
*

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Geriausias darbo žmonių Laikraštis

Telephone 5231 Greenpoint, V Alėtas

Etaa du sykiu savaitėj: U tarn tnke ir PetnyčloJ 
Lietuvių Ko-operetyvilkt Spaudos Bendrovė

PKBNUMERATA METAMS:
Amerikoje......................................................$2.00
Kanadoje ir užrubežiuose......................... 3.50

PUSEI METŲi
Amerikoje....................................................$1.00
Kanadoje ir užrubežiuose......................... 1.75

Apgarsinimų kainos ant užklausimo. 

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

Publlahed hy

The Lithuanian^ Co-operative Pub. Society (inc.)

Every Tuesday and Friday at Brooklyn, N.V.
YEARLY SUBSCRIBTiON «ATBi

In the United States.................................. $2.00
To Foreign Countries................................ 8.50

Advertising rstis on application.
All communications should be addressed to4

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

Telefonas5231 Greenpoint BROOKLYN, N. Y., 29 Sausio (January), 1915 m.
“Entered a* cIhhh matter March 11. 1914. nt nn«t nfOep »• >■ <- Urnnklvn, New York un ler the Act of March 3, 1979No. 9

Į

AUGSCIAUSIAS TEIS 
MAS PRIEŠ ORGA
NIZUOTUS DAR

BININKUS.
Washington, 25 d. sausio.

Mansio Suvienytų Valstijų 
teismo, darbdaviai turi pilną 
tiesą reikalauti, kad darbi
ninkai nepriklausytų prie li
nijos, jeigu jie nori dirbti.

Mat, St. Louis ir San Fran
cisco gelžkelio valdytojas pa
reikalavo, kad vienas gelžke
lio darbininku išstotu iš uni- v v
jos. Darbininkas nepaklau
sė ir už tai tapo prašalintas 
iš darbo. Tuomet jis ap
skundė gelžkelio kompaniją 
už neteisingą iš darbo praša- 
linimą ir tą skundą lišo 
Augščjausiąs Suvienytų Val
stijų teismas ir išnešė augš- 
Čiau minėtą rezoliuciją.

Tokis teismo nuosprendis, 
tai netikėtas smūgis dėl dar
bininkų organizacijų. Da
bar daugelis pradės reika
lauti, kad jų darbininkai ne
priklausytų prie unijų.

Industrialū komisija tardo 
i Rockefellerį.
' Miesto svetainė, kur Rock
efelleris išėjo prieš Indus
trial komisją, kimšte prisi
kimšo įvairių pažiūrų žmo
nėmis, norėdami išgirsti, ką 
pasakys tas ' archimilijonie- 
rius, kuris įtaisė Coloradoj 
darbininkų skerdynes.

Rockefelleris atėjo į sve
tainę ne vienas, bet apsuptas 
būrio detektyvų, kurie serg
sti jo gyvastį.

Per ištisas valandas buvo 
tardomas “neapkarti navo- 
tas Colorado karalius”. Ant 
daugelio klausimų jis visa! 
nedavė atsakymų, aiškinda
masis nežinojimu, neįsitėmi- 
jimu ir tam panašiai. Nors 
jis yra Colorado kasyklų 
prezidentu, bet už tas sker
dynes atsakomybės neima, 
nes jis nevaldęs tų kasyklų ir 
visai nežinojęs, kas ten de
dasi. Visą tvarką veda tie 
žmonės, kuriuos išrenka di
rektoriai. Rockefelleris net 
nežino, kur randasi tūlos iš- 
dirbystės, kurių jis yra pre
zidentu. Bet už tai jis gerai 
žino, kad jo kompanijoj dar
bininkai “daug” uždirba ir 
pati kompanija “mažai” gau
na pelno. Tuos faktus jis 
tuojaus skaitlinėm “priro- 
do”.

Labai neaiškiai atsakinėjo 
ant klausimu, kaip jis atsine
ša linkui organizuoti! darbi
ninkų. Veik visur atsakinė
jo, kad nežinąs, nesuprantąs, 
nestudijavęs ir 1.1.

Reikalauja milijono del bc-

AUSTI UZEHI cus
ZEPPELINAS METE DEVYNIAS BOMBAS ANT LIEPOJAUS

Austrai atsigauna.
Iš Krakovo praneša, 

austrų kariumenė užėmė 
Kelcus, rusų gubernijos mie
stą, kuris randasi atstume 70

v- 7

viorstų nuo Galicijos rube- 
žiaus.

Šita žinia parodo, kad au
strai pradeda atsigaut.

Ant Licpojaus mesta bombų.
Virš Rusijos uosto Liepo- 

jaus pasirodė vokiečių diri
žablius Zeppelinas ir metė 
bombų. Išviso suspėjo nu
mesti 9 bombas.

Rusai pradėjo šaudyti iš 
fortų ir Zeppelinas nukrito į 
vandenį. Tuomet rusai pa
siuntė kelias valteles, kurios 
sunaikino Zeppelina galuti
nai, o žmones paėmė nelais
vėn.

Morokiečiai muša francū- 
zus.

Moroko, Afrikos šalis, su
kilo prieš francūzus. Iš Kon
stantinopolio praneša, jog 
Moroko sukilėliai užėmė Fe- 
cą ir užmušė 3,500 frnnenzu.

1

SacKimentn, Cal.—Socija- 
listas - legislatures Downing 
įnešė billių, kad Californijos 
bedarbiams būtų paskirta 
milijonas dolerių. Tie pini
gai turi būti paimti iš valsti
jos iždo.

Bedarbių diena.
12 d. vasario bus bedarbių 

diena. Shamokin, Pa., uni-

taisyt tą dieną dideles de
monstracijas.

Agitacija prieš apsiginklavi- 
, m a.

New Yorke atsibuvo mil
žiniškas mass-mitingas. kurį 
sušaukė draugija, besirūpi
nanti apsiginklavimų suma
žinimu.

šita draugia kilo kaipo 
protestas prieš militaristic a- 
gitaciją, kurie taip-pat įkū-

Kaizerio gimimo diena.
Rotterdam. — Visa Vo

kietija pasirengus švęst 27 d. 
sausio kaizerio gimimo die
ną. Visose bažnyčiose atsi
bus religijinės pamaldos.

Kaizerio gimimo dieną 
liepta švęsti ir užkariautoj 
Belgijoj. Daugely katali
kiškų bažnyčių atsibus pa
maldos.

Šiandien sueina kaizeriui 
56 metai. Flandrijoj vokie
čiai norėjo padaryt kaizeriui 
smagumą, atakuodami prie
šus, bet jiems nepavyko, 
šešios vokiečių atakos tapo 
atmuštos ir jie nustojo savo 
pozicijos ties Craonne.

BWjįįi
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Vokiečiams šioje kareji didelę pagėlbą suteikia taip vadinami siberiški šunis. Jie, kaipo geriausi žvalgai, suži
no ir praneša, kur randasi priešų kariumenė. Jeigu priešai nakčia nori padaryt ataką ir pradeda artinties, tai šu
lus pirmutiniai apie tai sužino ir lojimu pradeda budint kareivius. Apart to, tie šunįs kiekvieną kartą apibėga 
mūšio lauką, s'Ujiėško sužeistus ir suteikia apie juos žinią. r'

Rusai laimėjo ties
Petrogradas, 27 d. šaudo. 

—Vokiečių armija, kurią va
dovauja generolas von Fran
cois, tapo galutinai sumuš
ta rusų kareiviais.

tus nuo Pilkos upės.

Užmušė daug civiliškų žmo
nių.

Berlynas.—Anglų karės 
laivai bombardavo Belgijos 
pajūrio miestus Middleker- 
ke ir Westende, netoli nuo 
Ostende.
* Bebombarduojant tapo už
mušta daug civiliškų žmo
nių, jų tarpe ir Westendes 
majoras.

Vokiečiai praneša atėmę 
nuo anglų kelias geras pozi
cijas netoli nuo La Bassee. 
Anglai mėgino atgauti pozi
cijas, bet jiems tatai nepa
vyko.

Kiek maistas pakilo?
Nuo pradžios kares Angli

joj pakilo maistas ant 20 
procentų. Tokį pranešima 
suteikė valdžia parlamento 
tardymo komisijai.

Bėdiniems žmonėms yra 
didžiausias vargas, kadangi 
maistui pabrangus, algos žy
miai nupuolė, o daugelis ir 
visai nedirba.

Paleido 750 kalinių.
Lisbon, Portugalija.—Pir

mojo ministerio vietą užėmė 
generolas Castro. Pirmu da
lyku jisai liepė paleisti iš ka
lėjimo 750 aficierių ir karei
vių, kurie buvo įtaisę demon
straciją, reikalaudami atsi
statydinimo buvusio minis
terio Costa.

Nau j asai premjeras ma
no taikyties su kariumenės 
vadais, kurie šalies politiko
je įgyja vis didesnę rolę.

Kaizcris su savo sūnais 
pešasi.

Amsterdam. — Atvykę iš 
Vokietijos keliauninkai pa
sakoja, kad tarp kaizerio 
Wilhelmo ir jo dviejų sūnų 

_ ___ ,_____ ... iškilo dideli nesutikimai. 
Kaizerio paliepimu bus pra-! VVilhelmas permainė savo 
dėtas statyti paminklas žu-! vyriausiojo sūnaus, sosto 

Bet įpėdinio, visus kariškus ple-

Paminklas žuvusioms.
Berlynas, sausio 27 d.

vusiems šioje karėje, 
jiems nuo to nebus geriau.

Dar apie jūr/is mūšį.
Laike paskutinio mūšio 

tarpe anglų ir vokiečių lai
vynų Šiaurūs jūroje, kaip ži
noma, tapo nuskandintas vo
kiečių kreiseris “Bluecher”. 
Anglai nepaprastai džiau
giasi ir sako, kad jie visiškai 
nenukentėjo. Bet pasirodo, 
kad anglų kreiseris “Lion” 
labai dikčiai tapo pagadintas 
ir turėjo pasislėpti uoste.

Išviso anglų tame mūšyje 
žuvo 14. Sužeistų gi buvo 
29. Vokiečiu ant “Blueche- 
rio” nuskendo 700.

nūs ir paliepimus ir paskai
tė jį vaiku. Iš tos priežas
ties tarp tėvo ir sūnaus iš
kilo didėles

nuo kares lauko į Berlyną.
Kitas gi jo sūnus,Arturas- 

Wilhelmas,esas didelis karės 
priešas, todėl tėvas perpy
kęs ir jį siunčia į Berlyną 
rūpinties sužeistaisiais.

Jeigu tos žinios teisingos, 
tai kaizeris pats nori vis-

ne-
tai kaizeris pats nori 
kuom valdyti ir niekam 
užsitiki.

Konfiskuoja maisto 
prod u Id us.

Berlynas, 28 d. sausio. —
Japonų nebus. [Oficijališkai pranešama, 

Japonų kareivių negabens kad federališka taryba išlei
do įsakymą, jog visi grūdai, 
miltai ir kitokį muisto pro-

) mėnesį jokių permainų neį
vyko; Varšavai pavojus ne- 
gręsia, nes rusai stipriai ap
siginklavę savo apkasuose.

Užpuoliui ii taktiką vokie
čiai permainė: paskutiniuo
ju laiku jie jau neužpuola 
dešimty vietų, kaip pirmiau, 
bet sutraukia daugiau ka- 
riumenės į vieną 1 ' 1 \ 
tuomet užpuola. Laike to
kių užpuolimų įnirtimas pa
siekia augščiausį laipsnį ir 
tankiausia pradeda durtu
vais badytis, nes šaudytis 

peštynės.' nebegalima, nes vieni su ki
tais susieina ant 30 žingsnių 
atstumo.

Kadangi rusų ir vokiečių 
apkasai labai arti vieni nuo 
kilų ir galima susikalbėti, 
tai vienoj vietoj vokiečiai 
pasiūlo rusams apsimainyti 
po 15 žmonių, neva “dėl 
draugiškumo” ir savo žmo
nes pasiuntė į rusu apka
sus... Atsiųstieji vokiečių 
kareiviai pasirodė užkrėsti 
tifu. Tas buvo daroma 
tuo tikslu, kad užkrėtus ru
sų kareivius ta baisia liga.

me fronte.
Iš Berlyno praneša, kad 

ties Vloclavsku, 40 mylių at
stumo nuo upės Vyslos, įvy
ko didelis susirėmimas ir vo-

Europon. Sako todėl, kad 
Suvienytos Valstijos, Kana
da ir Australija to nenori, 
bet galimas daiktas, kad pa
lis japonai nenori važiuoti 
Europon. Jie jau atsiekė sa
vo, atsiėmę nuo vokiečių 
tvirtovę Tzing-Tau.

Vokiečių pranešimas.
Berlynas, 27 d. sausio. — 

Rusų kariumenė atakavo 
mūsų pozicijas į šiaurių-rv- 
tus nuo Gumbinės, vienok 
rusams nepasisekė. Ir kito
se Prūsų Lietuvos vietose 
buvę susikirtimų.

Menkesnių susikirtimų 
buvo netoli nuo Vloclavko. 
Čionai mums pasisekė.

Nieko svarbaus neįvyko į

Pranešama^

‘‘Atminkit šv. Elena”.

ant Elbos salos, bet iš ten 
jam pavyko pabėgti.

tai vokiečiai tose atakose nu 
stojo 2,UOU žmonių.

Austrijos kreiseris nu
skandintas.

Iš Vengrijos gauta žinių, 
kad Austrijos kreiseris užė
jo ant minų ir tuojaus nu
skendo. Kol kas nesužinota 
įei kreiserio vardas, nei kiek 
int jo buvo kareivių.

11 laivų nuskandino.
Iš Leipcigo gauta žinių, 

kad Vokietijos kreiseris 
“Karlsruhe” laike dviejų pa
skutinių savaičių nuskandi
no 11 prekinių laivų, kurie 
plaukiojo po angliška vėlia
va.

Smarkus musys tarp rusų ir 
turkų.

Iš Tifliso praneša, kad tre* 
čia diena eina smarkus mū
šy s tarp rusų ir turkų. Ru
sai dasigavo visai arti turkų 
apkasų. Laukiama durtu
vais badymosi.

Italija davė Turkijai ųltima*

Paskiausios žinios pranfe- 
ša, kad Italijos ministeriij 
taryba nutarė Turkijai duoti 
ultimatunųreikalaudama pa* 
Isiaiškinimo, kodėl ji suaręs* 
1 tavo Angluos konsulį, kuris 
buvo Italijos konsulio na
muose. _ e;

Jeigu Turkija savųr.(pasi
aiškinimu neužganėdins >1- 
talijos, tuomet Italija ap
skelbs jai karę.

Turkai vėl eina Egiptan 
Athenai. — 7 

kad trįs armijos korpusai 
maršuoja ant Egipto.

Rytinėj Prūsijoj.
Berlynas, 28 d. sausio. ~ j Londonas, 27 d. sausio.

. - . . . v. smarkiai Sekančio turinio telegrama
atakuoja vokiečių apkasus is buvo sustatyta Londono post

i ofise pasiuntimui Berlynan, 
kaizeriui Villiui II:

“Wilhelm. Imperatorius ir
Rex, Berlynas:— 

“Pasveikinimai jūsų gimi-
Ant Filipinų. Įmo dienoj. Atminkit šventą 

Manila. — Generolas No- Elena. Elbos dėl jūsų ne* 
.s”/ \
Kaip žinoma, ant šventos

vieta ir Rusų kavalerija

Rusija nesitaikys.
Petrogradas, 28 d. sausio.
Laike susirinkimo dūmos

dūktai nuo 1 d. vasario iš pri-į tarybos, kurioj dalyvavo ly- 
vatiškų rankų pereina į vai-Ideriai viešpataujančių parti 
džios rankąs. T “ 
bom leista paimti į savo ran
kas visą mėsos prekybą, f

Tas viskas daroma neva 
tuo tikslu, kad geriau su
taupius maisto produktus. 
Kitos viešpatystės spėja, 
kad Vokietijai trūksta mai
sto ir tuojaus prasidės ba
das.

ti- 
Miestų valdy-’jų, ministeris Sazonovas pa-
.c: : ...... .....i.^.i ....— i ........ ........sakė, kad pagal caro norą 

taikos patol nebus, pakol ne
liks nei vieno vokiečio rusu 
teritorijoj. Apart to, prie 
taikos ncdaleidžianti sutar
tis padaryta su Anglija ir 
Franci ja.

žiemryčių nuo Gumbines.' 
Didelis artilerijos musys ei-' 
na visame fronte rytinėji 
Prūsijoj.

jo bičiuoliai, tapo pakarti. ■ 
Juos apkaltino užmušime sa- Elenos salos buvo išsiųstas 
vo politiško priešo 1902 me
tais.

Laike korimo bijotasi i' 
monstracijų ir todėl sušauk
ta labai daug kariumenės. 
Bijomasi, kad demonstraci
jos įvyks laike laidotuvių.

šitas atsitikimas parodo, 
kad ant Filipinų labai nera
mu. Amerikos valdžia ten 
vis dar turi savo priešų.

Francijos imperatorius Na* 
poleonas. Tonais jisai mirė, 

de-(Pirm to, jis buvo išsiųstas

Kur randasi vokiečių gene* 
ralis štabas?

Sulyg pranešimo iš Am* 
isterdamo, vokiečių genera- 
liškas štabas įtaisė savo vy
riausią kvatiera Charleville. 
Francijos provintijoj.

Kad ne ginklu, tai liga.
Londono dienraščio “Daily 

Chronicle” korespondentas 
praneša žingeidžių žinių iš 
fronto nuo karės lauko .po 

w Va ršava. Pagal jo praneši - 
vakarus nuo Vyslos ir į ry- mus, tai per Vis ą paskutinį

vinciją Trentino.
Gauta iš Ryrn^ žinių, kad 

naujasis Vokietijos ambasa-| 
dorins užtikrino Italijos ka-; 
ralių, jeigu Italija i 
neutrališka, tai 
karei gaus dovanu Austrijos 
provinciją Trentino.

Bet Austrija apie tas do
vanas nieko nesako ir Itali
jos diplomatai netiki toms 
dovanoms. Jie sako, jeigu 
tik Vokietija laimės, tuomet 
jinai būtinai užpuls ant Ita-

2,000 vokiečių žuvo.
Vokiečiai vėl norėjo prasi

mušti pro francūzų-anglų I • 1 . • XT • T w _
--- i pasiliks e^es ^es ^Pres Ba Bass«*a* 
i“ pasibaigus Vienok» JU atakos nepavyko, 
nil Andriini K‘‘in iŠ PmVŽiaUS,

Lenkijoj kares pasekmes.
Petrogradas, 28 d. sausio.

— Ties Bodžimovu vokiečiai1
turėjo pasisekimus 23 ir 24 , lijos, kad atkeršijus už nepa- 
d. sausio, bet 25. sausio tapo dėjimą jai ir Austrijai.
rusų artilerijos atmušti ir Italijos “radikalų parti- 
rusai užėmė jų apkasus. jos” komitetas reikalauja, 

24 d. sausio rusu artilerija kad tuojaus būtų apskelbta
sulaikė vokiečių ėjimą visa* įkarę Austrijai.

os" komitetas reikalauja.

Australija žada pagelbą An* 
glijai.

Sydney, Australija, 28 d. 
sausio.—Australijos valdžia 
nranešė Anglijai, kad jinai 
dar gali suorganizuoti pusę 
milijono kareivių ir jeigu k 
rė ilgiau tęsis, tai ta
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Nebūk alkanas!
Veik visada socijalistiški 

laikraščiai rašo, . kad šioj 
“aukso šalyj” daug žmonių 
be darbo, neturi ką valgyti, 
alkani... Ir to visko priežas
tis mato tame, kad būrelis 
žmonių — turčių turi užgro
bę visus šios šalies turtus. Aš 
irgi iki šiolei, prisižiūrėda
mas kitų žmonių ir savo pa
ties gyvenimui, visada saky
davau, kad aš ir tu, skaity
tojau, esam be darbo, esam 
alkani dėlto, kad pasaulis 
negereai, neteisingai sutvar
kytas. Bet daugelis žmonių 
kaip nepatikėdavo abelnai 
socijalistiškiems laikraš
čiams, taip jau netikėjo nei 
man, ką aš sakydavau. To
dėl dabar aš kalbesiu taip, 
kaip kalba visi geri žmonės. 
Aš nurodysiu tau, skaityto
jau, ką reikia daryti, kad ne
būti alkanu. Tai aš sužino
jau ne nuo socijalistų, bet 
nuo gerų, protingų žmonių. 
Tik tu paklausyk.

Kada bedarbių atsirado 
daug ir vienam tik New Yor-i 
ke buvo 500,000 žmonių be 
darbo ir duonos, tada “geri 
žmonės pradėjo rūpintis 
kad surasti bedarbės prie-i 
žastis (mat, jos jiems dar j 
nežinomos) ir stengties ap
rūpinti bedarbius darbu ir 
duona.

Pirmiausia ėmėsi to darbo j 
žmogus turįs didžiausią gal
va

Priežastis žemės 
drebėjimo.

Visi gerai žinom, kad dva
siškąja žemės drebėjimą 
skaito dievo bausme. Ne 
vienas iš mūsų yra girdėjęs 
kunigus pasakojant, kaip 
Italijoj iš kalno išsiveržia 
dūmai su ugnia, tai kunigai 
pradeda melstis ir neša prie
šais tą išsiveržimą šv. Ago
tos ploščių, kad sustabdžius 
tą baisenybę. Iš tos priežas
ties Lietuvoj yra šventinama 
šv. Agotos duona ir vanduo. 
Kada gaisras iškįla, tai žmo- 
neliai neša aplink gaisrą tą 
duoną su vandeniu ir paskui 
meta į ugnį tikėdami, kad 
gaisras toliaus neis.

Tai vis prietarai ir mulki
nimas žmonių. Supranta
ma, dauguma ir dabartinį 
žemės drebėjimą Italijoj pri
skaito prie dievo bausmės. 
Ko gero, kad pa tri jotai ne
pasakytų, jog tai dievas nu-

būna dar ir vandens ūžtieji- Flammarijono sutaisytą ma-l randasi minėtos artimiau- 
mas. Patemyta, kad prade- žytį astronomišką atlasą sios prie mūsų žvaigždės, 
jus žemei drebėti, y"-----  -------- --------------------------
vanduo pasiduoda į kitą pu- poche”, Paris), kuris, reikia 
sę, bet greitu laiku ateina di- pasakyt, yra daugiau pamo- 
džiausios bangos ir užlieja kinantis, negu visi jo fantas- 
visus pakraščius. Būna ir tiški protaivmai apie pasau- 
tokių atsitikimų, kad van- lio pabaigą ir t. p.- 
duo užlieja miestus, kaimus | Tame atlase paduodama 
ir tam panašiai. Bet toki at- daugelis žingeidžiausių fak- 
sutikimai būna tik ten, kur tų atsakančiam paaiškini- 
arti vandens žemė dreba. |mui tik-ką minėto menkumo

Yra daugybė ir kitokių mūsų paprastų atstumo su- 
priežasčių, kaip tai: augštų pratimų. !
kalnų slinkimas ir t.t., bet pritinkančių i 
tokie atsitikimą; yra išim- Kanuolės kulka tini. - -i—j >

Vienok mūsų dvasiškija, geografiškos mylios į sekun- 
kuri visuomet yra priešinga dą, taigi 180 mylių į valandą, 
tikram mokslui, mulkina sa- ir kuriai reikėtų nedaugiau 
vo žmonės aiškindama, kad trįdešimts valandų aplėki- 
tai dievo bausmė, liepia [mui apie žemę, galėtų nulėkt 
jiems melstis ir duoti baž- ‘ ” ’ 
nyčiai aukų, kad dievas ati
tolintų tą bausmę.

V. Čibiras.

jūrose (“Atlas astronomique de atkreipsime skaitytojo aty-
■ 4- o i z*iLi ID n vii Irii zm %*z\ a 1 rZ ' z4 ri v\ 4* Xi z~» za 4-zxl-i w-i tminizxn i X

, Štai keletas čion 
pritinkančių sulyginimų. 

" lėkdama 
greitumu dvidešimtą dalį

VISATOS
erdveje

Wilsonas. Jis išaiški
no, kad bedarbės esti dėl ko
kių tai psichologiškų apsi
reiškimu. Bet tas, kas žin dėl 
ko, negelbėjo. Tuomet ėmė
si už to darbo žmonės su ma
žesnėms galvoms — New 
Yorko miesto valdžia. Ma
joras Mitchell paskyrė tam 
tikrą komisiją, kuri jau tik
rai turės padaryt tai, ką ne
padarė žmogus su didele

1 karės.
Vienok mokslas, tyrinėji- 

• n mai, visai ką kitą parodo. 
■ Žemės drebėjimą iššaukia į- 

k ’ [vairios priežastįs.
Męs žinom, kad Italija, tai 

(šalis vulkanų. Vienas iš di- 
idžiausiu vulkanų — Vezuvi
jus, kuris senovėj palaidojo 
net du miestu—Pompėją ir 
Gerkulą. Jau tuomet dvasi
ški j a pasakojo, kad dievas 
nubaudė žmonės už sugrio
vimą “žydų šventos bažny
čios”. Tie miestai išbuvo po 

(žeme aštuonioliką šimtme- v ♦ cių.
Mokslas suranda tris 

svarbiausias priežastis že
mės drebėjimo.

Žemės vidurys visuomet 
buvo labai karštas ir ten vis
kas tirpsta, bet jis pamažu iš 
viršaus aušta. Kadangi 
karštas- daiktas būna dides
nis, išsipūtęs, tai beauštant 
pradeda trauktis ir tuomet 
daug mažiau vietos užima. 
Reiškia, vidury žemės pasi
lieka tuštumos. O jeigu ten 
randasi tuštumos, tai, aiš
kus dalykas, viršutinė žemės 
dalis turi įlinkti. Bet tas da
rosi labai palengva. Vienok 
būna atsitikimų, kad vienoj 
ar kitoj vietoj įlužta žemės 
dalis ir iš to pasidaro žemės 
drebėjimas.

Yra pripažinta, kad žemės 
drebėjimą iššaukia vanduo. 
Kada būna dideli lietus ir

Amerikoniškas astrono
mas Robert Ball paskelbė

iki mėnulio į vienuoliką mė
nesių, iki saulės — į dvriiką 
metų, iki Jupiterio — į pen
kiasdešimts rftetų, 6 iki toli
miausios nuo mūsų planetos, 
Neptūno tik į 360 metų.

Tas jau duoda nekurį su-1 
pratimą apie tnilžiniškumą 
erdvės, kurią užima visatoje 
mūsų saulinė sistema. O 
vienok, kaip menka ta pati 
“milžiniška” erdvė, atsimi- 

įnus, jog tai pačiai kanuolės

dą ant pačios tolimiausios iš 
jų — Kapelius: 91 bilijonas, 
200 milijonų mylių skiria ją 
nuo žemės.

Šitos skaitlinės didumą 
mums padės suprast sekan
tis apskaitliavimas. Jeigu 
sudėti paeiliui, šalę vienas 
kito, 91 bilijoną mikroskopų, 
kurių kiekvieną reikia tūks
tantį sykių padidinti, idant 
jį matyti, tai tos smulkiau
sios mikroskopiškos esybės 
sudarytų liniją veik 86 tūks
tančių viorstų ilgio, t. y. be
veik pustrečio sykio apsuk
tų žemės kamuolį. Ir štai 
tokis skaitlius, bet ne mik
roskopiškų esybių, o geogra
fiškų mylių skiria Kapellą 
nuo mūsų planetos. O bet i 
gi, Kapella priskaitoma į tų 
žvaigždžių kuopą, kurios ar
timiausios prie žemės: 
gi matomų, < 

|mų paprasta akia, žvaigž
džių randasi dar daug to
liaus.

Yra žvaigždės, kurių švie-

Gal Dievas ir duos 
išmušti dantis 

vokiečiui.” 
(Feljetonėlis).

“Doviatas kariumenėj. P. 
K. Kasputis gavo laiškelį 
nuo p. R. Doviato, plačiai ži
nomo tarp Chicagos jauni
mo buvusio “Birutės” nario. 
Doviatas buvo sugrįžęs Lie
tuvon beveik prieš pat karę 
ir, žinoma, turėjo pastoti 
kariumenėn. Kiek laiko at
gal buvo pasklydęs Chicagoj 
gandas, kad jis esąs užmuš
tas. P. Doviatas yra 176-me 
atsargos batalijone, kuris 
stovi netoli Petrogrado. Į 
keletą savaičių tikisi eiti ka
irėn,—“gal Dievas ir duos,— 
rašo jis, — išmušti dantis 

”. Matyt, turi ge

bai mielaširdinga... Tik tie 
bestijos socijalistai neturi 
“gero ūpo” užtart caro ir 
mušt dantų vokiečiams. Da 
daug pabarimų “Lietuvai" 
reikės rašyt socijalistams, 
kad privertus turėt tą “gerą 
ūpą”. Bet ji nesitiki, kad jie 
prašytų dievo pagelbos bent 
kam “išmušt dantis”, todėl 
ji stengiasi publikai įkalbėt* 
jog tai prasti žmonės ir be 
“gero ūpo”. J. Kuolas.

viename New Yorko laikraš- kulkai, taip-pat greitai Ie
ty visą eilę apskaitliavimų kiant, reikėtų šešių milijonų 
atstumų nuo žemės įvairių metų, idant nulėkt prie arti- 
pasaulio kūnų — žvaigždžių miausios mums žvaigždės.

Tokiame atstume kulkos 
lėkimas pasirodo jau tikru

v

D-ro J. Šliupo ide,q 
paveldejas.

Iš p. J. Šliupo “testamen
to”, kuris tilpo “Laisvėj", 
mūsų skaitytojai jau žino, 
4<ad “Laisvoji Mintis” perei
nam rankas p. Z. Vitkausko.

Kas per vienas tasai Z. 
Vitkauskas? Apie tą ypatą 
kiek platesnių žinių suteikia 
T. Goris “Kovoje”.

“P-nas Z. Vitkauskas ligi- 
išiol dar nei karto viešai ne- 

. , 1 skelbė laisvamanybės. §a-
v. Doviatas visgi yra ! vo prakalbose ir prelekcijose 
šiokiu - tokiu milžinu pas'vengė paliesti kunigiją ir

Jeigu kiir ir •

Jįs nius, tai po slapivardžiu, kad 
; neužpykinus kunigų. P-nas 

lie die-1 Vitkauskas daugiausiai ben- 
dradarbiavo klerikališkiems 
laikraščiams. Laisvamany-

L kitų v°kiečiui
o ypač nemato- 1’4>ūpą • Taip rašo Lietu-

ir planetų. Išskaitliavimuo-1 
se remtasi daleidimu, jog tie

Yra žvaigždės, kurių švie- ,nfisų tautiečius^ nes; kitaip klerikalizmą. c __o------ --
sa pasiekia žemę per šimtus, al)1^ zniogutj jokios ži-[rašė laisvainaniskus straips- 
tūktasnčius, dešimtis tūks- ...... .
tančių metų. Bet tie atstu
mai temsta prieš tuos, kurie 
skiria mūsų planetą nuo 
įvairių žvaigždžių migioti- 
nių, tai yra čięlų spiečių vi
satos šviesuliu.

Yra m i gi o tinęs,

nios laikraštis nedėtų, 
ir kalba tautiškai - katalikiš- j 
ko milžino žodžiais: I 
vo pagelbos nesitiki išmušt 
vokiečiui dantų. Dievas su- __________ ________
taisys viską taip, kad mūsų bę, kiek teko patirti, jis lai- • 
Doviatas šmakšt ir išbarškįs ko už privilegiją sau pačiam 

laisvai manyti, o ne platinti 
i ją minioje, šituo svarbiau
siu atžvilgiu dr. Šliuno įpė
dinis griežtai skiriasi nuo 
savo palikėjo.

“Kaip minėta, dr. Šliupas 
retkarčiais taikydavosi su 
kunigais. O p. Vitkauskas 
niekados su jais nesipvksta 
ir nemato (bent ligišiol) pa
mato pykimuisi. Jis yra ša
lininkas taip vadinamo Vy- 
duniškio “prakilnumo” ir 
skaito neetišku kištis ne į sa
vo dalyką, į kunigų biznį. 
Valparaisiečiai sako, kad 
tokie klerikalų laikraščiai, 
kaip “Draugija”, “Mokslei
vis”, “Ateitis”., pripildvdavo 
p. Vitkauską dideliu džiaug
smu. Tatai ir šituo žvilgs; 
niu p. Vitkauskas skiriasi 
nuo dr. Šliupo.

“Dr. šliupas titulavo soci- 
j’Mistus “Markso išperomis”, 

i “bepročiais”, ’ “melagoma-

visus dantis vokiečiui. Be 
dantų mušimo jis negali ap
sieit ir “Lietuva” sako, jog 
tai jo geras upas. Tai ne

kurių 
šviesa, sklysdama greitumu 
veik 300 tūkstančių viorstų į 
sekundą, reikalauja penkių 
milijonų metų, kad pasiekti 
žemę. Perdėjus. tą atstumą 
į geografiškas mylias, męs 
gautume skaitlinę viršaus 60 
trilijonų; o toks skaitlius mi
kroskopų, kurių tūkstantis 
gali patilpti ant špilkos ga
lo, padarytų liniją nuo Sau
lės iki tolimiausios planetos 
— Neptūno, tai yra veik 600 
milijonų geografiškų mylių.

Jeigu nuo tokių miglotinių 
galėtume pamatytį mūsų že
me, tai jinai dabai* išrodytų 
tokia, kokia ji buvo prieš 
penkis milijonus metų.

Taip begalinis visatos*erd- 
vės plotas: jame nėra praė
jusio laiko, ir tolimiausia 
praeitis susilieja jame su šio 
momento dabarčia...

J. Stropus.

visatos kūnai suvienyti su “želvės (geležinė varlė, čera- 
žeme telegrafo vielomis. Ap- pokas) 
skaitliuota, kiek reikėtų lai* 
ko, idant elektros sriovė, ■— didesnis greitumas, __
niekur, žinoma, nei ant vie- arba elektros greitumas, kil
nos sekundos nesulaikoma,-- riems užtenka vienos aštun

tos dalies sekundos apibėgi- 
mui aplink žemės kamuolį. 
Bet ir tokiam greitumui rei
kėtų trijų metų ir astuonių 
mėnesių, idant perlėkt plotą, 
skiriantį mūsų planetą nuo 
artimiausios prie jos žvaigž
dės — Alfos, Centauro 
žvaigždyne. Spręskite gi, 
kokis turi būt tasai atstu
mas, atsiminus, jog šviesa į 
vieną sekundą prabėga apie 
42 tūkstančiu mylių. Tasai 
atstumas ištikrųjų didis; ji
sai lyginas?, aplamai sakant, 
keturiems ir pusė bilijonams 
geografiškų mylių. Ir tai, 
nepamirškite, artimiausia 
prie mūsų žvaigždė; kitos 
randasi žymiai toliaus: du, 
tris, dešimtį ir daugiau sy
kių, apie ką galima spręsti iš 
segančiu faktu:

žvaigždė Sirius randasi 
nuo mūsų planetos atstume 
17į bilijonų mylių; tos 
žvaigždės šviesa pasiekia 
mus į 14 metų ir 2 mėnesiu.

Betta — Centauro žvaigž
dyne, atstumas nuo žemės 
18.V bilijonų mylių, šviesa pa
siekia žemę į 15 metų ir 5 
mėnesius.

Vega — Kanklių Žvaigž
dy ne. atstumas — 27 bū Bo
nai, 230 milijonų mylių, švie
sa ateina į 21 metą ir 3 mė-

Jota — Didžiosios Meškie- 
leskopais ir kurių buvimą nes žvaigždyne, atstumas 31 
mums praneša tamsus, led (bilijonas myliu, šviesa atei- 

’ na nėr 24 metus ir 8 mėne
sius.

Ark tu rus,

skaitliuota, kiek reikėtų lai*
rėpliojimu”. Čia 

r e i k ai i n ga neiš m i e r u o j a i n a i 
. šviesos

perduotų telegramą ant tos 
ar kitos žvaigždės?

Reikia atsiminti, jog elek
tros sriovė į vieną sekundą 
gali perbėgti septynis sykius 
viela, kuri apsukta apie že
mės ekvatorių. Nedaugiau 
laiko reikėtų perdavimui te- 
legramo ant mėnulio. Kas 
link saulės, tai praeitų ne
mažiau aštuonių minutų, ko
lei elektros banga tą šviesulį 
pasiektų. Bet kaip menkas 
tasai atstumas sulyginant 
net su artimiausiomis prie 
mūsų planetos žvaigždėmis, 
paveikslan, “Alfa” Centauro 
žvaigždyne. Ne minutų, ne 
savaičių ir ne mėnesių, o 
vtyk keturių metų reikėtų 
elektros sriovei, kad perbė
gus viela tą atstumą, kuris 
skiria mūsų planetą nuo mi
nėtos žvaigždės. O betgi es
ti tūkstančiai žvaigždžių, 
kurioms elektros sriovė, ne
žiūrint viso jos greitumo, 
dar dabar negalėtų pranešt 
žinios apie Amerikos atradi
mą, nors ta žinia būtų pasių
sta tame momente, kada Ko
lumbas išlipo ant Naujojo 
Svieto krašto. Ir tokis at
stumas skiria mūsų planetą 
nuo žvaigždžių, kurias męs 
matome su teleskopų pagel- 

Būna žemės drebėjimas ir.ba, o kiek yra beribėj erdvėj 
nuo vulkanų.
kad vidurys žemės verda ir kiami net galingiausiais te- 
visuomet kunkulais veržiasi 
iš vulkanų. Bet kietoji že
mės žievė tuos kunkulus su
laiko. Tuomet iškįla “kova” 

I tarp tų kunkulų ir žemės

nutvėrė tam psichologiškam 
sutvėrimui už pat uodegos... 
Štai aną dieną aš pagavau 
didelę knygą, kurią parašė 
toji komisija, kada bedarbių 
klausimas jau buvo ištyrinė
tas. — Toj knygoj aš radau 
tokių gudrybių, kokių nei 
pats Saliamonas nežinojo. 
Toji knyga prasideda štai 
kaip :

Tu esi be darbo, alkanas? 
Kodėl? Todėl, kad tu esi ne- 
sumanus, netaupus, tu perki 
valgį svarais. Jeigu tu dir
bi, tai gali pirkti mėsą ir 
svarais, bet kada esi be dar
bo, tuomet pirk ant sykio vanduo negali subėgti į jū- 
daug.... pirk čielą jautį arba res tai dalis vandenio suei- 
kiaulę! Iš jaučio atmatų: i na į žemę. Žemėj randasikiaulę! Iš jaučio atmatų:[na į žemę. Žemėj randasi 
ragų, kojų nagų ir uodegos' tokių dalių, kurios sutirpsta 
tu galėsi pasidaryti skanų I nuo vandens ir, laikui bė- 
“stew”, ragų zupę ir kitką, j gaut, pasidaro urvai. Per il- 
tik pirk ant sykio daug, kiek £4.jaiką paviršius žemės rie
tu negali suvalgyti...

Taip jau tu gali pasidaryti 
skaniausius “saladus” iš ge
ros žąsies ar vištos, jei tik 
pirksi daug.

Jei tas dar nepatiktų, tai 
toj knygoj yra receptai, kaip 
tu gali pasidaryti sau skanų 
valgį iš įvairių liekanų....

Dabar New Yorko moky
klose ir ant gatvių dalina I 
žmonėms dykai tam tikrus kietosios žievės. Ir kada tie 
lapelius, kuriuose aiškina- kunkulai pakįla iki augščiau- 
ma, kad kiekvienas dar- šio laipsnio, tuomet žemės 
bininkas, ypač bedarbis, nu- žievė susijudina ir pradeda 
sipirktų tą knygą.

Nebūk alkanas! Pirk, jei-

| išsilaiko ant tų urvų, prade
da griūti ir pasidaro katas
trofa.

Pripažinta, j visatos kūnų, kurie nepasie- nesiūs.

drebėti.
Žemės drebėjimai būna vi- 

gu ne jautį, tai nors ta kny- same pasauly., Y ra paštete- 
gą. ta, kad nuo 1850 iki 1857 me-

Kada aš peržvelgiau tuos tų [vyko įvairiose šalyse ne
lieptus, tai man prisiminė mažiau, kaip 4,642 žemės 
anų laikų iusė Severova, ku- drebėjimai. _ Vienas iš bai- 
ri patarė badaujantiems kai- šiaušių žemes drebėjimų bu- 
miečiams virti zupę iš šieno, vo vakarinėj Indijoj 1692 
nes tokiu būdu galėsiąs

gą.

Vienas iš bai

nes tokiu būdu galėsiąs ir metais. Tuomet žuvo tūks- 
arklys paėsti ir tam mužikui tančiai žmonių. _ 1870 m. į- 
kaimieČiui. busiąs pilvas pil-|vyko baisus žemės drebėji- 
nas, kaip bubnas... imas Fokijos rajone, netoli

Bergai tu, skaitytojau, (Graikijos. Tuomet tapo iš- 
pasakysi, kad pas tave nėra naikinta daugybė miestų, 
pinigų? Et, kam tau tie pi-.kaimų ir žmonių; tas žemės 

‘ ’ drebėjimas tęsėsi per tris
metus, nuolatos atsikartoda
mas. Per pirmas tris die
nas žemė drebėjo 86 tūks
tančius sykių.

90 nuošimčių įvyko žemės 
drebėjimų sekančiose šaly
se: ant salų vakarinėj daly 
Indijos, Viduržeminėse jū
rose, ant Kaukazo, Gimala-

nigai, jeigu tu gali nusipirkt 
daug!... Kada tu dirbsi ir 
turėsi pinigų, tada galėsi 
pirkti svarais, bet kada ne
dirbi — pirk daug...

Tai mat, ką aš norėjau tau 
pasakyti. Jeigu tas patari
mas tau nepatiktų, tai tu ant 
manęs nepyk, bet ir kito ne
klausk. Taip sako visi geri . 
žmoifes, geri tautiečiai, ir aš jaus kalnuose, Californijoj, 
nuo jų tai sužinojau, kokiu Ramiamjam vandenyne, Ja- 
b^du tu gali ai- ponijoj ir Indijoj
Jdo< Barabofiius. Iškilus žemės drebėjimui,

*

Bedarbių diena
12 d. vasario visoj Ameri

koj atsibus didžiausi bedar
bių mitingai ir demonstraci
jos. Ta dieną šios šalies dar
bininkai viešai išreikš savo 
protestą prieš tą bjauriąją 
išnaudojimo sistemą, kuri 
neužtikrina proletarams nei 
juodos duonos kąsnelio. Tą 
dieną šios šalies darbininkai 
viešai parodys plačiai visuo
menei vieną iš didžiausių 
žaizdų kapitalistiškos tvar
kos - bedarbės žaizdą. Rei
kia tik pasirūpinti, kad-pro-

HlUlUo pi ctllvocV VcVlllolįOj Itu i 

užtėmi jami pėdsakai ant fo- 
tografiškų plėvelių!

Dangaus fotografija ati
dengia nesuskaitliuojamas Ii jonai mvlių, šviesa pasiekia 
daugybes šviesulių,. I 
neprieinami jokiems teieško- sius.
piškiems tėmijimams, ir tų j H am m a — Drakono 
šviesulių atstumas nuo mūsų žvaigždyne, atstumos 49 bi- 
taip begaliniai didelis,jog nei Ii jonai mvlių, šviesa ateina 
iki vienam jų elektra iki šigl 'per 35 metus ir 9 mėnesius.

tė — tai geras upas. Jeigu 
kas ateitų į “Lietuvos” re
dakciją ir išmuštų redakto
riui dantis — tai būtų gero 
ūpo žmogus, ar ne? Jei mu
šimas dantų yra geru upu, 
tai, turbūt, kad taip. Nevel
tui ir pereitais metais “Lie
tuva” matė esant gero ūpo 
žmones, kurie sumušė Per
kūną. Jūs, “Lietuvos” skai
tytojai, taip ir atsiminkite, 
kad ji mokina jus kultūros, 
kelia civilizaciją...

“Lietuva” iš karės nesi
piktina; karė jai išrodo rei
kalingu dalyku; ji nedrįsta 
išsitart, kad kares surengia 
turčiai ir valdonai savo nau
dai, o muštis siunčia varguo
lius žmones. Jei tie vargšai (“bepročiais”, 
priversti yra dalyvaut sker-Inais” ir tt. Vitkauskas tais 
dynėse ir negali pasiprie- meiliais žodeliais soiejalistų 
šint, jų reikia pasigailėt ir j da rnevaišino, bet per kuni- 
jieškot būdo, kad ateity taip gų ir tautininkų laikraščiu# 
nebūtų. Bet jei pats karei- jau pusėtinai daug yra pri- 
vis, nežinantis kam ir už ką rašęs šlykštumų apie socija- 
jis eina žūt ar kito žudyt, listus, ypatingai apie drau- 
—j.---- . valparaisiečius. Dar

prigulėdamas prie Valparai
so lietuvių socijalistų kuo
pos, o jau dėvėjo socijalistų# 
pev Meriknlu organus.

“Ne, Vitkauskas nėra tai. 
Šliupinis, bet greičiau Širvy- 
dims - Balutims typas.

“Tokį didelį užsitikėjimą 
sudėdamas į p. Vitkauską* 
dr. šliupas arba permažai 
informacijų apie jį turėjo 
arba gal patsai išsižadėjo sa- - 
vo senojo laisvamaniškojo 
veikimo ir tapo išpažinto- 
jum tojo naujo pasyvio “lai- 
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geidžia, kad dievas jam pa
dėtų “išmušt dantis vokie
čiui”, tuomet į tokį idijotą 
arba tamsuolį reikėtų su pa
nieka atsinešt ,nurodyt, kad 
randasi kvailų ir žiaurių 
žmonių iš lietuvių tarpo, ku
rie geidžia “išmušti dantis 
vokiečiui”, patįs nežinodami 
už ką, ir geidžia “išmušt 
dantis vokiečiui” dėl caro 
naudos ir galybės, kuris Lie
tuvą kankino per amžius.

Ir už ką mūsų Doviatas
testas būtų išties grandio- nori išmušt dantis tam bied- 
ziškas, kad proteste daly- nam vokiečiui? Ar už tai,

atstumas 33 bi- minios.
, r- • ■ ..................................

kuiie ,mus per 25 metus ir 8 mene- sinaudodami bedarbių die-

negalėtų priduot žinios apie 
Kristaus užgimimą, nors 
nuo to laiko ir praėjo jau lijonni mvlių, šviesa 
1895 metai, t. y. apie šešios- per 50 metų.
dešimtįs milijardų sekundų. Kapella. — Vežėjo 
Elektros sriovei, kuri apie dvne, atstumas 91 bilijonas 
žemę apibėga septynis sy-1"' ””— —’’ y—•---
kius į vieną sekundą, pasiro- 
rodo negana 60 milijardų se
kundų, idant perlėkt erdvę, 
skiriančią mūsų planetą nuo 
tu dangiškų žiburių, kurie 
palieka savo žymes ant foto- 
grafiškos plėvės, nors patįs 
ir nematomi net per geriau
sius teleskopus. Bet kas 
galėtų užginčyti visatos kū
nų buvimą ir dar toliaus erd
vėje — taip neapsiekiamai 
didelė ir beribė visata...

Poliariškoji, arba Šiauri
ne žvaigždė, atstumas 63 bi- 

ateina

vautų plačiausios darbiniu- kad jis leido lietuviams per-isvnmanizmo”, kurį išpažįsta
1 _ _ _ za rrti imlxnXi n i n m Annn rln in tniij-ivnvi Lr

Susipratę darbininkai, pel

nos proga, turi nurodyti sa
vo tamsesniems, labiau atsi- 
likusiems broliams, dėlei ko
kių priežasčių vieni turi 
vilkti amžiną jungą, o kiti 
paskendę aukse.

Lietuviai darbininkai 
taip-pat jau pradeda. reng- 
ties prie bedarbių dienos ap- 
vaikščiojimo. Štai, IV rajo
nas L. S. S., kurio konferen
cija įvyko 24 d. sausio, nuta
rė, kad visosikuopos pareng
tų speciales prakalbas.

Brooklyno unijistai ir so
či jalitsai taip-pat nutarė su-

bėgti rubežių ir nešaudė jų, didžiuma mūsų tautininkų 
kaip šaudo Rusijos kareiviai 
bėgantį per rubežių žmogų?
Mažu ir Doviatas turėj(vper- 
šokt Į Vokietiją, kad pasislė-

Tarpe vokiečių 
socijalistų.

Tarpe vokiečių a socijalistų 
prasidėjo gana smarki savy-

D 
200 milijonu myliu, šviesa 
pasiekia žemę per 71 metą ir 
8 mėnesius.

Tokie tai tie atstumai, ku
riuose randasi a r ūmiausios 
prie žemės žvaigždės, arti-

■ miausing kitų sistemų sau-[rengti didelę demonstraciją, 
lės. Šviesos greitumas, ku-1-“ - - " - •
ris nrabėga i sekėm d ą anie 
tris šimtus tūkstančiu viors- 
tu, ir tas pasirodo nežvmiu 
'šitokiuose plotuose, ir jam 
|reikalino*a ne vienos dešimt-

11 metis, idant perlėkti tims bi- 
Jeigu kas panorėtų įgauti lijonus myliu. Tegul užgęs- 

šiek-tiek aiškesnį supratimą,; ta dabar. njaveikslan,’šiouri-
kaip menki mūsų paprastiV nė žvaigždė. ir ant žemės a- 
atstumų įsivaizdinimai, pa- pie tai pati

25 d. sausio atsibuvo kriau
čių, preserių ir merginų uni
jų mitingas ir, išvien su soci- 
jalistais, nutarta prisidėti 
prie bedarbių dienos ap- 
vaikščiojimo.

Geistina, kad ir visur ki
tur pradėtų panašiai veikti.

lyginus su neapimama visa4 
tos erdve, tam užtektų per
žiūrėti, paveikslan, nors

tu tik po nenkiu- 
Tdant. dar 

apklaus jsivaizdinti kolosa- 
liškumą atstumų, kuriuose

dešini tu rjetu. 
nokinus įsi

Kasdieninę duoną užsi
dirbk pats, o apie druską ne
sirūpink — pasudys tau kiti*

da į Ameriką važiavo?
Ar už tai reikia “vokiečiui . tarpinė kova. Dalis socija- 

dantis išmušt”, kad nuo lie-, listiškų darbininkų stoja už 
tuvių nereikalauja pasportų, j Partijos valdybą ir už reich- 
kada jie per ten važiuoja į stago atstovų daugumą, bal- 
Amerika ir apsistoja kartais savusius už karės kreditus, 
ant ilgai? Ikita gi dalis aiškiai palaiko

Mažu už tai reikia “išmušt Karolių Liebknechtą, di- 
dantis vokiečiui”, kad jis lei- džausią karės priešą, 
do spausdint ir gabent visur 
lietuviškus raštus, kada Ru- los r_____ , ___
sijos valdžia nudė kalėji-'buvo didelis partyviškas su
muos, šaldė Sibire .'ir korė sirinkimas, kuriame dalyva- 
tuos lietuvius,, kurie • nors vo daugiau tūkstančio drau- 
maldaknyges ir elemento-1 
rius drįso nlatint? |

Mes norėtume žinot, už ką šalininkas ir K. Liebknecht 
vokietvs daugiau prasikal
to Doviatui, “Lietuvai” ir jų 
pasekėjams, negu rusais.

“Lietuvos” redakcija se
niai jau kolioja sociialistus 
už nekvietima eit ir “išmušt 
dantis vokiečiui”. Ji ir tūli dalyvavo taip-pat labai daug 
kiti tautiški ir katalikiškai -1socijalistų, — kalbėjo karės 
tautiški laikraščiai maldau- šalininkas Scheidemann ir 
ja dievą, kad caras laimėtų karės priešas F. Mehring. 
ir J jetuva liktų pn io mMa-. Susirinkimas karščiausiai 
širdinga globa. O juk ji la- i pritarė Mehringui.

MM
*5

Paryžiaus dienraštis “Go- 
” praneša, jog Berlyne

gų.
Dawid — karė#

— karės priešas. Beveik 
visas susirinkimas karščiau
siai plojo drg. K. Liebknech- 
tui, tuomi parodydamas, jog 
jam prijaučia.

Kitame mitinge, kuriame
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juos sunku vežioti;

tankiai, kaip męs juos vadi-
“laimingi”, žinoma,

Pasek-
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Daktaro, paša 
kojimas.

(Iš “Ryg. Nauj.”).

Daug esu klausęs pasako- 
g”mų, daug skaičiau knygų ir 

tikraščių, bet man niekas 
taip nepatikdavo klausyties 
ar skaityti, kaip pasakoji
mai bei aprašymai daktarų. 
Mat dakrarų žinyboje yrą 
visas žmogaus gyvenimas, 
nuo pat jo užsimezgimo, ligi 
paskutinio atsikvėpimo.

Dabar karės laike man la
biausiai patiko šis “Daktaro 
pasakojimas”, kurį kam tik 
pasitaiko, stengiuosi per
skaityti.

tZSS^S^S- žinios iš Lietuvos
gos kulkos, prirengtos su 
sprogstamaja medžiaga. Su- 
sidavus į kietesnes kūno da
lis, pavizdin—kaulą, tos kul
kos sprogsta, jau pačiame 
sužeistojo kūne ir sprogda
mos ardo didelius jo šmo
tus; žaizdos užtat nuo jų iš
draskytos, nelygios, nešva
rios ir labai ilgai negyja. Ne
retai tokia susprogusi kulka 
skeveldomiS išlenda iš kūno 
keliose vietose ir tuomet ta 
viena kulka turi vieną mažu
tę įlendamąją skylelę ir ke-

LAIŠKAS Iš VILNIAUS.
Aš ir vėl apsigyvenau Vil

niuje. “Liet. Žin.” eina da
bar tik tris kartus savaitėje, 
vienok po Naujų Metų žada 
eiti vėl kasdien, jei karo lau
ke laimėjimai kryps mūsų 
pusėn ir vokiečiai neįsilaužš 
vėl į Lietuvą.

Pragyvenimas Vilniuje 
gana smarkiai pabrango. 
Mat, dėl karo apsunkintas 
produktų ir šiaip reikalingų

Alsėdžiai, Teisių pav.
čianykščiai žmonės nete

ko daug arklių. Gavę kvi
tas, jie bėdavojasi, kaip gau
ti pinigus, nes Telšiuose pi- 
nigyno nebėra, o Panevėžys 
toli. Kai-kurie kalbasi, ar 
negalėtų kvitas nusiuntus iš
gauti pinigus per pačtą, al
gai reikės nusiųsti žmogų.

Laikraščių pirkti atski
rais numeriais čia negalima 
gauti.

KAIP VOKIEČIUS IŠVIJO 
IŠ NAUMIESČIO?

(“L. Ūk-kas”).

bas plačias, išardytas, išlen- 
damasias.

Baisus tų kulkų sužeidi
mai jau seniai kreipė atydą 
kariaujančių valstybių, to
dėl valstybių seniai buvo nu-, - . .v T, „ _ -.
tarta ir pasirašyta karėse jų y.Į,atTAaJ..’LI 
nebevartoti; šiandien gi ina- 
tome, kaip “kultūringos” i 
tautos grįžta prie barbarų, 
laikų. Vos karei prasidėjus, |£ 
męs jau tankiai girdėjome 
kad mūsų priešai vartoja ne 

•teisotus karės įrankius, vie-

“Darbuodamies tris mėne
sius vienoje karės ligoninė
je, truputį nuo karės lauko 
nuošaliai, męs, daktarai, taip 
pripratome prie dejavimų ir 
žaizdų, kad ir tos pačios 
žaizdos išrodo nebeįdomios 
ir tarytum, neskaudžios. Ir 
nieko tat nuostabaus; juk .
kareiviai karės lauke pri-1 nok nepasitaikydavo vis pro- 
pranta prie kulkų zvimbimo, ’ge.^savo akimis jų pamatyti, 
granatų sprogimo, ir pačia-1 Išiminėti užsilikusias žaiz- 
me mirties glėbyje veikia be i dose kulkas tenka gana tan- 
baimės. Tečiaus iš visos 'kiai; dalį jų ima atminimui 
žaizdų juros tenka neretai patįs kareiviai, kuriems tos 
matyti ištisą eilę tokių, ku-;kulkos “dovanotos”, dalis-gi 
rios savo ypatingumu ir į-1 patenka gydytojams taipgi 
statymu žymiai skiriasi nuo atminimui. Kartą vienas 

gydytojų išlupęs iš sužeisto
jo kulką, Įsidėjo ją sau kiše
nėn. Atsikėlus ant rytojaus 
ir besitaisant jam, staiga 
kambaryje pasigirdo šautu
vo balsas. Visi persigando, 
dairosi vienas į kitą, nesu
prasdami, kame dalykas. Tik 
kuomet buvo surinkta ir iš 
sienų išlaupyta dešimts šmo- 
telid susprogusios kulkos, 
supratome, kame dalykas: 
minėtoji kulka buvo sprogs
tamoji ir susprogo, išslydus 
iš kišenės ant aslos. Po to 
atsitikimo jau atsargiau 
reikdavo knisties po žaiz
das; be to pradėjome tas 
kulkas pažinti, nes jų galai 
truputį suploti; šiaip jau 
ni.ekuom beveik nesiskiria 
nuo paprastų kulkų.

Sunkų įspūdį daro sužeis
tieji galvon ir nugarkaulin, 

m o ir išlindimo vieta, vienok Į tai yra, į smagenis. Daugu- 
kulka, sutikdama įvairaus;ma jų lieka karės lauke; 
stangumo kūno elementus; daug nepasiekia mūsų ligo- 
(dalis), išsiraizgo ir išsikrai- nines; juos sunku vežioti; 
po, tarytum gyva, ir išlenda tie gi, kurie mus pasiekia — 
oran. Kuomet šaudo karei
viai, gulėdami ant žemės, pa- name 
sitaiko, jog kulka išaria pa- sulyginamai nevisi 
viršiui nugaros ilgą vagą mes smagenų sužeidimo pri
rietomis čiauždama pavir- dera nuo vietos, kurią sužei- 
iiui, vietomis slėpdamosi po 
oda, tai vėl su pertrūkiais, 
tarytum, kurmis po pievą. 
Pasitaiko ir taip, jog viena 
kulka padaro paviršiui ketu
rias, ar šešias skyles.

Vieni sunkiausių sužeidi
mų, kurie labai ilgai negyja 
ir kankina lio-oniim. tai žaiz-

nors tie patys produktai ir 
kiti daiktai provincijoj visai 
nebrangiai parduodami.

Vilniuje yra gana daug 
pabėgėlių iš Suvalkų gub., 
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tų. Nekuriu padėjimas la
ibai sunkus, nes jokio užsiė- 
'miino nei šiaip darbo nebe- 
Igali sau surasti. Vienok, 
spaustuvių darbai dabar 

įpie Kalėdas biskį pagerėjo^ 
nors ir ne pilnai kaip pir
miau.

Aš vis rengiausi važiuoti 
Suvalkijon aplankyti karo 
nuteriotų vietų, bet besi
trankydamas po Rusiją pu-

Papilė, Šiaulių pav.
Spalių 26 d. klebonijoje at

sibuvo visuotinas “Blaivy
bės” narių susirinkimas, 
kuris paaukavo iš savo 
kasos Raudonanmjam Kry
žiui 15 rub., o susirin
kusieji sumetė 14 rub. 47 
kap. Kasoje liko pinigų 31 
rub. 46 kap: Tokią mažą ka
są “Blaivybės” skyrius tetu
ri todėl, kad jis tik šią vasa
rą teįsikūre. /

Rugpjūčio mėnesyj vals
čiaus sueiga paaukavo Rau
donajam Kryžiui iš atsargos 
pinigų 500 rub.

kitų žaizdų ir ilgai stovi dak
taro akyse. Mums, dakta
rams, kiek arčiau to dalyko 
stovintiems, jos gana leng
vai išaiškinamos, vienok, 
manau, indomu bus ypač da
bar kitiems žinoti. Tad pa
siklausykite:

Paimsim nors tokį sužei
dimą: kulkos įlindo nugaron 
iš užpakalio, išlindo gi prie
šakyje. Nieko iškarto, ro
dos, įstabaus, vienok* giliau 
jos taką ištyrus, pamatai, 
jog nei vienas iš vidurinių 
organų nesužeistas, nes kul
ka lindo vos po pačia oda,ap
juosė, kaip juosta, pusę žmo
gaus kūno ir išlindo oran, 
sulyginamai mažai paken
kus. Arba vėl: kulka įlindo 
į stibinkaulį (bendro), išlin- 
do-gi kakle. Nešęs ne ant 
vienos linijos randasi įlindi-

dė kulka, nuo to, kokius cen- 
ti’us ji pagadino: tai ranką, 
tai koją, kiti apkursta, ap- 
inka, nustoja kalbos, proto 
ir tt., nekalbant apie užkrė
timą smagenų plekšnių ir 
nacių smagenų, kraujo nu- 
bėgimą ir pagaliaus mirimą

ponfni ”,

Šeduva, Šiaulių pav.
Lapkričio 28 d. vakare su

sirinko vienon gričion vaiki- 
sėtinai subankru tinau/ypač nai ir merginos ir surengė 
kad kai-kam buvau privers-1 vakaruškų su šokiais. Kai
tas teikti pagelbą.Reikia dar mynai pasipiktino, kad visur 
ir tą turėti doųioj, kad per liūdnumas ir ašaros, o čia 
Kauną gelžkeliu nebeleidžia- vakaruškas rengia. Apie va
rna važiuoti, o aplinkiniais karušką jie pranešė vietinei 
keliais, esant taip jiems da- policijai, kuri visus išvaikė, 
bar išbiauriotais, labai sun-jTaip-pat ji prigrūmojo, kad 
ku. Gal kada vėliau ir pa
vyks ten nukeliauti. Dabar 
prisiklausau visokių baise
nybių pasakojant nuo pabė
gėlių. Tas visas jų kalbas 
nurašyti sunku.

Išpradžių, karui prasidė
jus, buvo gana didelė suiru
tė ir lyg susimaišymas tarp 
žmonių pastebimas, ypač per 
pirmas karo dienas, kuomet 
pasirodė pirmieji sužeistieji.

Tuomet prisirinkdavo prie 
stoties tūkstantinės minios 
žiopso to jų. Dabar jau ne
taip. Matyt, jau apsiprato, 
kaipo su būtinu likimo pa
skyrimu. Laikraščius ir ex
tra leidžiamas telegramas 
kur kas pirkdavo smarkiau, 
net keliatą kartų per dieną. 

Dabar žmonės su didžiau
siu nekantrumu laukia karo 
pabaigos. Jau visiems pra
deda atsibosti.

Tiek tuo kartu. Rašyk 
tankiau. Gal galėtum pri
siųsti bent kokį numerį ko- 
kio-nors angliško laikraščio 
arba “magazino”. Mat ma
no visi Maupasan raštai Šir
vintoje sudegė. * Aš vis ne
prisirengiau iš ten parsiga
benti. Kartu dingo ir dau

areštuosianti visus tuos, ku
rie mėginsią dar susirinkti. 
Tokiu jaunimo pasielgimu 
daugelis pasipiktino. Kuo
met lapkričio 30 d. “Blaivy
bės” skyriaus taryba prane
šė apie rengimą per Kalėdas 
vaikų eglaitės, net susirinki
me pasigirdo protesto bal- 
asi, kad šįmet nereikią ir 
vaikams elglaitės. Girdi, 
nesmagus dabar laikai.

Karas padidino skaityto
to jų skaičių. Taip į Lu- 
košaičio krautuvę prieš ka
rą pareidavo tik “Lietuvos 
Ūkininko” 3 egzemplioriai, 
daugiaus jokių ir tie dažnai 
pasilikdavo neišparduoti. 
Dabar gi pareina į krautuvę 
“Liet. uKininko” 10 egz., 
“Rygos Garso” 25 egz., “Lie
tuvos Žinių” 6 egz. ir “Vil
ties” 6 egz. žodžiu, kiekvie
ną savaitę išparduodama 
apie 70 ir daugiaus ekzem- 
pliorių . 'Daug buvo tokių 
sodžių, kur nęjo joks lai
kraštis, o dabai- vargu tokį 
berastum. Matyt, karu žmo
nės įdomauja, todėl gal ne
vienas tamsuolis supras lai
kraščių nadclą. Pas mus 
žmonių ūpas ramus. Matyt, 
laikraščiai prašalino plepa-

giau knygų ir net rankraš- lūs ir visokias baisenybes.
(Tąsa ant 7 pusi.).Gaila.

Vokiečiai, užslėpę kanuoles už namų ir medžių, lau kia pi isiartinant priešą

(Pabaiga).
Štai viena žmonelė kasa darže bulves, ki

tos neša iš Šešupės vandenį, kiti vėl šiaip jau 
vaikštinėja arba sustoję klausosi šaudymos.

— Mamyte! Mamyte! — rėkia praei
damas pro Šalį vokiečių kareivis - lietuvis 
bulves kasančiai bobeliai. — Eik namo, nu
šaus !

— Kam gi sūneli, šaus mane seną! Juk 
ne į mane ir taiko!

— Vas sagst du — klausia lietuvio-ka- 
reivio kiti jo dratigai-vokiečiai.

Tasai paaiškina. Kareivai juokiasi, 
trauko pečais ir skubi pile savo darbo.

Kitur žiopsi pulkelis vyrų.
— Ko vėpsote? ! Geriau lyskite į rūsį! 

— pataria kareiviai.
— įlysti nesunku, bet ką gi matysi įlin

dęs? — atsako vyrai kareiviams.
Šūviai girdisi dažniau.
— Tėvai, tėvai, eik namo! — šaukia 

žmona savo vyrą, — gana tų tvorgalių ran
kioti; susirinksi kitąsyk. Dar pašaus...

— O ką gi veiks pašovę? — ramiai at
sako senis rankiodamas kareivių sulaužytus 
tvorgalius.

— O ai* nežinai, kad anąsyk mieste nu
suko žydukams galvas?!...

— O ar jiems šautuvais ir nusuko? Ga
lop, kam varvino parkos po langu snarglį?...

— O ar nepašovė tasai oreplanas aną
syk miesto pirklį — prūsą? — gązdino boba 
savo vyrą toliau.

Bet ii* čia senis randa atsakymą.
— O kam gi užrietęs galvą vėpsojo kur 

nereikia? Kur nereikia nevėpsok...
— Šautuvų kulkos tai niekis! — kalbėjo 

priemiesčio gyventojai, bet kaip ims vokie- 
čia iš savo tų baisenybių — armotų siunti
nėti rusams paneles, o tie vėl pradės baubti, 
tai jau bus ištiesų strukai.

'Vakarop praeidamas užėjo pas mus ka
reivis - lietuvis nuo Klaipėdos. Nors buvo 
matyti, kad ir žmogus doras ir lietuvis su
sipratęs, bet vis tik jauti, kad tai ne mūsų 
puses kareivis. Bet neką padarysi: svetį 
lauk nevysi — reikia jį priimti žmoniškai 
Mums su juo apie šį bei tą bešnekučiuojantį 
staigu pradeda traukti rusų linkui pulkai 
vokiečių, apsivilkusių kaži-kokiais mėlynais 
rūbais.

— Kas tai bus? — klausiame savo sve
čio.

— Vysim rusus! Perdaug jau jie pra
deda mums įgrįsti! — atsako jisai.

Vokiečiai susistatė anuotas prie-pat 
priemiesčio, arklius gi atkabinę nuo anuotų 
suslėpė už triobų ir medžių.

— Mėlynieji vokiečiai pradėjo piškint į 
rusus iš šautuvų. Tie, supratę, kad juos jau 
nejuokais pradeda erzinti, atsako dešimtį 
sykių smarkiau.

Žmonelės, matydami, kad jau čia ne
juokais rengiamasi mu šties, o ypač pergąz- 
dinti armotų, pradeda nerimauti ir bėgioja, 
it kiškeliai, iš vienos vietos į kitą, nebežino
dami, kur slėpties. Vieni lenda į pirmiau 
pagamintas duobes, kiti bėga į mūro namus. 
Bematant daug jų priėjo ir į mūsų rūsį. Tik 
staigu vokiečiai vienąsyk, kitąsyk iššovė iš 
armotų. Langai ir sienos sudrebėjo, o žmo
nelės iš išgąsčio net pritūpė. Rusai atsakė 
daug smarkiau. Lygiai, kaip perkūnui 
trenkus pasipila smarkus lietus, taip ir čia 
anuotoms iššovus pasipylė šimtai, tūkstan
čiai šautuvų šuyių.

Aš nė nepasijutau, kaip atsidūriau rū
syj. Ten radau jau visą pulką bobelių ir vy
rų. Bobelės bandė užsidegti grabnyčios 
.žvakę ir šaukties dievo, bet vos minutėlei 
šūviai aprimo, jos tuojaus puolė ant vargšo 
prūselio, irgi pasislėpusio rūsy j. Rūsyj nors 
ir netaip girdėjosi šaudymos, bet vis tik iš
rodė, jog lauke siaučia pragariška viesulą su 
perkūnijomis, žaibais ir griausmais. Ar
motų trenksmas, šautuvų poškėjimas, kulkų 
dūzgimas, švilpimas, niūniavimas daro tokį 
ošimą, kad žmogus nustoji ir sąmonės ir 
baimės. Netoli mūsų sprogo apmotos šovi
nys. Rūsyj esantieji pradėjo rengties prie 
mirties. Aš žiūriu per mažutį rūsio langutį 
į gatvę. Vokiečiai bėga tai šen, tai ten. šau
dymos netilsta, bet dar labiau didėja. Kuo
met smarkiau sutrinksi, aš ūmai langutį už
kemša pagalviais, aptilsta, — vėl palengvė- 
liais padarau plyšį ir per jį žiūriu.

Bet kas tai ?!... Vokiečiai skubinai pra
deda vežties šalin savo armotas. Ant jų 
sumesta kraujais apsipylusių kareivių. Pas
kui bėga mėlynieji, pilkieji ir kitokie pėsti-

ninkai. “Vokiečiai bėga!” Męs iš džiaugs
mo kuone pradedame rūsyj šokti. Galop 
jau bent pasiliuosuosim nuo tų įgrisėlių! O 
jau ir vargina jie mus bene trečią savaitę.

Šaudymas mažėja. Lendame iš rūsio 
laukan.

Vokiečiai jau baigia bėgti. Vargšai tu
ri iki juotos bristi per Šešupę ir dar sku- 
binties!... Priemiestyj kur-ne-kur guli už
muštas ar sunkiai sužeistas vokietys arba 
stimpa pašautas arklys.

Mūsų svečio nebėra; jis pabėgo drauge 
su vokiečiais, net ir durų neuždarė...

Po kelių minučių męs jau linksmi svei
kinome rusų kareivius, kurių buvome ne
juokais išsiilgę. Vaišinome juos paskutiniu 
duonos kąsniu, kuris dar išliko nuo vokie
čių ėdrumo. Sakykit ko nesakę, o tos pil
kos, paprastos rusų rudinės mums buvo 
daug meilesnės už vokiečių gelumbes...

— Rusai įpėdinai besivydami vokiečius 
išvijo juos ne tik iš Naumiesčiu bet ir iš jų 
miestelio — Širvintos.

Tiesa, neskaitlingieji naumiestiečiai tą 
vakarą lengviau atsiduso, bet nežinojo 
vargšai, kad netrukus jie turės iškęsti dar 
baisesnių vargų: jų miestas tapo pusiau iš
degintas, išgriautas, o jie patys ne tik paliko 
elgetomis, bet net ir pastogės galvai pri
glausti nebeturėjo...

Zigmas žviksas.

IS MANO DIENINIO

Lapkričio 15 d., savaitė algai važiavau 
per Suvalkus. Suvalkai mažai nukentėjo 
nuo karo — nesimato sugriautų ir sudegin
tu triobu. ♦. *

Važiuojant keliu į Pilipavą, kelias kal
nuotas — kur tik akis siekia vis kalnai, šim
tai augštesnių ir žemesnų kalnų vienas prie 
kito; kai-kur tarpkalny ežeras.

Čion, prie rubežiaus,susiturėjo vokiečių 
kariumene, išguita iš Lietuvos: sulindo i gi
lius ir tvirtus kasimus (vietomis, ant kasi
mo padarė stogelius iš geležies ir cemento), 
pristatė eiles tvorelių iš vielos ir laikėsi 
prieš mūsiškius 4 — 5 saivaites. Daug čion 
krito mūsiškių — be abejo ne mariau ir vo
kiečių. Dažnai pakely pamatai naują kapą, 
kai-kur ir medinį kryželį su parašu — juose 
ilsisi karžygiai. Kiek jie privargo karo me
tu! Kiek prikentėjo. Pakely ir po laukus 
ant kalnelių eilės mūsiškių ir vokiečių kasi
mų; sudegintos, sugriautos trobos; duobės 
nuo granatų; kur buvo karštesni mūšiai -- 
visa žemė vienų duobių. Daug sudegyta išti
sų kaimų/; kai-kur iš viso kaimo liko tik ke
lios triobos ir tai be langų, durų.

Kur dingo gyventojai tų kaimų? Kas 
juos priglaus ir pridengs nuo žiemos šalčio 
ypač su mažais vaikučiais, kas pavalgydys?

Ant 16-to viorsto nuo Suvalkų užsili
kęs didelis kaimas Smietiukovka, mozūrų 
apgyventas. Čion męs užsiturėjom 3 dienas*

Pasak svetiukoviečių, pas juos 5 savai
tes laikėsi vokiečių kariumene; be užmokes
čio ėmė nuo jų maistą ir pašarą; užgrobi 
geresnius gyvulius ir vežimus; vyrus varė 
daryti savo kariumenei kasinius; ne mažai 
jaunų, tvirtų vyrų pasiėmė su savim į Vo
kietiją. Dar vargas ir čion didelis; bet dar 
likosi nors grįčia, šiokia-tokia karvutė ar 
kumelaitė, neiškulto javo — šiaip taip žie
mą prastumsi.

Pilipavas. Didelė dalis Pilipavo (mies* 
telis) išdeginta, sugriauta; sugriauta ir mū
ro bažnyčia. Bet likusioj daly jau žydeliai 
kruta: parsivežė prekių, prikepė pyrago ir 
brangiai pardavinėja mūsų kariuomenei.

Pirmutinis prūsų miestelis, kurį dar 
aplankiau — Meruskė. Miestelio būta ne 
mažo, dailaus. Bet viso miestelio dabar li
kosi tik keletas namų ir mūro kirkė: visas 
miestelis vienų griuvėsių ir degėsių. Va
žiuoti Geldapės plentu — visur karo pėdsa
kai: sugriautos ir sudegytos triobos, kai kur 
apsikasimas, kapelis. Čion jau mažiau—ne 
taip karštai rėmėsi kariumene.

Pasitaiko ir sveikos triobos. O į šalį 
nuo plento lyg ir suvis nesimato karo pėd
sakų: ramiau ant kalnelio dugno dvarelis,ar 
viensėdija, ant augšto kranto, paupiu vin
giuoja kaimelis. Bet įeik į kaimelį, žvilgtelk 
į grįčią: — nesutiksi netik žmogaus, bet nei 
gyvulio; visur mirties tyla: tarsi įniršus gil
tinė’išnaikino visą kaimelio gyvybę, visą jo 
grožę. Nyku, nejauku kaimely. Vietos gy
ventojai išbėgiojo, palikę klojimuose nekul
tus javus, rusyse supiltus runkelius ir bul
ves, grįČiose mantą, kurios negalėjo su sa 
vim paimti. Kur jie dabar bastosi?
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nūs sapnavo? Gal jos širdis

Geistina, kad daugiau vy
rų rašytųs prie mūsų drau
gijos.

terįs atydžiai klausė jo deklamacijų. Tik

KARZYGIS
(Vertė švenčioniškis).

anglui kompozitoriui p. Mu- 
. Linkėtina živilietėms 

geriausių pasekmių.
Jaunutis.

■. u: M. Kai ris, 873 
u, Baltimore, Md.
Lai buna Jei amžina atsil-

Petras Glaveckas.

sulošti atsakantesnį 
i, tai negali gauti iš

kad aprūpinti moterų aktorių.

Conan Doyle.

Juodasis Daktaras
(Verte švenčioniškis),

(Pabaiga).
“Jis atėjo pas mane vakare, kuomet aš 

gavau nuo jo laiškų. Aš sėdėjau kambary., 
tarnaitės jau miegojo ir štai, kada aš per 
langų pamačiau jo veidų, tai išsyk pama
niau, kad mano veidas išduoda atspindį, 
bet paskui patėmijau, kad ant vienos akies 
uždėta mėlyna uždanga ir tuomet supratau, 
jog tai mano brolis. Jis tuojaus nusišypso
jo man gerai žinoma šypsą. Aš priėjau prie 
durų ir jį įsileidau. Tas buvo apie 10 vai. 
vakare.

“Kada įėjo į kambarį, tai pasirodė, kad 
jis labai apsileidęs ir apdriskęs, bet paskui 
pamačiau, jog veidas išbalęs ir ligotas. Jis 
pėsčias atėjo iš Liverpolio ir tas jį dar la
biau nuvargino. Visa jo išveizda mane nu- 
gųzdino. Aš supratau, kad jis turi sunkių 
ligų, Apart to, jis buvo girtas, veidas visas 
apdraskytas, matomai, nuo peštynių. Vie
nas poakys sumuštas ir kad ta paslėpus, tai 
užsidėjo mėlyną uždangą. Batai visai su
nešioti ir pirštai iš jų matėsi. Bet tas vis
kas dar labiau jį pykdė. Jo neapykanta prieš 
mane pavirto į beprotišką. Jis pradėjo šauk
ti, kad aš čia aukse skęstu, o jis badauja. 
Aš čia jums negaliu išpasakoti tų visų žo
džių, kuriuos jis ištarė, tų visų įžeidimų, ku
riuos aš turėjau nukentėti. Matomai, gir
tuokliavimas ir vedimas ištvirkusio gyveni
mo atsiliepė ant jo proto. Jis vaikščiojo po 
kambarį, kaip koks žvėris grotuose, reika
lavo degtinės, pinigų ir koliojosi paskučiau
siais žodžiais. Nors aš karštas žmogus, bet 
tuom tarpu pavyko susilaikyti. Vienok,ma
no ramumas da rlabiau jį suerzino. Jis 
šaukė, keikė, šokinėjo, sugniaužęs kumščias 
kišo man po nosia, bet staigiai jo veidas per
simainė, abiem rankom susiėmė už krūtinės 
ir šaukdamas puolė po mano'kojų. Aš jį pa- 
'kėliau ir bandžiau atgaivinti, bet be pasek
mių. Jo širdis, sunykus nuo ligos, neišlaikė 
ir sprogo. Savo beprotišku piktumu jis pats 
save užmušė.

“Aš ilgai sėdėjau, apimtas kokios tai 
baisios išgąsties ir žiūrėjau į savo brolį. Ka
da pradėjo į mano duris barškinti, aš “nu
budau”; gaspadinė, pergųzdinta riksmu 
mirštančio brolio, atėjo paklausti, ar aš jų 
nešaukiau. Aš liepiau jai eiti gult. Nepo- 
ilgam kas tai vėl barškino į mano duris, bet 
aš jau neatsiliepiau. Besėdint man prie 
lavono, palengva, kokiu tai automatiš
ku būdu, mano galvoj pradėjo atsirasti pie
nai. Kuomet aš atsistojau, tai jau pienas 
buvo sugalvotas ir aš jam neikiek nesiprie
šinau. Tartum kokis tai instinktas manimi 
pradėjo valdyti ir aš nei kiek į šalį nekrypau.

“Po šiai baisiai tragedijai aš pradėjau 
neapkęsti nei savo namo, nei kaimelio, ku
riame gyvenau. Visa mano viltis, visi pir
mutiniai pienai tapo suardyti; ten, kur aš 
tikėjau rasti malonumų, sutikau žiaurumą 
ir neteisingų apkaltinimų. Tiesa, nors su 
mano brolio mirčia išnyko pavojus, kuris 
man pirmiau gręsė, bet mano širdis labai 
skaudėjo nuo pirmutinių žaizdų ir aš jau
čiau, kad jau mano gyvenimas nebus toks 
laimingas, apie kokį aš pirmiau svajojau. 
Gal būt, kad aš perdaug įsižeidžiau ir labai 
aštriai atsinešiau prie kitų, nenorėdamas 
nei kiek nusileisti, bet tuom laiku pas mane 
buvo tokie jausmai. Mane traukte traukė 
kogreiciausia apleisti šį kaimelį su visais 
gyventojais. Tuomet man proga buvo už
baigti visus pirmuosius dalykus — dėl visų 
numirti.

“Priešais mane gulėjo lavonas taip pa
našus į mane, kad niekas negalėjo jo atskir
ti nuo manęs.' Niekas nematė jo atėjimo ir 
niekas nejieškos. Męs buvom vienodai nusi
skutę ir plaukai vienodo ilgumo. Jeigu aš 
apsivilksiu jo drabužiais, o jį apvilksiu sa
vais, tai visi pasakys, kad čia guli daktaras 
Alouisas Lanas ir tuomi užsibaigs mano vi
gas gyvenimas, visos nelaimės ir visi suirę 
pienai. Apsaugos šėpoj buvo pinigų ir aš su 
jais galėjau svetur pradėti naujų gyvenimą. 
Persivilkęs brolio drabužiais, aš lengvai ga
lėjau pasiekti Liverpoolį ir manęs negalėjo 
pažinti, o iš ten aš galėjau nuvykti vėl į to
kių vietų, kur manęs niekas nepažįsta. Ka
dangi visi mano pienai tapo išardyti, tai 
man rodėsi, kad ten, kur manęs nepažįsta, 
bus man laimingiausias gyvenimas ir aš, ne
susitikdamas su ta ypata, kurių taip ger

iu Ją greitai užmiršti.* Aš nų- 
ta viską gyvemman įkūnyti

“Aš čia neįsileisiu įsmulkmenas, nes tai 
labai man skaudus atsiminimai. Per valan
dą laiko brolis gulėjo aprėdytas mano dra
bužiais, o aš, apsirėdęs jo drabužiais, slapta, 
per laukus, leidausi linkui Liverpoolio ir tą 
nalętį laimingai pasiekiau Liverpoolį. Aš 
su savim pasiėmiau pinigus ir paveikslą vie
nos ypatos, bet besiskubinant užmiršau pa
imti mėlyną akių uždangą, su kuria mano 
brolis atėjo . Visi kiti jo drabužiai buvo ant 
manęs.

Duodu jums teisingą žodį, jog visai ne
maniau, kad mane galės paskaityti užmuš
tu ir kad mano išnykimas, su tikslu užbaig
ti visus tuos dalykus, galės atnešti kam nors 
blėdį. Aš tikėjausi, kad dar išgelbėsiu ir 
tuos, kurie turėjo nesmagumus begyvenant 
man. Tą pačią naktį iš Liverpoolio išėjo 
garlaivis į Coroniją ir aš nusipirkau bilietą 
manydamas, kad ant jūrių nurims mano 
nervai ir tuomet galėsiu geriau apgalvoti 
savo ateitį. Prieš išeisiant garlaiviui tru
putį nusiminiau. Aš atminiau, kad yra pa
sauly tokia ypata, kuriai nenoriu užduoti 
liūdesio. Nors jos giminės labai.žiauriai at
sinešė linkui manęs, vienok aš buvau persi
tikrinęs, jog jinai karčiom ašarom apverks 
mano mirtį . Jinai suprato ir atjautė mano 
pasielgimams ir jeigu jos giminės mane nie
kino, tai jinai visuomet gerbė ir negalėjo už
miršti. Ir štai aš jai parašiau laišką, kad iš
gelbėjus nuo to liūdnumo, kurį jinai hūfų 
turėjus, bet prašiau mano paslapties niekam 
neišduoti. Ir jeigu jinai, priversta aplinky
bių, mano paslaptį išdavė, tai aš privalau jai 
atjausti ir dovanoti.

“Tik vakar vakare iš laikraščių sužino
jau, kad čia eina teismas ir kad Arturas 
Morton apkaltintas neva užmušėjystėj; 
tuomet aš sėdau į traukinį ir atvažiavau 
čia, kad išpasakojus, kaip ištikrųjų dalykai 
yra”. '

Toks daktaro Lano parodymas užbaigė 
teismą. Prasidėjo naujas tyrinėjimas, ar 
teisybę daktaras Lanas pasakojo. Buvo su
rasta garlaivis, ant kurio atvažiavo iš Pieti
nės Amerikos Ernestas Lanas. Garlaivio 
daktaras paliūdyjo, jog Ernestas Lanas lai
ke kelionės kelis sykius skundėsi širdies liga 
ir kad jis turėjo širdies ligą, tai nebuvo abe
jonės.

Kaslink daktaro Alouiso, tai jis vėl ap
sigyveno tame pačiame kaimely, iš kurio 
taip tragiškai buvo pražuvęs . Su Arturu 

’Morton susitaikė. Arturas Morton persi
prašė daktarą Laną, kad klaidingai suprato 
persiskyrimo priežastis su jo seseria.. Grei
tu laiku įvyko ir kitas susitaikymas, apie 
kurį laikraščiai pranešė sekančiai:

“19 d. rugsėjo apsivedė Alouisas Lanas, 
sūnus don Alfredo Lano, buvusio vidaus da
lykų ministerio Argentinoj, su panele Pran
ciška Morton, dukteria Jokūbo Morton”.

ŠIŲ DIENŲ VAIZDELIAI.
Sunku surasti tokią moti

ną, kuri nemylėtų savo kūdi
kių. Jeigu jau atsiranda to
kia, kuri nemyli, tai, be abe
jonės, jinai nenormališka, 
nesveika moteris. Sveika, 
normališka moteris visuo
met myli savo kūdikius. 
Normališkos moters visas 
gyvenimo tikslas — turėti 
kūdikių. Ir štai, kuomet ji
nai susilaukia kūdikių, tai 
kiek jai vargo nebūtų, kiek 
jinai skausmų neiškentėtu, 
bet kūdikius visuomet myli.

Bet šiandieninis surėdy
mas taip baisus, kad priver
čia motinas persiskirti su 
savo kūdikiais. Štai New 
Yorke, pačiame centre mies
to, ant 23 gatvės, policija su
laikė du kūdikiu: vieną pen
kių metu, o antrą trijų metu. r:„ ---- :.............
Kada prie jų priėjo policma
nas, tai pamatė, kad prie

Rašteliuose buvo pasakyta, 
kad vieną vadina Richardu, 
o antrą James Ges tėra i. To
linus rašteliuos sakoma:

“Męs taip biedni, kad jo
kiu būdu negalime savo ma
žytėlių užlaikyti. Męs neap
sakomai mylime kūdikius ir 
daug jau dėlei jų iškentė
jom, bet dabar privertsi esa
me paleisti juos į miestą, 
nes labai širdis skauda, kai]) 
jie badauja. Maldaujame 
geros širdies žmonių pasi
gailėti ant jų ir suteikti 
jiems prieglaudą. Jie labai 
geri ir vienas kitą gerbia”.

Kada policmanas pradėjo 
mažytėlius klausinėti, tai 
vyresnysis karčiom ašarom 
pradėjo verkti. / 
liuku paėmė vaikų prieglau
dos draugystė.

Baisu ir pamislyti, kokį

MOTERIMS 
NAUJIENOS

terįs išnešė sekančią protes
to rezoliuciją:

“Kraujų jūrose skandina 
imperialė žmogžudiška kon
kurencija ir dinastiški tiro
nai milijonų žmonių viltis, 
kitus gi milijonus stumia ant 
mirties, sužeidimo ir išnaiki
nimo j ii gyvenimų.

“Męs, moterįs ir motinos, 
protestuojame prieš taip 
bjaurų ir priešingą kultūrai 
naikinimą žmonių ir turto! 
Męs reikalaujame taikos!

“Karė imperializmo am
žiuje, išplėtimas galės di
džiųjų viešpatysčių ant žmo
nių ir teritorijų svetimų že
mių — tai baisiausias dėl 
žmonių botagas.

“Męs, moterįs ir motinos, 
protestuojame prieš paver
gimą kaip europiškų; taip ir 
ne europiškų viešpatysčių. 
Męs norime, kad visos tautos 
taikoj gyventų ir žydėtų. To ■ 
dėl: karei karė!

“Karės baisenybės sutei
kia mums, kaipo motinoms, 
baisiausias žaizdas. Nors 
męs, kaipo piliete • neutrališ- 
kos šalies, nesam karės pa
liestos, bet męs lygiai atjau
čiame tas nelaimes, kurios 
dabar krinta ant mūsų sese
rų kariaujančiose šalyse. 
Todėl męs prisidedame prie 
savo seserų ir sykiu su jomis 
pakeliame savo balsą prieš 
neapsakomas žudynes!”

vais Liepinaičiutė, gimė Vis- Laikraščių veik kaip ir ne* 
tyčio parapijoje, Vilkaviškio skaito. Jeigu kokia nors pa- 
paviete, Suvalkų gubernijoj, žangesnė draugija ar kuopa

Velionė gimus iš biednų nori 
tėvų, kiek paaugus, turėjo veikalą, tai negali gauti _ 
eiti tarnauti, kad aprūpinti moterų aktorių. Tokiu bū- 
save ii* pagelbėti savo se- du scenos veikime labai suo
mėms tėvams. Sulaukus 19 ku. G. Rimbo,
metų, t. y. 1896 m., atkeliavo i -------------
į šią tariamosios “gerovės” | 

:šalį, bet ir čia tą patį rado 
vargą. Pagyvenus kiek lai
ko, susipažino su ? . 
Kairiu ir apsivedė vasario 
22 d. 1897 m. Apsivedus iš- , z 
gyveno apie 18 metų, ir per; 
ta laika patyrė daug vargo,1,...... T ' ... . .. .. x .
nes buvo silpnos sveikatos. į ^un- J°naiclu lr socijalistais

So. Omaha, Nebr.
_ | Ponia Ona Z—nė mums 

Mykolu Prane*a, jog moterų draugi
ja, kuri čia susitvėrė, yra ne 
“Apšvietos”, bet “Šviesos” 

' . Draugija esanti 
(bešališka, nieko bendro su

Su savo vyru sugyveno gra
žiai ir šeimynai davė gražius 
gyvenimo pavyzdžius, nes 
(pažino šiandieninės draugi
jos surėdymą iš tų raštų, ką 
I “tėvelis”, sakydamas pa
mokslą, apšaukė: “šlamš
tais”. Nabašninkė Uršulė 
priklausė ir prie pašelpinės 
draugystės D. L. K. Mindau- 
gio.

Nabašninkė Uršulė sirgo 
dešimtį dienų. Mirė sausio
16 d. 1915 m., 6:30 vai. vaka
re University ligonbutyje.

Palaidota sausio 19 d. su 
bažnytinėmis apeigomis ant 
St. Alfonso, kapinių.

Iš šeimynos liko: Uršulė,
17 metu, Onutė 15 ir sūnelis 
9 metų. O iš artymiausių: 
motina ir brolis Lietuvoj.

Jei kas iš giminių a 
štamu ’ : koki .

neturinti,
Iš socijailstų dar niekas 

neprisirašė. Draugija yra’ 
ant laisvų pamatų. Vyrai 
irgi gali prigulėti prie “Švie
sos” draugijos, tik su pata
riamu balsu.

Jau net keturi vyrai prisi
rašė, kurie bus patarėjais, 
bet socijalistų dar neprisira-

>Ncregiai mokiniai.
New Yorke mokinasi virš 

dviejų šimtų neregių moki
nių. Jie lanko mokyklas ir 
sykiu su kitais mokiniais at
sakinėja ant visų klausimų. 
Jie raštiškus darbus išpildo 
tam tikromis raidėmis, o 
paskui mokytojas tuos dar
bus ištaiso paaiškindamas 
padarytas klaidas. Dėl jų 
yra specijališkai atspaudin- 
tos knygos.

Du neregiai šiam mėnesy 
baigia pradinę mokyklų su 
atsi žymėjimais.

sis.

Abudu bro- (Įėjimą netoli Berlyno ant

ŽINIOS

keliais žodžiais parašysiu a-

Jinai taipgi 
soči jai demo-

Baltimore, Md.
Sausio 16 d. 1915 m. persi-

Garbė živilietėms, kad 
užkulisi-

• r pažį- 
eikala, 
jo ant- 
iiollins

širdies tJuusma turėjo tė
vai, ypatingai motina, išleis
dama į miestą savo kūdikius. 
Jinai juos skausmuose pa
gimdė, savo krūtimis maiti
no, nešiojo, vargo, naktimis 
nemiegojo ir dabar, kada 
jau.kūdikiai paaugo, kada 
jau savo krūtimis negali jų 
išmaitinti, «kada jai skaudu 
žiūrėti, kaip jie badauja, tu
ri su jais persiskirti, turi 
juos išleisti į miestą, kad kas 
nors susimylėtų, kad kas 
nors priglaustų ir pavalgy
dintų. Kas gali aprašyti 
tuos motinos skausmus, kuo
met jinai paskutinį sykį

ROŽĖ LIUXEMBURG 
KALĖJIME.

Žymiausia vokiečių soci- 
jaldemokratų partijos vei
kėja Rože Liuxemburg, kaip 
praneša Londono laikraš
čiai, pasodinta į moterų ka-

Būrelis jaunuomenės laiveliu išvažiavo spaudė prie savo krūtinės 
salos pasilinksminti. Bevažiuojant, at- apeliaciją atmetė ir užtvirtį-ant

sis to j o vienas jaunas vaikinas, išsitempė ir i!'1“!“*;“Xi'dJ TU'Č nUTino pirmo"teismo nuosprendį, 
pradėjo deklamuoti taip garsiai, kad net pa]įįas savo kūdikius ant ^Llvo pasklydęs gandas, jog 
nuo kranto galima buvo girdėti. Visos mp- gatvės? ■ Kokius jinai sap- ’...... ™ J
terįs atydžiai klausė jo deklamacijų. Tik :
viena jauna, linksma mergaite, šviesiai gel- ir dabar kraujais plūsta, gal 
tonais plaukais, nerviškai judančiomis aki- įr_^a^.ar. vaVJln.as!’ ^a^

dviejų metų, 
yra narė rusų 
kratų partijos.

Draugė Rožė Liuxemburg 
vasario mėnesį 1914 m. buvo . 
patraukta teisman už įžeidi-'pradėjo smarkiai darbuotis, 
mą vokiečių armijos; jinai iPav. apart savo koncertų, 
per spaudą nurodė daugybę kurių davė apie keliatą, pa
laktų, kaip aficieriai muša dėjo 2 kuopai L. S. S. su- 
jaunus kareivius. Tas ir rengti 31 gruodžio koncertą 
buvo priežastimi “įžeidimo” (ir jame atliko didesnę puse 
kariumenės ir teismas pa-Iprogramo. Viskas išėjo ga- 
smerkė ją ant dviejų metų j na puikiai, už ką “Živilės” 
kalėjiman. Bet jinai padavė choras vertas didelio pagyri- 
apeliaciją į augštesnį teis- mo. 
mą, o partija padėjo surink- neklauso’purvinų 
ti turtingą medegą, patvirti- nių” apuokų ir nesiduoda sa- 
nančią tuos faktus, apie ku- ve suklaidinti.
riuos jinai rašė. Buvo lau-, 8. d. vasario “Živilės” cho- 
kiama didelio teisino ir iškė-Iras rengia labai puikų kon- 
limo į aikštę visokių šuny- certą, vadovaujant žymiam 

(bių. • _
Augščiausias teismas jos iz.ejui.

jinai praleido pirma naktį 'l1,0 Pirmo teismo nuosprendį.

Scranton, Pa.
Pastaruoju laiku Scranto- 

ne merginų “Živilės” cho
ras, vadovaujant p. Gilbai- 
tienei, po ilgų nesmagumų,

Pirmiau apdraudė, o paskui 
norėjo užmušti.

Tūlas M. Raškovic ap
draudė savo žmonos gyvastį 
ant $500, o paskui kėsinosi 
ją užmušti, kad gavus tuos 
pinigus, bet tas jam nepavy
ko padaryti. Teismas Raš- 
kovicą pasmerkė nuo 8 iki 14 
metų ir 4 mėnesių kalėji
mam

Raškovico apgynėjas ma
no apeliuoti į augštesnį teis
mą.

mis, neatkreipė jokios atydos į deklamato
rių, bet žiūrėjo į žmogų, kuris yrė laivelį.

Matomai, toks mergaitės pasielgimas, 
labai užgavo deklamatorių ir jis pradėjo kas 
sykis karščiau ir karščiau deklamuoti.

Bet štai, jis nustojo deklamuoti, atsisu
ko prie mergaitės, kuri visai neklausė jo ir 
tarė:

“Jūsų teisybė, mano eilės labai menkos. 
Bet aš dabar rengiuosi ką nors jums papa
sakoti ir tikiuosi, kad tas bus daug žingei- 
džiau. Kuomet męs priplauksime prie kran
to, tai jūs išgirsite mano istoriją.

Visos moterįs pradėjo delnais ploti, vi
sos buvo linksmos ir manė, kad jis papasa
kos apie savo keliones, apie įvairius prieti
kius, kuriuos turėjo pergyventi. Tik toji, 
kuri nenorėjo klausyti jo eilių, pasiliko šal
ta ir neplojo. Vaikinas vis labiau ir labiau 
nervavosi. Ant galo jis neteko kantrybės ir 
tarė:

— Tai ko jūs norite?
— Ko aš noriu? Aš nesuprantu jūsų 

klausimo, — atsakė mergaitė. — Aš vadi
nuosi Andree. Aš nieko nenoriu, bet tik 
džiaugiuos, kad sykiu dalyvauju šiame išva
žiavime.

jos kūdikiai vaikščioja gat
vėmis ir verkdami šaukia: 
“Mama, mama, kam tu mus 
ant gatvės palikai!”

Tai matot, prie ko prive
da dabartinis kapitalistiškas 
surėdymas.

kaizeris bausmę jai dovano
jo, bet dabar pasirodo, kad 
tas gandas neteisingas ir ji
nai tapo pasodinta j kalėji
mą.

Galima spręsti, kad val
džia pasiskubino ją į kalėji
mą pasodinti vien tik dėl to, 
kad išsigelbėjus nuo negeis
tinos ypatos, nes jinai buvo 
didžiausia karės priešė ir 
nepaliovė darbuotis iki pas
kutinei dienai, pakol buvo 
laisva.

Jeigu valdžia negali protu 
kovoti su žmonėmis, tai tuo
met kviečia sau į pagelbą 
ginklus su kalėjimu ir di
džiuojasi, kad jinai galinga.

(Toliau bus),

ŠVEICARIJOS MOTERIS 
PROTESTUOJA.

Pastaruoju laiku tai vie
nur, tai kitur pradeda išeiti 
prieš karę moterįs. Męs jau 
matėm, kad Anglijos valdžia 
išleido tam tikrus atsišauki
mus, agituojančius, kad mo
terįs leistų savo vyrus ka
rėm Iš to visko matosi, kad 
moterįs ne taip greitai ap
svaigsta patrijotizmo dva
sia, kaip vyrai.

Šiomis dienomis Zurich’e,
Šveicarijoj, šv. Jokūbo b a ž- skyrė su šiuom pasauilu Ur- 
nyčioj buvo milžiniškas mo-l šulė Kairienė. Kadangi ve- 
terų mitingas, kuriame pro-|lionė buvo “Laisvės” skaity- 
testavo prieš Europos kares, (toja ir už visus laikraščius

Dar nei vienam susirinki- daugiausia ją gerbė, tad jos 
me nebuvo (tiek daug mote- gerbiamam laikrašty nors 
rų, kaip šiam. keliais žodžiais parašysiu a-

Buvo daugybė kalbėtojų, Ipie jos gyvenimų ir laidotu- 
kurie pasmerkė kares. Mo-^ves, Uršulė Kairienė, po tė-

Providence, R. I.
20 d. sausio pas tūlą A. U. 

atsitiko nelaimė. Motinai1 
beskalbiant drapanas 3 me-y 
tų amžiaus vaikas įkrito į 
katilą su verdančiu vande
niu. Į antrą dieną vaikas 
mirė. Reikia pastebėti, kad 
ta nelaimė atsitiko per moti
nos neatsargumą.

Labai keistai išrodo, kad 
pas lietuvius dar viešpatau
ja laukiniai įpročiai. Jeigu 
tik kas numiršta, tai susi
renka visi girtuokliai, pra
deda gerti ir šaukti ne savo 
balsais. Iš šalies klausantis 
išrodo, kad tai vilkai stau
gia.

Man rodosi, kad laike to
kių atsitikimų negalėtų būti 
jokių “linksmybių” ir jokių 
staugimų.

M. Laimute.

Kesinosi nusižudyti.
Lina Nikolson, daili, 20 

metų amžiaus mergaitė, gy
venanti Philadelphijoj, kėsi
nosi nusižudyti. Jinai išgė
rė gerą dožą karbolinės 
rūgšties ir dabar randasi Ii- 
gonbuty. Jos gyvasčiai grę- 
sia pavojus.

Jinai p-vveno svkiu su bro
liu, bet iškilus karei, brolis 

: išvažiavo ginti kruvinąjį ca- 
1 Irą ir tapo ant karės lauko 

užmuštas. Kada sesuo apie 
tai sužinojo, tai ir bandė nu«

Gompersas mano organi
zuoti moteris. /

Prezidentas Amerikos 
Darbo Federacijos ponas 
Gompersas laike suvažiavi
mo pasakė, kad reikalinga 
organizuoti į unijas ir mote
ris. Jis savo kalboj pasakė, 
kad moterįs ir neima viešo 
dalyvumo politiškuose, soci- 
jališkuose ir ekonomiškuose 
klausimuose, bet jos gyveni* 
me lošia gana svarbių rolę, j

Rumford, Me.
Nors mūsų mieste moterų 

ir merginų randasi nemažas 
skaitlius, bet jos paskendę 
tamsybėj ir nenori iš tos 
tamsybės keltis. Negana to, 
kad jos nepriklauso prie pa
žangesniųjų draugijų, bet 
dar pajuokia tuos vyrus bei 
vaikinus, kurie priklauso.

RED. ATSAKYMAI
V. Grijonis, (Worcetser, 

Mass.). Nesvarbu, netilpo.
Mylintis tiesų, (Cambnd-c 

ge, Mass.). Vistik negalima 
darodyt, kad “Ateities” 
skaitymas būtų juos prive
dęs prie nedorybių. Laikraš
čiui nėra patogu kišties į to
kius intymiškus dalykus.

Mikai te, (Scranton, Pa.). 
— Netilps.



J

daugiau, kaip po 20 dolerių, 
kad nusamdžius svetainę ir 

j nors veikti. Nu- 
samdymas ir įtaisymas sve
tainės kaštavo virš 200 dole
rių. Kada jau svetainė tapo 
įtaisyta, buvo įkurta vakari
nė mokykla. Drg. J. Vasi
liauskas apsiėmė mokinti be 

iKraMgd ■!<>«<> JisišguĮ-
Sjo streikan.. Streikuoja ke- k lst vei u;kenkti h- ieį dinėja geografiją, anfmeti- 

. tonos dirbtuvės Talboto ir jžia visokias paskalas, bet

KORESPONDENCIJOS. I samdymas
............

KRIAUČIŲ STREIKAS.
So. Boston, Mass.

28 d. gruodžio, 1914 m., 
Talboto firmos kriaučiai iš- j

dvi dirbtuvės kitų firmų. susįpratę darbininkai į tai 
Streiko priežastis: bosai no- • įiso v uranas.
rėjo darbininkus priversti 
dirbti nuo šiukių, bet darbi
ninkai nesutiko dirbti, tuo
met priversti buvo išeiti 
streika/i.

Išėjus darbininkams strei
kan, mūsų “tautiški” bose
liai pradėjo rinkti streiklau
žius—italus. Visi gerai ži
no, kad italai pirmieji pra
deda visur streiklaužiauti, 
tai tas pats atsitiko ir kriau
čių amate. Bet ką galima 
pasakyti apie “tautiškus” 
boselius, kurie save tankiai 
pasivadina net “pirmei
viais”? Dabar tie “pirmei
viai” vedžioja streiklaužius 
ir kursto, kad jie peiliais ba
dytų streikierius, kurie eina 
piketuoti. Į tai turėtų at
kreipti atydą kaip policija, 
taip ir visuomenė, nes tie ; 
šašai nėra šios šalies pilie
čiais ir panašiai elgiasi.Kuo
met policija pike tie riam nie
ko nesako, tai boseliai išėję 
šaukia: “Eikite iš čia, eikite 
iš čia, nes čia jums nevalia 
stovėti!” Vargas tik tame, 
kad jie negali angliškai susi
kalbėti.

Iš lietuvių skebų jau nesi
randa. Išsyk dar keli lietu
viai dirbo, bet greitai juos 
pavyko sustabdyti. Piketai į 
eina rytais ir vakarais. 20 d. i 
sausio buvo susirėmimas 
streikierių su streiklaužiais. 
Streiklaužiai, išėję iš dirbtu
vės, užkabino streikierius. 
Pasekmės buvo tokios: pen
ki italai, tarp jų du streik
laužiai, tapo sumušti ir sua
reštuoti. Iš streikierių su
aręs4’ ota keturi lietuviai. 
Parankos uždėta po $300 už 
kiekvieną. Italai dar sėdi, 
nes niekas už juos parankos 
neužstato. Mat, skebai nie
kam neapeina.

Ant rytojaus, 21 d. sausio, 
kada piketai susirinko, tai 
streiklaužių būrys ėjo Wash- 
ingtono gatve ir juos pasiti
ko M. Yuretski, Talboto fir
mos streiklaužių organizato
rius ir visi su peiliais puolėsi 
ant streikierių; bet čia būta 
{lenkių detektyvų,kurie puo- 
ėsi ant streiklaužių ir sua
reštavo 4 streiklaužius ir jų 
vadą M. Yuretskį ir vieną 
lietuvį, kurį streiklaužiai bu
vo apipuolę. Yuretskis neno
rėjo pasiduoti ir aiškinosi, 
kad jis bosas, bet policmanas 
atsakė, kad ant gatvės jis e- 
sąs bosas. M. Yuretskis pa
statytas po kaucija $600.00, 
o streiklaužiai po $300.00; 
streikieris lietuvis po 
$100.00.

Darbininkai laikosi vie
nybėj ir yra viltis, kad kova 
bus laimėta, nes tie streik
laužiai, išskyrus vieną, yra 
angliakasiai, šiaučiai ir kito
kį darbininkai, kurie negalės 
kriaučių darbo atlikti.

M. P-CIUS.

Girardville, Pa.
17 d. sausio susitvėrė Lie

tuvos Sūnų draugystė iš 20 
narių. Draugystė sutverta 
ant laisvų pamatų ir linkėti
na jai kogeriausios kloties.

F. J. L.

Plymouth, Pa.
Mūsų dvasiškas tėvelis ve

da neapsakomą kovą su soci- 
jalistais. Nėra to nedėldie- 
nio, kad jis socijalistų neiš- 
koliotų. Pastaruoju laiku 
liepia savo parapijonam per
sekioti socijalistus, kuomet 
tie atneša plakatus dalinti.

LIETUVIS.

Cambridge, Mass.
Jau du mėnesiu, kaip čia 

gyvuoja kooperatyviška 
krautuvė valgomų daiktų. 
Išsyk privatiški biznieriai 
manė kooperatyvišką krau
tuve subankrūtyti ir buvo 
paleidę visas prekes daug pi
giau, bet tas jiems nepavyko.

Krautuvė gyvuoja gana ge
rai ir daro $550 savaitinės a- 
pyvartos. Suprantama, yra 
ir dabar tokių žmonių, kurie 
stengiasi 

Montello, Mass.
Jau “Laisvėj” buvo minė

ta, kad vietos lietuviai išrin
ko komitetą aukų rinkimui 
L. Š.'F. Iki šiam laikui tas 
komitetas neturėjo nuo cen- 
tro valdybos paliūdyjimų,tai j natas desSUų knygų randa-
ir aukų nerinko, bet dabar 
jau gavo reikalingus paliū- 
dvjimus ir pradėjo tą darbą. 
17 d. sausio parengė prakal
bas. Kalbėjo S. Michelsonas. 
Prakalbos pavyko ir aukų 
surinkta virš 70 doleriu.

Draugystės aukavo šios: 
šv. Roko—$50.00, Piliečių 
K1 lubas—$50.00, Birutės — 
$15.00, Vienybės — $10.00 ir 
Mokslo Draugystė—$5.00.

Turiu priminti, I 
prakalbų T. R. “Viesulą” su
lošė mažą veikalėlį, kuris iš
ėjo gana gerai. Publikos bu
vo pilna svetainė.

Dabar kolektoriai vaikš
čios ir rinks aukas. Galima 
drąsiai sakyti, kad Montellos 
lietuviai neatsiliks su auko
mis, nes jie visuomet atsižy
mėdavo. Aukavusių pavar
dės nutarta garsinti “Kelei- 
vyj”.

N A U J AS K OR ESl’O NDENTA S.

kad po k

Newark, N. J.
šiomis dienomis mūsų o- 

ponentai aplaikė baisų smū
gį: visos jų pastangos prieš 
progresyviškų draugijų ren
giamus fėrus tapo sumuštos. 
Negelbėjo nei prieš-ferinė a- 
gitacija. Tūli žmonės pasa
koja, kad buvo susiorgani
zavus šaika Chicaginio sei
mo šalininkų laike parengtų 
mūsų prakalbų, kad duoti 
aukų ant juoko. Mat, jie 
manė, kad męs aukų daugiau 
nesurinksime, kaip 15 — 20 
dolerių, o jie tuomet duos po 
centą ir pasakys, kad męs 
daugiau nesame verti, kaip 
centą. Aukų tapo surinkta 
108 doleriai su centais.

Vyručiai, ar aš jums nesa
kiau, kad be energijos visi 
sumanymai nueina ant nie
ko. Ir štai jums faktas :męs 
sumanėm fėrus, o jūs tą su
manymą pavogėt, du kartu 
rinkot visais pakampiais,net 
ir bažnyčioj aukas ir vargiai 
pasieks tą sumą, kurią męs 
surinkom tik laike vienų 
prakalbų. O gal dar reikės 
ir ubagauti, kad pasiekus tą 
sumą.

Be to, mūsų priešai jautė
si, kad merginos tik pas juos 
darbuojasi, bet pasirodė,kad 
laike fėrų visos progresyviš- 
kos merginos gana smarkiai 
darbavosi ir ačiū jų pasi
šventimui ir energijai, pa
sekmės bus labai puikios, ne
žiūrint į dabartinę bedarbę.

NARVA.

Maryville, Ill.
16 d. sausio L.S.S. 106 kuo

pa statė scenoj veikalą “Gy
vieji Nabašninkai”. Loši
mas išėjo vidutiniškai. Per
traukose buvo deklamacijų, 
kurias atliko maži vaikai. 
Publikos buvo pilna svetainė 
pelno bus. Visas nuo vakaro 
pelnas paskirtas L. š. F.

Netoli nuo čia randasi ne
didelis kaimelis Kiubo ir vie
na anglies kasykla. 17 d. 
sausio tame kaimely susipe
šė saliūne italai ir pradėjo 
šaudytis. Vieną nušovė, še
šias kulkas suvarydami, o 
antrą sunkiai sužeidė; ke
liems tik drapanas peršovė. 
Išviso paleista 11 šuvinių.šo- 
vikai snėio pasislėpti ir da
bar policija jų jieško.

VARNIS.

Athol, Mass.
Jau buvo rašyta, kad čia 

yra susitveręs Lietuvių Ap- 
švietos Ratelis,kuris rūpina
si skleisti anšvietą. Neku
rto to ratelio nartai įdėjo 

L. A. R. nariai naudojasi 
viskuom už dyką, o pašali
niai moka po 15c. į savaitę. 
Dabar mėnesinių moka po 25 
c. Rodosi, reikėtų lankytis 
ir naudotis ta proga, bet to 
nėra. Mokyklą lanko tik 13 
vaikinų, o merginos nei vie
nos nėra. Taipgi pradėtas 
rengti knygynas ir jau ke- 

si įvairaus turinio; taipgi y- 
ra keliatas ir laikraščių. Bet 
nei knygų, nei laikraščių ne
skaitoma. *

Suprantama, prie to visko 
prisideda mūsų priešai, ku
rie išsijuosę varo agitaciją, 
kad tik užkenkus L. A. Rate
liui. Jeigu Ratelis paren
gia kokį nors pasilinksmini
mą, tai gatviniai sporteliai 
varo agitaciją, kad tik publi- 

atitraukus. Užklausk 
žmonių, kodėl jie nesilanko 
ant Ratelio parengtų pasi
linksminimų, tai atsako, kad 
esąs “bedieviškas ratas”. Iš- 
tikrųjų ten nieko nėra bedie
viško ir L. A. R. niekuom 
neprasižengia prieš bažny- v • cią.

K O NSTA N CI.JOS VAIKI NA S.

smar-
Rumford, Me.

L. S. S. 136 kuopa 
kiai darbuojasi. Jau sulošė 
du veikalu ir pelną paskyrė 
L. Š. F. Paskutinis lošimas 
buvo 16 d. sausio; sulošta 
“Paskutinė Banga”; tarpais 
ouvo deklamacijų. Viskas 
išėjo gerai ir publika likosi 
užsiganėdinus. Pelno taip
gi liks.

East Chicago, Ind.
Nors L.S.S. 201 kuopa ne

skaitlinga nariais, bet dar
buojasi gana smarkiai ne tik 
ant vietos, bet ir apielinkėse. 
31 d. sausio bus perstatyta 
du veikalai: “Kovoje už 
Laisvę” ir “Aš numiriau”, 
su įvairiais pamarginimais. 
Ta pati kuopa 7 d. vasario 
West Pullman, 111., sulos dėl 
L. S. S. 234 kuopos veikalą 
“Bomba”, o 14 d. vasario nu
tarta sulošti Indiana Har
bor, Ind., dėl L. S. S. 217 kuo
pos veikalą “Žydas Stati
nėj”. Taipgi mūsų kuopa pa
deda ir kitoms silpnesnėms 
kuopoms.

MEIŠTŲ TAMOŠĖLIS.

Milwaukee, Wis.
Kaip visur, taip ir pas 

mus yra išrinktas komitetas 
aukų rinkimui L. Š. F. 16 d. 
sausio buvo balius su įvai
riais pamarginimais, kaip 
tai: prakalbomis, deklamaci
jomis, piano skambinimu ir 
tt.Pelnas nuo vakaro paskir
tas L. Š. F. Kalbėjo p. A. 
Rimka, “Naujosios Lietu
vos” redaktorius. Kalba pu
blikai labai patiko. Dekla
macijos publiką labai užga
nėdino, ypatingai atsižymė
jo Kuršinskienė, Lizdinskai- 
tė ir Baužinskaitė. Patarti
na, kad jos ir ant toliaus la
vintųsi. Labai prastai skam
bino ant piano, nes laike 
skambinimo iš publikos gir
dėjosi balsai :“Tas vyras pia
ną sudraskys”.

Publikos užsilaikymas la
bai prastas. Mat, čia susi
renka įvairių tautų žmonės, 
tai dauguma nesupranta nei 
kalbos, nei vakaro svarbos, 
todėl ir kelia lermą. Vakaro 
vedėjai turėtų pasirūpinti į- 
vesti geresnę tvarką. Apart 
to, mūsų biznieriai, kurie sa
ve skaito “inteligentais”, 
kaip tai: J. T-is, turėtų bis- 
kį mandagiau užsilaikyti ir 
nekelti tokio lermo, kokį da
bar1 nuolatos kelia. Jeigu 
save skaitote inteligentais, 
tai ir užsilaikykite inteligen
tiškai, o ne piemeniškai.

Aukų surinkta L. Š. F. 8 
dol, su centais.

VALUNGI8.

Northampton, Mass.
16 d. sausio vietos lietu

viai parengė balių. Pelnas 
buvo skiriamas nukentėju- 
siems Lietuvoj nuo karės, tai 
ir žmonių susirinko gana 
daug. Manoma, kad pelno 
bus.

. šv. Juozapo draugystė iš 
savo iždo paskyrė $85.00, 
Mindaugio draugystė—$50. 
ir nutarė rinkti aukų.

Labai geistina būtų, kad 
draugijos parengtų prakal
bas ir užkviestų gerus kalbė
tojus. Taipgi geistina, kad 
čia susitvertų teatrališka 
kuopelė ir pradėtų darbuo
tis. Nors čia mažai prasila
vinusių lietuvių, bet visgi 
galima būtų ką nors nuveik
ti.

LIETUVOS JAUNIKAITIS.

Depue, III.
Čia lietuvių randasi apie 

10 šeimynų ir apie 20 pavie
nių, bet graudu į juos žiūrė
ti: sulenkėję, paskendę gir
tuoklystėj, jokių laikraščių 
neskaito, jokių visuomeniš
ku darbu neužsiima. Darbai 
eina neblogai, tai ir dirba po 
14—15 valandų į dieną, o už
dirba nuo $1.50 iki $3.00. 
Vargas neapmokamas. Gė
da lietuviams taip apsileisti.

Miestelio apielinkės labai 
dailios ir linksmos, ypatin
gai vasaros laike.

NE VIETINIS.

Bratteboro, Vt.
16 d. sausio, apie 11 valan

dą nakties, tapo suareštuo
ta du lietuviai ir vienas ita
las už slaptą pardavinėjimą 
svaiginančių gėrymų. Ant 
rytojaus vienas lietuvis tapo 
pripažintas nekaltu ir pa- 
liuosuotas. Kitas gi lietuvis 
tapo pripažintas prof esi jo- 
naliniu svaiginančių gėry
mų pardavėju ir pastatytas 
po kaucija $1.000, o italas— 
$750. Kaucijos už juos nie
kas neuždeda. Tokiu būdu 
jiedu bus išgabenti į didesnį 
kalėjimą ir turės sėdėti iki 
teismui. Teismas atsibus 1 
d. balandžio.

Ar tai ne puikus uždarbis? 
TEN GYVENĘS.

DRATŲ DARBININKAI 
STREIKUOJA. 
Stouthcrs, Ohio.

18 d. sausio išėjo streikan 
Youngstown Sheet and Tube 
Co. 200 darbininkų, kurie 
dratus traukė. Minėta kom
panija turi milžiniškas dra- 
tų dirbtuves, kuriose dirba 
apie 7-A-8 tūkstančiai darbi
ninkų. į Nors darbininkai ir 
kantrus, bet jų kantrybė iš
sisėmė. Pereitą vasarą kom
panija sumažino vienu penk- 
daliu skaitlių darbininkų,bet 
darbą paliko tą patį, t. y., 
kur pirmiau padarydavo 
penki darbininkai, dabar tu
ri tą patį padaryti keturi. 
Boseliai kaulijo, būk kom
panija nenorinti numušti 
algų, tai padidinus darbą. 
Dauguma darbininkų tikė
jo. Bet štai 18 d. sausio 
kompanija pranešė, kad nu
muša algas tiems darbinin
kams, kurie daugiau uždir
ba dirbdami nuo tonų ir štu- 
kių. Numušimas siekia nuo 
17 iki 20 nuošimčių.

Darbininkai su tuom nesu
tiko ir išėjo streikan. Buvo 
manyta apšaukti streiką ir 
kituose departmentuose, bet 
dėlei stokos vienybės, tas ne
įvyko.

Reikia pastebėti, kad jau 
kapitalistiški laikraščiai ir 
tai sako, jog prie dabartinio 
produktų brangumo darbi
ninkai negali dirbti už tokias 
kainas.

Lietuvių streikuoja apie 
20 ypatų. Visi laikosi vie
nybėj, išskyrus vieną karš
tą kataliką ir vieną bosą pa
stumdėlį, kurie streiklau- 
žiauja. čiarykštė.

Worcester, Mass.
17 d. sausio L. S. S. 40 kuo

pos, buvo prakalbos paminė
jimui Kruvinojo Nedėldie- 
nio.- Kalbėjo S. Michelsonas.

Prieš prakalbas buvo ro
domi paveikslai ir sakomos 
eilės. Reikia pažymėti, kad 
drg. Beržas yra gabus eilių

Prakalbos visiems patiko, I sius narius, gal pavyktų pa-
kurie jas girdėjo, bet buvo 
daug tokių, kurie tarp savęs 
kalbėjosi ir kėlė triukšmą.

Reikia duoti didelis papei
kimas mūsų merginoms, ku
rios nuolatos juokiasi, bet ir 
pačios nežino, iš ko jos juo
kiasi. Taipgi papeikimo ver
tas ir vakaro vedėjas, kuris 
savo užduoties veik ir nepil
dė, nes publikos užsilaiky
mas priklauso ir nuo tvarkos 
vedėjo.

Prie kuopos prisirašė du 
nauju nariu.

LIAUDIES VERGĖ.

Minersville, Pa.
Nors bedarbė siaučia ir 

dauguma lietuvių badauja, 
vienok mūsų dvasiškas tėve
lis į tai nepaiso; jis vaikščio
ja po stubas ir pardavinėja 
kokius ten šventųjų paveiks
lus, imdamas už tris vieną 
dolerį. Ir gėdos neturi.

S. SING ELI s.

Clinton, Ind.
Lietuvių randasi nemažas 

būrelis. Yra net dvi draugi
jos ir dvi kuopos—Šv. Kazi
miero ir Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugijos, S. L. A. 
ir T. M. D. kuopos. Buvo ir 

žlugo. Geriausia stovi šv. 
Kazimiero draugija, nes turi 
apie 100 narių ir $800 kasoj; 
neblogai stovi ir S. L. A. 121 
kuopa. Bet nei viena, nei ki
ta nieko neveikia. Apšvieta 
stovi labai žemai. Turime 
dvi lietuviškas smukles, tai 
lietuviai atsižymi girtuoklia
vimu ir peštynėmis.

VIRI.

Wilkes Barre, Pa.
17 d. sausio pobažnytinėj 

svetainėj p. Račiūnas rodė 
krutančius paveikslus iš da
bartinės karės. Kad jau pa
veikslai buvo be vertės, tai 
tiek to, bet labai nuostabu, 
kad p. Račiūnas neišmoksta 
arba nenori teisingai išaiš
kinti. Beaiškindamas visuo
met gyrė rusus, o peikė vo
kiečius. Pirmiausia jis pa
sigyrė, jog aiškinsiąs apie 
.karės priežastis, dėlei kurių 
jinai kilo. Bet pradėjus aiš
kinti, pasakė, kad Serbijos 
studentas užmušęs Austrijos 
sosto įpėdinį. Tuomi ir užsi
baigė visas aiškinimas. Pas
kui rodė visų kraugerių pa
veikslus, o žmonės pradėjo 
rusų kraugeriui delnais plo
ti.
Toliaus ponas Račiūnas pa

sakojo, kad rusų vienas ka
zokas užmuša po 18 vokiečių. 
Gyrė rusų generolus, kad jie, 
mūšin eidami, užeina cerk- 
vėn ir pasimeldžia. Rodė ant 
Baltijos jūrių vokiečių su ru
sais mūšį ir sakė, kad rusai 
vokiečius gerokai supliekę. 
Taipgi aiškino, kad francū 
zai ir belgai gerokai mušą 
vokiečius, nes turį tokius pat 
kazokus, kaip ir rusai.

Pagal p. Račiūno išvedi
mų, tai vokiečiai jau visi iš
mušti ir karės jau nėra. Be
klausant tokių aiškinimų, 
aiškiai matosi, kad p. Račiū
nas, tai saldliežuvis Rusijos 
kraugerių ir Romos agentų.’

Reikia priminti, kad dar 
pirmą sykį man teko būti to-, 
kiame susirinkime. Nega
na to, kad baisiai prirūkyta 
ir už pypkių dūmų nieko ne
simato, bet dar tūli parapi
jonai išsiima iš kišeniaus a- 
lauš bonkutes ir parodo ki
tiems. Tikrai katalikiškai!

Įžanga buvo 25c. suaugu
siems ir 10c. vaikams. Pelno 
bus nemažai.

BURDINGONAS.

Toledo, Ohio.
Keilatas mėnesių atgal L. 

S. S. 229 kuopa buvo pradė
jus smarkiai darbūoties, bet 
iš priežasties bedarbės dau
guma narių apleido miestą ir 
kuopa taip nupuolė, kad liko 
tik keturi nariai. Mėnesinės mi galėtume užsitikėti ir pa- 
mokestįs labai užleistos. Bet reikalauti platesnių žinių, ar 
kas keisčiausia, kad kuopos tesingai pranešama 1 1 • • V V • 1 1 • v • ii ••sekretorius išvažiuodamas 
išsivežė visus dokumentus ir 
čarterį. Dabar likusieji na
riai nežino, ar yra kuopa, ar 
ne. Vertėtų komitetui pasi
rūpinti sušaukti nors liku-

laikyti kuopą.
LAdAKfi.

Norwood, Mass.
.Tu o jaus po Visuotinajam 

Lietuvių Seimui susirinko 
visų pažangesniųjų lietuvių 
draugijų atstovai ir sutvėrė 
vietos L. Š. F. veikiantį ko
mitetą. Delegatai dalyvavo 
nuo šių draugijų: D. L. K. 
Keistučio, Liet. Labdarystės 
ir L. S. S. 133 kuopos; paskui 
prisidėjo ir 1 kooperacija. 
Komiteto tikslas—šelpti nu
kentėjusius Lietuvoj nuo ka
rės. Rodosi, kad prakilnus 
darbas. Bet męs žinom, kad 
kiekvienas prakilnesnis dar
bas susitinka su priešais, ku
rie jį nori panaikinti. Taip- 
pat ir čia atsitiko.

Kaip tik pradėjom veikti, 
tai vietos kunigas pradėjo 
mus persekioti, pradėjo 
šmeižti, pasakoti nebūtus 
daiktus, būk tai socijalistai 
renka aukas ant ginklų, būk 
jie iš tų aukų patįs naudosis 

i ir tam panašiai.
Suprantama, tie visi kuni

go burnojimai, tas visas jo 
triūsas negail mūsų darbui 
užkenkti ir kartais būna net 
naudingas, nes kuomet pa- 
rengiam prakalbas, balių ar 
kitokį viešą susirinkimą, tai 
kunigas, beburnodamas, ge
rai išgarsina. Pagalinus, juk 
kunigas vien tik dėl to ir gy
vena, kad burnoti. Todėl 
męs nei nepykstam ant jo, 
nes jis savo “užduotį” atlie
ka gana “puikiai”. Bet 
mums labai nuostabu, kodėl 
kooperacijos nariai piktina
si iš mūsų veikimo? Kaip 
jau minėjau, kad ir koopera
cija buvo prisidėjus. Mat, 
buvo parengtos prakalbos 
ir kalbėtojas palietė skau
džiausią vietą — klerikaliz
mą. Po prakalbų buvo ko- 
cperacųįbs mitingas ir tarp 
narių kilo triukšmas, kad 
nepriimti proporcijonališ- 
kos mokesties surengime tų 
prakalbų, • kur keturiom 
draugijom išėjo po $2.75 ir 
atšaukti iš vietos L. Š. F. vei
kiančio komiteto atstovus. 
Mokestis tapo atmesta ir at
stovai atšaukti.

Męs nenusigąstame atme
time mokesties ir atšaukime 
atstovų, bet męs peikiame 
kooperacijos elgimosi ir ap
gailestaujame, kad tokios 
kiltos organizacijos nariai 
taip žemai nupuolė. Rodosi, 
kad per tas prakalbas buvo 
garsinta kooperacijos mitin
gas, kuriame jie kėlė baisų 
triukšmą; kalbėtojas aiškino 
kooperacijos vertę, bet ko
operacijos nariai visai į tai 
nepaiso. Mat, per prakalbas 
neduota vienam iš koopera
cijos narių kalbėtoją plūsti, 
tai visa mūsų kaltė.

Męs kooperacijai nenori
me nieko blogo ir trokštame, 
kad jinai kopuikiausiai gy
vuotų. Bet kooperacija gali 
tik tuomet žydėti, kuomet 
prie jos prigulės ir socijalis
tai ir tautiečiai ir katali
kai ir visi išvien darbuosis.

Męs šventai pildome savo 
draugijų paliepimus ir vi
suotinojo Lietuvių Seimo 
nutarimus. Męs darbuoja
mės dėl labo mūsų brolių 
Lietuvoj nukentėjusių nuo 
karės.

L. Š. F. V. K-to nariai:
Pirm. M. Akelaitis, 
Ižd. V. Žilaitis, 
Sekret. J. Pakarklis.

NASHUA, N. H., L. S. S. 
KUOPOS DRAU

GŲ ATYDAI.
“Laisvės” redakcija nuo

latos gauna iš Nashua, N.H., 
žinių, kad L. S. S. kuopos na
riai visai nesielgia taip, kaip 
privalo elgtis socijalistai. 
Neturėdami tame miestely 
pažįstamo žmogaus, kuriuo-

, apie 
kuopiečius, atkreipiame jų 
pačių atydą ir manome, kad 
jie patįs paaiškins, kas yra 
su Nashua L. S. S. kuopa? 
Lauksime pranešimų.

“L.* RED.

KLAIDŲ ATITAIKYMAS.
Sioux City, Iowa.

“Laisvės” No. 5 tilpusioj 
korespondencijoj pasakyta, 
kad kalbėjo Stukonis apie L. 
Š. F., turėjo būti: kalbėjo 
Juozas Gražis.

Jersey City, N. J.
“Laisvės” No. 6 tilpusioj 

korespondencijoj pasakyta, 
kad šv. Jono draugystės pir
mininkas liepė visiems kata
likams eiti į kitą pusę svetai
nės ir laikyt mitingą apie so
či jalistus. Tas netiesa. Šv. 
Jono draugystėj jokių par- 
tyviškumų nėra. Kada ka
talikai sukėlė triukšmą, tai 
patįs apleido svetainę, neiš
tariant nei žodžio pirminin
kui. Gėda taip elgtis šv. Jo
no draugijos "bariams! Jei
gu draugijoj apsireiškia 
progresas, tai jau sunku su
laikyti, nes kiekvienas nori 
protauti.

VISŲ DRAUGIJŲ NARYS.

Nuo red. — Mums visgi 
neaišku: sakoma, kad drau
gijoj nėra partyviškumo ir 
tuom tarpu kalbama, kad. 
katalikai apleido svetainę. „•

Mūsų kunigėliui nelabai 
patinka korespondencijos. 
Neperseniai vienas iš para- 
pijonų K. M. parašė apie ku
nigą ir jo gaspadinę kores
pondenciją, tai dabar kuni
gas visokiais būdais perse
kioja tą žmogelį. Jeigu ir 
ant gatvės susitinka, tai apie 
tą korespondenciją prisime
na.

22 d. sausio buvo parapi
jos mitingas. Kunigas atsi
stojo ir šaukia, kad K. M. ra
šė korespondenciją apie jį ir 
jo gaspadinę.

Reikia pažymėti, kad pa
rapija nutarė nemokėti ku
nigo gaspadinei algos. O 
antras dar svarbesnis nuta
rimas: parapijonai kontro
liuos atskaitas ir tuos pini
gus, kuriuos jiems kunigas 
atiduos. Ar tai nesvarbus 
nutarimai? Ant k'nk para
pija žemai stovi, tai jau tas 
parodo, kad neturi ir kasie-“ 
riaus, kuris galėtų pinigus 
kontroliuoti.

Kunigo užlaikymas para
pijai gana brangiai apsieina. 
Algos mokama suvirš $80.00 
į mėnesį, kambariai apie $20, 
maistas su gaspadinėm su
virš $50.00, šviesa, telefonas, 
rakandai ir kitokios smulk
menos. Įplaukos jokiu būdu 
nepadengia išlaidų.

Bet kas akyviausia, kad' 
parapijos susirinkime daly
vavo apie 25 ypatos ir tarp 
jų dar buvo kelios davatkos.

Reikia pažymėti, kad tie 
parapijonai, kurie nuolatos 
kelia triukšmą ant draugijų 
susirinkimų, tą patį atlieka 
ir parapijos mitinguose. Jie 
ir čia pradėjo šaukti: “Ar 
čia tik nėra raudonkaklių į- 
simaišiusių!” Tuom tarpu 
kaip tik du geri parapijonai 
buvo pasirišę raudonus ka- 
klaraikščius. Mat ir jiems 
kliuvo.

Pasirodo, kad tie vyrai 
serga raudonąja liga.

PARAPIJONAS KATALIKAS.

REI). ATSAKYMAI.

Kun. Gaspadinei.—Tai pa
prastas katalikiškas darbas 
laike vestuvių, apie kurį ne
verta nei rašyti.

JaunamParapijonui.—Ka
dangi tamista savo pavardės 
ir adreso nepaduodi, tai ir 
korespondenciojs talpinti

L. K. K. — Jau buvo minė
ta “Laisvės” N. 7.

Justinui. —
ankščiau gautą.

Talpiname

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

Jei taip, tai perskaityk 
garsaus mokslininko Panne- 
koek’o knygutę “Galutinis 
Klesų Kovos Tikslas”.

Kaina tik 10 centų. Rei* 
kalaukit šiuo adresu:

183 Roebling St,
Brooklyn, N. Y,

-
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Ji 109 Grand St.,

JUOKŲ KĄSNELIAI.
DON'T 

WORD HB SAYS

įsteigtas 1879

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

r ................................................  '■ ‘ ■

banko
kaip

Pasidėjusių čia žmonių pinigai apdrausti 
kapitalu ir atsargos fondu daugiau

$4,000,000.09
Bankas moka 3% metams.

Chicagoj gyvenantieji gali pasidėti čia 
atsiunčiant pačtu. Daug žmonių taip

Ne 
pinigus 
daro. Rašykite lietuviškai adresu:

STATE BANK OF CHICAGO
1 Kampas La Salle ir Washington Sts.

"LIET. ŽINIŲ” ir "LIETUVOS ŪKININKO” 
, Atstovybe Amerikoje.

Liet, žinių” ir ‘‘Liet, Ūkininko” j? “Liet, žinių ir "Liet. Ūkininko” 
Generalinės Agentūros Direkto- į Bendrovės Atstovas A. RIMKA 
rius V.K. RAČKAUSKAS,’Madis"' 5639 Ingleside Avenue, Chicago, 
Sq.Sta.Box 204, New York, N.Y. Illinois.

Atstovybės Ingaliotas Reikalų Vedėjas 
J. STRIMAITIS, 5630 Ingleside Ave., 
Chicago, Illinois : : : : : : :

Ir karės metu Jus galite "Liet, žinias” ir "Liet, ūkininką” patįs «I- 
sisakyti ir savo giminėms ar draugams Didž. Lietuvoje gyvenantiems ui- 
sakyt." Nors negalite pinigus už prenumeratą siųsti tiesiog Vilniun, bei 
laikraščius užsisakyti arba savo artimiems Lietuvoje užsakyti galite čia- 
pat Amerikoje per "L. Žinių” ir “L. Ūkininko” atstovybę.

Jus tik atsiunčiate mums čekį arba money orderį, paduoti ate savo 
adresą ir lįdresą to žmogaus, kuriam norite Lietuvoje laikraštį užsakyti-— 
ir tuojau bus viskas aprūpinta, nes mūsų laiškai Vilniun nueina be kliūčių.

"LIETUVOS žlTlIOS” yra bepartyvis pažangiosios pakraipos dien
raštis ir plačiausia paduoda teisingiausias žinias iš Lietuvos ir viso pasau
lio. Boto prie “Liet. Žinių” eina du nemokami (dovanai) priedai—moksl
eivių “Aušrinė” ir mokytojų “Mokykla”.

“LIETUVOS ŪKININKAS” yra seniausias, jau 10-tus metus ei
nąs savaitinis darbo žmonių laikraštis su dvisavaitiniu ūkio priedu “.Žemė” 
ir ketursavaitiniais—“Sveikata” ir jaunimu laikraščiu “Jaunimas”. Beto, 
vsi metiniai “L. Ūkininko ėmėjai gauna dovanų—didžiausią ir geriausią 
lietuvių —VILNIAUS KALENDORIŲ.

“Liet. Žiniose” arba “Liet. Ūkininke” bendradarbiauja arba pasiža
dėję bendradarbiauti: D-ras P,-Avižonis, Stud. J. Abraitis, Adv. A. Bulo
ta, Adv. P. Bugailiškis, D-ras A. Garmus, Inžin. Graurokas, D-ras K. Gri
nius, Raš. K. Jasiukaitis, Poetas Jovaras, Stud. VI. Juodišius, Dūmos ats. 
M. Januškevičius, Rašt. R. Karuža, Agronomas J. Kriščiūnas, Prof. Kuo- 
daitis, D-ras M. Kuprevičia, Agr. J. Masiulis, Muz.-Dail. M, Petrauskas, 
Raš. G. Petkevičaitė, Inž. K. Puida, Redaktorius V. K, Račkauskas, Red, 
A, Rimka, Dailininkas. P, Rimša, Adv. M. Roemeris, Stud. A. Suginta, 
Stud. Steponaitis, D-ras J. Staugaitis, D-ras Phil, šaulys, Adv. M. Sle
ževičius, Juristas St. Šilingas, Red. J. O. Sirvydas, Kun. J. šepetys, Raš. 
Vargovaikis (slap.), Inž. P. Vitkauskas, Adv. J. Vileišis, Dail. Visuomia 
(pseud.), Raš. Vidūnas, Raš. Žemaitė ir d. kt.

"Lietuvos žinių” kaina: Amerikoje metams 6 dol., pusm.—S dol., 
o norint gauti 2 kartu per savaitę—metams 4 dol. 30 c., pusm. 2 dol. l£c.; 
Lietuvoje metams 3 dol. 30 e. (6 r.), pusei metų 1 dol. 65c. (3 r.).

“Liet, ūkininko” kaina: Amerikoje metams 2 dol. 20c., pusei metų 
1 dol. 10c.; Lietuvoje melams 1 dol. 65c. (3 r.), pusei metų 85c. (1 r. 50 k,),

Abiejų laikraščių adresas tas pats: Vilnius, Sernionovska, 10, 
Russia - Lithuania

“L. žinių” ir “L. Ūkininko” Amerikos atstovybės adresas:

5630 Ingleside Ave Chicago, III.

Kaip tik prezidentas Wilsonas išsireiškė, kad jis nepasirašys no billium prieš at
eivius, tai demokratiški ir -republikoniški klapčiukai tuojaus nučiupo jį už ausų ir 
pradėjo pumpuot jam į galvą daugiau kapitalistiškos košės.

NAUJA KNYGA

TELEGRAMOS. 
(Svirplių agentūros).

savo vestuvių manęs irgi ne
kvietė.

Kas gyvena be rūpesčio?
Tamošius: — Ar tu, drau

ge, žinai ant svieto toki žmo
gų, kuris gyvena be rūpes
čio?

Jurgis:—t§iur, kad žinau! 
Be rūpesčio gyvena kiekvie
nas ringelis.

Pittston, Pa. Tūlas neišti
kimas parapijonas parašė 
vyskupui laišką apie kunigo 
Ka-kaičio šeimynišką gyve
nimą. Kunigėlis, sužinojęs 
apie tai, sumislino parapi
jomis nubaust. Jisai atsisa
kė eiti kalėdoti. Dabar pa- 
rapijonai labai bijo velnių, 
nes stubos liko nešventintos 
ir doleriai neiškolektuoti.

*♦ ♦
Tuias “Kunigo giminai

tis”, aprašydamas S. L. A. 
prakalbas, apgailestauja,1 jis pabarškino į duris, tuoj 
kad mažai buvo publikos, sa- išbėgo šeimininkė ir suriko:

, Jis tam tiki.
Bedarbis, vaikščiodamas 

nuo fabrikos į fabriką, labai 
nuilso ir išalko. Todėl jisai 
sumanė užeiti į vieną namą 
paprašyt valgyt. Kaip tik

ko: “susirinko tiktai 65 gal
ios”.

Jeigu korespondentas no
rėjo didesnio skaitliaus, tai 
reikėjo skaityti ne galvas, 
bet kojas, tuomet būtų buvęs 
užganėdintas,

So. Boston, Mass. Vienas 
štyviausias” “Vėžių” kro- 

mo partnerys pareikalavo, 
kad pagoniškai - tautiškas 
“Vėžys” būtų tuojaus ap
krikštytas katalikiškai - tau
tišku. Jeigu kiti partneriai

• to relka>\avimo nenorės išpil
dyti ir nuo '‘Vėžio” krikšty
nų atsisakys, tuomet tasai 
“štyviausias” partnerys už
sidės regli katalikišką “Lap- 
sterį”, kuris stengsis sukon- 
kuruot pagonišką “Vėžį”.

Brooklyn, N. Y. Į mūsų 
miestą parsimufino di
džiausias aidobliečių sorki- 
ninkas po vardu Plepalų 
Maišas (tas pats, kuris už
pernai pas So. Bostono Ta
mošių atliko ausinę ir sakra
mentus valgė). Sorkės jau 
prasidėjo. Aidvertaizenus 
dirba “Liežuvninkų” spaus
tuvė.

Philadelphia, Pa. Tūli šio 
miesto lietuviški inteligentė
liai pradėjo sirgti “morčine” 
ilga. Nekurie ’specijalistai 
sako, kad geriausia gyduolė 
nuo tos ligos — tai viedras 
šalto vandens.

Gražus dantįs.
Vaikinas: — Tu mano an

gelėli, užvis labiausia aš my- 
Eu tavo gražius dantis.

Mergina: — Matai, Jonuk, 
aš ne tokia tinginė, kaip ki
tos. Kiekvieną naktį, eida
ma gult, aš išimu savo dantis 
ir įmerkiu į vandenį, per tai 
jie visuomet čysti būna.

Nekvietė ant vestuvių.
Jaunasis: — Kodėl gi tu, 

širdele, nepakvietei savo mo
tinos ant vestuvių?

Jaunoji: — Ogi kad ji ant

— Eik šalin, tu valkata, 
nes mano vyras policmanas, 
tai tuojaus tave paims!
, Bedarbis: — Taip, tamis- 
tele, aš tam tikiu, nes jeigu 
jis tamistą galėjo paimti, tai 
mane nėr nei ką .

Linksmas namas.
Paulas: — Ach, Jurguti, 

kad tu žinotum, kokiam 
linksmam name aš dabar gy
venu ! Brolyti, kiek mūs tęn 
yra, tai visi grajįnam: aš 
gkspadorium — pinaklį, 
duktė — pijaną, sūnus 
smuiką...

Jurgis: — Džy!... O 
kuom grajina gaspadinė?

Raidas: — Gaspadinė?
grajina su burdingierium...

Ilgavyžis.

SU 
jo

Nepripažįsta moterims 
teisių.

Pilypas: — Kūmai, ar ži
nai ką?

Krisius
Pilypas

pas nepripažįsta moterims

O ką?
Daktaras Šliu-

Krisius: — Et, ką tu čia 
plepi! Jis tokis vyras...

Pilypas: — Tai nieko, bro
lyti, ką vyras. Perskaityk 
jo testamentą, kuriame sa
ko: “Mieli draugai ir malo
nus nedraugai” ir t. t. O kė
dei jis nemini “draugės ir 
nedraugės”?

Krisius:—Bai gaš ir noch 
mol... ' Lašakė.a

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojaus 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
LOOK
Klausyk mano žodžio!

Ateik pirkti vyriškų apredftlų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta- 
voras gera ir prekes pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėta, gyduoles galima 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ATHERTON O
PILNAS IŠFORNIŠIAVIMAS KAMBARIŲ

4 kumbarių išfornlš 4 kar^mrių išforniš 4 kambarių išforniš

$137.00 $163.00 $178.00

KAINA
35 centai

J uokas
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, tki visuomet . 
eik į J. MARTINAIČIO 
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi’pasirinkti pagal 
savo norą.

juoz. ;martinaitis
Brooklyn, N. Y. i

Rašyk, kad pi įsiustų cirkuliorių.
Ateik i krautuvę ir dasižinok visas smulkmenas. Gerai patarnaus W 

YUSZKO lietuvis pardavėjas,

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

---------- ------------------- ■ , ■■ ------------------------------------ i.......................................  - ------------ ------------ - 1 ai .----------------------, 1 Ji
—----------------*

Fotografijų Specįjalistas
Užlaikau didžiausią fotografijų galeriją. Nu

fotografuoju didįi tusias grupas net iki Aim u 
ypatų. Visiems suteikiu p knis pavoksiu* bu 
dovanomis, kurie tik pas rna atsilanko. Ypa
tingai jau lavedžiams duodu g<rn> dovanas snt 
pradžios gy v< nim '.

Motiejus KicH«« 
370 Bedford Ave. Brooklyn,N.Y.

NEWARK’O AKUŠERE A

0. STR0L1ENE
Jauniškaitė

Pabaigusi Imperatrici Marii A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su- simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
319 Walnut St., NEWARK, N. J.
Telefonas Market

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS 1)1 DžI A USI AS 

111 ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies gėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadwaj 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBES JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

(savaitei, minėsią po menesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
uergančių jau išgydžiau, kiek 
■ergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje jkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas ( įkirčjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas |ums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie geno, 
garsaus specijalisto

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

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir iiaiSkįa jums ligą. 
Gvdau u per 20 metų kuopa- 
iekrnuigiitnsial visokias ligas, 

 

kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dljimą kraujų, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio Širdies, plaučių, 

 

kepenų, ž&prių, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tų
jų didelius ir garsius aparatus 
E\ektrikos ir X—Spindulių, per 
kiiriuos matau Jūsų vidurinius 
įsriranus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie* yra brangus. Chemiškai ir ' 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
ganų

D-RĄ L. LANDĖS
148 E. 22nd St„ New York,N.Y. 
žarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo ?• 
ryto Iki 8 vakare; nedėldieniais 
tie 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite ai 2c. marke, • 
gaaaite labai fiageidžių aay- 
galą dovanai!

Telephone 652 Newton.
R. KRUČAS

FOTOGRAFAS
ir MALIORIUS

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave.

MASPETH, N. Y

Puikios 4 Originališkps Knygos
Parašė Senas Vincas

Tel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

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

Brooklyn, N. Y.

Į Akušerka 
§ Pabaigti *1 kur*ą Woman* Medical 

College, Baltimore, Md.
PaBckmlnpai atlieka eavo darbe pH* 

gimdymo, taipgi eutelkia vImHm rodąs ir 
y paj>r cl ba invairiobC moterų ligoee.

§ F. Stropiene,^£:,V.t:
* SO. UOSTO IN. MzkSS.

Užsirašykite

Kas nori likt pirmininku, 
tas laukan neina.

Pirmininkas: — Sei, vy
rai, neišvaikščiokit, nes tuo
jaus bus pirmininko rinki
mai.

Vienas iš sąnarių: — Ne
bijok tamista, kas norės likt 
pirmininku, tas laukan neis.

Tilingė.
Parapijinėj mokykloj.

Kunigas:—Pasakyk man, 
Jonuk, kąs gerą kataliką su
ramina nelaimėje.

Vaikas: — šnapsas, kuni
gėli.

If nntnhiinflnilf 511 Bceniškn** vekalas p-rstnto kalėdojant į kunigu, nUII I i UUUlIllllllxQ I abieačikus ir kontrabandljuikus. Toj pač oj kny
gelėj telpa ir labui juokinga komedija •‘Sugriauta l’llis”. Vi
sa knygelė kaštuoju tik 20 c.

RvVOnimn IliiniTSI P’dklal atvaizdina kapitalistų šunybes Ir m Irt j 
UjSulllillU UQIIgQ besočio pono. Labai žingeidi knygelė Kaina 15 c.

PoclontiC Knygele pašvęsta scenai. Daug monologų, dialogu dekla- 
I QuiapilO luucijų ir komedija “Viduj Klebonijom” Kaina 15 o.

Rovnlllioiinc AthaRiai Dailus apsakymais i Iš revoliucijos laiku nUVUlIULiJUo AlUaloldl Lietuvoje, su iliustracijoms. Kaina 15 c
Visos 4 knygelės kaštuoja — 65 centai,

“LAISVE”, 183 ROEBLING aT„I<eikalaUKlte: BROOKLYN, n. y.
Arba pas patį autorių 1818 E- moyamensing avil,

F r n PHILADELPHIA. PA.

SKAITYKIT IR PLATINKIT “LAISVĘ”. NES TAI YRA GERIAUSIAS 
DARBO ŽMONIŲ LA1KRA4TI8. PR EN f ME R AT A 2 DOL. METAMS.

Pirmą Lietuvių Dienrašti

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

"NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS” leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšviet ii ir jų gerovei, o ne pavieuios 
ypatos ir darymui pašalinio biznio. <

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei ■ 
metų $1.50. Kitur, ne Chicagoje, melams $S 00; 
pusei metų $3.0'1; dviem mėn. $Ų00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pasiųsk kai tu su pinigais.

" M A U J I E N 0 S ” 1841 S. Halsted St., Chic^o, IIL
Šiuomi prisiunčiuS------------- nf “NAUJIENAS

metus ir meldžiu jas siųsti iiuo adresui



15c.

V.

20<

10c

18c

Draugai!

18c

15c

20c

10c

50c.

A TJT’TTT’c

Ž5c 
20c

8. Kuopos White Plains, N. ¥.■ 
Žukas, Off C. Deutermann, Laka St., 
White Plains, N. Y.

25c
10c

75c 
ROr 
10c 
75c

kaina 35c. 
.......  20c. 

KLESV KOVOS 
....................  10c.

50c.

; Severą Co.

PAJIEŠKOJIMAI

j. oecexA.ii>, uco Market St., iždinm-

juuiinuikaA J. Žiliu*, oi-* Market et.

Hi4tor|»e tfmb-ef-

l»

SSSR

tKAbOB globėjai; J. LeSCausaat*, <5U< 
vuum OI., j.Oaguunao, oz>ū xuxiwnUA.ee

Pajieškau brolio Antano Račkausko, 
Suvalkų gub. Kas žinote, malonėkit 
man pranešti.

J. Račkauskas
31 Worum St., Parsons, Pa.

U XXcwuil OU n r. hmm, 
leuxuul Ave.

JittlSHixtt V. XVuxxxidaxo, JN. CtU- 
oi, 1'Mgcxuxxixxxjh.** xxxarsaxjkttia 4. 

.«u>xuxlo, ctaxuvxx O U.
vexxAvu ucatjax. r. xxxxxowbKum, SOA

Pajieškau dėdės Gasparo Janiu’io. 
Seniau gyveno Hines, Wis., o dabar 
nežinau kur jis randasi.

B. Strolyte, 
145 Essex St., Springfield. Mass.

Pajieškau draugų Juozo Jeknuno 
(šalokos) ir Juozo Baliuno. Abu Kau
no gub., Vilkmergės pav., Pauriškių 
kaimo.

M. Dagis,
445 Josehp Ave., Rochester, N. Y.

MUZIKALIoKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORloKU 
DAIKTU KRAUTUVE

Pajieškau kaimynų ir pažįstamų iš 
šlapučio kaimo, Kauno gub. Visi ma
no pažįstami malonėkit atsišaukti.

K. Mažilauskas 
Box 94, Noblestown, Pa.

Žininc ic I lahivnc valsčius padarė nutarimą, AllliUd lb idemV Ub» katf apdirbus atsarginėms

Vilnius. — Didž . Kunig. 
Tatjanos Komitetas be “Ži
burėlio” paskyrė dar Lietu
vių Draugijai nuken tėju
siems dėl karės šelpti 10 
tukst. rub.

Naujai besikuriančios 
Vilniuje bendrosios visų tau
tu šelpimo draugijos atiden
giama Alvite (Suvalkų gub. 
vilkav. apskr.) maitinama- 
sai punktas. Naujojon drau- 
gijon priklauso visų tautų 
žmonės, jos veikimo ribos 
Suvalkų, Kauno, Vilniaus ir 
Gardino gub.

Joniškis, Šiaulių apskr. — 
iš mūsų miestelio išvežė į 
Panevėžį tris vežimus degti
nės likučių. Žmonės džiau
giasi, kad daugiau nebebus 
pūtuoki i n™ m n. bet girtuok
liai vaikščioja nuliūdę.

prašydami spirito neva tai 
vaistams. Bet vaistinė tik 
liek tegaus spirito, kiek pe
reitais metais suvartojo. 
Vienam žmogui negalima 
daugiau parduoti, kaip 3 lo- 

būtų labai malonu, kad 
niškyj panaikintų svaigu

ly pardavyklas visam laikui, 
jeniškyj buvo 30 alinių ir 3 
traktieriai. Baisu ir pama
nyti, kiek čia žmonės veltui 
praleido.

* Suvalkų gub. mokyklos.
Veiverių mokytojų semi

narijoje mokslas žada pra
sidėti tuo jaus po Kalėdų (n. 
st.). Įstojamieji kvotimai 
prasidėsią prieš šventes.

Marijampolės vyrų gim
nazijoje žadama pradėti 
mokslas apie gruodžio 28 d.

Visose “Žiburio” progim
nazijos kliasose įstojamieji 
ir pataisomieji egzamenai, 
kaip praneša “Žiburio” val
dyba, būsią šių metų gruo
džio 30 ir 31 d. (sausio 12,.13 
d. nauj. st.). Pamokų pra
džia 1915, sausio 2 (15) d.

Veiveriai, Marijamp. apsk.
Nors niekas čionai vokie

čių nematė, nes ligi Veive
rių net ir žvalgai nebuvo at
joję, bet žmonių baimė buvo 
didesnė gal, negu kur kitur. 
Pamatę rusų abazą begrįž
tanti, kai-kurie pabėgo už- 
remunėn, kiti-gi, drąsesnie
ji, savo daiktus užkasė že
mėn. Vietinis klebonas ne
seniai tik sugrįžo: buvo iš
važiavęs.

Liūdną įspūdį keleiviui 
nūnai daro Veiveriai: tvoros 
nukūrintos, kai - keno paša
rai sušerti.

Gyvuoja jau keli metai 
“Blaivybės” arbatnamis.

šeimynoms laukų darbus, ką 
ir atliko visi labai gerai- Pa- 
skiaus žemiečių viršininkui 
dalyvaujant tapo išrinktas 
komitetas atsarginių šeimy
noms šelpti. Rinkimai atsi
buvo taip: kas norėjo būti 
komiteto nariu, turėjo duoti 
vieną rublį. Surinkta dau
giau kaip 300 rublių.

(Iš “Liet. Ūk-ko”).

Pajieškau pusbrolių Zigmanto ir An- 
Pajieškau apsivedimui doros mergi

nos nejaunesnės kaip 25 m. amžiaus, 
kuri myli dorą gyvenimą ir nesibijo ci
viliško šliūbo. Aš turiu savo namus ir 
2 lotu žemės ir 100 dolerių. Malonė
kit atsišaukti laišku, turtų nereikalau
ju, tik doros draugės. Bus viskas slap
tybėje užlaikomo.

D. R.
P. O. Box 151, Lisbon Falls, Me.

(6—10)

1 Pajieškau draugų A. Matulionio ir 
J. Bružo. Abudu Kauno gub., Pandė
lio parapijos, Rokėnų kaimo. Seniau 
gyveno Kewanee, 111. Ku* žinot, ma
lonėkit pranešti.

P. Mažolis,
2 Crown Pl., Haverhill, Mass.

Pajieškau brolio B. Stadalniko. Aš 
jį palikau Anglijoj, o dabar nežinau, 
kur jis yra

Taipgi pajieškau pusbrolio And
riaus, Juozo ir Petronės Barnauckų. 
Ir pajieškau savo kaimynų P. Viga- 
nausko, A. Poškiučio ir P. Ma'aucko. 
Visi Suvalkų gub.

U. Stadalnikiute, 
1546 Davis St., Grand Itapids, Mich.

(9—11)

Pajieškau pusbrolio Jono Vaitkevi
čiaus, paeinančio iš Suvalkų gub., xMa- 
rijampo'ės pav., Balbieriškio Gmino. 
kaimo Rudzekampių, ir tikro savo švo- 
gerio Martino Slačkonio, paeinančio 
iš Suvalkų gub., apie 3 motai atgal 
gyveno Camber, Ambery County, Pa. 
Meldžiu atsišaukti, nes turiu labai 
svarbų reikalą. t

Antanas Seilius, 
Box 399, Hartshorne, Okla.

Pajieškau draugės K. Rinkevičiūtės, 
Kauno rėdybos, Zarasų pav., Kvietkų 
volosties. Girdėjau gyveno Argenti
noj. Jinai pati ar kas kitas malonės 
pranešti, už ką busiu dėkinga.

E. Mulokiute,
99 Willow St., Lawrence, Mass.

(9—10)

Pajieškau pusbrolių Felikso ir An
tano Aleknų, Kauno gub., Wilkmer- 
gės pav., Bikonių kaimo. Pirmiau 
gyveno Bostone, dabar rodos, gyvena 
Chicago, III. Kas žinot, malonėkit 
pranešti.

F. Grinskis
15 Millbury St., Worcester, Mass.

Pasekmes paprasto “šalčio fe
yra uždegimas orinių trlubollų ir influenza, 
kurios tai ligos pagimdo ilgą kosulį. Kosulio 
apmalšinimui ir palengvinimui skausmu ligo
nis turi žinoti, kad <

Severn’s Baisam
for Lungs ——.i

yra vienintelė gyduolė. Toji gyduolė žinoma 
jau huviršum trisdešimtis motų, kaipo paeok- 
ininglausis vaistas nuo triubolių uždegimo už
kimimo ir kokliušo stnaugulio. Kaštuoja 25 ir 
50 centų. Jei prie vlršminėti) ligų prielmSAft 
dar peršalimas, tai reikia imti SBVERA’S COLD 
AND GRIP TABLETS (Soveros Flotkolos nuo 
Gripo Peršalimo). Kaštuoja 25 centus.

Teipgi neužmirškite
Soveros Lietuviško Kalendo
riaus 1915 motų. Šitą kalen
dorių galite ganti jūsų aptie- 
kojo arba rašykite tiesiai 
mums.

Perkant gyduoles, supran
tama, kad kiekvienas nori 
gimti goriausius vaistus, už 
tai prašykite tik Sevcros. Ne
imkite nei jokių užvaduoto
jų. Bntinni reikalaukite mu
sų išdirbtų vaistų.

s 4 
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Parsiduoda vienutėlė lietuvių apgy- 
enta Bekernė ir krautuvėle už visai 
.omą kainą. Norinti pasinaudot šia 
roga, kreipkitės ant šio adreso:

JONAS VIKŠRAITIS,
’5 Commerce St... Now Haven, Conn.

Draugijos, 
kurion apsirinko “Laisvę” 

navo organu;
AT YDA LIETUVIŲ MOTERų PTtv- 

GRESYVIŠKO SUS. AMER. 
KUOPOMS.

šiuomi pranešu, kad į L.M.P.S.A. 
Centro Valdybą liko išrinkta šios na
rės :

Susinešimų sekretorė K. Petrikienė, 
176 Sands St., Brooklyn, N. Y.

Iždininkė—knygė J. Benescvičiūtė, 
420 Arustel Boul. Arverne, L.l.N.Y.

Turtų Sekretorė K. Yazminckiūtė, 
456 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Su visais reikalais malonėkit kreip
tis prie augščiau nurodytos valdybos. 

L.M.P.S.A. Sekr K. Petrikienė.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 5P 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININKŲ 

ADRESAI:
Prezidentas T. ToltMus, 18? N. 8rd 

it., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštintnaa* r. ovetiaas.

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

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Patašius, 94 So. l»t St. 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ 1MM1G KANTŲ ŠELP1M. 
DK-JOS VIRŠININKŲ ANTRASAI: 

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

Pagelbininkas J. Krulikauskaa, U 
Warwick St., Newark, N. J.

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

Iždininkas P. Vaičeilunas, 88 Farley 
Aro NImwmfU M .f

i iždo globėjas J. Dobinis, ItS Jack- 
son St., Newark, N. J.

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

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
Chicago, Ill. 

V'icc-Prezidenlas 2) S. Maukus 
Cor. 12th & Vine Sts., 

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

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

Suslnešimų SeMtetorius 2)J.Ncviackas 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Finansų Sekietorius t) T. L. Dundulis 
101 E. Main St., Danville, Ill 

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

Philfr lelphia, Pa 
Iždininkas 1) K. Šidlauskas

226 W. Broadway, So.Boston, Mass 
Kasos Globėjai: M. Česna, 56 Markei 
St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28 
W. Broadway, So. Boston, Mass.; J 
Gerdauskas, New Britain, Conn.

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

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką 
T. M. Dundulį, 101 Main St., Danville, 
I1U kuris bus po kaūcija $1,000.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO“ DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
i>*pxui., yx« >x«jun« kR., 

^rezlUcuLaa.
Auxz.xtxxxcrMs Noruutas, 815 Janu* Bl.,

r. Dauauo, įuoo Jenno St, proveku
, Xa.oCUllXlJk.aa. ''

o.*/.. n.-auoiMb, Mla Janui* Ml

Bandelis, Ežerčnų pav.
Raštininkas pranešė vals

tiečiams, kad šių metų kai
liai būsią valdžios rankose, 
ir kad niekam negalima esą 
jų parduoti. Kailius reikią 
vežti pas vietinį antstolį ar
ba laukti, kol bus duota ži
nia, ir tuomet jau vežti. Ant
stolis išduosiąs kvitas. Kai
lius patarė išdirbti. Pasiū
dintus kailinius taip-pat im
sią, bet imdami mokėsią.

Lapkričio 11 d. valsčiaus 
bute buvo imamos sermėgos, 
paprastos ir su vata. Pini
gus žadėjo prisiųsti vėliaus, 
bet kvitų nedavė.

Pajieškau draugės Onos Giličios, su 
kuria sykiu važiavau Amerikon 1912 
metais. Ji su broliu važiavo pas tė
vą į Elizabeth, N. J.

Tūrių svarbų reikalą, todėl malonės 
atsiliepti.

P. Tamašauskaitė - Valiulienė, 
503 — Hth St., Moline, III.

Pajieškau savo pusbrolių Kazio ir 
Miko Lelešių, Suvalkų gub., Marijam
polės pav., Igliaukos parapijos, ir Si- 
nano Vaičiūno, Margavos kaimo, Jie- 
varavo gmino. Jie patįs ar kas kitas 
nalonės duoti žinią šiuo adresu: 

Kazys Vaičiūnas,
P. O. Box 209. Harrisburg, Ill.

“Laisvės” Agentas
K. OPANSKY

2304 I/each Ave., Sioux City, Iowa.
Paa jį ga'ima pžsirašyti “Laisvę”.

“Laisvės” Adui.
(9-12)

t, P. L. a. uu-juo CENTRO VAL
DIBoa IK KLUPŲ OJLKKK1U- 

KIŲ ADKEbAl:
Centro pirmininaab P. Liepus, 226 

iagaz.xu« oi., x^aruegxe, Pa.
Centro Sekretorių* J. Mažiukna, 

-ill Markei i>i., x\. S. Pittsburgh, Pa.
ueuiru izuxnxuaao K. vaiaoi*,

aid uarson dta., o. 8. Pittsburgh, Pa.

xx.

Šilalė, Raseinių pav.
Prasidėjus karui mūsų 

Apylinkės gyventojai buvo 
labai nusigandę, bet pas- 

i kiaus sužinojus, kad rusų 
kariumenė nuvijo vokiečius 
toliaus, aprimo. Kuomet gi 
rusų kanunlbnė atsitraukė 
atgal ir vokiečiai įsigrūdo į 
Tauragę, mūsų žmonės vėl 
labai nusigando, bet atėjus 
rusams ir išvijus vokiečius iš 
Tauragės, gyventojai užsi
laiko ramiai ir nebekrausto- 
si, kaip pirma, iš proto, nors 
beveik kasdien girdisi baisus 
armotų šūviai. Dabar, kuo
met rusų kariumenė stumia 
vokiečius nuo sienos ir kuo
met paėmė kai-kuriuos Prū
sų Lietuvos miestus, žmonės 
labai nudžiugo, kad nebea
teis tie nelaukiami svečiai- 
vokiečiai.

NEBŪK BE DARBO.
Tikrai uždirbsi po 2 ir 3 dol. ka« va

karas. Be jokių klausinėjimų siųsk 1 
dol. ir gauk sampelį ant persitikrini
mo. Jek nepatiktų, grąžink, o aš pi
nigus sugrąžinsiu. Art klausinėjimų 
neatsakysiu. Ypač mano draugai ir 
pažįstami lai neabejoja.

A. MONTVID
1632 Park Ave., .Chicago, HI.

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

et St., N. S. Pittsburgh, Pa.
25, McKees Rocks, Pa.

8 kuopos, P. Liepus, 281 Magazino 
t.. < 'arnoflriA,

4 kuonJL^Jc'. Rasinskas, General De
livery, Pittsburgh, Pa.

o aiuapuB, r'.rttt.iauisaaa, Wwi affaetf,
Canddy, Pa.

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

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

Visokius VYRIOKUS 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: 670 N. Main St., MONTELLO, 
MASS., Lietuvių Tautiakeme Name.

Su pagarba

“Laisves knygos
iOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP J| įKONYTT 
Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis, šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
(r tam, kuris netiki. Kiekvie
nas soči jai istas, perskaitę* 
Šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalista ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik...........

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ M1R- 
T1N IR ŠLISSELBURGO 
BASTILIJA. Parašo V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de
dasi Rusijos kalėjimuose, jei 
dar kas negirdėjo kiek lais
ves kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit
šią Knygelę. Čia jūs atrasit, 
tu kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
sų draugiu eina ant mirties, 
Kaina......................................

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ- 
l’UOSE. Parašė Z. Aleksa. Ši 

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

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaite, kuri atvaizdi
na uudną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
mvli skaityti vražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knyx««^. Ksma t». ......

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

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS. Parašė Bara- 

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO 
ŽENKLUS. Paraše 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 vartoti ntski- 
rimo ženklų, padaro raštą b® 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik .....................

MOKSLAS KANKžrNYSTES 
arba kaip pažinu žmogaus 
ateitį ir praeit; pagal uelno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
interesuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina......

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

MEILES KARŠTLIGE, kaina ...
PASAULIŲ RATAS,

kaina ....................................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina ..
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

$1.00. parsiduoda už.............
ATIDĖJAI, kaina .......................
KERŠTINGA MEILĖ, kaina ....
DARBAS, kaina .............
RAUDONAS JUOKAS . 
MOTERIŠKĖ IR MEILĖ 
GALUTINIS 

TIKSLAS
KAIP PADARYTI MONUS .... 
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS

Kaina .................................... 25c
DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ

EVOLIUCIJA. Kaina ........ 50c.
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

Kaina ....................................
“Laisve”,

183 Roebling St, 
Brooklyn, N. Y

»Vt/1utO3 SittMs

18'

X*<

Tol. 1295 Greenpoint

PETRAS BUTKUS, 
Pirmaa Lietuviškas Graborius 

(Balsamuotojas).
Atlieku ir papuošiu pagrabus nuo 

prakilniausių iki paprasčiausių ir la
bai pigiai. Parsamdau karietas dėl 
Pagrabų; Veselijų. Krikštvnų ir t.t.

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 gyvenimas ir ofisas atdaras dieną 
ir naktį.

PETRAS BUTKUS, 
211| Berry Street, Brooklyn, N. Y.

“AIDO" CHORO VIBAININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas F. F. Svetikaa, 188 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius K. čiuberkls, 188 Roebl
ing St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Repeticijos atsihūna kas pėtnyčia 
‘Sokolų” svetainėj, 190 Grand St-.. 
8 vai. vakare.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR.

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberia, $88

Wytha Ave., Brooklyn, N. Y.
■ Sekretorius E Pet ravi čia, 264 Front 

Brooklyn. N. Y.
<*’7idininka« J. Klasčius, 556 Driggs
Ava., Brooklyn. N. Y.

Kuopų Sekretorių Adreaai:
1. Kuopos Brooklyn*—V. Žilinskas,

18S>Roebling St.. Broollyn. N. Y.
2. Kuopos Brooklyn^—V. Vitkvričis

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

k2‘. "~v *;roq Ltsįį* 
į”.11P * l*Kn;l*SL NAUJAI

“DARBININKŲ BALSAS” Pasaulio Pramonijoa Li /ivių 
Darbininkų L W. W. linijos Organas, Leidžiamas Kooperatyvas 
Bendroves iš Baltimorės. Md.

••DARBININKŲ BALSO” Credo yra: Laisvė, Lygybė Ir 
Brolystė per Mokslą. Pažangą ir Tiesioginį Veikimą.

'•DARBININKŲ BALSUI” rupi ir rūpės: Nušviesti darbi
ninkų reikalus, nurodyti jų tikrą padėjimą ir parodyti tiosiausiua 
kelius išėjimui iš dabartinio jų padėjimo.

Kas tik už algą dirba ir pagerinimo būvio trokšta sau ir sa
viesiems, negali apsieiti neapsipožinęs su dalykais gvildenamais 
“Darbininkų Balse.”

“DARBININKŲ BALSO” kaina metams Suv. Valstijose 
1.50c. Vienam numeriui 5c. Šešiems numeriams 25c. Kanadoje ir 
Meksikoje metams $2.00. Užsenyje metams $2.50c.
x j Visokiais reikalais.kreipkitės šiuo adresu:•« j Visokiais reikal

“DARBININKU BALSAS
859 Holliiu Street, Baltimore, Md

brangiausis žmogaus tvrTasj
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau n^to keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

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

LIETUVIŠKA APTIEK A savo ilgų metų pritlrimu
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytu jš švie
žiausių ir geriausių pydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties _ Balsainas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas.

<1.00 
.75 

1.00 
1.00 
.60 
.60 
.60 

1.00 
.25 
.10 

8.00 
.25 
.25 
.60 
.25 

50c. Ir LO0

Nuo galvos skaudčjlmo.l^c. Ir 
-- ę ‘ “% irNuo salvos skaudėjimo.
Nuo kojų nuospaudų, ,10c. 
Nuo dantų gčhmo< 
Nuo peršalimo.............Z...
l’latikų stiprintojas... .25c. 
1 inimentas arba Kxpelletls 
Nuo 
U — 
N uo

N uo

.25 

.25 
JO 
.25 
.*0 
.25 
.50 

1.00 
1.00 

.50 

.25 

.25 

.25 

.25 
45

50c. ir 
60c. ir

Nuo kosulio.../. 25c. ir 
Nuo Rerklča skaudčjimo 25c. 
Skilvines proškos.........10c. ir
l’igulkos <lel kepenų......... 
Blakių naikintojas.....................
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas ploviniui................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis.......................
Antiseptiškas muilas.................
Gumbo lašai.

Specijališka Tikrai LietuvWka Trejanka Arba Trejos Devynieros
Taippat 15 Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios T.olčs, Aak»įs ir t. t, k»kfc® 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
9£ČFReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymai!'W9

Kreipiantiemsicms per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje-

Jalgu jums brangi yra jūsų sveikata, '.ai tuojau® reikalaukite gyduolių, raiydami 
atsilankydanr j Lictuiniką Aphckq.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorh,.,
229 Bedford Avenue Kampas North 4 tos gatves Brooklyn, N,

Nuo niaukų žilimo. 
Nuo Reumalizmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio............

kirmėlių..........
Autiseptišką rnnstis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Profkos dd dantų. 
Karpų naikintojas.

6#c. 
60c.

PIR MUTIN1S LIHTUViŠK AS.NLWJYORKH

Ir

ir

10c. ir

UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visai 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

aeo. J. BARTASZIUS ir J. P. WASIL1AUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

NEW YORK CITyTn. Y. S0U™ BOSTON, MASI
820 Bank Street,’Waterbury, Conn

5.000 Katalogų Dykai.
katalogą tuojau* gamuts. Turine lietuviškų rekordų su vhokiomt dainoms,
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN,NN. Y<‘

JAU IŠĖJO IS SPAUDOS

AISOPO
PASAKOS

MARGUS VAIRAS 
l9i«

PASAKOS
GALIMA GAUTI 

•‘JAUNOSIOS LIETUVOS” KNYGYNE
Also po Pasakos” tai vienintelis 

veikalas lietuviu Raibojo,
Svarbu ir naudinga kiekvianam Įgyti 

"Aisopo Pasakas” tai vianintehs veikalas 
lietuvių kalboje. Knyga ausi ai iliustruota 
paveikslais. "Aisopo Pasakas*' surinko ir 
lietuvių kalbon tverte KAROLIS VAIKAS. Kai
na be apdarų $1.25, su apdarais $1.SO. Per- 
kupčiamsir agentams duodame gerą nuo- 
iimtį. Reikalaukite ‘Jaunoiios Uiatavoa” 
knygyno kataliogą. -!• -t- -;- -t-

JAUNOJI LIETUVA’
4811 Se. Paulio* SI Chlcare, III.

xuxiwnUA.ee
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Graži Dovana

Schneider BroliaiSek rK. Liutkus

Komitetus

Neck

OČIŠČENA DEGTINE
Telefonas|885.Greenpoint

VIKRIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSK12 išsiuvi nė

50 LAIKRODĖLIS 14 K. GOLD FILLED!

4? f

ar mo

NW YORK, N. Y.

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basų 

Vertės $25.00, tik už $14.2,8

Tai. 2834 Greenpoint.
’’tiikiasjG vieta lietuviams pait

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

Tautiškame
103 G ran dSt.,

K. ŠIDLAUSKAS 
Ap*iekoriu« ir Savininkaa

26 Broadway kartip. C 'Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

•ijphone So.Boeton 21014 ir 21018

su 21 perlo Klevišiu, 8 basais 
Vertės $18.00, tik už $7.SO

Dėl platesnių žinių atsi 
šaukite šiuo adresu:

S. ARLAUSKAS

ūa ligą
w______ . _ _ ... . . 1'uos li
gonius kitf daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija ir

Atsiųskite muftis nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikhlišku instru
mentą, kokį jus t k norėsite.

Skanu* alus, 
gardi arielka, 
alius, viiekl* 

. <ynas, kvepeu- 
1 cigarai, 
mlkų* ai k**- 
Ūlai. Salė d41 

I mitingą Nep* 
airškit £!•■ 
asakančiauslea 
vietos, e busit 
aŽganėdlntl.

Brooklyn, N, Y,

31 sausio, L.S.S. 59 kuopa 
Jersey City rengia pasilink
sminimo pusdienį, svetainėj 
Union Hall, Grand St., Ho
boken, N. J. Durįs astida- 
rys 2 vai. po pietų. Bus su
lošta “Lizdas Naminio Liū
to” ir “Kunigo Gramulos 
Raštinyčioje”. Įžanga 25c.

Didžiojo New Yorko Drau
gijų Atydai.

Maloniai kviečiame prisių
sti delegatus- į L.D.S.D.N.Y. 
konferenciją, kuri įvyks 31 
d. Sausio (January),1915 m., 
2 vai. po pietų, 
Name, 101

I Brooklyn, N. Y

Compensacijos
Užsiimu Real

kontraktai 
pardavimo ir kitoki. Taipogi agentūra apsergėjimui (In- 

Visokios rodos—patarimai dykai. KAI,

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

TEATRAS IR BALIUS! 
parengtas L. S. S. III rajono 11 d. va
sario, 1915 m, salėje “Klein’s Hall”, 
z«13 Penn. Ave., Pittsburgh, Pa. Pra
sidės nuo 7:30 vakare. Bus perstaty
ta juokinga komedija “Tarnaitė pamo
kė”. Bus ir deklemacijų. Įžanga 
vyrui arba porai 50c., pavienėms mo
terims 25 centai.

feisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

Parsiduoda Lietuviška 
RESTAURACIJA.

Su 11 parėdytų kambarių - 
ruimų pigiomis išlygomis. 
Vieta gera, uždarbis geras, 
nes biznis senas. Pardavi
mo priežastis,—noriu uždėti

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

236 Grand St.,

Padaryta Amerike
Mūsų biznio markė užregistruota 

Washigntone.
GERESNĖ Už IMPORTUOTĄ.
Očiščenos degtinės skonis labai ge

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

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

Pirkdamas apsižiūrėk, kad ne
būtų falsifikuota. Parsiduoda vi

elose
REIKALĄ ŪKITE KATALOGO, 

KUR NURODYTA VISOS
KAINOS.-- Adresuokite:

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

AUKOS FĖRAMS.
Aukavo šios ypatos: M. W. 

Bush—ploščiu vertės $12.50; 
“Laisvė” — knypu vertės 
$21.65; A. Juoząitienė—mo- 

vieriška ploščiu vertės $8.00 
ir moterišką skrybėlę vertės 
$3.00; U. Žilinskiūtė—liet
sargi vertės $3.00; N. deka
ne vičiūtė 
tės $10.00; Petronė Treigip- 
nė—staltiesę vertės $3.00 ;M. 
Čibirkiūtė—6 stiklus ir stik
linį uzboną vertės $1.50; P. 
Svadaitienė—2 bonkas vyno 
vertės $2.50; P. Svadaičiūtė 
—2 stovvlas vertės 40c.; P. 
Norbutaitienė 
tas staltieses ir vaikam kald- 
relę vertės $2.00; J. Siekis— 
viršutines vyriškas kelines; 
L. Prfiseika—mašinka skuti
mui barzdos vertės $5.00: A. 
Sirgeida—4 egz. knygučių; 
F. Klastauskas — Visuotiną 
Istoriją (satyroj) ir 1 tomą

New York,' N. V
NEDALIOMIS:

Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piat.

Mokykla Angly Kainos
Yra tai vienatinė mol?ykla, kuri duoda pilu 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, laba* 
trumpame laike

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

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

laikrodėli ver

PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso
kias ligas gydo. _______________

^^GRAFAFONAS
Su 12 Lietuviukų dainų, vertės $45.00.
Atiduodame tik už .................$IQ.J5O

Tą grafafoną tevarant uojame ant H) netą.

DEL LABO VISUOMENĖS 
Kuyga sveikatos bei naujausio 
mokalo išradimai ir kęi reikia daryti £up- 
aligns, taip put kaip ir kur ifteigydytt, 
lygiai knygoj “Daktaras” paroda, 
kaip nuo visokių nelaimių bei Ilgų apsi
saugoti .

Likvidavo Budavojimo ir 
Paskolos Draugija.

25 d. sausio Budavojimo ir 
Paskolos draugija išmokėjo 
visiems savo šėrininkams į- 
mokėtus į draugystės iždą 
pinigus su nuostoliais 50c. 
nuo kiekvieno šėro.

Priežastįs likvidacijos, ro
dos, bus sekančios: pirmiau
sia, nebuvo kam pilnai pasi
švęsti ir energiškai dirbti 
dėl minėtos draugystės labo. 
Antra ir svarbiausia prieža
stis, tai nusamdymas netiku
sio advokato, kuris pats dar 
tik mokinasi , kaip įkorpo- 
ruoti tokias organizacijas, 
bet dalykų visai nežinojo. 
Taigi iš advokato priežasties 
draugija negavo čarterio ir 
turėjo likviduoti, nieko gero 
nenuveikus, apart to, kad iš
leido kelis desėtkus dolerių 
iš žmonių sudėtų pinigų.

Reikia stebėtis, kodėl p. 
Ščigauskas taip karštai pir
šo tokį advokatą, kuris apie 
tokius dalykus ir supratimo 
neturi. Bet dar nuostabiau, 
kad tas advokatas už suga
dinimą viso dalyko, gavo 
$78.50!

Deja! Pas tūlus žmones 
nuoseklumas eina sykiu su 
doleriu, o ne velijimas žmo
nėms gero

lutaiaau receptui bu didžiausia 
ityda, nežiūrint, ar tie receptai 
Uetuvoa ar Amerikos daktarų. 
1 ai vienatinė lietuviška aptiek* 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit reika- 
aut per laiškus, o aš prisiųsiu per 
»xpresą.

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

JONO KOVAKSO
Priima pinigus taupinimui ant 4% molams nuo šimto. Dabar jau vėl alun 
čia pinigus j Rusiją,Lenkiją ir Lietuvą su pilnu užtikrinimu, kad pinigai ne 
prapuls. Banka randasi po priežiūra valdžios steito New York, užtat jūs pi 
nigai pilnai gvarantuoti per valdžią. Rejentinėj kanceliarijoj prie bankos pa 
daromi ir užtvirtinami visoki dokumentai, kaip tai: doviernasty 
aktai pirkimo 
surance) gyvasties ir nuo ugnies. 
RAM LIETUVIŠKAI.

Dabar galima važiuot i Rusiją
per Angliją kas Seredą ir kas Subatą. Per Archangelską gi be persėdimo 
ant laivo “Kursk” 28 dieną Sausio (January), 1915. Kas nori važiuoti, 
lai atsiunčia $5.00 depozito del užtikrinimo vietos ant laivo. Visiems pa- 
sažieriains parūpinu pasportus, pasitinku ant dypo ir palydžiu ant laivo. 
Negavus mano atsakymo, iš vietos nevažiuokit. Taipgi, su absoliutiška 
atsakomybe persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patukusiems nelais
vėn Austrijai ir Vokietijai.

JOHN KOV/ACS
86 GRAND STREET FILIJA: 155 CLINTON AVE.

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

KONCERTINIS
TOURNEE

Mika* Petrauskas, pradėjus iš 18 d. 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncer
tų Kas pageidautų koncerte, tegul 
asuiišine *u

M. PETRAUSKU
< P«rlr O* Rasta*. Mass Męs užlaikome specijališkai rusą meistrą, kuris pataibO visokius 

Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.
Lietuviški Rekordai su visokioms dainoms. Galima rašyti ir rusiškai.
Atsilankę pas mus nors syki, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo,

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

30 d. sausio Liet. Mot. 
Prog. Susiv. 1 kuopa rengia 
teatrą ir balių, kuris atsibus 
Tautiškame Name, 101 
Grand St 
la Ūsų” ir “Burtai” 
džia 8:15 vai. vakare 
ga 25 c.

U'OClOR Y
TOJE KNYGOJE ' 

•nokina, kaip vyrus, t 
reikalinga žinot 
seniems, žinotiems ir nežen,

KIEKVIENAS SKYRIUS Ai tos knyįoayra 
bai žiliškius. Ta knyga kiek ' 
naudinga ir reikalinga turėt 
sveikas ir b imingai gyventi

ŠITA KNYGA •‘DAKTARAS 
ligų vardus, kaip jos prasideda, 
kaip išrodo ir kaip greičiau, ger 
išsigvdyti.

TA KNYGA labai plačiai ap- 
slaptybes bei ligas ir taip pat apie n 
daug.

ŠIOJ KNYGOJ "DAKTARAS’ 
atidengiant daug paslapčių apie 
gurnus i 
kada geriau

KNYGA‘ 
traitota, parodo 
na paslapty bes.50 W. 36=th St., arti 6-th Avė

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

<— il/iih'illl////>. .
DAKTARAS" gražiai pa- 
ip ir moteris, kis butinei 

tems, kaip jauniems, taip ir

saline galite gauti aka- 
alaaalo alaus, pulkion dagtinės 
ir akanaua vyno. PatarnavL 
man kuogariauHiaa. Atailanky 
kit, « paraitikrinait.

PERKANT LAIKRODĖLI STAČIAI Iš FABRIKO, sutaupysit sau ne mažiau, kaip $19.00, nes pas kožną 
pardavėją už tokį laikrodėlį užmokėtumet mažiausiai $25.00, o mūsų SPEC IJALišKA FABRIKUS PREKĖ to lai
krodėlio yra TIKTAI $5.50 ir aprat to, KAS DABAR UŽSISAKYS PAS MUS LAIKRODĖLĮ, tai augščiau patal
pintum 15 PUIKIAUSIŲ DALYKŲ kožnas ap'aikys prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai:

1—2) Lenciūgėlis su Breloku, 3) Britva, 4) Diržas galandimui britvos, 5—(j) Puodelis ir I’enzclis skutimui, 
1) Plunksna Fontaininė, 8) Peliukas, 9) Žiedas, 10) Veidrodėlis, U) šukos, 12) Spilkutė kak’aryšiui, 13—14) Sa
bučiai mankietams, 15) 32 Kalibro Revolveris- (Modelis).

Taigi jei norit pirkti tą puikų 25 dolerinį laikrodėlį už $5.50 ir gauti tuos 15 dalyku prie laikrodėlio VISAI 
DYKAI, tai iškirpkit tą apgarsinimą ir atsiųskit sykiu su 25 centais markėmis rankpinigių, kad būtumėm persiti
krinę, Jog ištikrųjų norit turėti mūsų laikrodėlį, o męs tuojaus išsiųsim jums laikrodėlį ir 15 dovanų prie laikrodėlio 
VISAI DYKAI.

Kada priimant siuntinį peraitikrinsit. jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K. GOLD FILLED, GVARANTUOTAS 
ANT 20 METŲ, su garsiausiu pasaulyje mechanizmu, o tie 15 dovanų yra taipgi kuogeriausios rūšies, tai užmokėsit 
likusius $5.25 ir keliatą centų už persiuntimą, jeigu gi nepatiktų, tai sugrąžinsim jūsų 25c.. Turime priminti, jog 
perkant laikrodėlį nuo mūs NEI KIEK N E RIZIKUO.I Ui E, kadangi mūsų laikrodė'iai yra GVARANTUOTI ANT 
20 METŲ ir jeigu laikrodėlis pasigadintų, tai męs pataisysim ar išmainysim ant kito VISAI DYKAI, prisiuntus tik 
25 centus ant persiuntimo.

Iš Kanados užsakant, visi pinigai turi būti prisiųsti iš kalno.
ATYDA: Tankiai žmonės mums skundžiasi ant įvairių kitų firmų už tai. jog negavo to, ką mislino, ir be abejonės, bu
vo patįs sau kalti, nemokėdami atskirti blogo apgarsinimo nuo gerojo. Iš tos priežasties męs esam priversti pranešti, 
V < V 1 Ik % < A % A V/* f > t ¥ Z" I / Y f Iz A w A A Ml M t I* ii lt f t M I  ..Y* * . .a * . - a

30 d. sausio Great 
visos draugijos ir kuopos 
rengia balių su perstatymu 
veikalo “Consilium Faculta- 
tis”. Pradžia 7 vai.' vakare. 
Vakaras bus svetainėj Fire 
Hall. Visas Delnas yra ski
ri mas L. Š. F. Įžanga 25c.

vienam yra irihn 
kuris lik nori buH

" spr.'išo visokių 
kaip ipsirciUkia, 

’ ur galima

•.yri) pa 
<-r.s telpa

ti aprašo.
_ . ; geriausius sma- f

ženvbinio gyveninio ir taip pat kaip ir 
;ia yra apsivesti ir kaip 
DAKTARAS" yra paveikslais uitis-' 

giliausias kūno dalis, išaiškrt 
reikalinga kaip, sveikiems.
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SPECIJAL1SKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW VORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Tuojau* dutxlame Palengvinimą Aš neapsiimu Ihtryd^tt tv. kariu n«r«t n-a. 
mo -“ūdas chroniAku litru yra viena* i» Keliausiu, ką uitlkrinacna. jog v«»»u« a 
pasekmes. Gydau Absu, Galvos. Širdies" GerklM. Plaučiu. Krutinta, PeMu. K 
Žarnų. Inkstu, Slapiuimoaiorganu. Smegenų, Nervu. Kaulu, danuriu ir visas 
A* netikiu j gydymą IniAkals, t-siAl neKlausklte mane* patarimu, Kurie gyv 
atvažiuokite pas mano ant vienos dienos.o a* jums tikra teisybe paaakyalu, ar‘galiu išgydyt.

DR. BYRNE

|V. Kudirkos raštų; D. Pos- 
kevičius—du tomu V. Ku
dirkos raštų ir “Dangaus 
augštumas ir žmogaus senu
mas”’; Elena Wise—paduš- 
ką vertes $7.00; K. Lapikai- 
tis—$1.00; V. Petrulevičius 
—žiūroną, plunksną ir Ang- 
liškai-lietuvišką žodynėlį; A. 
Matijošaitienė—6 stiklus ir 
Uzboną vertės $1.50; M. Ki
čas—3 nutraukimus paveik
slų, po į tuzino kiekvieno, 
vertės $9.00; J. Augūnas — 
lempą vertės $5.00; F.Masiu- 
levičius žiūroną vertės 
$3.00; “Garsas”—3 didelius 
duonos kepalus.

V. A. Zapcriackas.

MOKI N KITES SAVO NAMUOSE
Greitai, ir visiems prieinamas mokinimas! būdas yra mokintis pat 

korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų mokyklos var
tojamą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti visą aritmetika Kuo
sose nuo darho valandose. Tftkasčiai stebėtinai mali.

Jei narį žinoti, kaip greitu laiku išmokti aritmetiką, tai parašyk 
mums, o gausi pilną paaiškinimą dykai. Jdėk štampą atei&ymuL 
Adrecmok;

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINft MOKYKLA
N Aahlnnd Avenue. CMeawa, M.

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

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodihsM 
skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, romatismo, 
odos, vidunų, nusilpnėjimo. brochitU ir limpaa* 
etas ligas: taip-pat apie moterų neaveflromas ir 
kitas visokias ligas, sėklos f.cbėgiroo ir t. t.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartei 
kokias nors liekarsta® ar kreitis prie gydytojo, 
reikia būtinai perskaityti knygą "DAKTARAS* 
Daug žmonių išgiio uita rodos ’^DAKTARO".

Y PATINGA I serganti, mrsilpėją, su k įnirę, p* 
sigadinę per jaunystės klaidas ir varginam < viso
kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, tejp uėse.rRt 
ji’siomis Ilgomis, šitoje knygoje atrasite tikrą ro
dą

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuomenė* U 
duota, t..i kiekvnn; s apturės ją DOVANAI, fra 
ns tik atsių 10 c. stainpomis y.risiuntimuL

KLIKA I AI’K DAR ŠIANDIEN, iškerpaet M 
tą apgarsinimą ir adresuok icip:

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

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

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

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

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogau i 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 UŽSISENEJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No
sies ir Gerklės, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdaaą vietos 
užimtų čia išdėstyti, gydau au 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, s 
galima išgydyti s-u vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų 

kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagelbos.
ATMINKITE, JOG AŠ IŠGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išgydo ant visados. Aš negydau per laiškus, nes to negalima atlikti, 

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

VARICnCFI F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmp, ’ Ahivv VELL* operacijos, arba apvynioJimŲ; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gjslose greitai pranyksta. Sekios nubėjęimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PPfTQTATITIK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 1 IvVD 1 A 1111O. tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimas, sustabdo viso
kiai plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpriėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
QYFH jeigu jums skauda ■ v1ė, randasi plėvūs, išbėrimai, va- 
kJ * * ŽLiIm. rio spalvos plėtm i. sk% luitai, Žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai i eŽiJ nt, ar tai praaiioje.viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano pa . .o, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir praš d’na iŠ kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi- 
naujintu. F am jums per ilgus me- | fi 
tus nuodytis v šokiais vaistais, kad g | 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo- ! 
kių blodingų vaistų?Tuojaus klaus- Į
kite mano patarimo. I

Nusilpnėję VYRAI. 
Mano g' ^”mas nustojusiems vyriš- 
kumopiaš '.’na visas blogas įtek- 
mes pirn.asni j nualinimo ir besotu- J > Y
mo; sutvnima nervus, sustiprina j t I.
ir padaugina kraują, o labiausiai į 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuornlaiki- ~¥ 
nlų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- ' 1 ■Ljm- 
visados atgavi ną tobulo ir pilno vyriškumo.
ęi A l Naujos ir senos.bjaurios ir įsisenėję,kaip
OLirll 1 vw JjAKJVm- tai Triperis, Duoimai, Tankus šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaildos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užtaikau 
slaptybėje.
S’riJIC'ri IL> A l*K>dsu ps« tur«. kurtuos daktarai jau buvo aU«--k- tėsrydyti. Gy- 

1 r\IV^ I dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatltraukfauae nu« bi»nk».
Mono r*4r- 
tnata t-ra*, 
epas u. i’ll va.
kitos licas.

-( Obt tou
poctSw

, c įc>ąDOCTOR

ADVOKATAS HENRY L. SALPETER.
Vedu visokias kriminališkas provas, iškolektuoju pi

nigus visur Suvienytose Valstijose, taipgi ir Europoje 
Išjieš^au dalis ir išpildau popieras de 
Komisijos. Vedu provas nelaimių. 
Estate. . -*•

KOVAC’S BANK BTJH DING 36 GRAND ST. 
BROOKLYN, N. Y.
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Siūtas, kur vertas $20.00,
Padarome už $15.00
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