

tikprovojas su parapija už tuos tik per plaukų neįvyko krau-' tis atliko labai gerai

(“socijalistai” irgi neatsilie 
ka. St. Guzevskis.

Plymouth, Pa

Mahanoy City, Pa.
28 d. gruodžio čia užsimu

šė Jonas Kovukas, nukrisda
mas 255 pėdas žemyn. Prie
žastis—tai neap tvėrimas tos 
skylės. Mat, kompanija vi
sai nesirūpina apie darbinin
kų gyvastį. Bet kas svar
biausia, kaip tik atsitiko ne
laimė, tai tuojaus kompani
ja paliepė užtaisyti tą vietą. 
Mat, bijo, kad negalėtų pri
kibti.

Velionį norėta palaidoti su 
bažnytinėmis ceremonijo
mis. Bet kada nuėjo pas ku
nigą, tai jis pareikalavo $30 
ir dviejų liudininkų, kurie 
paliudytų, kad velionis buvo 
geras parapijonas. Tokiu 
būdu kunigas neteko $30, nes 
velionį tiesiai nuvežė ant ka
pinių. Velionis prigulėjo 
prie L. S. S. 46 kuopos.

C-kas.

So. Boston, Mass.
Brooklyn Cooperage Co. 

vis dar nesitaiko su savo 
darbirųnkais. Boseliai gau
do ant gatvių streikierius iri 
bando įkalbėt darbininkams, 
kad grįžtų prie darbo. Bet 
męs nutarėm laikytis iki pa
skutiniųjų. Nors jau nema
žai panešėm skurdo ir vargo, 
stovėdami septynis mėnesius 
ant kovos lauko prieš kapi
talistų poziciją, vienok dva
sioj nenupuolėm ir tikimės, 
kad kovą laimėsim, jeigu tik 
organizuoti darbininkai taip 
mus šelps, kaip ikišiol šelpė. 
Męs skaitome už nuodėmę 
lenkti sprandus prieš tuos, 
kuriuos męs penim.

Meldžiame draugų ir 
draugių sušelpti pagal išga
lę ir padėti nulaužyti kapi
talistams ragus.

Aukų pereitą savaitę ga
vome nuo šių draugijų:

Šv. Kazimiero Kar. drau
gystė iš Haverhill, Mass.,au
kavo $5.00, Lietuvos Dukte
rų ir Sūnų draugystė iš 
Cambridge, Mass., --$10,00 iš 
kasos ir >4.13 nariai suauka-

Montello, Mass.
Jau daug sykių buvo “Lai

svėj” rašyta apie šv. Roko 
parapiją, kad eina kova su 
kunigais, bet kad dabar ta 
kova eina prie galo, tai ne- 
prošalį bus apie tai plačiau 
paminėti.

Šv. Roko parapijos parapi
jonai veda kovą su Romos 
trusto agentais jau 15 metų. 
Kada tapo bažnyčia pastaty
ta, tai parapijos komitetas 
viską valdė, ir kunigai nieko 
negalėdavo padaryti. Su
prantama, kunigams tokia 
tvarka nepatiko, ypatingai, 
kad bažnyčia vyskupui neap
rašyta, todėl ne vienas kuni- 
gužis turėjo kraustytis iš 
Montello ir tankiai bažnyčia 
būdavo be kunigo.

Laike mitingų kunigas ir
gi nieko negalėdavo padary
ti, nes kiekvienas parapijo
nas turėdavo lygų balsą ir 
spręsdavo taip, kaip jam ge
riau išrūdydavo. Susipratę 
parapijonai visuomet paro
dydavo kunigų politiką ir 
stengimąsi užgriebti i savo 
t ankas parapijos valdymą.

Kunigai, matydami, kad 
jau nepergalės parapijonų, 
sumanė kitokiu būdu kovoti. 
Susitarė su airių kunigais ir 
paliko šv. Roko parapijos 
bažnyčią tuščią. Apart to, 
kokiu tai būdu išėmė ir pini
gus iš bankos, kurie buvo pa
dėti ant parapijos komiteto 
vardo.

Kada šv. Roko bažnyčia 
liko tuščia, tai kunigas susi
rinko savo šalininkų, išsika
sė kitoj vietoj skiepą, pa
šventinę ir užvardijo tuom 
pačiu vardu, kaip ir senoji 
parapija. Tokiu būdu pasi
darė dvi parapijos — senoji 
ir naujoji.

Senosios parapijos parapi
jonai pavedė visus dalykus 
komitetui ir užvedė bylą su 
kunigu. Komitetas vis pasa
kojo, kad dalykai eina labai 
gerai ir kad viskas bus lai
mėta. Parapijonai laukė.Bet 
štai, pasirodė visai kitaip. 
Vieną dieną sušaukia komi
tetas susirinkimą ir praneša, 
kad advokatas reikalauja 
parašų ir kurie tiki į bažny
čią, lai pasirašo, o kurie ne
tiki, lai nesirašo.

Suprantama, dauguma 
laisvesnių parapijom! nesi- 
rašė. Kada jau buvo surink
ti parašai, tai komitetas 
pranešė, kad tik tie turi bal
są, kurie pasirašė. Reiškia, 
jau “bedievius” atskiria nuo 
parapijos. Toliaus paaiškė
jo, kad senosios parapijos 
komitetas pučia į vieną dū
dą su kunigu naujosios para
pijos.

Kada reikėjo už kleboniją 
taksos mokėti, tai komitetas 
visai tylėjo. Tuom tarpu ku
nigas taksas užmokėjo. O 
paskui nuėjo į policiją ir su 
policija atlupo klebonijos du
ris ir įėjo gyventi.

Kada parapijonai apie tai 
sužinojo, tai sušaukė mitin
gą ir išrinko dar tris žmones, 
kurie ištirtų dalykų stovį.

3 d. sausio buvo parapijos 
mitingas. Pareikalauta,kad 
išrinktoji komisija išduotų 
raportą. Vienas iš tos komi
sijos narių nupiešė visą daly
ku stovį, nurodė senojo'ko
miteto pasielgimus, pasakė, 
kaip jis eina išvien su kuni
gu naujosios parapijos ir t.t. 
Tas raportas baisiai nepati
ko šalininkams naujosios 
bažnyčios.

Reikia dar pastebėti apie 
tą bylą, kuri yra vedama už 
išėmimą iš banko $800. Se
nasis parapijos komitetas 
tvirtino, kad byla bus laimė
ta ir pinigai bus sugrąžinti 
parapijai, bet visai nepasako 
kuriai parapijai. Pasirodo, 
kad tie pinigai bus sugrąžin
ti naujajai parapijai. Tai
gi senosios parapijos komite
tas pasamdė advokatą, kad

Mahanoy City, Pa.
Neseniai pas mus atsibu

vo keturiasdešimčių atlaidai. 
Per tuos atlaidus Kunigai ne 
tik didžiausias puotas kelia, 
bet ir svarsto, 4į/ip savo pa- 
rapijonams geriau akis ap
dumti, kaip juos pasekmim 
giau išnaudoti ir 1.1. Per 
tuos atlaidus suvažiuoja iš

_ _ _ i ui o ciuiirvu įauai feuidJ, - uin.
jo praliejimas. Vienas su-! reikia patėmyti, kad kitą sy- 
žvėrėjęs fanatikas V. R-kas 

pabandykite kitaip turėdamas piktumų ant M.
J. Iškausko už koresponden-

rūmus, kuriuose pinigai 
skamba. Mieli broliai ir se- 
serįs, 
su kunigais elgties, tuo
met jie nesiprovos su jumis ciją, pakurstytas savo šali- 
ir nenorės tų rūmų, kurie da
bar jiems taip brangus, nes 
tuomet jie bus tušti. Dabar 
jūs jiems duodate pinigus, o 
jie tais pinigais su jumis 
provojasi. i

Tik pagalvokite, broliai ir

ninku, po du atvejus kėsino
si sudaužyti jam galvą, tik, 
žinoma, M. J. Iškausko drau
gai jį sulaikė ir, pagalinus Vi J
išmetė iš svetainės. Man, Iriškų balsų. Paskui prasidė-
rodos, draugija turėtų at-1 jo šokiai.
kreipti daugiau atydos i to- Į 
kius narius: priversti juos T

6 d. sausio atsibuvo 
maldos ir kunigas 
žodžiais išplūdo 
už vis daugiau, 
listams. Motinoms

o pirmeivius 
kliuvo sociia

kį apžiūrėtų savo “pantalo-
nus”, ir jei trūksta guzikų, mušti savo vaikus, kurie 
tai kad įsiūtų. Toks neap- ant socijalistų prakalbų ar- 
sižiūrėjimas pas mus atsi-,ba dalyvaus chore. Socijali-. 
tinka labai tankiai. stus išvadino Erodais . Gir-

Po lošimui Birutės Kank
lių choras sudainavo keliatą 
dainelių, gaila, kad trūko vy-

geria, valgo ir kiekvienas 
šaukia, kad per tuos atlaidus 
parapijonai gauna “zupel- 
nus atpuskus”. Supranta
ma, tamsesnieji parapijonai, 
kurie dar tiki į tuos “zupel- 
nus atpuskus”, bėga į bažny
čią, o ten juos kunigai mul
kina, suteikdami tuos “at
puskus” ir už tai reikalauja' 
tik... pinigų. Keturiasdešim-

rapijonų kišenių patuštini- 
mas ir proto apkvailinimas.

Žmonių pilna bažnyčia,vi
si karštai meldžiasi, visi tiki, 
kad apturėję “zupelnus at
puskus” yra šventi. Bet štai 
atsistoja kunigėlis pamokslą 
sakyti. Nespėjo persižegno-l 
ti ir tuojaus pradėjo bjau
riausiais žodžiais keikti tuos, 
kurie laisvai protauja, kurie 
jau nenori tikėti į tuos 
pelnus atpuskus”, i 
tikros teisybes. Kunigėli 
visa gerkle pradėjo šaukti 
“Kokie jūs esate 1__ _

Iš ARGENTINOS.
Berisso, F. C. S.

Pastaruoju laiku vietos 
lietuviai buvo nesvietiškai 
sujudinti. Mat, susilaukėm 
“Keleivio” N44 ir ten kokis 
tai “Kaštonas” aprašo, kaip 
vietos lietuviai gyvena. Už 

i vis labiausia užsirūstino, 
kam, girdi, reikią korespon
dencijas rašyti ir dar ap
šmeižti “ženočius”. Mat, 
čia randas iš vedusių tokiu, C i. '

pyksta. Girtuoklystę, kazy- 
riavima, savo žmonų muši-

C*/ L

mą ir paleistuviavima skaito 
geriausiu ir linksmiausiu už
siėmimu. Bet jeigu kas apie 

I jų tuos darbelius parašo, tai, 
viešpatie, išgelbėk! Reikia 
pastebėti, kad “Kaštonas” 

| toli gražu ne viską aprašė,tUOS ZU- i , • • j • -‘'i i1 . . .bet iieško bet visgl vedusie:P labai Is1" 
Kiinippliq savo koresponden-

- f paminėjo, kad vedusie-
k'Xlik d 1P Palaikymu pašelpinės Katalikai |(h> stės «Vargdienio„ visai

8 nesirūpina, bet tik girtuok
liauja, kazyruoja ir savo 
žmonas muša. Už tai ženo- 
čiai taip įsiuto, kad neku- 

• tiems pavieniams norėjo 
d" • galvas sudaužyti. Nors mo- 

~ j terįs buvo nepaliestos, bet 
'dar užtartos, vienok ir jos 
žadėjo korespondentui kau-

dienoj, kaip šiandien, kur po- L 
nas dievas suteikia tūkstan- z' 
čiais atlaidų, o jūs išdrįstate iL! 
p.riesintis savo dvasiškam r' 
tėveliui, šios parapijos va. 
d^pjui ir dargi'su dvasišku 
tėveliu provą vedate! Ar tai 
gražu taip daryti? Už to
kius darbus jus laukia ne 
“zupelni atpuskai”, bet am
žinas pragaras! Kur jūs 
gausite išrišimą, besipriešin
dami savo dvasiškam tėve
liui? Pasižvelgkite, kiek 
šiandien gerų katalikų bus 
išrišta nuo sunkiausių nuo
dėmių, o kur jūs p a si dėsi te? 
Kas jus išriš ir paliuosuos 
nuo pragaro gelmių? Jūs 
jau kabote, kaip ant siūlo ir
O vis už tai, kad neklausote .susirmknnas, kuriamu daly- 
savo dvasiško tėvelio, prove-1 v,a.v<? 35 Bu.Y°. IP"
jatės su juomi ir patis neži-i^lrta aPsv>etos renkala/ns 
note už ka. Jūs turite atsi-180 l’e8«: įtarta uzprenu- 
ininti, kad kunigas yra nuo'?eka"t,?.m8 nleta‘ns 
dievo iriskirt'is kad ins'2 eRz. “Kovos”, 2 ekz. “Ke- ClltVO paSKlliaS, Kau JUS i m • o “T nicvSe” 
valdytu. Jūs turite atsi- VY10. n. 2ck/" .L.a’?Yes ’ 
minti, kad bažnyčia, visi tur-1 1 a,Pg' ni'ta>'ta nuP”'ktl W' 
tai, kurie priklauso prie baž-> . ..
nyčios, tai yra dievo turtai, o L dC a )UY0. .<a )al?ia aPie 
kunigas-tai tu turtu už- k,W nupirkmu), visi vedu- 
veizda. Ką jūs aukaujate V!®'
bažnyčiai, tai aukaujate pa
čiam dievui per kunigo ran 
kas. O dabar jūs neaukau
jate, neduodate aukų dievui 
ant garbės, bet einate prieš 
savo dūšių ganytoją, skūn- 
džiate jį, traukiate į teis
mus!”

Čia jau ir pasirodo, kad 
mūsų kunigai ne dūšias ga
no, bet auksinius veršius, ku
rie jiems daug brangesni, ne
gu nuskurėlių dūšios.

Toliaus vėl kunigas šaukū: 
“Jūs išdrįstate reikalamLi 
nuo kunigo tų daiktų, kurie

Buvo puolus nuožiūra ant 
J. S. Petronio, būk jis ta ko
respondencijų rašęs ir jau 
dauguma rengėsi šonkaulius 
sulaužyti, bet kad po kores
pondencija pasirašęs “Kaš
tonas”, o ne J. S. Petronis,tai 
dar susilaikė.

$

13 d. gruodžio įvyko visuo-

gi balsavo už nupirkimų, iš
skyrus T. D. Tas žmogelis, 
nors ir moka skaityti, bet 
pats neskaito ir nori, kad ki
ti neskaitytų. Už tokį darbų 
jis buvo gerokai pakritikuo
tas, tai iš to piktumo nubėgo

Publikos buvo nemažai ir 
visi ramiai užsilaikė.

Kybartų Ponaitis.
taisykles, o jei ne, tai praša
lint iš draugijos. Pagalinus 
ir pati draugija turėtų pa- 
liaut vartojus savo senus pa
pročius, kurių dar ii' šian
dien karštai laikosi. Visu- 
pirmu, D. L. K. Algirdo 
draugija privalo prašalint iš _ __ ___
savo tarpo tuštinimą bačkų-h)|jĮ<0S |JUVo pilna svetainė ii 
čių per bertaimmus ir pus-1, - • . . v .
metinius susirinkimus. Ger-1 - - - --

• Waukegan, Ill.
1 d. sausio buvo Liet. Teat. 

Dainorių draugijos vakaras. 
Sulošta veikalas “Pirmi 
Žingsniai”. Lošimas išėjo 
neblogai, nors ir buvo klai
dų, bet jau jų neminėsiu. Pu

di, Erodas buvo žmogžudys, 
paleistuvis, o socijalistai jo 
pėdomis eina ir yra Erodai.

Pasirodo, kad mūsų kuni
gėlis ima lekcijas pas kunigų 
Bimbą pamokslų sakyti ir 
jam tas sekasi, nes nei kiek 
neblogiau už kunigų Bimbų 
tą pamokslų pasakė.

Gabus įkunigėlis!...
Sakalas.

visi ramiai užsilaikė. Pagir
tina, kad lietuviai pradedu 

, . . i.judėti.stiklais laike susirinkimo, tai I r"‘
negei,sti“’.alIl?h'1 ap‘! ki,J> kllr^ daugiaus nieko ne- 

žino, kaip tik karčiamą ir 
peštynes, o paskui atsiduria 
net belangėj, bet apie tokius,- 
nei nekalbėsiu.

sireiškimų, kadangi tos 
bačkutės tankiausiai ir esti 
priežastim visų tų suiručių, 
kurios kartas nuo karto atsi
kartoja, nes yra tokiu narių, 
kų vien tik dėl to ir ateina 
susirinkiman, kad gavus už-

si geru s, kelti betvarkę.
Dvikojis.

Cherrv, III.
2d. gruodžio, 1914 m., L.S.

gystė sušaukė visuomenišką, 
s u si r i n ki m ą, k a d a p k a 1 bė j u s, 
kaip pasekmingiau rinkt au
kas nukentėjusioms nuo ka
rės. Susirinkimas išrinko 
komitetą, kuris rinks aukas. 
Į komitetą įėjo šios ypatos: 
F. Viebaras, M.Kisielius ir J. 
Grigalavičia. Taipgi nutar
ta parengti balių. 31 d. 
gruodžio atsibuvo balius su 
prakalbomis ir skrajojančia 
krasa. Kalbėjo J. Grigalavi- 
čia apie dabartinį Lietuvos 
padėjimą ir ragino lietuvius 
aukauti L. Š. F. Viskas la
bai gražiai pavyko. Pelno 
nuo baliaus atliko $76.

Ju ozas G ri gala vi či a.

lia. tai pradėjo peštis. Tas 
amatas jam labai sekasi.

Mūsų jaunimui nereikėtų 
imti pavyzdį nuo senųjų lie

tuvių, bet parodyti pavyz-’ 
dingą gyvenimą.

Jersey City, N. J.
Nespėjo nauji metai pasi

rodyti, o jau vaidų turime 
užtektinai. 8, 9 ir 10 d. sau
sio buvo draugysčių metiniai 
susirinkimai ir, suprantama, 

, neapsiėjo be vaidų.
8 d. sausio šv. Jurgio drau-

Tiesa, yra iš lietuvių ir to- gijoj jau patįs katalikai pra- 
m knrip (luinri'HKnipKd HP-i i-1:,, i___ :...... ui-----------------dėjo kunigą “kryžiavote 

Sako, kad esąs neprieinamas 
parapijonams. Reikia pa
žymėti, kad mūsų kunigas 
užlaiko katalikus taip, kaip 
rusų-caras savo kariumenę.

So. Boston, Mass.

sakoma, jog tarpe 60 kuopos 
narių radosi viena ypata, ku
ri reikalavo, kad kuopos pa
rengtoje vakarienėje būtų 
svaiginančių gėrynių.

Drg. M. Plepys mums ra
šo, kad panašiai šnekėjusios 
ypatos nebuvo. Kuopos mi
tinge apie tai nieks neužsi
minė.

Ir dalyvavusių toj vaka
rienėj buvo ne 200, bet 70.

Providence, R. 1.
D. L. K. Gedimino draugi

ja, 3 d. sausio parengė “Lie
tuvišką vakarą”, su įvai
riais pamarginimais: daino
mis, dekliamacijomis ir mo- 
noliogais. Vakaras buvo pa
rengtas be įžangos, užtai 
publikos prisirinko pusėti
nas būrelis be skirtumo ly
ties ir pažiūrų. Rengėjai 
stengėsi užganėdinti publi
ką kogeriausiai, bet neturė
dami “gerų artistų”, užsiga
nėdino tais pačiais “daino- 
riais”, dekliamacijomis ir 
monoliogais; žodžiu sakant, 
kas norėjo savo “gabumą”

9 d. sausio atsibuvo šv. Jo
no Krikštytojo draugystės 
susirinkimas. Čia vėl kata
likai pakėlė triukšmų, būk 
'socijalistai laike mišių kon
troliavę draugystės knygas 
ir tokiu būdu griauna jų ka
talikišką tikėjimų. Reikia 
pastebėti, kada katalikai su
kelia triukšmą, tai dauguma 
laisvamanių apleidžia sve
tainę. Todėl pirmininkas 
liepė visiems katalikams ei- 

I ti i kita pusę svetainės ir ten 
(laikyti mitingą apie socija- 
listus.

10 d. sausio atsibuvo D. L. 
K. Algirdo draugystes mi
tingas. Čia vienas plikas ka
talikas pakėlė triukšmų, 
būk soči jalistai draudžiu 
jam pėtnyčioj mėsa valgyti.

Brolau, valgyk, kiek tik 
tavo žiaunįs apima!

Visų draugijų narys.
PiUsburgh, Pa.

10 d. sausio buvo bedarbių 
prakalbos. Žmonių pi isii in- 
ko pilna svetainė. Kalbėta 
angliškai, lenkiškai, rusiškai 
ir itališkai. Gaila, kad mū
sų lietuviai taip atsilikę ir 
neturėjo savo kalbėtojo. Vi
si kalbėtojai nurodė, kad ne
reikia melsti ir prašyti dievo 
geresnių laikų, bet organi
zuotis ir protestuoti prieš 
bedarbės šmėklą. Nutarta tuvių, bet “programo 
parengti didelę bedarbių de- jas
monstraciją ir reikalauti 
darbo -arba duonos.

Vilko Burdingierius.

Easton, Pa.
Mūsų lietuviai pusėtinai 

atjaučia nukentėjusioms Lie
tuvoj nuo karės. Išrinktasis 
aukų rinkimui komitetas 
jau išsiuntė L. Š. F. kasieriui 
K. Šidlauskui apie $50.00.

8 d. sausio Laisvės drau-

ties ant steičiaus. Didesnę 
pusę to vakaro programo iš
pildė socijalistai, nežiūrint, 
kad jie yra tos pačios dr-jos 
nekuriu ypatų šmeižiami.

Buvo ir kolektuojama dėl 
nukentėjusių nuo karės lie- 

T vedė- 
nepaaiškino susirinku

siems kiek surinkta pinigų.
Buvo manyta sutverti dai

nininkų choras, bet dėlei 
stokos vienybės ir neparan
kumo, vėl viskas aptilo - ap
rimo — pasiliko po senovei.

M. B. V.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI.
23 d. sausio L. S. S. 162 

Bostono kuopos bus vakaras 
Lietuvių Svetainėj, kampas 
E. ir Silver St., So. Boston. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus sulošta juokingas veika
las “Dėdė Atvažiavo”. Įžan
ga v v rams 35c., moterims 
25c. ‘

24 d. sausio minėtos kuo
pos /itsibus metinis mitingasRims mitingi 
__ ... 112 Salem St.,
Boston, Mass. Minėtam su
sirinkime bus išduota iš pa
rengto vakaro apyskaita. 
Geistina, kad visi draugai 
atsilankytų ant minėto susi
rinkimo. E. K. Stupelis.

Shirley, Mass.
Mūsų mieste darbininkai! 

dar gali užsidirbti ant duo-! 
nos kąsnio, bet neturi vilnų 1 
kirpiko, tai prieš Kalėdas at 1 
silankė iš Lowellio kirpikar

ravoti”.
Bet čia jau avelės neišken

tė ir pradėjo ant visos šven
tos bažnytėlės bliauti:

“Meluoji tu, grinoriau, 
meluoji, tu, šveicariškas sū
ri! Dar nespėjai šveicariš
kus sūrius nuo stoties parsi
vežti, o jau pasakoji apie kų 
ir už kų męs provojamės! 
Pirmiau sūrius nuo stoties 
parsivežkie, o jau tuomet pa- 
sakokie už kų męs provoja
mės. Męs provojamės už tų 
turtų, kurį čia per 30 metų 
sukrovėm kruvinai dirbda
mi, o dabar tų mūsų turtų 
nori atimti! Ar tai toks ku
nigų geras darbas, kur sve
timas turtas pasisavina
ma?”

Iš to visko pasirodo, kad 
mūsų dvasiškija eina prie 
liepto galo, tik nežinia, kų

ikišiol labai puikiai gyvavo. 
Jeigu tik draugai darbuosis, 
tai ir toliaus gerai gyvuos .

Todėl, draugai, darbuoki
mės !

Visų Draugas.

Sausio 10 d. atsibuvo D. L. 
K. Algirdo pašelpinės drau
gijos metinis susirinkimas. 
Nors minėta draugija suor
ganizuota ant grynai pirm
eiviškų pamatų, tačiaus vis
gi randasi keliatas tokių na-, 
rių, kurių protas ir darbai 
nei kiek nesiskiria nuo Afri
kos beždžionių. Ir, supran
tamas dalykas, kuomet prisi
renka tokių, keistų žmo
nių į susirinkimų, tai ne
galima ir norėti, kad viskas 
apsieitų kuoramiausia, nes 
tokie žmonės vien dėl to tik 
ir eina į susirinkimus, kad

$25.00. t_________________  .
10 d. sausio per drg. L. [užkvietė visas davatkas 

Prūseikos prakalbas surink
ta apie $15.00. Atsižvelgiant 
į dabartinę bedarbę, tai rei-

bažnyčia, kad pasipelnyt’ 
Mat, ii' kunigėlis supranta 
kur galima pasipelnyti.

toki aukavimą.
Reikia pažymėti, kad tos 

visos aukos tapo surinktos 
per pasidarbavimą mūsų 
draugų. Bet kur mūsų “ro
miečiai” ir kodėl apie juos 
nieko negirdėti? Man rodo
si, kad daugiau badų kenčia 
“romeičiai”, negu kokie pir
meiviai. Tiesa, jie irgi dar
buojasi. Kada socijalistai 
ką nors parengia, tai ir “ro
miečiai” tų dienų pasirūpina 
kų nors parengti, jeigu jau 
nieko nesugalvoja parengti, 
tai nors kokio “šventojo” 
draugystės mitingų sušau
kia, kad tuom užkenkus so
či jalistams.

Gėda taip elgtis.
Preskys.

Nashua, N. II.
Čionai nors ir gyvuoja 1

duoti, tai dauguma ir narių 
išbombardavo; pasiliko vos 
penki ir tie tarp savęs pjau
nasi. Labai sunku kas nors 
veikti, kuomet nėra tarp 
draugų sutikimo. Tiesa, dar 
norima surengti ant 30 die
nos, sausio prakalbos ir nori
ma užkviesti kalbėti drg. M. 
Akelaitį iš Norwoodo. Geis
tina, kad nors tas sumany
mas įvyktų.

Dauguma vietos lietuvių 
kaip 
Bet 
tūli

daugiau nieko nežino, 
tik karčiamoj sėdėti.
kas svarbiausia, kad

K. NAVICKAS
“Laisvės” agentas Mon
tello, Mass, ir apielinkės. 
Pas jį galima užsirašyti 
“Laisvę” ir užsimokėti 
pinigus. Taipgi jis yra 
ir apgarsinimų agen
tas.

“Laisvės” Adm.
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Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdaly, 

kaip tai *krybeliy, maiškiniy, 
kalnieriy ir t. t. Pas mane tu- 
voras gera ir prekės pigios.

K. LIUTKL
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

as

Įsteigtas 1879

State Bank of Chicago
Korporatyvis, Valstijos valdžios prižiūrimas, o 
todėl saugiausias pinigams pasidėti bankas.

Pasidėjusių čia žmonių pinigai apdrausti 
banko kapitalu ir atsargos fondu daugiau 
kaip

$4,000,000.00
Bankas moka 3% metams.

Ne Chicagoj gyvenantieji gali pasidėti čia 
pinigus atsiunčiant pačiu. Daug žmonių taip 
daro. Rašykite lietuviškai adresu-

STATE BOK OF CRO60
Kampas La Salle ir Washington Sts.

iron

Klausimas: —
Klausyk, Orakule! Ar tu 

kepurę nešioji? Jeigu tain 
tai pasakyk man, kuomet ir 
prieš ką vyras turi nusiimt 
kepurę? Zinai, man tas rei
kalinga žinot, nes aš prade 
jau sukiotis apie ponišką 
merginą.

Atsakymas: —
Kiekvienas vyras, kuris 

tik nešioja ant galvos kepu
rę, privalo ją nusiimti ,kada 
šluosto prakaitą nuo kaktos 
kada eina maudytis, kada
eina gult, kada prausia 
galvą ir kada prašo pas pa
čią arba merginą pinigų.

Gerai atkirto.
New Yorke, purvinas vai

kas, bėgdamas gatve, šaukė: 
“Telegram! Extra!” Tur
čius, sėdėdamas automobily, 
paėmė nuo vaiko laikraštį ir 
padavė jam penktuką. Vai
kas ilgai t---- ~ ' 1 ’v
nesurasdamas ręsto. Tur
čius, netekęs kantrybės, su
šuko j vaiką: “Už tuos tris 
centus nusipirk muilo ir nu
siprausk !”

Tuom laiku vaikas jau su
rado tris centas ir, numetęs 
juos turčiui, atkirto: “Atsi
imk, ponas, savo pinigus ir 
nusipirk už juos mandagu
mo taisyklių knygelę”.

brolau, ne kiekvinas gyvas 
laiktas gali būti šviežias, 
.tai, paveizdan, mano pati— 
*yva, bet ne šviežia.

Išsigando.
Pati:—Ach? Ka

nane išgązdinai...
Vyras: — Kuomi?
Pati: — Nugi tu visuomet 

pareidavai namo girtas, 
šiandien parėjai blaivas.

Dantis skauda.
Jurgis: — Jonai, kodėl ta

vo pati visuomet vaikščioja 
ranka užsiėmus burną?

Jonas: — Jai dantis skau-

Jurgis:—Dantis skau-
i?!... Tik jau stebuklai, 

su-Nugi kad.jos dantįs visi 
dėtiniai, svetimi.

Jonas:—Kas tau per 
vai? Aną vakarą prieš 
siant gult ji išsiėmė savo 
dantis iš burnos ii’ padėjo 
ant lango. Langas gi buvo 

rausės po kišenių, atdaras, tai dantįs pagavo 
šaltį, per tai dabar ir skau
da.

Piktas ponas.
—Kur bėgi, Baltrau?
—Ogi bėgu ant savo pono 

laidotuvių. Bet netrukdyk 
manęs, kad nepavėlinčiaų, 
nes mano ponas piktas ir 
smarkiai išbaria už kiekvie
ną pasivėlini m ą.

' Irgi išrokavimas.
Vienas miestietis nuvažia

vo pas savo gimines ant far- 
mų. Ant rytojaus farmerys 
važiavo į mišką malkų parsi
vežt. - Kadangi diena buvo 
apsiniaukus, tai miestietis 
pasiūlė jam savo 
Vakare miestietis

Linksma naujiena iš Jersey 
City, N. J.

Pastaruoju laiku mums, 
katalikams,pasisekė priperč- 

lietsargį. Iti tiek daug katalikiškų su
pa matė saldžių, kad negalim net jų 

grįžtant f armerį visą sulytą, i.su talpinti į vietinį draugijų 
o jo lietsargį pririštą virš sąryšį. Užtat priversti esa- 
arklio uodegos. Miestietis me būdavot! naują sąryšį, į 

i kurį manome suvaryti šias 
katalikiškas susaides: šv. 
Liurbio Razbaininko. susai- 
dę, Lietuvių Begalvos susai- 
dę, Lietuves Asilų ir Ožkų 
susaidę ir Susivicnyjimo 
Girtuoklių Katalikų 111120 
kuopą. Šio sąryšio bus vir
šiausiu tikslu lavint i savo na- 
j/ius sekančiose mokslo- ša
rkose: I) atpratint nuo skai
tymo laikraščių, knygų ir t. 
p.: 2) tverti girtuoklių ir 
peštukų kuopeles ir lavint 
ta kariško amato; 3) šmeiž
ti vairiais būdais bedievius 
ir persekiot juos ant kiekvie
no žingsnio ir 4) rengti įvai
rius pasilinksminimus, kur 
nariai turėtų progą išmėgin
ti savo kūmstis ir kitokius 
kariškus įstrumentus. Ners, 
kaip matosi, darbas yra ga
na sunkus, bet visgi yra vil
tis. kad savo tikslą męs at
sieksime, kadangi pas mus, 
katalikus, kariškas ūpas pa
kilęs gana augštai, ir štai 
vien tik per Kalėdas buvo 
surengtos net keliose vietose 
kariškos repeticijos ir iš ją

nusistebėjęs klausia:
— Ar tu nematai, kad li- 

ja, kodėl neužsidedi lietsar
gio ant savęs?

— Neišmanėliu 
atsakė f arine rys, 
lis arkliui uodegą 
bus dar aršiau, kaip pradės 
jis ja mosuot.

- rimtai 
kada šu
tai man

Ligonbutyjc.
Vienam aficieriui 

mūšio nutraukė koją, 
jį nuvežė į ligonbūtį ir pa
guldė lovon, tai šalę lovos 
atsistojęs jo denščikas pra
dėjo garsiai verkti. Nelai
mingas aficieras, pasižiūrė
jęs į dienščiką, nusišypsojo 
ir tarė:

— Ko verki, Jonai? Juk 
dabar tau bus geriau. Vie
ton dviejų mano batų nuo šio 
laiko valysi tik vieną.

Gyva, bet ne šviežia.
Vyras: — Ar šviežios si

tes tavo žuvįs?
Krautuvninkas: — Argi

- tomistą nematai, kad jos dar nekurios pusėtinai pavyko, 
gyvos, kaip gi tad gali būti nes kai-kurie kareiviai dar 

pr dabar nešioja žaizdas.
I Mateušas Muitininkas.

fee šviežios?
Vyras: -

- J.

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- 

) *aulyj yra vartojamos. Galit reika- 
' aut per laiškus, o aš prisiųsiu per 
j .-rpresą.

i K. ŠIDLAUSKAS
) Aptiekorius ir Savininkas

ę 226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

> Telephone So.Boston 21014 It 21013

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėta* gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.......................... $1.0(
Kraujo Valytojas.......................... ,..$1.0(‘
Vidurių Reguliatorius................. v......50c
Vrojanka........................... 25c, 50c ir $1.01 •

Ir visokias kitokias gyduoles nu< 
/isokių ligų, kurios čia dar nepaminė- 
too galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn. N. Y.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

savaitei, mėnesi* po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
•ergaričių 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 bi 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

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

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

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

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

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedčldieniais 
• no 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, ♦ 
sausite labai žingeidžią kny- 
ęelęadovanHi! <

Telef(»nas[885_Green point

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pitit mane galit* gauti aka- 

kiaušio alaus, puikio* degtinė* 
Ir skanaus vyno. Patarnavl- 
jrmb kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, « pereitikrinelt.

01 Ha. Inė St„ Brooklyn, N. Y.

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikai Petrauskai, pradėjus iš 16 d. 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncer- 
-ų Kai pageidautu koncerto, tegul 
•sritine en

M. PETRAUSKU
So. Beataų Mana.

NAUJA KNYGA

GERBIAMAS TAMISTAi 

šiuomi turime UŽ garbę 
Turns pranešti, jog jau lai
kas užsisakyti rudeniniai 
ir žieminius siūtus, ovir- 
kotus ir kitus drabužiui.

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

Materija, iŠ kurios iiu- 
vame drabužius, yra iš tik
rų vilnų visokių ipalvųi 
Worsted, Plieninės, Ak
meninės ir Pilkos, pamar
gintos mėlynai- ir rudai. 
Pas mus galite išsirinkti 
materiją, kokią tik norite, 
nuo paprasčiausios juodai 
ki naujausių spalvų. Męi 

neturime jokių pernykščių 
materijų.bet vi»as naujau
sias šių metų.

Mūsų puikiai atliktai 
larl(as Išplatino mumi 
biznp\ Geriausi mūi pa
garbinimai, tai užganėdin
ti kost^ineriai.

Stengkitės užsisakyti iš 
anksto, je’gu norite aptM- 
-ėti ant laiko puikiausiai 
drabužius.

Tardami širdingą ačiū už 
lūsų praeitą atsilankymą, 
męs tikimės, jog Lr dabar 
mus neužmiršite.

Su didžiaus'a paguodom 
SCHNEIDER BROS.

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

Tarp Roebling ir Haveineyer S|«.
P. S. Nepamirškite šio numerio. 

Męs nieko bendro netu rime su kitais štoraii.

4

4

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojaus 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas]

KAINA
35 centai.

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

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVĖ”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę,

109 Grand St

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

savo norą.
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

ir MALIORIUS
152 Perry Avenue, 

Kampas Clermont Ave.
MASPETH, N Y.

Puikios 4 Originališkos Knygos
Parašė Senas Vincas

ITnnirahandnil/Qi Scenišku* Vf-kala* P'i-nt>ito kalėd<\|antj kunigą, Kull II U UullU II t Ku I : i, I *iesčik uh ir knnt^abiUHliuikus. Toj pa| 
g'-lėj telpa ir labui juokinga, komedija “Siig.rlaiita J*il is 
sa. knygelė kaštuoju lik 20 C.

PuVOnilTin nemiranl vaizdino kapllalMų šunybes Ir mbtj UjVulllilIU DfllIgU besočio pono. Labui žingeidi knygelė Kainu 15 o.

Poo|ontiC Knygele pašvęsta scenai. Daug monologu, dialogu dekla- 
rdulflpllu nmcijų ir komedija “Viduj Klebonijos” Kulnu 15c.

DOVnliliniinC Athalci^i Bailus apaakymCGai IŠ revoliucijos laikų livlUilUblJUu nlUfllulGI Lietuvoje, su iliustracijoms. Kaina 15 c.

Visos 4 knygeles kaštuoja — 65 centai.
•• a f “LAISVĖ”, 183 ROEBL1NU oiReikalaukite: BROOKLYN, n. y.

Arba na!s nati autorių 1815 E- MOYAMENSING AVĖ Arua pąs patj autorių Philadelphia, pa.

SKAITYKIT ik PLATINKIT “LAISVĘ”, NES TAI YRA GERIAUSIAS 
DARBO 2MOMŲ LAIKRAŠTIS. PRENUMERATA 2 DOU METAMS.

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

korespondencijas, mokintis savo namuose, l’agal mūsų mokyklos var
tojamą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti visą aritmetiką Kuo
sose nuo darbo valandose. Iškasėjai stebėtinai maži.

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

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINĖ MOKYKLA 
1607 N. Ashland Avenue. Chicago. Ill.

i.su


mažai nau

60c

PAJIESKOJIMA! 1.00

3.00

1.00

Talppat

Pas mus Argo, III

Mūsų

Skriauda yr* KVtiyda Vhlenu,

Jaunoji
JAU ISEJO IS SPAUDOS

romu

'eV

AISOPO
PASAKOS

60c.
Me.

suaugusios 
. 30 iki 40

25 c 
20c

l.oo
1.00

(Elizabeth).
įskaitoma

..25c 
imo 1

1 •

RED. ATSAKYMAI.
Brooklyniečiui, prisiimtu 

šiam laiškų iš Alvito. — Ne

entro Vaidyuą ūko išrinkta šios na

viešiems, negi 
"Darbininkų Balse

Bukshniui į 
Kada

Kvietiškio gm., Marijamp. p.
Rašoma A. L. Žolynui į

Newark, N. J. — Dabar ru-

$1.00
75

1 00
- 1.00

Sųsinešimų sekretore K. Petrikienė.
76 Sands St., Brooklyn, N. Y.

Iždininkė—knygė J.'Benesevičiūtė 
20 Arustel Boul. Arverne, L.I.N.Y.
Turtų Sekretorė K. Yazminckiūtė 

.56 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Su visais reikalais malonėkit kreip

ia prie augščiau .nurodytos valdybos 
L.M.P.S.A. Sekr K. Petrikienė.

niaukų žilitno. 
Reumatizmo...
Ivtiškų ligų... 
dusulio.............
kirmėlių.....< 

mostis 
viduriavimo. .

šakiai, Naum. pav.
Rašoma Nevirauskui 

Brooklyn, N. Y 
kampelis* dar tebėra, kaip ir 
buvo sveikas, nors vokiečiai 
iau ir buvo užėmę mūsų 
brangių Lietuvą. Daugiau
sia nuostolių jie pridirbo a- 
pie Sintautus, Naumiestį ir 
Vilkaviškį, bet mūsų kampe
lis dar išliko nuo tų baisių 
nelaimių. Jeigu dar kuomet 
nors vokiečiai pereitų per 
mus, tai būtų labai bloga. 
Vokiečiai dy vijosi, kodėl pas 
mus taip daug jaunu vyrų 
namie, o ne karėje. Jie sa
ko, kad pas juos, Vokietijoj, 
į “krigę” išėjo visi, nuo 18 
iki DU metų, iš mūsų krašto 
prūsokai naėmė šešis ūkinin
kus su arkliais: Kalvaitį, Vi
šinskį, Užupitį, Šopalį ir 
Strapų. Jie turėjo vežti pa
imtas nuo rusų armotas ir 
niekas dabar nežino, ar jie 
gyvi ar ne.

Per du mėnesiu neturėjom 
ęačtos, labai buvo liūdna, 

ležinojom, kas sviete deda-

“DARBININKŲ BALSAS” Pasaulio Priunonijos Lietuvių 
Darbininkų I. W. W. Unijos Organas, Leidžiamas Kooperatyves 
Bendrovės iš Baltimorės, Md. •

"DARBININKU BALSO" Credo yra: Laisve, Lygybė ir 
Brolystė per Mokslų, Pažangų ir Tiesioginį Veikimų.

i ir rūpės: Nušviesti darbi-

Teipgi neužmirškite
Sevoros Lietuviško Kalendo
riaus 1915 motų. Šitų kalen
dorių galite gauti jūsų aptie- 
koje arba rašykite tiesiai 
mums.

kiek tais
ant caro 

perskaitykit 
Čia jūs atrasit,

liuiai straipsniai ir geriausios apy sako*
* * .Kalba gryna, graži ir supran* 

tania. Jei nori smagiai ir naudingai lai* 
ką praleisti skaityk Jaun^lq Lietuvą

Kaina metams $3.00; pusti 
metų $1.50; vienas numeris

Užsisakyk tuo jaus:

"JAUNOJI LIETUVA
4611 S. Paulina $1. Chicr

ne-New York gyvuoja

Pajieškau W. Mertinkeno. 3 mėne
sius buvo pas mane ant burdo ir da
bar nežinia kur dingo. .Jis man labai 
reikalingas, todėl malonėkite praneš

ti Kuuyua, r'.rutrauBK.MB, Feet ifffuM 
Canddy, Pa.

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

kretorius.
Jonas Pūkas, Finansų Sekretorius.
Antanas Trakas, Kasierius. .

Sintautai, Naum. pav.
Rašoma F.

Springfield, Ohio 
vokiečiai atėjo pas mus, tai 
žmonės ėmė šnekėt, kad jie 
išsigabens visus jaunus vy
rus į karę arba jų žemę 
dirbt. Tai daugelis išbėgio
jo, bet męs niekur nėjom. 
Kaip vokietys atėjo, tai nie
ko nedarė — nei seniems vy-

"DARBININKŲ BALSUI 
ninku reikalus, nurodyti jų tikrų padėjimų ir parodyti tiesiausius 
kelius išėjimui iš dabartinio jų padėjimo.

Kas tik už algų dirba ir pagerinimo būvio trokšta sau ir sa- 
ali apsieiti neapsipažinęs su dalykais gvildenamais

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

Pajieškau |draugo Antano Buivido, 
Kauno gub., Ukmergės pav., Narbučių 
kaimo. Girdėjau, kad gyvena Buenos 
Xires. Argentina. Kas žinot, malonė
kite pranešti.

J. Gimbutis
P. O. Box 414,

(4—5—6)

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRASAI.

Pirmininkas S. Yankus, 850 Newark 
St., Hoboken, N. J.

Pagelbininkas J. Krulikauskau, »1 
Warwick St., Newark, N. J.

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

Iždininkas P. Vaičellunas, 88 Farlay 
Ave., Newark, N. J.

I iždo globėjas J. Dobinia, l®3 Jack- 
lon St., Newark, N. J.

U iždo globėjas A. Staknaviča, 71 
Warwick St., Newark, N. J.

Su visokiais Draugijos reikalai* 
kre;pkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko Tardo Se
kretoriui.

Šakių prabaščių vokiečiai 
labai nuskriaudė. Padarė 
iškados ant 1,700 rublių. 
Daugumui ūkininkų visus 
geresniuosius gyvulius išve
dė. Šakių ponai visi išbėgio
jo į Vilnių,^dar ir dabar ne- 
sugrįžta,^-

ko nedarė 
rams, nei jauniems, tik pra
dėjo rinkt gerus arklius, 
karves ir tt.

Kada rusai vijosi vokie
čius, tai ir pas mus užkliuvo. 
Rusai stovėjo visą savaitę. 
Buvo bjauru . Stuboj utėlių 
prileido, kad baisu.

Apie Griškabūdį, Sintau
tus ir Naumiestį daugelio 
jau visas pašaras sušerta. —

GEO. J. BARTASZIRS ir J. P. WASILIAUCKAS
49<8 Washington St., 261 W. Broadway

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

820 Bank Street/Waterbury, Conn.

yra vienintelė gyduolė. Toji gyduolė žinoma 
jau suviršum trisdešimtis motų, kaipo pasek- 
mingiausis vaistas nuo triubolių uždegimo už
kimimo ir kokliušo smaugulio. Kaštuoja 25 ir 
50 centų. Jei prie viršminėtų ligų prisimeta 
dar peršalimas, tai reikia imti SEVERA’S COLD 
AND GRIP TABLETS (Sevoros Plotkclos nuo 
Gripo Peršalimo). Kaštuoja 25 centus.

A. e j L. A. DLi-JUto CEbilKU V Ak 
DYBOS IK KUUPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pmnininKas P. Liepus, 22

.aag&zine oi., Garnegjie, ra.
Centro Sekretorius J. Mažiuku.

(in Market su, N. S. Pittsburgh, 
Centro Iždininkas K. Varašis, 1

*nd Carson bin., S. 8. Pittsburgh, Pi

Pajicškau brolio Jono Šlekio, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Kupiškio mies
telio. 4 metai atgal jis gyveno Brook
lyn, N. Y., dabar nežinau kur.

Kas žinot, malonėkit pranešti.
L. Šlekis

29 Pilmore St., Rochester, N. Y.

“NAUJIENOS” 1841 S. Halstcd SL, Chicago, III.
Šitiomi prisiunčiti $------------- už "NAUJIENAS"-----------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

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

<et St., N. S. Pittsburgh, Pa.
225, McKees Rocks, Pa.

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

, xb. Ava.sinskas, General De

LIETUVIŲ PKE8EK1Ų UNIJOS feb 
SKYRIAUS U.G.VV. VIRŠININKŲ 

ADKBOA1;
Prezidentas T. loiiAiua, 182 N. Sru 

St., nruuaiyu, jn. K..
rruLUKoių rasuninicaM r.

133 Koeuung su, nruuKlyn, N. 1.
r iua.no ų iasiAiuiin.no iv. ivriuuciunab, 

13 ou, muoKiyn, N. I.
JtZUuAAiinab J. raLHBiUb, U4 SO. 1st 8t. 

Brounųu, 1\. 1.

Pajieškau apsivedimui i 
merginos arba našlės, nuo 
metų, aš esu 35 metų. Kurios norit 
apsivesti, prašau susipažinti su ma
nim. Adresas mano:

Anton Savil, 
General Delivery, Minneapolis, Minn.

Pajieškau apsivedimui merginos. Aš 
esu 22 metų amžiaus, dirbu apt far- 
mos ir noriu apsivesti su dora mergi
na. Mergina turi būti nejaunesnė 18 
metų, ir nesenesnė 22 metų amžiaus. 
Geistina, kad butų laisvų pažiūrų ir 
mylėtų gražų gyvenimų. Atsišauki-

seniau keli lygiai laiškai.
Martynui Kotieniui. Laiš

kas netilps. Mažai naujienų
G. Kriauza, (Minersville) 

Laiškas netilps, 
j ienų.

A. Savsky, 
Labai sunkiai 
Negalėsim patalpint.

j žilins. 614 Market St
Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 

5b xscwcii oi. ir F. Beišia, 173 N 
Premont Av*.

"DARBININKŲ BALSO" kaina metams Suv. Valstijose 
1.50c. Vienam numeriui 5c. Šešiems numeriams 25c. Kanadoje ir 
Meksikoje metams $2.00. Užsenyje metams $2.50c.

Visokiais reikalais.kreipkitės šiuo adresu:

“DARBININKŲ BALSAS”
859 Hollins Street, Baltimore, Md.

~nr' n i................ imi ............................... ........... i1 viliai fl-gaa;1. .t-i 'n iii iiui

LIETUVOJE
(Ištraukoe IŠ laiškų.)

George Kasparaitis, 
<-|O Povylas Baynor, 

R. F. I). N. 2, Buckr Co., Bristol, Pa 
(4-7).

MUZIKALIsKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIoKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

Vabalninkai, Pancv. pav.
Rašyta Perekšlytėm į N 

Abington, Mass 
buvo jau dvi mobilizacijos 
žmonių ir arklių.

Aštuonius vyrus išvarė 
Panevėžio kalėjiman ant tri
jų mėnesių, už tai, kad nege
rai saugojo gelžkelį. Aplei
do besaugoję,' nesusilaukę 
pamainos (kitų saugotojų 
ateinant). Dabar reikia vi
siems važinėti ant stuikos, 
net ir moterims. Važiuoti 
tankiai reikia labai toli. Da
bar viskas dvigubai pabran
go, kas reikia pirkti, o kas 
parduoti — visiškai atpigo. 
Ir metai pernai buvo visai 
blogi.

Pas mus renka dėl sužeis
tųjų kareivių ploščius, pan- 
čekas, pirštines ir tt. Pinigų 
taip-pat kolektuoja visur, 
net bažnyčiose.

Pas mus uždraudė grajint 
ir dainuot. Verkt valia, kiek 
nori. —

Pirmą Lietuviu Dienraštį 

“NAUJSENOS”
Kuris jau oina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

“NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
Įvedamos darbininkų dvasioje.

“N A U I IENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS" leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšviet <i ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatus ir daiymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams Jf>6.00; pusei 
metų $1.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.0'1; dviem men. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

degė ir juodvi tenais susi
laukė baisios mirties.

Vokiečiai tyčia rūpinosi 
uždegt namus, manydami, 
kad rusai tenais pasislėpę.—

Pajieškau darbo prie kostumieriško 
kriaučiaus. Kam reikalingas darbi
ninkas, meldžiu atsišaukti tuojau.

K. Strubciis
St. Clair, Pa.

(4—8)

Draugijos, 
kurios apsirinko ’’Laisvę” 

sąvo organu:

LIETUVIŲ KELIONEI PAfiELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IK. .

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdybas
Pirmininkas M. A. Liberia, 288 

Wythę Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius J. Petraviėia, 264 Front 

tol., urooKiyn, N. Y.
iždininkas J. Klasčius, 555 Drlggb 

Ara., Brooklyn, N. Y.
Kuopų sekretorių Adresai:

1. Kuopus Brookiyne—V. Žilinskas, 
183 Koeoiuig tot., Brooklyn, N. Y.

Z. Kuopus Brooxiyue—V. Vitkevlčla 
Z9 Huuson Are., Brooklyn, N. Y.

6. Kuopos White Plains, N. Y.—V. 
Zurao, oil C. Deuteruiann, Laka 8t., 

J Yvniie Plains, N. Y.

O. I’aulavičiene,.
Box 554, Benton, Ill

Perkant gyduoles, supran
tama, kad kiekvienan nori 
gauti geriausius vaistus, už 
tai prašykite tik Sevoros. Ne
imkite nei jokių užvaduoto
jų. Būtinai reikalaukite mu
sų išdirbtų vaistų.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatini- molftykta, kuri duoda piln 

užtikrinimą ihnok.mo angliškos kalbos, laba, 
trumpame laike

DIENINĖ ik VAKARINĖ MOKYKLA 
(gyvenančius kituose miestuose, mokiname pe, 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žimų 
rašykite pas:

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

sai marsuoja apie insterour- 
ga. vokiečiai bėga i Kara
liaučiaus tvirtovę. Kaip pas 
mus buvo karė, tai męs visi 
buvome Klevinės giriose. 
Taipgi ir gyvulius tenai nu- 
uvaieme, nes namuose būtų 
dską atėmę.

16 d. rugsėjo sudegė m"’«m 
amai. Tai buvo sereda. 
iryto, degant namams, mu- 
į sesutė iMariionn ir kai™v- 
•i mergina Katiliūtė pčkš- 
os, o tėvas raitas — vyno 
irsivaryt gyvulius iš Klevi- 
s ginus. įai kaip pradėjo 
kiečiai šaut iš šautuvų, tai 
'as, kaipo raitas, nudūmė 
rias, o juodvi, neturėda- 

kur dingt, parbėgo į 
ilių stubas ir įlindo į 

»’9i kaio pradėjo 
’ečiai šaudyt iš kanuoiių, 

jų namai užsi-

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Felikfiaa Dapkus, 014 Jenna Et., 

preziamiLas.
Kazimieras Norbutas, 815 J«nna 8t., 

vice-prezidentas.
F. Bartkus, 1055 Jenne 8t, protoko

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. LeščauskaB, 607

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

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

Vėliavų nešėjai: P. Milev/skaa, 801 
Calidonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
Street.

k BRANGIAUSIS žmogaus TUktas
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų BrookŲ 
Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

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

LIETUVIŠKA APTIEK A savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę spccijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Bahamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio...............
Nuo Rcrklės skaudėj 
Skilvinės prbškos.. .. 
Pigulkos del kepenų. 
Blakių naikintojas...........
Del išvarymo soliterio. 
Anatarinas plovimui... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis...............
Antiseptiškas muilas. . . 
Gumbo lašai................... C

“Laisvės” knygos
SOC1JAL1ZMAS — KUOMI JIS 

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠL1SSELBURGO 
BASTILIJA. Parašė V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de
dasi Rusijos kalėjimuose, jei 
dar k®5 negirdėjo 
vės kovotojų žuvo 
kartuvių—ti 
Šių knygelę.
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant mirties. 
Kaina...................................... 20

VIOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. Ši 

knygelė išaiškina, ,kokis mo
toru padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 2(!

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na uuanų likimų Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
mvli skail.vti irražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knytfmę. kaina tt- ... ... 15

LIAUDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios ei'ės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik .. 1E

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas, lai vienas iš geriau
siai nus'sekUsių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandų laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina .............................. 1'

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS. Parašė Bara- 

bošius.Kiekvienas vaikinas bei 
mergina, kurie mano tverti 
šeimynišką gyvenimą, turi 
būtinai perskaityti šių knyge
lę. Taipgi kiekvienas žmogus, 
kuris nori vesti tikslingų gy
venimą, šioje knygelėje gali 
rasti daug pamokinimų. 
Kaina tik ...................... 1

LEKCIJOS APIE ATSEIKIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

MOK S LAS RA N KžPN Y STfiS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
interesuojasi, lai perskaito 
šių knygelę. Kaina.....

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

MEILĖS KARŠTLIGĖ, kaina ...
PASAULIŲ RATAS, 

kaina ............................
ŠEIMYNOS iSTOiUJA. kaina ..
SOČI J A LD EM O K R AT Ų MOKS

LO PAMATAI, kaina..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina .............
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už......
AUDĖJAI, kaina ..........................
KERŠTINGA MEILĖ, kaina .... 
DARBAS, kaina .............................
RAUDONAS JUOKAS ... kaina 35c 
MOTERIŠKĖ IR MEILĖ...........  20c

Reikalaukit šiuo adresu:
“Laisvė”,

183 Roebling St,

for Lungs

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

Kasierius 8. Garšviutė, 548 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Choro vedėjas L. Eremlnan, 824 
Barreman St., Brooklyn, N. Y.

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

ATYDA LIETUVIŲ MOTERŲ PRO 
GRESYVIŠKO SUS. AMER. 

KUOPOMS.
Šiuomi pranešu, kad į L.M.P.S.A

f* AAA IK ■ 1 T\ 1 * ReikHlnudarri kalsiu, o pri-
J.VVV 1y<1i310^U UykdL aiųskite dvirenunę Ftampą ir 
katalogą tuojaua gausits. Turime lietuviškų r> kordų su visokioms dainom*. 
.1. GIWDFS. 103 Grand Street. BROOKLYN, N. Y.

Nuo galvos skaudėjlmo.JOc. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...............
N uo peršalimo........... ..............  •
Plaukų stiprintojas. .. .2ftc. ir 
1 inimentas arba Expellcris... 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
N uo 
Aiftiseptiška 
Nuo 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantųi 
Karpų naikintojas.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 
iš Lietuvos pargabr.ntos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. t., koki*# 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

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

Jalgu jums brangi yra justi sveikata, ,'i tuojaus reikalaukite gyduolių, tašydami •»## 
atsilankydanr . Lictuviškg Aptukę.

VINCAS J. DAUNORA, Ap.i.k.riu.,
229 Bedford Avenue Kampas North <-tos gatvės Brooklyn, N T#

PIRMLTINIS LIETUVIŠKAS NEW.YORKB

UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS

PASAKOS
GALIMA GAUTI 

“JAUNOSIOS LIETUVOS” KNYGYNE 
“Atsupo Pasakos” tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje.
Svarbu ir naudinga kiekvienam įgyti 

"Aisopo Pasakas" tai vienintelis veikalas 
lietuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
paveikslais. "Aisopo Pasakas” surinko ir 
lietuvių kalbon išvertė KAROLIS VAIRAS. K ai- 
na be andarų $1.25, su apdarais $1.50. Per- 
kupčinmsir agentams duodame gerą nuo
šimtį. Reikalaukite "Jaunosios Lietuvos” 
knygyno kataliogą. -i-

‘JAUNOJI LIETUVA’
4611 So. Paulina St., Chicago, III.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
KUAlll L1A8.

Frezidentas K. u ūgis
Chicago, Iii.

Vict:-Prezidenta.s 2) S. Manaus 
Lor. iztli Ai Vine tolo., 

Bimaucipnia, Pa.
Businešimn Sekretoriui 1} M.M.Rice- 

Hernian, 14U E. l‘Jlh St.,
New York, N. Y. 

Suslnešimų Sekretorius 2)J.Neviaeka.- 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

ii'inatiirtų oekretorlua t) T. L. Dunduli.
101 E. Main St., Danville, Ill. 

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

Philž elphia, Pa 
Iždininkas 1) K. Šidlauskas

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai; M. Čėsna, 56 Market 
St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28 
'V Rrnailwni’ Sn One tr»n "UasS.I J 
Gerdauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba M. 
O., reikia ištašyti vardu Lithuanian 
National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus por Finansų Raštininkų 
T. M. Dundulį, 101 Main St., Danville, 
III., kuris bus po kaucija $1,000.

Pasekmės paprasto “šalčio”
yra uždegimas orinių triubolių ir influenza, 
kurios tai ligos pagimdo ilgų kosulį. Kosulio 
apmalšinimui ir palengvinimui skausmų ligo
nis turi žinoti, kad

i

Severa’s Balsam

c avurMHO t*, irtiww n

KAROLIS VAIRAS
1914

Ik^organirnodami pramonft. 

k **. £95* yno* draugi jo* kyvųl#

Severą Co

iasiAiuiin.no


VIETINES ŽINIOS Graži Dovana

sies

Schneider Broliai

Brooklyn, N

OCISCENA DEGTINE

Draugai

kaip tai: doviernastys, kontrakta

vakar.

$20.00, 
$15.00

bu 21 perlo klevišiu, 8 basais 
Vertės $18.00, tik už $7.50

Tai. 1384 Graenpolnt.
Puiki***!* vieta lietuviam* pas

Toks pat Armonikas 
21 plieniniu klapanų, 12 basų 

Vertes $25.00, tik už $14.28

Siūtas, kur vertas 
Padarome už

‘‘Aido” choro metinis susi
rinkimas įvyks seredoj, 20 d 
sausio, Lenkų Sokolų svotai 
nėję, 190 Grand St.

Pradžia 7 vai. vakare.
Visi nariai būtinai priva 

lo atsilankyti.

pašali 
susi

Atsiuskit? mums nors kiek pi
nigu ant rankos, o męs jums 
nusiusime muzikališką instru
mentą, koki ju® t .k norėsite.

Skaitykit ir platini 
LAISVĘ”, — $2.00 n

Męs pasiuvam geriausiai 
siūtus ir overkotus ir duo
dame materijų iš čystų vii-

Nenustok Viltie?
Net roti kita vilties! Jeigu pili 

p'aukai slenka ar nervų ligos; ūr 
gydoma girtuoklystės paproty- 
20 metų expertais tik tų ligų; V 
čiai jau likos išgydytais. C 
DYKAI!
Dr. Brundza Con Sts. W., BTj

“Harmonijos” choras nu
tarė pastatyti scenoje dviejų 
veiksmų melodramą, “Biru
tę” ant 6 d. vasario, 1915 m. 
Repeticijas laiko Tautiška
me Name. Nariai,kurie daly
vaujate tame perstatyme, 
malonėkite pribūti sekan
čiam utarninke (19 sausio) 
ligiai ant 8 vai. vakare.

A. S.

rus Greitai

Visiems pa
sitinku ant dypo ir palydžiu ant laivo, 

vietos nevažiuokit. Taipgi, su absoliutiška 
Rusijos kareiviams, patekusiems nelais-

ATHERTON’O
PILNAS IŠFORNIŠIAVIMAS KAMBARIŲ

Padaryta Amerike
Mūsų biznio markė užregistruota 

Washigntone.
GERESNE Už IMPORTUOTĄ.
Očiščenos degtinės skonis labai ge

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

v Vardas H. B. ROSENSON yra 
išdrukuota ant kiekvienos bonkos 
raudonu atramentu.

Pirkdamas apsižiūrėk, kad ne
būtų falsifikuota. Parsiduoda vi
sose vyno ir degtinės p arda vi ny- 
čiose
REIKALAUKITE KATALOGO, 

KUR NURODYTA VISOS
KAINOS. Adresuokite:

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

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

236 Grand St,

Tel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

Ųriima ligonius
tarp 7 ir 9 valandom 

No. 229 Bedford Ave..

Lietuvių -Siuvėjų Unijos 
54 skyrius ir Lietuvių Kriau
čių Neprigulmingas Kliubas 
ant 23 d. sausio (subatoj) 
Tautiškame Name rengia te
atrą ir balių. Bus sulošta 
puiki komedija “Amerika 
pityje”. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga 25 centai y- 
patai.

Iškalno spėjame, kak loši
mas išeis gerai, nes jame da
lyvaus gabus aktoriai, ku
riuos gana gerai išlavino 
drg. Kačergius. Todėl geis
tina, kad publikos susirinktų 
kuodaugiausia.

DĖL LABO VISUOMENĖS 

Knyga sveikatos bei naujausio 
mokslo išradimai Ir kp reikia daryli ap- 
slrgus, taip pat kaip ir kur išsigydyfl, 
lygiai knygoj “Daktaras” parado, 
kaip nuo visokių nelaimių bei ligų Apsi
saugoti .

Šią savaitę Brooklyne kal
bės žinomas mūsų visuome
nės veikėjas F. J. Bagočius 
iš So. Bostono.

Šį panedėlį, 18 d. sausio F. 
J. Bagočius kalbės Central 
Brooklyne, vakare. Pradžia 
apie aštuntą valandą. Pra
kalbos įvyks-p. Millerio sve
tainėje po N27 Hudson Ave.

Utarninke, 19 sausio, F.J. 
Bagočius kalbės 19 kuopai 
L. S. S. visiems žinomame 
Tautiškame Name, 101—103 
Grand St. Pradžia 8 vai. va
kare.

Tai bus prakalbos paminė
jimui Kruvinojo Nedėldie- 
nio. Taipgi dalyvaus “Aido” 
choras. Apart prakalbų ir 
dainų bus dar ir muzika. Į- 
žanga visiems dykai.

Nepamirškite atsilankyti. 
Kviečia L. S. S. 19 kuopos 
komitetas.

Amerikos Lietuvių Ukėsų 
Kliubo tautiškiems pilio
riams labai parūpo sužinoti, 

-. “laisvę” kores- 
apie Kliubo 

susirinkimą, 
atsibuvo pradžioje 

Jie net buvo pa- 
Laisvė

New Yorko policijos komi- 
sijonierius stoja už tai, kad 
šioj valstijoj būtų įvesti ka
zokai, tai yra, konstableriai, 
kurie engia darbininkus 
streiku laiku.

. _ . ikaunmu Ir neatitraul tame nua bisnio.
Tuojau* duodame Pal< ng*lnima. AA neapHtiinu išgydyti tv, kariu nogtlii_  _
nio -^ikIuh chroniftku Ilgu yra viunax i* geriau*|u, ką uŽtU rinane. jog visada atneša ge 
pa*ekme*. Gydau Ausų, Galvos. Širdies' Gerklta. Plaučiu, Krutinąs, Pečiu, Kepenų, Pi 
Žarnų, Inkstu. Šlapinimosi organu. Smegenų, Nervu. Kaulu, oąnariu ir visas kitas |<| 
A4 netikiu J gydymą laiškais, todfil neklauskite mnnęa patarimu. Kurie gyvenate toD _ 
atvažiuokite pse man > ant vienos dienos.o až jums tikrą teisybe pasakysiu, ar'galiu ligydy-

HD RVPNP 20S *W. 42nd St., arti Broadwa
UK. DinliE, new york City, n. y.

NAUJOS DZŪKIŠKOS DAINOS.
Tik ką išėjo iš spaudos labai puikios 

dainos. Reikalaukit pas leidėju šiuo 
adresu:

M. ALENSKAS
113 So. Main St., Los Angeles, Cal.

Rašyk, kad prisiųstų cirkuliorių.
Ateik j krautuvę ir dasižinok visas smulkmenas. Gerai patarnaus W 

YUSZKO lietuvis pardavėjas,

Atherton Furniture Co.
41 Center St., Brockton, Mass.

Męs užlaikome specijališkal rusą meistrą, kuris pataiso visokiu* 
Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

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

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

PRADĖK NAUJUS METUS 
IŠMINTINGAI!

Tai yra, išmok angliškai skaityti, 
ka’bėti ir rašyti. Galima išmokti 
be mokytojaus j trumpą laiką. Visų- 
pirma pradėdamas Naujus Metus, pa
rašyk man laišką įdėdamas 10c. dėl 
uždengimo išlaidų, o aš prisiųsiu pil
nus nurodymus ir patarimus, taipgi 
prisiųsiu puikų paveikslą Gx8 colių di
dumo dovanų. Rašyk man tuoj, šian
dien.

16 d. sausio Tautiškame 
Name atsibuvo teatras ir ba
lius Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo. Buvo sulošta vieno 
veiksmo juokai “Aš numi
riau”. Lošimas išėjo viduti
niškai. Geriausia lošė Mi- 
kaitis Stepo rolėje.

Po teatro buvo dainos ir 
kitokie pamarginimai. Vis
kas atlikta gerai. Susirinkę 
žmonės iš parengto vakarė
lio likosi pilnai užganėdinti.

Geistina, kad gimnastikie- 
ciai ir daugiau parengtu pa
našiu vakarėliu.

“bV^XGRAFAFONAS 
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00, 
Atiduodame tik už ..................$19.50

Tą grafafoną gvarantuojame ant 10 metą.

Visokius VYRksKUS 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, pasidėkavojant savo praktikai, 
—gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą. 
Aš užlaikau įvairių firmų prabas 
(sampelius), iš ko kiekvienas ga’i pa- 
sisHrt 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: ft70 N. Main St., MONTELLO, 
MASS.. Lietuvių Tautiškame Name.

Su pagarba
A. LIUTKUS.

W. Jurkevich,
S. Peoria Str., Chicago, Ill

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

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

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

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

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMU, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurio* perdaug rieto, 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmis.

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

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs Ilgą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais Lr sake, kad būtinai yra reikalinga operacij* ir 
kad reikia eiti į lįgonbutį, kur galima tikėtis page!bos.

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

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimu* ligoniam. 
DYKAI Nedaliomis, Utarninkais ir Petnyčiomis.

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NBW Y.iRKE DAR NIRKAD .NEBUVO

Tą pati vakarą po N. 372 
Bedford Ave. atsibuvo Ame
rikos Lietuvių Ukėsų Kliubo 
metinis susirinkimas. Buvo 
rinkimas naujom valdybos. 
Pirmininku išrinkta Liut- 
kauskas, jo pagclbininku Žu
kas, finansų sekretorium, 
Spurga, lyderiu Kundrotą. 
Kitu viršininkų neminėsiu, 
nes jie Kliube nelošia didelės 
svarbos. Protokolų sekreto
rius bus renkamas pusmeti
niam susirinkime.

Nors senasis pirmininkas 
p. Sčegauskas buvo didelis 
socijalistų priešas ir nemo
kėjo atsakančiai susirinki
mą vesti, bet visgi laike jo 
pirmininkavimo ir socijalis- 
tai gaudavo progą pakalbėti 
ir savo nuomones išreikšti. 
Vargiai tas bus galima prie 
p. Liutkausko. Na, bet... pa
žiūrėsime. Jeigu Kliubo na
riams rūpės teisybė ir paties 
Kliubo gerovė, tai jie neleis 
viršininkams sauvaliauti.

Reporteris.

pondenciją 
triukšmingą 
kuris 
gruodžio 
siuntę į “Laisvės” redakciją 
pasius, kurie atėję reikalavo 
to “nevidono” pravardės. 
Bet paslai išėjo nosis nulei
dę, vadinasi, nesužinojo.

Kaip teko girdėti, tai me- 
1 tiniam susirinkime pp. Sir
vydas ir Liutkauskas net po 
ilgą spyčių pasakė apie mi
nėto korespondento ir “Lai
svės” “nedorybes” ir tokiu 

i būdu privertė narius sėdėti 
susirinkime net iki 2 vai.

! nakties.
Kad ateityje tie ponai sa

vo tuščiomis kalbomis ne- 
į vargintų Kliubo narių, tai 
'pranešu, jogei minėtą kores- 
i pondenciją rašiau aš. Man. 
bejieškant vieno draugo, pri
siėjo užeiti į Kliubo ruimus 
laike paties “karščio”. Tos 
“sorkės” mane užinteresavo 
|ir aš prasėdėjau užpakali
niam ruime suvirs valandą 
laiko. Tik baigianties susi
rinkimui vienas iš pažįstamų 
man pranešė, kad 
nėms ypatoms Kliubo 
rinkime būti nevalia, 
met aš ir išėjau.

Prisipažinęs “nuodėmėje”, 
norėčiau su Kliubu pasiderė- 

i ti. Man Kliubo susirinkimai 
kaipo 
norė-

Už t*>>u didžiausią fotografijų galeriją. Nur 
fotografuom didžiausias grupas net iki šimtui 
ypatų. Visiems suteikiu puikius paveikslus su 
dovanoti is, kurie tik pas mane atsilanko. Ypa
ti įgai jaunavedžiams duodu geras dovanas ant 
pradžios gyvenimo.

labai patinka ir aš 
“Laisvės” reporteris 
ciau juose dalyvauti. Jeigu 
už dyką nenorėtumei įsileis
ti, tai aš sutikčiau mokėti 
vieną nikelį įžangos. Ar su
tiksite? Lauksiu atsakymo.

V. Paukštys.'

Skanu* alui, 
X*rdi arielka,

Jy *^UM» risokfi
«yna*, krapa*-

Lį L « tJ cik*™’- ’’ 
3e >žk**-

-lilal. Bala dil 
*1 tingų Nepa- 
M,rškJt 11’* i4*akančiau*ia» 
rittos, ® busit 
ažganSdlnti.

firnd 2t., Brooklyn, Nc Y 
Falai Wythe Ave.

50 W. 36-th St., arti 6=th Ave., New V
OFFISO VALANDOS t NEDĖLIOMIS:

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

lAMerkal

PETRAS BUTKUS, 
Pirmas Lietuviškas Graborius 

( Baisa niuotojas).
Atlieku ir papuošiu pagrabus nuo 

prakilniausių iki paprasčiausių ir la
bai pigiai. Parsamdau karietas dėl 
Pagrabų, Veselijų, Krikštynų ir 1.1.

NOTARY PUBLIC.
Padarau ir paliūdinu visokius raš

tus—dokumentus prie pirkimo ir par
davimo. Reikale duodu visokį patar- 
mą (rodą) dykai. Lietuviai, reika’e, 
kreipkitės pas mane, o būsite užganė
dinti.

Mano gyvenimo ir ofiso adresas die
ną ir naktį:

PETRAS BUTKUS, 
213į Berry Street, Brooklyn, N. Y,

Sl’ubalziisl kursi; Woman* Medico) m
College, Baltimore, Md. įf

PanekmiiiKni atlieka eavo darbo prie £ 
Rritndymo. taipgi suteikia vinokiao rodau ir ¥ 

M pagelbą invairiose motet u ligOHt. £

§ F. Stropiene,‘,l,’^,V.u. | 
• SO. BOSTON, IMASS. "

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

BROWN

Tol. 1295 Greenpoint

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

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

Dabar galima važiuot į Rusiją.
per Angliją kas Seredą ir kas Suimtą. Per Archangelską gi be persėdimo 
ant laivo “Kursk” 23 dieną Sausio (January), 1915. Kas nori važiuoti, 
lai atsiunčia $5.00 depozito dėl užtikrinimo vietos ant laivo 
sažieriams parūpinu p.asportus, p 
Negavus mano atsakymo 
atsakomybe persiunčiu pinigus 
vėn Austrijai ir Vokietijai.

JOHIN KOVACS
36 GRAND STREET FILIJA: 155 CLINTON AVĖ.

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

ADVOKATAS HENRY L. SALPETER.
Vedu visokias kriminališkas provas, išk'olektuoju pi

nigus visur Suvienytose Valstijose, taipgi ir Europoje. 
Išjieškaik dalis ir išpildau popieras dėl Compensacijos 
Komisijos. Vedu provas nelaimių. Užsiimu Real 
Estate. Į v* -—

KOVAC’S BANK BUTT DING, 36 GRAND ST.
BROOKLYN, N. Y. -

apie nerv 
vidurių, nut..,__ ,___ ______________ -,
jJ.as: taipapie moterų nesveikumus far 
visokias ligas, sėklos nubfRimo irt. t.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias i-----" ’ ’ . ... _ .
reikia but _______ .. __ _________ ___
Danį žmonių ’šgiio nuo rodos^DA KTA RO*’»

Y PATINGA I serganti, nnsilpėję, sukliurę, pa
sigadinę per jaunystės klaidas ir varginami viso
kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip utaenB- 
justomis ligomis, Šitoje knygoje atrasite tikrą ro-

EODET., kad ta knyga dčl labo visuomeoBa Ii 
duota, t.a kiekvienas apturės j^ DOVANAI, ku- 
ris tik atsių 10 c. stampomis prisiuntimuL

REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant IE 
tą apgarsinin ą ir adresuok teip:

The Philadelphia Medical Clinic 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

iin—niiin* iiiihmh—i'tiiiiiiwibu.h i

PASARGA: Profesionališki Daktarai Klinik 
as ligas gydo. ___________

voctoh r^s<z»—r — v/ »tf/l kv\ iI
FOJE KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pa- taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą knyfą 

n’?Eiji''>. kaip v/rus, tain ir moteris, kas būtinai patirsi, ko čia rCalin.a paradyti.
reiKalinga žinoti, vitiems, kaip jauniems, taipir /. p » u-r kith ėevnni .seniems, ženotiems ir nežinotiems i . ■! K SKYRIŲ sergantiems rodijam*

KIEKVIENAS SKYRIUS Žitos knveos vra ln sk,al,y,,. aP,e nervų, kraujo, inkstų, romattemo.hai žinžeidu^Ta ^yJJ ? I bai ’’"^pnėj.mo, broebitis ir limp*,
naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti • ■ • ’•
sveikas ir laimingai gyventi.

SIJA KNYGA “DAKTARAS” aprašo visokių 
ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip aps reiškia, 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir knr galima 
išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo anie writ pa
slaptybes bei ligas ir taip j>at apie n eters teipa 
daug.

ŠIOJ KNYGOI "DAKTARAS” dikč.ai aprašo, 
atidengiant daug paslapčių apie geriausius sma
gumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip

KNYGA “DAKTARAS" yra paveikslais ilitis- 
trauota, parodo ir giliausias kūno dalis, išaiški
na paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems,

sėklos nubčgimo ir 1.1.

VARICnCFI F AŠ gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 
V VU VdJLi. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas^ su

tinimas ir sukepimas gjslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinimi; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PROQT A TITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 

I*Uu 1 /a 111 1m • tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina uŽKaitisnus, sustabdo viso
kiu* plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnejusioms ųrganams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
C YFII m Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
Mll llulkj. rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje.vidjryje ar 
pabaigoje ligi s, klauskite mano pa’arimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir praš dina iš-kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi- 
naujintu. Knn jums per ilgus me- f g 
tus nuoiiytis visokiais vaistais, kad I t 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo- 1 j 
kių blėdingų vaistųYTuojaus klaus- E ! 
kite mano patarimo. I I _

Nusilpnėję VYRAI. W
Mano gjdytnas nustojusiems vyriš- jC'-'
kuino prašalina visas blogas |tek- pU
mes pirinesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sust’. rina ; į į 
ir padaugina kraują, o labiausiai U 
už viską sugrąžina išaikvotą iiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
ntų gyduolių. Stengkitčs išhigy- 
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- n- - 
visados atgaxi ną tobulo ir pilno vyriškumo
QI APTOQ I Naujos ir senos bjaurioj ir įsisenSję.kaip
mIjHI 1 vu 1u1\JVm« tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
CTI) I G’T'I | L> A Išlydau pa* tuo*, kuriuo* daktarai jau buvo atel*ak« Išgydyti. Qy- 
OltylUI LJ dau be~jokiu operacijų,

Mano gydy-

4 kambarių išforniš. 4 kambarių išforniš. 4 kambarių išforniš.

$137.00 $163.00 $178.00
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