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TURKAI IŠNAUJO PRADEDA APNINKAMĄ KOVĄ. AUSTRIJAI PRADEDA SEKTIES.
RUSAI VĖL GALVOJA

APIE KARALIAUČIŲ.
Ligišiol iš Prūsų Lietuvos 

veik nebuvo žinių, dabar jau 
jų ateina gana daug. Pir
miausia iš vokiečių pusės bu
vo pranešta apie mūšį ties 
Gumbine. Vokiečiai sakėsi 
atmušę rusų atakas.

Iš Petrogrado gi atėjo se
kančių pranešimų: dešimtoji 
rusų armija, kuri randasi 
2tų Prūsuose, mano pradėti 

tyviškiau veikti. Vis nau- 
Žų rusų spėkų traukia į Pil- 
:alnio-Stalupienų apygardą. 

Vokiečiai gi atsiuntė dalį 
Karaliaučiaus garnizono ir 
traukia savo kareivių nuo 
Bzura upės, iš Lenkijos.

. Sudrūtinę savo spėkas, ru- 
' sai pradės generalę ataką, 

bet šiuo sykiu jie ištolo ap
silenks Mozūrijos ežerų, kur 
pirmu sykiu juos taip sumu
šė Hindenburg. Jie daugiau 
eis šiaurės linkui.

Rusai tuomi mano ati
traukti dalį vokiečių kariu
menės, kuri dabar randasi 
Sale Varšavos. Tada Varša- 
va būtų išgelbėta nuo vokie
čių užpuolimo.

Pabaigoj sausio, sulyg 
.pranešimų iš Petrogra- 
čo, ties Pilkalnių buvęs 
didelis musys, kuris tęsėsi’ 
visą dieną. Rusai užėmė 
Pilkalnį. Didesnė dalis Pil
kalnio išdeginta.

Apie naujus mūšius Prūsų 
Lietuvoj praneša iš Darkie
mio ir Lazdynėlių, šalę Gum
binės. Ties Kussen vokiečiai 
atstūmė rusų atakas ir rusų 
nuostoliai buvo labai dideli. 

'rusai UŽPUOLĖ VO
KIEČIUS IŠ ŠIAURĖS

: NUO PAT TILŽĖS.
Petrograd, 30 d. sausio. — 

J šiaurę nuo Tilžės,rytų Prū- 
• suose, rusu būriai užnuolė 

ant vokiečių ir atstūmė 
juos. !
ęelžkelio staciją. Ta staci
ja randasi tik kelis viorstus 
tolumo nuo Tilžės.

Rusai mano, kad Nemu
nas pakankamai užšalo, kad 
galima būtų gabenti kariu- 
menę ir artileriją.

sunaiKindami l'ogegių|tą Dunkirk, Francijoje. Or- t • i • • rn > • i • ii— -ik f •

TILŽĖ APSIAUSTA.
Paskutinės žinios iš Rusi

jos šovinių skelbia, jog Tilžė 
faktiškai yra jau rusais ap
siausta.

Vokiečiai turi drūtus apsi
gynimus į šiaurę nuo Mozū
rijos ežerų ir Insterburgo, 
pakraščiu Angerap upės. A- 
pie Tilžę vokiečiai yra labai 
silpni.
—.|?Hsah Įturtindami priėję jegina graikų sodžius
Tilžės, grąsina vokiečių ap
sigynimo linijai nuo Pilkal
nio iki Lazdėnų.

MŪŠIAI KARPATUOSE.
Ligišiol sunku įsivaizdin

ti, kam geriau sekasi Karpa
tuose. Austrai praneša, kad 
jų apninkamos atakos už
duoda rusams didelius smū
gius. >

Rusų generališkas štabas 
praneša, kad rusarps pavyko 
ties Dūkia perėjimu pagelž- 
keb’u iki Stry ir Montkarch.

Ties Tsekhane rusai būk 
tai nnėnm daug ammunicijos 
ir belaisvių.

GEROS ŽINIOS Iš KAR- ITALIJA RENKA KARIU- 
PATŲ.

Berlynas, 29 d. sausio. —
Čia labai nudžiugę iš prie
žasties gavimo linksmos ži
nios, jog austrams pasisekė 
išstumti rusus iš Nagyar ly
gumos.

TARPE RUSIJOS IR AUS
TRIJOS NEBUVO JOKIOS 
ŠNEKOS APIE TAIKĄ.
Rusija pusiau valdiškai 

praneša, jog tarpe jos ir Au
strijos nebuvo jokių šnekų 
apie taikymąsi. Tai vis tuš
ti išmislai Austrijos laikraš- 
v • cių.

VOKIEČIŲ ORLAIVYNAS 
VĖL VEIKIA.

Berlynas, 29 d. sausio. — 
Karės ofisas vėl pranešė 
šiandien, kad vokiečių orlai- 
vynas jau antru sykiu šioj 

jSanvaitėj bombardavo mies-

ka- 
vy-

an-

laivynas pralėkė pro Nieu- 
port, kur randasi anglų 
riumenės vado Frencho 
riausia kvatiera.

Vokiečiai bombardavo 
glų provizijos sandėlius, 
pie nuostolius nieko nepra
nešama.

Iš francūzų pusės prane
šama, kad jų artilerijai pa
vyko pamušti vieną orlaivį.

Vokiečiai praneša atmušę 
francūzų atakas netoli nuo 
Nieuport ir anglų 
Bassee.

ties La

GRAI-TURKAI DEGINA 
KŲ SODŽIUS.

Iš Tifliso praneša, jog tur-

Ardakhano provincijoje.
.Moterįs bėga, pajutusios 

turkų prisiartinimą, į giria/ 
ir kalnus, sniegu apdengtus.

TRIS ANGLŲ ORLAIVIAI 
ŽUVO.

Iš septynių anglų aeropla
nų, kurie bombardavo Os
tend ir Zeebrugge, sugrįžo 
tik 4. 0 3 bus žuvę.

KAIZERIS STOVI UGNYJ.
Wilhelmas ypatiškai daly

vauja mūšyje ties Soissons 
ir randasi labai pavojingaiir randasi labai

MENĘ.
Rymas, 31 d. sausio.—Su

lyg karališko paliepimo ka- 
riumenėn šaukiama Italijos 
kareiviai pirmos kategori
jos, gimusieji 1888 me
tais ir tarnavusieji lauko ar
tilerijoj. Šaukiama taip-pat 
ir trečios kategorijos karei
viai, gimusieji 1891, 1892, 
1893 ir 1894 metais.

TURKAI APLEIDO TAB
RIZ.

Paryžiaus “Matin” prane
ša, jog turkai apleido Persi
jos miestą Tabriz, o rusai jį 
apėmę.

Turkai sumušė rusus ties 
Olty ir paėmė 300 rusų ne
laisvėn. Mūšiai ties Choi 
turkams taip-pat klojasi.

Tokie bent pranešimai at
eina iš Konstantinopolio.

AUSTRIJOS PRANEŠI
MAS.

Austrai sako, jog dabarti
nis karės momentas Galici
joj yra labai geras dėl Aust
rijos.

Rusai norėjo prasimušti 
per herzhercogo Juozo-Fer- 
dinando armiją ties Nowo 
Sandes, kad užpuolus ant 
Krakovo, bet išėjo visai at
bulai . Dabar jau austrai 
pradėjo užpulti, atakuoda
mi rusus ties Tarnovu.

Bukovinoj austrų genero
las Fisheris sumušė rusus 
ties Kirli-baba.

VOKIEčIAI ARTINASI . 
PRIE VARšAVOS.

Nors ir labai išlėto, vokie
čiai betgi artinasi prie Var- 
šavos fortų.

UžKAUKAZYJE.
Šią savaitę laikraščiai 

daugausia praneša apie ru
sų laimėjimus.

Apie mūšius su turkais ru
sai taip-pat praneša, kaipo 
apie laimėtus mūšius.

Netoli Tabrizo, Persijoje, 
buvęs susikirtimas tarpe ru
sų ir turkų. Rusai paėmę 
kelias turkų vėliavas, kelias ■» * *■ •kanuoles ir daug provianto, šeimininkauja jaunaturkiai, 
Turkai turėję pasitraukt ar-j kurie elgiasi, kaip jiems vo- 

L“!:;.' .kiečių generolai nurodo.čiau linkui Tabrizo.
Mūšyje į pietus nuo Batu
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Italijos miestas Avezzano, daugiausia nukentėjęs nuo žemes drebėjimo.

mo rusai taip-pat suvaliojo 
turkų koloną.

Iš Paryžiaus ir Londono 
taip-pat patvirtina, kad ru
sai laimėjo Persijoje.

TURKAMS SIUNČIA
NIGŲ.

Athenai, 31 d.sausio.—Per 
Bulgariją tiktai .ką praėjo 
traukinys, kuriame vežta 
$15.0000,0000 Konstantino
poliu.

Tie pinigai iš Vokietijos.

PI-

FRANCŪZAI NETURI 
KUO PASIGIRTI.

Kaip naprastai, Francijos 
generališkas štabas neturi 
kuo pasigirti. Jisai kalba a- 
pie smulkius laimėjimus ir 
smulkius pralaimėjimus, a- 
pie ką pagalinus skaityto
jams turi jau nusibosti skai-

745 KAREIVIAI PAIMTI
nelaisvėn.

Berlynas, 30 d. sausio. — 
Vokiečiai paėmė nelaisvėn 
745 francūzų kareivius ir 12 
kanuolių vakarinėj Argonų 
dalyje, sulyg oficialio prane
šimo vokiečių generalio šta
bo. Tarpe suimtųjų nelais
vėn yra 12 aficierių.

ŽMOGĖDROS PRAŠOSI 
KARĖN.

Franci j a turi Afrikoje la
bai daug kolionijų. Tūlose 
tų kolionijų gyvena žmog
ėdros.

Paryžiaus “Golos”, sulyg 
pranešimo tūlų patriotiškų 
francūziškų laikraščių, sa
ko, jog tūli žmogėdrų kara
liukai prašyte-prašosi, kad 
juos pasiųstų karėm Jie,mat, 
nori “vokietėnos” paragauti.

Tai kokia pragariška kul
tūra tos francūzų buržuazi
jos, turinčios panašius “tė
vynės” užtarytojus.

TURKIJOJ VIS LABIAU
. KĮLA BRUZDĖJIMAS. .

Jau nekartą laikraščiuose 
žymėta, kad Turkijoj vis la
biau ir labiau kįla bruzdė- 
i’^ias. Ligišiol visoje šalyje

■ "• St ** «
O^*<4&W^r •* į

kos partijos, kuri nenori šios 
karės, kuri mato iš šios ka
rės didžiausią pragaištį.
.. Sakoma, kad ant Konstan
tinopolio 'gatvių atsibuvo 
triukšmingos demonstraci
jos prieš jaunųjų turkų reži
mą.

NESUTIKIMAI TARPE 
ITALIJOS IR GER

MANUOS.
Chiezzo.—Austrija ir Vo- 

kieti j a vis labiau bijo dėlei sužeistųjų kareivių.
Vokiečių kariumenės tar

pe pradėjo nykti žmonės, ku
rie pasitraukę nuo savųjų 
pasiduoda priešininkui arba 
pereina Olandų sieną. Vieną 
dieną Antverpeno vokiečiai 
pasigedo net 900 kareivių, jų 
tarpe ir aficierių. Kareiviai 
pabėgėliai išrodo pervargę, 
liguisti ir dvasios nustoję.

Flandrjos šalyje pajūrio 
mūšiuose vokiečiai, kaip pa
tįs prisipažįsta, paguldę už
muštų ir sužeistų 150 tūkst. 
žmonių. Kai-kurie vyresnie
ji vokiečių karės viršinin-

nepasiliaujančio Italijos gin- i 
klavimosi ir rengimosi ka
rėn.

Vokietija pasiuntė dar ke
lis pulkus Austrijos Tiroliu, 
ant rubežiaus Italijos. Aust
rija taip-pat traukia savo 
spėkas Italijos parubežin.

V okieti j os ambasadorius 
Italijoj, von Buellow pasakė, 
kad jeigu Italija nesiliaus 
rengusis karėn, tai Vokieti
jos valdžia turės pertraukti 
draugiškus susinešimus ir 
apskelbs Italijai ultimatu
mą.

Tik kasžin, ar išdrįs ji taip kai iš pat pradžios perspėję 
pasielgti. Nebent jau pa- kad tie mūšiai ..
skatino j i prispirtų.

RAŠYTOJAI PASIŽYMI, paimti Kale miestą spalių 
Daug kariškų ordenų už pradžioje, kad ten įtaisius

narsybę ir šiaip jau nuopel
nus gavo nekurie vokiečių 
rašytojai. Tarpe jų G. 
Hauptmann, garsus poetas 
ir dramaturgas (gavo orde- 
ną Raudono Erelio, 4 laips
nio) ir Ernstas Lizauer, po
etas, parašęs karės himną 
prieš Angliją.

O SUKTYBĖS EINA SAVO 
KELIU.

Paryžius.—Čia jau kilo 
skandalas, kuomet nutvėrė 
bevagiant kareivių mantą 
tūlą turtingą intendantą, 
Disklo.

Jisai buvo prižiūrėtojas 
kariško maisto sandėlių.Lai
kui bėgant, pasirodė, kad 
maišai su kareivių žirniais ir 
konzervuota mėsa atsidur
davo rūme tūlos turtingos 
ponios.

Kuomi tas viskas pasi
baigs—dar nežinia, bet kad 
Francijoj jau daug tokių pa
triotiškų vagių pagavo, tai

VOKIEČIAI BELGIJOJE, mui antros atspirties linijos.
, Turkams pribūna i&Kon-

Vokiečių veikimas Belgų stantinopolio vis daugiau 
kareivių.

Pačia drutviete turkų ope
racijų yra Erzerum.

“L. Ž.” rašo:
U~~................. " * ~ -

karės lauke didžiai apsun
kintas patvyniais, kuriuos 
padarė belgai, atidarę šliu
zus ir išardę nuo jūros pyli
mus. Tarp Ipro ir Niuporto 
dėl to turėję skubinai atsi
traukti, nes vanduo per ke
lias mylias užliejęs visą apie- 
linkę su vokiečių apkasais, 
kuriuose prigėrė keli šimtai 

vokiečiams 
laimėjimų neduosią, bet ka
raliaus Viliaus buvo įsakyta 

povaųdeninių laivų prieplau-

Pagal žinių gi, kurias pa
duoda valdiškoji “Petr. A- 
gentūra” (P. A.), vokiečiai 
vakarų karės lauke nuo rug
sėjo mėnesio pradžios nusto
jo 250 tūkstančių žmonių. 
Kaikuriuose skyriuose nuo
stoliai siekią net 50 procen
tų kareivių.

TURKAI DAR TURI 
SPĖKŲ.

Nors rusai ir buvo pusėti
nai sumušę turkus ties Ar- 
daham ir Sari-Kamysh, vie
nok turkai gana greit atsi
gavo. Daugely vietų jie pra
deda naują apninkamą kovą. 
Turkai rodo gana didelį ak- 
tyviškumą rajonuose čoru- 
ka, ties Olta ir provincijoj 
Choj.

v įsose tose vietose turkai 
turi pusketvirto armijos 
korpuso ir 264 kanuoles. Ton 
armijon įeina 35 kavalerijos 
eskadronai ir 75,000 apgyniu

SLAVAI KĮLA.
Leibache, pietų Austrijoj, 

po pamokslui slavų kunigo, 
parapijonai pradėjo šaukti: 
“šalin vokiečiai!” Ant žan
darų užpulta akmenais.

VOKIEČIŲ PO VANDENI- 
NIAI LAIVELIAI NU
SKANDINO DU AN- 

GLIJOS LAIVU.
Londonos! 1 d. vasario. — 

Netoli nuo Anglijos miesto 
Liverpoolio vokiečių povan
deniniai laiveliai užpuolė ant 
trijų Anglijos prekinių lai
vų ir du iš jų paskandino; 
trečiam laivui pavyko iš
sprukti, nes jis buvo daug 
greitesnis, negu povandeni
niai laiveliai.

Kada povandeniniai lai
veliai dasivijo du laivu, tai 
tuojaus liepė jiems sustoti ir 
davė 10 minutų laiko visai 
laivų komandai išlipti į val
teles. Kaip tik komanda spė
jo išlipt, tai vokiečių laive
liai paliedo kelias minas ir 
ant vietos sudraskė laivus. 
Paskandintųjų laivų koman
da valtelėmis dasiyrė iki Li
verpoolio.

MEXIKOS REVOLIUCI- 
JONIERIŲ VADAS 
GEN. VILLA UŽ

MUŠTAS.
Gauta iš Mexikos žinių, 

kad garsusis Mexikos revo- 
liucijonieirų vadas genero
las Villa tapo sužeistas ir 
tuoj aus mirė. Priežastis su
žeidimo sekanti: generolas 
Vilią atėjo į savo štabą ir 
pradėjo bartis ant pulkinin
ko Fierro, kad jis nežiūri 
tvarkos. Barnis tarp jų iš
kilo taip smarkus, kad Villa 
kirto Fierrai į veidą. Fier
ro išsitraukė revolverį, ir 
paleido du šuviu, kuriais 
nirtinai sužeidė Vilią. Sn- 

tano nugabentas į 
ligonbutį ir ten, sako, miręs, 

ooviką tuojaus štabo afi- 
cieriai suareštavo.

imliai



Laikraščių
JAPONUOS

Kada industrialėj Suvie- merikos gyvenimo sąlygose, 
nytų Valstijų "komisijoj J. ‘bet užtat čionais gabus soci- 
Ėockefelleno paklausė, ko- jalistiškas veikėjas visuomet 
kiuose Colorado pavietuose gali nutverti kasdieninio gy-
turįs mainų kasyklas, aukso 
veršis atsakė nežinąs.

Prezidentas Wilsonas at
metė billių prieš ateivius,

venimo pulsą ir patraukti 
socijalizmo pusėn ir labiau
siai nutolusias nuo mūsa 
idealo mimas.

Ne iš augšto žiūrėti į uni-
bet džiaugties iš to nėra ko. Jas. kaiP° nesusipratėlių mi- 
Politikieriai ir be Wilsono nlas -7 turime męs, bet veik- 

Itr su jonus bendrą darbą,mokės pravesti billių, jeigu 
jie du sykiu pervarys jį per 
kongresą.

Tautininkai, lūpomis šir
vy dinės “Vienybės”, jau iš
reiškė užsitikėjimą Lietuvos 
Šelpimo Komitetui, kurio 
pirmininkų yra M. Yčas, o 
dvasišku globėjų batiuška 
Olšauskas.

Gerai bent,kad socijalistai 
ir nuoseklieji pirmeiviai ne
turi dabar jokio bendro biz
nio su nacijonalistų abazu

kur jisai tik susiduria su 
mūsų darbu. Tuomet ir mū
sų judėjimas bus gilesnis ir 
platesnis.

pasitikėjimą nors ir pačiam 
Belzebubui — mums vistiek' 
pat.

VILNIAUS PIRMEIVIAI.
Ant palinkusio medžio vi

sos ožkos šoka sako pa
tarlė. Taip ir su mūsų pir
meiviais. Jų neprincipiališ- 
kumas, jų dvipusiavimas, jų 
amžinas atsigręžimas į kle
rikalų pusę — daro juos be- 
jiegiais politikoje.

Gavo jie per nosį Ameri
koj, o dabar atsiėmė savo ir 
Vilniuje.

Gerai apie tuos ponus at
siliepia “Rankpelnis”.

“Bekampis užsipuola “L. 
Žiniose” ant klerikalų veid-

GALI BŪTI 
PRIEŽASTIMI NAU

JOS KARES.

ŽUVO NETIK DARBININ
KŲ INTERNACIO

NALAS.
Darbininkų priešai džiau- 

• 'giasi, kad socijalistiško In- 
i ternacionalo murai neatlai
kė kapitalistiškos audros a- 
takų. Jie džiaugiasi, maty-1 

’ darni, kad tarptautiško soli-| 
dariškumo ryšiai trūko.

l ai liūdna, bet Internacio- ( 
nalas atgims! Jis jau dabar 
iš gilumos Vokiebijos, Fran- 
cijos, Rusijos ir Anglijos

Ta tolymoji pasakų šalis, 
šalis patekančios saulės ir 
geišų, vis labiau ir labiau 

I pradeda kreipti į save pa
saulio visuomenės domą. 
Tiesą pasakius, męs mažai 
apie Japoniją žinome. Ypač 
mažai męs žinome jos poli
tiškai - ekonomišką gyveni
mą ir tą ypatingą tautišką 
jausmą, kuris kalamas ir 
šlifuojamas kapitalistiškoje 
kuznioje.

Kad Japonijos kapitaliz
mas neužsiganėdins^ tuo, 

mainiavimo, vienok ir dabar ; ką turi, kad jisai nori ir mo
da jis nenustoja vilties, kad rėš dar praplėsti savo įtek
ta vienybe malinti įvykti, mes rybas, parodo kad ir pa- 
Tikrai, vištakių serga tie storasis Japonijos dalyvavi- 
mūsų liberalai (o da Bekam- imas visasyietinej karėj. Ja- 
pis, kartais, save ir kairiuo- ponai šiuo žygiu stačiai už- 
ju skaito!) Nejaugi ir da-'mušė du zuikiu. Jie atsiėmė 
bar nepraregės tie mūsų nuo vokiečių puikią moder- 
draugai, kurie da nenustoja nišką Tsing-Tao tvirtovę ir 
apie vienybę kalbėję? Ne-1pasirodė esą ištikimais Ang- 
jauo-i jie nanataisys savo lijai ir jos bendrams. Ligi- 
klaidos ir neatsistos tikrais šiol, galima sakyti, Japonija 
s.-d. pamatais — klesų kovos 
pamatais?”

pitalistams.
Japonijos kapitalistai, Ja

ponijos valdžia užlaiko dau
gybę savo emisarų, šnipų, 
atstovų ir kitokios rųšies 
agentų Chinijoj. “Every
body's Mag.” rašytojui teko 
užeiti į vieną nedėldieninę 
japonišką mokyklą Shan
ghai. Pasirodo, kad augš- 
tesniojo skyriaus mokinių 
darbai ir egzamenų pasek
mės siunčiama Japonijon į 
užsieninių reikalų biurą, ku
ris viską sužino, viską ma
to. Suprantama, gabesniuo
sius mokinius Japonijos val
džia paskiria savo agentais, 
suteikdama jiems gero dar
bo ir gražaus pelno. Pana
šių japoniškų mokyklų Chi
nijoj labai daug.

Daugybė chįniškų biznių, 
kompanijų ir tt., faktiškai 
priguli japonams. r.~ 
džiausi o ji centralėj Chinijoj 
Hauyehping Coal and Iron 
korporacija yra jau veik ja
ponų kapitalistų rankose. 
Turėdama įtekmę biznio sfe
rose, Japonija, suprantama

GALI IVYKTI LIETU
VIŲ VIENYBE’”

DISKAS LIETUVIO 
DAKTARO IŠ KA

RES LAUKO.

daugiausia bus laimėjus. 
Žmonių ji visai mažai pra
žudė, kariavo tik 11 savai
čių, užėmė puikiausią pozici
ją — ir dabar sau švilpauja. 

Iš paskutinių atskaitų pa- /Kartkartėmis, praneša, kad 
sirodo, kad tautininkų įkur- Japonijos militaristai užsi- 

I Bet burzuaziiai reikia ži- tas “Autonomijos Fondas” degė didžiausia meile dėl k»d ne tik d^-iišleido jau $36.41, bet “au- ‘Anglijos ir Rusijos. Kiek jau 
i Internacionalas, tonomijos” visai da nema-

Kas sako, kad karė vra vi- siunčia brolišką pasveikini- 
sųotina nelaimė, tai mažai mą vis i tautų darbininkams 
teišmano. Kaip kam karė ir tame balse nesigirdi patri- 
net ir labai pakelia biznį. Pa- etiškos pagiežos motyvų, 
veikslan, kunigijai. Karei 
naikina žmoniją fyziškai ir not i, 1 
stiprina silpnų žmonių įtikė- Hninku 
jimą į viršprigimties spėkas. Griuvo ir josios pabudavoti tyk

$86.41 “AUTONOMIJAI”

. Kunigams iš to puikus biz-1 
nis. Štai “šaltinis” v sa:

“Jo Ekscelencija,

! mn.es ir muKSlo internacio- yi(?n 
prane- nalai. kams.

mokslo
Vokie- 

vyskupas, A. Karosas, išlei- čiai mokslininkai apsiputoję 
do raštą, kuriuo įsako, kad šaukia ant anglų ir francū-

Kame šiandien 
S e i n i į t a r p t a u t i š k u m a s ?

šventadieniais sukalbėti baž
nyčioje vieną dalį šv. Ražan- 
čiaus, kad išprašius galingo 
užtarimo Panelės Švenčiau
sios”.

O tas išgveręs dvasios idi
otizmas, tas begėdiškas žmo- legas. Tie gi vėl, kaip iš ra-

t I L, .-v «« - 1 • « * 1 ~ ’ 1 JI J

zu, tie vėl ant vokiečiu. Ru- 
sai veja iš savo universitetų 
visus “garbės” profesorius.

Vokiečiai literatoriai rašo 
pilnus neapykantos straips- 

; nius prieš savo užsienio ko-

nių mulkinimas jau per du 
tūkstančiu metų!

KAReS “PROGRESAS”.
Karės telegramose pra

neša, jog vokiečių kariume- 
nė randasi nuo Paryžiaus 
atstume 60 mylių, francū- 
zų kariumenei Alzase iki 
Reino reikia dar eiti 16 my
lių.

Jeigu tos kariumenės taip- 
pat “skubinsis”, kaip pasku
tiniu ketvirtdaliu meto, tai 
francūzams reikės 10 metų, 
kol iie pasieks Reiną, o vo
kiečiams 40 metų, kol jie pa
sieks Paryžių”.
(“New York Volkszeitung”)

go gausybės, pila ant teuto
nų galvos juodžiausios sma
los kibirus.

Visi kultūros židiniai su
teršti. Buržuazinė kultūra 
tapo verge kapitalistiško im
perializmo.

Buržuaziniai poetai gar
sindavęs esą ne politikos 
žmonės, bet “sau žmonės”— 
dabar gi buržuazinė poezija 
pavirto į keršto ir tulžies 

i rinkinius. IŠ žmonių ašarų 
ir kraujo jie veja rimbą ki
tos tautos žmonėms pliekti?

Kurgi dingo tos buržuazi
nės kultūros “prakilnybė?” 

I Tos prakilnybės nėra. Ji 
perdėm pasiaukavo karės 
v i e š p a č i ų p ai i e p i mani s.

Rašoma V. Paukščiui.
Drauge:
Nežinau, ar gausi šitą ma

no laišką: dabar niekuo ne- 
Kapsukas turi dovaną rašy-1 galima tikėties.
ti ir apie dalykus, apie ku-1 Esmių veikiančiojoj rusų 
riuos nieko nežino. Taip, armijoj. Esmių paimtas prie 
iaudininkus, demokratus ir mobilizacijos, kaipo medi- 
hberalus, “Varpą” ir “L. 'kas, nors ir esmių “ratnilę IT 
Ūkininką” sumaišęs į vieną* razriada”. Išpradžių buvau 
krūvą, jisai visus juos įta- patekęs hospitaliun. Kaipo 
ria pataikavime rusų vai- i to hospitaliaus jaunesnysis 
džiai ir tt.; o radęs “Lietu- ordinatorius nuo rugpjūčio 
vos Ūkininke” sakinį: “neda- men. iki lapkričio galo apke- 
lyvaukite jokiose demons- liavau kartu su hospitaliu 
tracijose” — g. V. Kapsukas .Varšuvą, Vitebską, Vilkaviš- 
paaiškina: “Žinoma, demon- Ikį, Gardino gub. Nuo 1 gruo- 
stracijose prieš karą ir caro džio esmių jaunesniuoju gy- 
valdžią,o ne prie prieš vokie- dytoju prie brigados lazarie- 

Suomijos šaulių 
Tai yra ne hospi- 

saugotis talius, bet tiktai didysis bri
gados tvarstomasis punktas 

Tai nesąžiningas apsiėji- b’ brigados ligonių surenka* 
massu faktais L 1 
mas svetimų nuomonių. nes 
jau vien žodelis “jokiose” viorstus. 
neduoda teisės daryti išvedi-1 

. būk patariama nodalv- 
vauti demonstracijose tik 
prieš kara ir valdžią, o “ne 
prieš vokiečius”, o antra — 
karės metu, kuomet visur 
knibždėte knibžda kareiviai 
ir mažiausias 
bes” apsireiškimas baudžia
ma mirtimi — persergėti 
žmones nuo tuo metu savo 
tikslo negalinčių pasiekti de
monstracijų (tuo labiau, 
kad tokiais laikais demons
tracijos gali ir dažnai būna 
rengiamos provokacijos tik
slais) — vra kiekvieno laik
raščio priederme.

Iš “Laisvėje” išspaudinto 
straipsnio: “Ar gali įvykti 
visų lietuvių vienybė?” ma
tyti, kad jo autorius gerb. V.

Taip di-|čius 
zNi • • • • t*, o n r

;”, ir dar prideda, kad tas to 3-čios 
pasakymas reiškia “tą patį”,1 brigados, 
ką ir “šaltinio”: “ 
reikia cicilikų”.

ir falšavi- moji vieta. Nuo pozicijos ji
sai stovi paprastai per 5

Būdamas atsargos hospi- 
taliuje buvau gerame armi
jos užpakalyje, gydžiau su
sirgusius ir sužeistus karei
vius, daugiausia nelaisvius, 
ypač austrus. Buvo tai ra
mus gyvenimas, nebe kom- 

imy- forto, nedaug tesiskiriąs nuo 
gyvenimo taikos metu. Be to 
buvo gera kompanija gydy- 
lojų ir gailestingųjų seserų. 
Tiktai buvo baisiai nuobodu. 
Dabar esmių beveik armijos 
priešakyje. Kasdien dreba 
langai nuo arm otų šūvių, 
dienų ir naktį. Kasdien tu
rime daug sergančių ir su
žeisti! kareivių iš pulkų, su
žinome tikrų tikriausias 
naujienas, kaip eina dalykai 
mūsų ir priešų fronte (tik
tai, žinoma, savo rajone) iki 
mažiausių smulkmenų. Ži
nome,kain jaučia save karei
viai, aficieriai ir visa armi
ja. Tiktai jau gyvenimas y- 
ra kitas. Gyvename maža
me apleistame vokiečių kai
me. Iš visų gyventojų vie
nas senbernis beliko. Maža
me kaimiečio triobos kamba
ryje gyvename 3 žmonės :du 
gvdvtojai ir vienas aficie- 
rius.Paprastai stovime kiek
vienai? vietai? no kelias die
nas, bet atsitinka, kad vieną 
dieną ir kelias vietas apeina
me—pagal to,'kaip greit ei
na mūsų pulkai. Valgome, 
k a turime: mėsos yra užten
kamai—galvijų yra dar
daug taip-pat bulvių ;duonos 
atveža daug, konservu taipo
gi. Tiktai valgis kasdien via 
tas pats: dažnai trūksta pa^ 
či'i reikalingųjų smulkių 

j daiktų, nes miestas yra uf 
20 viorstų. Apleistuosiuose 
miestuose nieko negalima 
gauti. Apskritai imant, vi
same jauti, kad esi karė
je. Net reginys visuomet 
vienodas: tranšėjos, gra
natų iškastos duobės, pa* 
m?sti ūkio padarai, išdvkę 
šunes gaujomis, retkarčiais 
paklydę arkliai, dievai žino 
kuo mintą. Ypač tas nepap- 
ra<m kad visa laiką armijos 
priešakyje esanti žmonių 
moteriškos lyties nesimato. 
Galų gale ir tasai savotiškas 
gyvenimas baisiai nusibosta, 
tuo labjau, kad męs jaunes
nieji niekur negalime savo 
j nu*’ Pri
pratusiam prie laisvo, savy- 
stovaus, demokratiško gyve
nimo — kariumenėje ir ka
rės laiku nelengva.

“I Daugiau rašyti nebedrįs
tu, nes nežinau, ar nueis ir 

i parašytieji žodžiai Ameri- 
A Rimka k0n‘ Jei bŪsim £5™

I lazarietas per visą karės lai- 
Nuo red. Sekančiame ką 3 kartus buvo šaudytas— 

L.” N-ry bus atsakymas. I niekas nenukentėjo) — no 
karės ir nerašomuosius 
daiktus parašysiu. Kad tik 
numanyčiau, ką dabar gerai 
įsitėmyti.

Nuo red.—Laiškas, mato
mai, iš Prūsų Lietuvos.

Qabartinis Chinijos pusiau 
prezidentas, puriau impera- mo. 
torius yra paklusnus japonų 
tarnas.

Šiaip ar taip kalbant, o 
toks staigus, taip pasekmin
gas bujojimas Japonijos im
perializmo negali būti mie
las Rusijai, Anglijai, netgi 
Francijai. Jos pradeda su
prasti, kad Japonija jas ap
gavo. Apveikus Vokietiją, 
Japonija pasidarė nepapras
tai drūta rytuose. O juk ry
tuose turi savo kolionijas 
Anglija, Francija, Amerika, 
o Rusi ja jau seniai gretinasi 
prie Mandžurijos.

kapitalizmo sistema ne
pripažįsta žmoniškumo. u_ 
paremta ant plėšriausių in-
listaT— japonas/rusas^ vo-|b; tt., taipgi demokratai iš- 
kietys, anglas i*r taip toliau į Y1?? su. klerikalais be soči- 
— visiems jiems rūpi dau- i jaldemokratų. Tuo tarpu . 
giau prisilupt. Kartais, jie * rankose žemiau pasirasiu- 
ondaro savo tarpe sutartį ir ^101° Vį’a dokumentai, kurie 
užpuola ant vieno, kaip da- visai ką kita. B”t<mt 
bar, padėkime, ant vokiečio, j laiske ypatos, kuri stovi de-

kartų buvo pranešta, kad
1 važiuoja 

Franci] on ar Rusijon. O tų 
pulkų kaip nėra, taip nėra: 
Japonai, mat, netaip skubus 
lieti savo kraują. Jiems rū
pėjo “savas reikalas”, o ne 
koks tai draugiškumas. To
dėl tai japonai, net su angių 
pagelba, apveikė vokiečius ir 
dabar, kaip Pilotai, nuplovė 
savo rankas.

Kodėl gi Japonijos kapita
lizmas kišosi į šią karę? Tap 
klausiman plačiai atsako ži
nomas rytų saliu žinovas 
Gardner L. Harding “Eve
rybody’s Magazine” už va
sario mėn.

Japonijos kapitalizmas 
nori daugiau rinkų. Ir jisai 
gauna tas rinkas. Pirmuti
nė didžioji Japonijos karė 
buvo su Chinija. Tuomet 
jai pavyko nutvert riebų 
kąsnį, Korėją, nors tą kąsnį 
praryti galėjo tiktai po ru
siškai - japoniškos karės. 
Korėja pavirto j paprastą 
’ ” > provinciją, su

Visi tie pinigai išėjo Japonijos pulkai
• • • 11 1P • > r x i-a -t -a zx w «-> i i l?impopieriniams

$86.41 
kaimiečiams 
duonos?

negeriau būtu tuos 
nusiuntus Lietuvos 

kurie neturi 
(“Keleivis”).

APIE KUNIGINĮ LIETU
VOS ŠELPIMO KO

MITETĄ.
Rašytoja Žemaitė, laiške, 

kurį patalpino “Naujienos”,, 
perspėja amerikiečius, kad 
nesiduotų susivadžiot p. Yčo 
vedamam komitetui. (Tame 
komitete yra Olšauskas, Ba
sanavičius, Kukta ir tt.). 
Kairieji reikalavo, kad ko
mitetas būtų bepartyvis, bet 
tą jų reikalavimą klerikališ- 
ki bjaurybės atmetė.

“Dabar ponas Yčas, pirmi
ninkas, laksto po Maskvą, I 
Petrogradą, po visokias ■ 
draugijas ir sąjungas, lietu-

ji ba apie pagarsėjusį “Lietu- 
..................... .• vos Centrą” ir kt., sakyda- 

tinktų. Koks nebus kapita- !nas> “dekleracijas rašo”
vos Centrą” ir k t., sakyda-

mokratų ir apskritai Lietu
vos visuomeninio veikimo 
centre, tarp kita ko pasaky
ta: “Galimumas šiokių tokių 
permainų, kurios gali apim
ti visą Lietuvos kraštą, pri
vertė įvairias srioves nuo 
pačių dešiniųj i iki pačių 
kairini i kalbėtis ir tartis; 
gal stebuklingai pasiseks su
tverti veik vieną Lietuvos 
atstovybę... Šis-tas daroma. 
Dešinieji, pamokinti nelai
mingos dekleracijos likimu, 
turuut nemėgins vieni nieko 
daryti ir politikos atskirai 
vesti. Tai yra bendra situ- M

ir, apveikę jį, pradeda ėsties 
tarpe savęs.

Jeigu darbo žmonės nepa
kels savo milžiniško balso 
prieš išnaudojimą ir žudy
nes, tai pasaulis susilauks, 
gal būt, dar baisesnės kruvi
nos rugiapjūtės.

Jau ir dabar nekurie ang
lų laikraščiai, išeinanti Chi- 
nijoj, pradeda niurnėti. 
“North China Daily News” 
rašo, jog “negalima lengvai 
tikėti, kad Japonija užbai
gos akte veikė sandoroj su 
Anglija.

Joks susinratęs darbinin-
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vių vardu medžioja pinigus. Japonijos provinciją, su 
Teisingais ar neteisingais p-aujom japonišku šnipu ir 

valdininkų, kurie smaugia 
mažiausį tautiškai-revoliuci- 

I jinį bruzdėjimą. Japonijos 
' i ir iš

naudoti nei kiek nemažiau, 
• Po ar 10 tūkstančių — na, ir karei su Rusija, Japonija isi- 

pradejo “veikti”... Tuojaus galėjo Mandžurijoj. Dides- 
kunigo Olšausko “Saulės”inioj Mandžurijos dalvj šei-

, būdais, tai komitetui neru- 
1. pi; komitete tik nagus iš 

skleidę laukia, kuomet pa- 
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birs jiems į skraistę tūkstan- kapitalistai moka slėgti

LIETUVIAI SOCIJALIS
TAI IR UNIJISTAI.

Laike paskutinio didžiojo 
kriaučių streiko tarpe soči- 
jalistų ir unijistu užsimezgė ta. 
kiek draugiškesni ryšiai. Li- 
gitol, būdavo, kriaučiai' 
vengdavo ištolo socijalistiš- tiški lapai piktinosi razbai- 

ninkais, surinktais iš visų 
mišių, kurie nieko daugiau 
-'v/ino. kidn fik aert. vartot 
bizūną ir šaudyklę. Bet ir šį 
^'irtą, kain visuomet, ga-

JŲJŲ “DORA”.
Roosevelt, N. J. tapo 
vi-t-i Uoli atomai streikie-

uz-

ciai.
Iš miestų sąjungos gavo Raip jų Europos sėbrai.

JUIyo oUolUI dutįzO Udl Ui 1111. 
kas ir netiki, kad kapitalis- aci.la 
tiški lupikai elgtųsi žmoniš-1 Kaip matome, čia dar tik 
kai. Jie konkuruoja ir tai- kalbama apie “centro” _ar 
kosi, jie pjaujasi ir verčia /‘vienos atstovybės” sutvėri- 
žmones žudyti vieni kitus,'mQ i1’ kad su dekleracSjomis 
jie loja vieni ant kitų ir nu- Lietuvos demokratai nieko 
duoda veidmainingą manda- bendro neturi. O laiškas ra- 
guma. Laisvictis. Išvtas snalių 14 d. panai seno
----- ------------------------------kalendoriaus (gautas vos 
“DRAUGAS” SAKO, KAD .keletiJ dienų). Gi p.

Dides- 
|nioj Mandžurijos dalvj šei
mininkauja japonai. Ten j i 

litų bažnyčiai 500. Toliaus bankai, ten ju įvairios jstai- 
paskyrė savo žmones važinė- 'gOs, ten jų mokyklos, ten jų 

. Dėlei to jau nekarta 
Japonija su Rusija susišnai- 
ravo ir, galimas daiktas, kad 
ateis laikas, kuomet viena 
kitai parodys “broliškus na
gus”.

riai ir kelios dešimtįs sužeis- mokyklai 2,500 rub., Karme-
.bankai, ten jų įvairios jstai- vinn. __  j__ • _ .1_ 1_ ___ 4-------Laikraštijoj kilo protestų

Net kapitalis-

kos agitacijos. Tik danai1 
Brooklyne, Bostone ir Chi- 
cagoj kriaučių minios prade
da suprasti, kad socijalistiš- 
k»s įudėjimas ir unijinis ju
dėjimas, tai dvi vagos, ve
dančios prie to paties tikslo. 
Dabar jau tankiai galima 
girdėti kriaučius ar prese- 
rius unijistus veikiant iš
vien su socijalistais. Padė
kime, 12 d. vasario. — bedar
bių dienos apvaikščiojimas 
įvyks Brooklyne socijalis- 
tams ir unijistams išvien 
veikiant.

Tuo keliu reiktų ir toliau 
eiti. Šiaip ar taip kalbant — 
socijalistų šimtai, unijistų gi 
— tūkstančiai. Paimkime 
nors ir didžiausias lietuvių 
mainierių minias, kurių dau
gelis priguli prie unijų. Ar 
daug lietuviai socijalistai, 
Pennsylvanijoj ir Illinoise, 
rūpinasi kelti aikštėn unijos 
klausimą? Dar neteko gir
dėti, kad kur nors lietuviai 
mainieriai būtų surengę 
prakalbas saviems reika
lams apkalbėti? Jeigu jų 
politiškas susipratimas dar vunigin'!"”s 
nėra taip išaugę© — tai kaip kams. Jiems šimtą kartų 
tik ir yra priedermė mūsų t^uginu rūpi kėlimas padan- 

'draugu auginti ta gugjnratL ~

ti po parapijas ir steigti pa-j<e]iait 
šelpos skyrius. Žinoma, kas 
klebonija, tai bus skyrius.
Delegatams kelionė apmoka
ma; bilietas antros kleso | 
apmokamas ir visos kitos ke-

,, * . _ . _ .• v. i illOneS išlaidos, O UZ darbai nnboi’ unnkn^p ii*
hnia pastebet begėdišką ka- vienam 10 rub. į diena, ki-' -J- L r,/. r . 2 _ 
pitalistiskos laikrastijos Į-am_ yj — - - -i pitalistiskos Jaikrastijos |am — Ko gaj]§ties: 

ipai*sidavimą turčiams.^ Štai, pinjgų yrai q tie prastieji 
New Yorko Times , išliejęs žmonės, darbininkai, “bedie- 
krokodiliaus ašarų del krau- ivjaj” gap bacĮu dvėsti, ir tur-

nrMipi’mm verčia visą 
kaltę ant darbininkų.

“The Sun” ypač dūksta, 
Vnd darbininkai turėjo susi
rinkimą, kur tarėsi pasiųsti 
prezidentui Wilsonui tele
gramą apie savo judėjimą. 
“The Sun” nesunranta, ko
kis reikalas W. Wilsonui ži- 
nc4-: o.x.-o <?f,rp’vmrių bėdas.

Vadinasi, j’eigu darbinin
kus net skerdžia ir tuomet 
jie kalti, kam parėjo razbai- 
ain1mms į kelią.

Mūsų tautiška spauda iki 
lokio begėdiškumo nedaei- 
na. Ji pasitenkina tuo, kad 
užtyli anie darbininkų var- 

Streikai, bedarbės, 'xvnvxnQ pnkpp ngim 
— tos temos, nerūpi mūsų 

i • tautinin-

gus.

gen Yčo ir ir

KLERIKALAI NEVI- 
SUOMET CHAMIŠ

KAI ELGSIS.
puikioji Tsing Tao tvirtovė, 
kuri, kaip autoritetai sako, 
suteikia Japonijos industri
jai raktą į Chiniją. Užėmus 
Tsing Tao, Japonija virsta 
Ramaus Vandenyno, jeigu 
dar ir nepilnu gaspadorium, 
tai visgi jau nepapratasi sti
priu, prieš kurį nebet kas 
drįs pakelti" ranką.

Tarpe Tsing Tao ir Chini- 
jos pajūrio yra puikiausias 
susinešimas — su Pekinu, 
paskui su Siberijos gelžke- 

lliu ir su derlingiausiom pa- 
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būt nevienas gaus kojas pas
tatyt dėl tokios pašelpos per 
klebonijų skyrius.

Dabar mūsų kairieji iš
stos iš tokios draugijos, ir 
visur laikraščiuose, lietuviš
kuose ir rusiškuose, pradės 
skelbti ir aiškinti savo pasi
elgimą ir jųjų darbelius, kad 
atidaryti akis visuomenei.

Dešinieji ir tas davatki-' kalnėm Yan Tse upės, tos 
nis komitetas dabar plėšosi tikriausios širdies Chinijos. 
draskosi, kad iš visur išga- j Užimdama tą viską, Japoni- 
vus kuodaugiau ir greičiau ja įgijo raktą prie gamtiškų 
atiku.. Jš šalies_ girdėjome, Chinijos turtų, prie jų iš
kart jie jau šaukėsi į Ameri- naudojimo, ergo, prie eko- 
ką”. nomiško Chinijos pavergi-

/‘Lietuvių Centras”, kurin 
esą įeina “visos siiuvės, oe 
socijaldemokratų”, po savo 

Ligšiol chamo Olšausko1 atsišaukimu prieš pusantro 
partija elgęsi Lietuvoj, kai- kal } aiškįai matyti 
po tikriausia caro vergė. Pa- ka(| minėtas “centras” buvo 
skutinė to batiuškos telegra-ltik M. Yčo išsvajota fikcija, 
m a
Nikolajui Nikolajevičiui pri
vertė net ir Amerikos tauti- yra> be^ susitveręs daug

didžiam kunigaikščiui Nes, kiek yra žinoma, “cent- 
I rietuvei? dabar jau

ninkus užprotestuoti prieš 
tą negirdėtą chamiškumą.

“Draugas” sako, kad tasai demokratai 
chamiškumas esąs tik ka- 
rėš laikui, po karei gi, kada 
bus laisvė, ir jie kitaip pra
šnekės.

“Draugo” liogika yra idio
to liogika.

Ne tas yra vertas piliečio 
vardo, kuris moka užsilaiky
ti laisvoje šalyje, bet tasai

venau ir jin įeina visų sno- 
viu atstovai, t. y. kaip kleri
kalai, tautininkai kt., taip ir 

i bei socijaldemo- 
kratai.

Agitacija už dienraštį “The

Žemaitė bijosi, kad ameri- mo.
kiečiai neapsigautų tuo ko- Vokiečiai jau buvo padarę 
motetu. Męs jau neapsigau- pienus nutiesti dalį Chinijos

Žinome tuos paukš- gelžkeliais. Dabar jau tą 
viską, žinią, turės sutvarky- 
t • "V • • I ▼ • 1 1 • • •

r J irt pasipelnys. Jai 
konutė- klius neišsemiami anglių

Vokiečiai jau buvo padarę
sime.
čius!

Ot juodasis “Draugas” ir! ti Japoniją. Jai klius ir vai;
“Vienybė T Jet ” i°n rocs;c’c,v^ šiai, ji f

kurie nedavė ra

Anglai socijalistai vis ir 
vis labiau pradeda suprasti 

vra garbės vertas žmogus, i verte savo spaudos. štai, 
kuris ir despotiškose šalyse d r g. F. Warren, redaktorius 
nepraranda savo žmogiškos “Appeal to Reason”, keliau- 
vertvbės pajautimo ir kalba ja iš miesto į miestą agituo- 
taip, kaip sąžinė liepia. | damas už “The Call”. Vie-

J milijonai ant nensijy.
Wp<?hington, 25 d. sausio. 

—Parlamento knmisijn nori 
sumažinti ant vieno milijono 
skiriamą sumą pensijoms..Bet kas gi gali reikabuti name tik Clevelande, laike ‘7ra m n-Virti 

iš ionjvarnių pilietiškos mass-mitingo, jisai gavo 700 ii i j onai dolerių
sijų
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Ten už jūružes

Prole tarij ūsas.

VAIZDELIS IS GYVENIMO

lakstytuvas,

7 valandas ne

tokios kul

vis

telefono kompanijos.

Ant Nauji} Metų 
Panelei Ū. M-tei.

laivės.
Kaip žuvis netoli 

Joms sunku išsisaugoti

dirbti per
Kiek vėliau, Mariutė pradėjo

1 pratau, kad jis man sako eiti 
visųnarsieji atgal. Aš tylomis rodau, 
Gyvena jie kad priešakyj yra dar karei-

generolas 
gene- 

leitenantas ir augš- 
pilnas ge-

vokiečių lak- 
Dabai

rius, nors visos teisinasi ne- Kaži-kas sušuko 
šaudančios

Kabelis -
(dratas) vandenyj arba že- ten, į mišką 
mėj ištęsta . Kabelis yra pa-1
darytas tarp Europos ir A- kovės ir rodo į kairę. Aš su 
merikos ir kitur

Kazokai — 
rusų kareiviai, 
palei Dono, Uralo, Kubanės, |vių. Jis pamanė, kad aš lie 
Tereko ir Amūro upes. Nuo piu jam tuos kareivius at

i: “Gulkitės 
| ant žemės!” Vieni atsigulė, 

telegrafo viela o kiti stovėdami tebetaiko 
.... Kažikoks ka

reivis traukia mane už ran-

Jūros karo žygiai dažnai mini povande
nines laives, kurios nemažai eibių padaro 
karo laivams.

Tos laivės neseniai dar išrastos — de* 
šimts metų atgal, bet jau visos valstybės tu
ri jų įsitaisiusios. Anglija turi jų 80, Fran- 
cūzija — 65 ir Vokietija — 30, paskutinį lai
ką ir ji suskubo jų dirbties ir tikisi greit tu
rėsianti ligi 50.

Pati laivė iš visų pusių sandariai užda
roma; viduje turi motorą, pasigamina iš- 
anksto daugiau oro (suspausto), kad neuž- 
trokštų. Pagaliaus, joje telpa ir karo pa
būklų, kuriais ji laivus žudo: minų ir *iet 
anuotų. Jų minios turi ligi 22 colių platu
mo ir sveria po 9 pūdus. Anuotos gi daž
niau vartojamos apsiginti nuo oro ęaukščių- 
aeroplanų, kurie geriausia moka įžiūrėti jas 
iš viršaus ir savo bombomis trotytb* Be to 
nardomosios laivės turi ir žiburių (prožek- 
torų), kuriais šviečia sau kelią.

JKadir gudrus tas prietaisas 
visgi ir jos netobulos 
mato, taip ir jos 
minų pertvarų, sunku susižinoti su kitomis 
tokiomis pat laivėmis ir pagaliaus neturi 
jos tokio spartumo, kaip skraiduoliai, taigi 
ir šaudyti gali tik iš nemačių priplaukę. 
Kartą gi pastebėtos, sunkiai gali beišspruk
ti nuo greitųjų skraiduolių, kurie mokės jas 
surasti ir sužvejoti.

Kaip gyvajai jūros žuviai yra tinklai 
žvejoti, taip ir tai “plieno žuviai” yra prie
monės skandinti.

J. J. CARTY, CHIEF ENGINEER, 
AMER. TEL & TELEGRAPH CO.

Vyriausias telefono ir te 
legiaio kompanijos inžinie 
rius.

kol ji spėkų būtų turėjus, jeigu ne sakantis 
atsitikimas. Vieną kartą Mariutei užėjo 
noras nueiti į socijalistų susirinkimą;' tur-

Kad laimės žiedai puoštų
Dėl jūs visus takus,
Kad žmonės jus paguostų
Ir giedras būt dangus.

Kad ligos jus neliestų, 
Vargus nuvytų į kapus , 
Kad laimė sparnus tiestų 
Per šiuos naujus metus.

J. Sakalas

KAS REIKIA ŽINOTI, 
SKAITANT APIE 

KARĘ?
(“L. Ūk-kas”).

Žiedelį aš pirkti norėčiau, 
Bet rankos ik šiol neradau...
O kokią aš laimę turėčiau,
Kad širdį surasčiau kur nors.

Kuri man’ suprastų, atjaustų, 
Ir savo prijungtų jausmus, 
Tuomet aš žiedelį nuliečiau 
Ir bučiau laimingas, ramus...

Narva

ŠILELIAI, RASEINIŲ PA V.
(Iš “L. Žin.”).

Šilelių miestelėnai ir Pajūrio valsčiaus 
sueiga buvo prašę perkelti iš Balsių į Šile
lius 4 jomarkus (muges): kovo 25 dieną, ge
gužės 1 dieną, Sekminių ir spalių 28 d. Kau
no gubernijos'valdyba sutiko perkelti tuos 
jomarkus, įsakiusi tik taisyti juos vietoje 
Blovieščiaus kovo 25 d. ir sekminių seka
maisiais po tų švenčių ketvirtadieniais, 
taip-pat, jeigu ir kitu du jomarku atsitiktų 
šventės dieną, taip-pat turės būtikfijiaflp 
sekama jan po jos ketvirtadieffi^^

Telefonas tarp New 
Yorko ir San 

Frncisco.

Wilsonas ir kiti.
Šiame dideliame darbe, t. 

V. sujungime telefono ant te
kios ilgos linijos daugiausia 
pasidarbavo telefonų kom
panijos vyriausias inžinie
rius John J. Carty, kuris te
lefono patobulinimui dirba 
jau su virš 30 metų.

Ant visos linijos randasi 
130,000 stulpų;'dėl nutiesimo 
išėjo 2,960 tonų vielų; pasta
tymas aparatų lėšavo 2 mili
jonu dolerių.

PLIENO ŽUVYS
(Iš “L. Žin.”).

Ten už jūružės, ten už jūružės, 
Už jūros plačios, banguotos, 
Kur šlama lapai žalios giružės, 
Kur lopšis laimės sapnuotos —

Ten yra mano brangi gimtinėm 
Pirmosios meilės šalelė,
Ten tyru oru džiaugės krutinę, 
Nors tarp vargingų žmonelių.

Tenais padangių skaidri mėlynė, 
Kaip saulė leidžias už kalnų, 
Užžieb’ purpuro varsą auksinę, 
Teikdama saldžią malonę.

Tenai tarp laukų, pievų žaliųjų
- Teka upeliai sriaunieji,

Juos glamonėja girių tamsybės, 
Saugo’ dievai amžinieji.

Lapai žalieji bangas bučiuoja, 
Paukščiai čiulbėt nesiliauja, 
Žmogaus krūtine liuesai kilnojas, 
Kvapsnių giružes ragauja.

THEO. N. VAIL, PIEŠ’T.
ALER. TEL. & TELEGRAPH CO.

Prezidentas Amerikos te 
lefono ir telegrafo kompani

Vienas rusų aficieris, ku
ris buvo per plaukelį nuo 
mirties, štai ką rašo savo

— Aš esu sužeistas į kai
rįjį petį (kulka išlindo kiau
rai) ir į koją virš kelio. Bet 
papasakosiu viską paeiliui. 
Išpirma męs kariavome ra
miai. Tai ėjome truputį pir
myn, tai traukėmės atgal. 
Kai-kurį laiką sėdėjome ap
kasuose. Gauname įsakymą 
eiti pirmyn - išeiname, o au
strų jau nerandame. Eina
me pirmyn, šaudome, o ko
kios pasekmės to šaudymo, 
nežinome. Paskui staigiai 
sustojame ir apsikasame. 
Sėdime ir kartas nuo karto 
šaudome. Kartais kitą mu- 

armotomis siškių nušauna, kitą sužei
džia. Bet męs prie visa-ko 
pripratome, dargi nuobodu 
pasidarė. Pertraukomis ka
reiviai pradėjo dargi korto
mis lošti. Bet štai įsakymas 
eiti pirmyn. Męs žinojome, 
kad už 10 viorstų austrų yra 
daugybė. Bet raminome sa
ve mintim, kad mūsų raite
liai sužinojo jų skaitlių, ku
ris turėjo būti mažesnis už 
mūsiškių skaitlių. Kaip tik 
pradėjo švisti, męs išsiren
gėm į kelionę. Naktį nemie- 
gojom. Kareiviai dar pris
nūdo, bet męs nerimavom ir 
svarstėme, kas bus rytoj. 
Turėjome pirmą kartą su
stoti akis į akį su priešinin
ku. Mane apėmė kaži-koks 
nekantrumas. Aš išsitrau
kiau užrašomąją knygutę, 
bandžiau ši-tą užrašyti, bet 
nieko iš to neišėjo.

Aš norėjau tau aprašyti 
patį mūšį, bet tai labai sun
ku. Kas buvo prieš mūšį, 
atsimenu viską gerai, o kas 
toliau atsitiko, nors mirk, — 
nieko nebepasakyčiau. At
simenu, kaip męs rengėmės 
pulti ant vieno krūmelio. Aš 
drebėjau, — nežinau, dėl ne
migos ar dėl šalčio. Bet kuo
met po kelių minučių męs 
puolėme ant to krūmelio, 
man pasidarė lengva, šilta ir 
linksma. Paskui kaži-kas 
kaži-kur sukaukė. Negali
ma buvo suprasti, ar mūsų 
armota iššovė, ar priešinio

užtat karui ginom su kitais kareiviais. O 
savo ark- grapneiįai SprOginėja... Bet 

štai... debesįs purvo ,ir aš su
kniumbu. Supratau, kad esu 
sužeistas. Tas pats šovinys 
paguldė iš mūsų ro 
žmonių. Sužeidė 
užmušė — nežinau.

Avangardas. — pirmieji 
kariumenės pulkai, kurie da
ro kelią einančiai paskui jų 
tikrąjai kariumenei. Šimtas 
tūkstančių kariumenės iš
siunčia pirm savęs 25 tūkst. 
avangardo, šitas avangar
das turi savo avangardą ma
žesnį (6 tūkst. kareivių) ir 
tt. Avangardo kariumenė 
visuomet yra 4 ar 5 kartus 
mažesnė už tikrąją. Avan
gardas eina 2 — 3 viorstais 
pirm savo kariumenės ir, 
susitikęs su skaitlingu prie
šininku, duoda žinia einan- 
čiai užpakalyj kariumenei, 
kuri pasitaiso i mūšį. Pirm 
avangardo jodinėja visomis 
pusėmis žvalgai, kurių dar
bas yra žiūrėti, kad prieši
ninkas neužkluptų staigu. 
Arjegardas — pati paskuti
nioji kariumenės dalis, kuri 
daboja nuo priešininko už
puolimo iš užpakalio.

Admirolas — kelių jūros 
laivų viršininkas. Yra 3 ad
mirolų laipsniai: kentr-ad- 
mirolas, vice-admirolas ir 
pats augščiausias - admiro- 
ras.

Aeroplanas — lakstytu
vas. Vadina juos taip-pat 
išradėjų vardais — Blerijo, 
Farmanas, Zeppelinas.

Armotos yra kelių rūšių: 
lengvoji sveria 25 pūdus, 
platumo 3 coliai, šūvio grei
tumas 1500 pėdų per sekun
dą; sunkioji arba gaubicia 
kalnų armota, 3 colių platu
mo, šūvio greitumas 1250 pė
dų per sekundą, su visu ve
žimu sveria 33 pūdus, trau
kiama 6 arkliais.

Artilerija 
šaudančioji kariumenė. Yra 
sunkioji artilerija (šaudan
čioji pačiomis didžiosiomis 
armotomis), lengvoji, tvir
tovių ginamoji ir griauna
moji, lauku, kalnų ir pakraš
čių artilerija. Artilerija da
lijasi į batarejas. Kiekvie
noj baterėjoj yra 4 sunkio
sios armotos arba 8 lengvo
sios. 8 batarejos vadinasi 
brigada.

Balandžių pačta — vienin
telis susinešimo būdas iš ap
gultos tvirtovės. Žinią, ant 
rūkomojo popiero parašytą, 
įriša balandžiui į uodegą ir 
paleidžia. Balandis pralekia 
60 viorstų • per valandą. 
Prieš karę juos mokina atsi- 
žinoti, kur lėkti.

Batalijonas (1000 karei
vių), yra tai ketvirtoji«pulko 
dalis, susidedanti iš 4 rotų.

Binoklis — padidinamasis 
stiklas, kuriuo galima regėti 
per 7 viorstus.

Bombardavimas — šaudy
mas iš armotų.

Zeppelinas 
stytuvo išradėjas 
taip vadinasi vokiečių lak- 
stytuvai, iš kurių labai esą 
patogu bombas mėčioti. Ze
ppelinas kaštuoja po milijo
ną ir daugiau rubl., gali pa
kelti 20 žmonių ir išmesti 70 
pūdų bombų. Visas Zeppeli
nas sveria 70 pūdų.

Garnizonas — kareiviai 
paskirti tvirtovei ginti.

Gaubicia — greitai šau-
Mažne tuo pačiu laiku aš 

pamačiau, kad mūsų kairia
jame sparne, per 200 žings
nių atstu nuo manęs, darosi 
kaži-kas negero — kareiviai 
sklaidosi, bėga ir į kaži-ką 
taiko.

Dar akymirksnis, ir męs 
pradėjome irgi šaudyti į 
mišką, kur jau galėjom ma
tyti priešininkų eiles ir at
skirus jų kareivius. Męs šau
dėme, bėgome pirmyn, sklai- 
dėmės vėl telkėmės,slėpėmės 
už krūmelių ir vėl šaudėme... 
Krito sužeisti 
mirtinai, bet daugiausia su 
žeisti. Kas krito, nebuvo Idi 
ko žiūrėti. Eilės retėja... Aš ■ tik 2 
duodu kaži-kokius paliepi
mus, bet tuoj jaučiu, kad tai 
dabar nebereikalinga 
tiek kiekvienas šaudo kaip 
sugebėdamas. Akys įsmeig
tos ten, kur stovi tie... aust
rai.

Kaži-kas švilpia, cypia, 
Šrapnelis... Antras, trečias. 
Jie trūksta ore, sproginėja...

nai tankiau pradėjo lanky ties. Laikui bt> 
gant, Mariutė pasipažino su vienu vaikinu 
Petru, kuriam išpasakojo savo begalinius 
vargus, nurodė taip-pat, kad jos tėvas ir 
brolis Raulas gana tvirti vyrai, o nieko ne
dirba, mat, taip jie sakydavo
drūti. Kiek vėliau, Mariutė pradėjo vis 
tankiau sueiti su Petru, net vieną subatą, 18- 
mokesties dienoj, Mariutė pavėlino pareiti 
namo. Tėvas ir Raulas su nekantrumu lau
kė, žinoma, ne Mariutės, tik Mariutės už
dirbtų pinigų. Nesulaukiant Mariutės, tė
vas siuntė Raulą Mariutės jieškoti. Raulas 
pasikėlė nuo krėslo, priėjo prie lango ir 
žvalgosi; patemijęs, kad Mariutė su Petru 
sustoję kalbasi, Raulas tuojaus pašaukė tė
vą,. Tėvas, pažiūrėjęs, nusiminė ir atsi
žvelgęs į Raulą sako: “Rauk i, tai yra blo 
gas ženklas, kad Mariutė ir Petras kalbasi. 
Labai gali būti,’kad trumpoj ateityj tau ir 
man prisieis eiti į darbą”. Tiesa, tėvas įspė
jo, kad blogas ženklas! Mariutė už keletos 

dė su Petru ir laimingai gyve- 
netaip laimingai, kaip iš tikro 

ingiau, negu pirmiau.

Ten už jūružes, ten už jūružės, 
Už jūrės plačios, giliosios 
Nebežaliuoja žalios pievužės, 
Negirdėt dainos linksmosios.

Net ir paukšteliai, tartum, nuliūdę, 
Pritrūko noro dainuoti,
Kanuolių trenksmas, baisus baubimas 
Turi jau juos pavaduoti.

Saules Brolis

dienų apsiv 
na. žinoma 
reikėtų, bet visgi lai v r «-A

Tėvas ir Raulas, ištikro nusiminė, nete
kę Mariutės ir jau nejuokais pradėjo misly- 
ti apie darbą. Tėvas, kaipo gudresnis, nėjo 
į darbą pats, bet išsiuntė Raulą, manyda
mas, kad vėl viskas eis taip, kaip ir prie Ma
riutės, bet apsiriko! Sulaukus subatos, 
Raulas parsinešė savaitės užmokestį. Tė
vas, kaip ir prie Mariutės, ištiesė ranką, 
kad paimti pinigus, bet Raulas, vietoj pa
duoti tėvui pinigus, tik nusijuokė ir pinigus 
atidavė motinai. Raulas tėvui pasakė, kad 
jis dar gana drūtas ir tinkamas į darbą. Tė
vas, negaudamas pinigų dė! išeigos, privers
tas buvo eiti į darbą. Taip dalykams virtus, 
ir visas gyvenimą jų šeimynoj žymiai pasi
gerino.

Kiek męs turime Raulų ir tėvų, kurie iš 
mūsų darbo tunka?

U. N. BETIIELL, PIEŠ’T 
NEW'YORK TELEPHONE GO.

Gaubicia
dSnčioji laukų armota, gerk 
lę turi 6 colių, sveria 50 pu 
dų. Šūvis lekia 7 viorstus.

Generolai yra trijų laips 
nių: žemesnio 
majoras, augštesnio 
rolas 
čiausio laipsnio 
nerolas.

Divizija susideda iš 4 pul
kų, yra po vieno generolo 
valdžia.

Dirižablis
gali pakelti kelis žmones ir 
lakstyti 6 
nusileizdamas.

Drednoutas — didžiausias 
laivas, kaštuoja po 30 mil. 
rubl. kiekvienas.

“Dum-dum
kos, kurios pakliuvusios kū- 
nan, plyšta į visas puses ir 
padaro bailius sopūl”,<s Pa
šautas tokiomis kulkomis 
kareivis yra sunkiai išgydo
mas. Valstybės buvo suta
rusios niekuomet nešaudyti 
kulkomis “dun>dum”, bet 
lįtdlĮta

Kasdien mokslas parodo 
savo galę. Apie ką pirmiau 
buvo tik svajota, tai dabai’ 
jau tuomi naudojamasi. 39 
metai tam atgal A. Bell ir T. 

mažų dienų kazokai pratina šaukti, bėga prie jų, kaži-ką'Watson pirmą sykį žmonijos 
savo vaikus prie viso to, kas šaukia ir rodo į mane 
kareiviui yra reikalinga. Ka- vėl bėgome 
zokai valdo 54 milijonus de- mėlio prie kito/kol nesusily- kias dvi mylias 
šimtinių žemės, 
kilus jie privalo 
liais ir drabužiais valstybei 
atitarnauti.

šv. Jurgio kryžiai — Kot- 
rinos II įsteigtieji ženklai, 
kurie duodama pasižymėju
siems karėje savo narsybe. 
Tų kryžių yra 4 laipsniai: I 
ir II laipsnio kryžiai auksi
niai. UI ir IV sidakriniai su 
juodai — geltona juostele.

Nors ir neseniai uždraus
ta pardavinėti degtinę ir a- 
lų, vienok pasekmes blaivy
bes žymios. Ir nenuostabu. 
Mūsų miestelis mažas, gyve
na jame daugiausia davat
kos, mugių visai nėra, o pre
kymečių vos 6, bet ir tie ma
ži. Nežiūrint į tai, Kalvari
joj turėjome monopolį, trak
tierių ir 3 alines. Visoms 
toms įstaigoms gerai klojosi, 
ypač traktieriui. Jame die
nas, naktis dainuodavo, ger
davo... Užgynus parda
vinėti svaiginamuosius gė
rimus iš pradžios kai-kurie 
buvo nusiminę, bet dabar 
perstojo dejavę, nes mato, 
jog iš to nieko neišeis. Da

lbai* jau net gėrusieji džiau
giasi, kad “tą bjaurybę už
gynė pardavinėti”. Girdi, 
jei nebūtų užgynę, tai viso
kių sumišimų būtų buvę. At
sarginiai sakydavo:“Jei bū
tų degtinės, tai ne vieno žy
do langai išbirėtų”. Na o a- 
pie žmonių, vaikų džiaugs
mą nėra ko ir besakyti. Ne
besigirdi dabar peštynių; 
nuolatiniai traktieriaus lan
kytojai dabar sėdi namie ir 
dirba savo darbą. Tie, ku
rie anksčiau teturėjo nudris
kusią sermėgėlę, suplyšusius 
batus, o pinigų nei skatiko, 
dabar vaikštinėja, kaip po
nai, pasipuošę ir kišeniuj vi
suomet rublinę laiko.

Kelios savaitės atgal iš 
monopolio visą degtinę išve
žė Telšiuosna. Tiek jos ir 
bebuvo, nes viena kumelaitė 
išvežė. Vežė naktį. Mat, 
kaži-kas pagrasinęs “mono- 
polčikienei”, kad jie, girdi, 
bevežant visvien pasiimsią 
troškuliui nuraminti.

Užsidarius traktieriui 
žmonėms nebėra kur susi
rinkti. Tiesa, yra “Artojo” 
arbatinė, bet girdėjau, kad 
ją kliūbo valdyba žadanti 
uždaryti. Jei istikrujtaip 
mano, tai būtų didžiausia 
nuodėmė ir gėda kliūbo val
dybai, o taip-pat ir kalvariš- 
kiams. Jei anksčiau arbati
nė buvo reikalinga, tai dabar 
juo labiau, nes šiuo laiku 
žmonėms nėra kur užeiti pa
sišildyti.

— Mūsų zakristijonas vir- 
o “Vienybės” agentu. Ne- 
•C'i .r: nabagas laiko nė žva

kėms užgesyti po mišparų, 
nes reikia skubinties pa- 
šventorin su “Vienybės” 
pluoštu. Ima už 1 egz. 5 ka
peikas. Tik nuo šios vasaros 
ir tepradėjo pardavinėti 
Kai-kas sako: ‘Jei už tokią 
“Vienybę” reik 5 k. mokėti, 
tai už “Lietuvos Ūkininką” 
mokėčiau dvigubai”.

— Mūsų kamendorius la
bai susirūpinęs, kad Kalva
rijon “Liet. Ūkininko” parei
na net 38 egz. Nors kiti me
tai toli, bet jis galvoja, kaip 

pakirsti jį išnaikinus, ir ramina sa
ve mintim, kad kitais metais 
“Liet. Ūkininko” bepareisią 

egz. Mat, vieno ūkinin
ko sūnus studentas, o kito— 
šiaipjau susipratęs vaiki-1 
nas, tai jie, girdi, vis-vien iš- ■ 
sirašys. Tik vargu tai įvyks, 
nes daug-kas įsitikrino, jog 
geresnio žmonėms už “Liet. 
Ūkininką” laikraščio nėra, 
užtai ir kitais metais nebe
norės su juo skirties.

(“L. Ūk-kas”).

Nuo dirbtuvių surūkusioj miesto dalyj 
vargingai gyveno šeimyna, susidedanti iš 
gana tvirto tėvo ir silpnos motinos, jųjų sū
naus Ratilo, gana tvirto vyro, ir dukters 
Mariutės. Vargingai gyveno dėlto, kad tė
vas ir sūnus Raulas, buvo dirbti perdrūti. 
Viena tik jųjų duktė Mariutė vaikščiojo į 
dirbtuvę ir tenai nuo ryto lig vakaro sun
kiai dirbo, kad palaikius šeimyną. Motina 
pagamindavo valgį ir prižiūrėdavo stubą. 
Jųjų duktė Mariutė kiekvieną subatos vaka
rą parnešdavo visos savaitės uždarbį ir ati
duodavo tėvui. Tėvas dalį savaitės algos pa
silikdavo sau, kaip jis sakydavo, dėl išeigos. 
Sūnus Raulas, taip-pat, pasiraivęs, ištiesda
vo ranką prie tėvo, tai buvo ženklu, kad ir 
jis nori šiek tiek dėl išeigos; tėvas, nors ir 
nenorėdamas, bet visgi turėdavo šiek tiek 
Ratilui duoti dėl išeigos, kitaip ir būti nega
lėjo, nes kur gi jis gaus, kaip jau anksčiau 
sakiau, kad tėvas ir Raulas dirbti buvo per- 
druti. Už likusius pinigus motina turėda
vo parūpinti valgio, užmokėti randą, paga
minti rubus, žodžiu sakant, iš tų likučių tu
rėjo užsilaikyti visa šeimyna.

, Tėvas ir Raulas, nieko nedirbdami, tan
kiai susibardavo, bet, kaipo geri tautinin
kai, nueidavo į artymiausią tautišką smuk
lę, tenai išsigerdavo po kėlės baravičkes ir 
vėl grįždavo namon kuogeriausiame sutiki
me. Jųjų duktė Mariutė tankiai skundėsi 
motinai, kad jai labai sunku yfa gyventi, 
ypač dėlto, kad jai vienai reikia palaikyt vi
są šeijnyną. Mat, tėvas ir Raulas dirbti 
perdrūti. Tokis nuobodus dėl Mariutės gy
venimas traukėsi gana ilgai, gal būt, kad to
kis Mariutės gyvenimas būtų traukęsis tol, 
. Ch.- -ū- 53'^. .

Męs istorijoj kalbėjosi iš Bostono 
nuo vieno krū- ir Cambridge, Mass., per ko- 

i vienas nuo 
kito. Dabar jiedu kalbėjosi 
pirmą sykį vienas iš New 
i'orko, o kitas iš San Fran
cisco per 3,400 mylių.

Atidengus telefoną, kalbė
josi daugelis įžymesnių y pu

tos keletą|i i, kaip tai: New Yorko ma
juos, ar j oras su San Francisco ma

joru, prezidentas’ Amerikos 
i______ -J telefonų ir telegrafų kempa-
( .. nijos, T. N.'Vail, kuris ran-

valstijoj per



visai

•g

ėjote žemyn
buvau. Jūs
padarė didelį įspūdį.

Tuomet jinai užklausė:
— Ko jūs nuo manęs norite?

Gamran.

KARŽYGIS
(Tąsa).

Išdykėlė; jinai, rodosi, kalba 
įimtai”.

Kada priplaukė prie kranto, tai visa 
kompanija išlipo, atkimšo butelius su vynu, 
pripylė stiklus ir pradėjo gerti. Visi buvo 
vienoj vietoj, tik Andrea su yrėjų prasiša
lino ir pradėjo jieškoti laukinių paukščių 
kiaušinių. Retkarčiais pasigirsdavo jų 
linksmas juokas.

— Na, dabar jau pradėkite pasakoti, — 
sušuko visi.

— Sušaukite į čia visus, lai ir Andrea 
ateina, — tarė jis. Bet ilgai nelaukęs, pa
silipo ant akmens ir drebančiu balsu pašau
kė Andreą.

Andrea atėjo, atsistojo ir žiūrėjo į jį, 
tartum norėdama klausti, kam ją šaukė.

— Aš tik jums pasakysiu, — jis ištarė 
Jtaip garsiai, kad visi girdėjo. — Jūs stovite 
ir kankinate mane savo dailumu. Bet ne 
vienas jūsų dailumas mane kankina, — kan
kina mane jūsų jaunumas, jūsų neapsako
mas jaunumas. Tas viskas mane svaigina 
ir aš jaučiu, kad jau einu iš proto. Jūs pa
sižiūrėkite į savo rankas, kokios jos baltos, 
kokia švelni ant jų oda.' O, aš pasakosiu tik 
jums, tik jums vienai!

Andrea susigėdino, neužsiganėdinan
čiai pažvelgė į visus ir atsisėdo.

Jis pradėjo pasakoti.
Jis kalbėjo čielą valandą ir nepadarė 

jokios pertraukos. Jis įgavo įkvėpimą ir 
pasakojo stebėtinus ir žingeidžius prieti
kius kelionių.

— Ar dar aš jums nenusibodau, — už
klausė jis.

— Ne, Ne! — visi sušuko.
Andrea tylėjo.
Jis vėl užklausė:
— Kodėl jūs nieko neatsakote? Juk aš 

pasakoju tik jums vienai. 1 alaukite, aš 
jums noriu pasakyti, kad žmogus, apie kurį 
aš ką tik kalbėjau, nebuvo laimingu. Vis
kas ėjo labai gerai, visur meilėj jis pasilik
davo pergalėtoju, karžygiu, bet vieną dieną 
užsidegė karšta meile ir pralaimėjo.

— Bravo! — sušuko Andrea ir nuleido 
akis. — Papasakokite.

Bet karžygis visai nusiminė iš jos tokio 
ramumo ir tas jos šaltumas galutinai pradė
jo ji iš proto vesti ; jis griebėsi iš paskutinių
jų, kad tik išsilaikius ir uždegus mergaitės 
širdį. Visos kitos moterįs neatkreipė jokios 
atydos, nes seniai žinojo jo nepastovumą. 
Jeigu jis šiandien eina iš proto dėl vienos, 
tai rytoj eis dėl kitos.

Andrea vėl pratarė:
— Na, tai papasakokite!

. — Kam tas reikalinga? Jūsų šaltumas 
atsiliepia ant manęs, kaip ledas. Na, laikas 
važiuoti namo, nes jau temsta, — pridū
rė jis.

Visi pradėjo ruoštis. Kada susėdo į lai
velį, tai karžygis, nieko nesakęs, drožė yrė- 
jui į ausį, paėmė irklus ir pradėjo irtis. Jis 
nieko negirdėjo ii’ nematė, nes be perstoji- 
mo yrėsi.

Kada visi išlipo iš laivelio, lai Andrea 
priėjo prie jo. Jis pagriebė jos ranką, su
spaudė ir tarė drebančiu balsu:

— Nekankinkite manęs, nes aš tų kan
čių neišlaikysiu, tarkite paskutinį žodį. Aš 
dar nei vienos taip karštai nemylėjau, kaip 
jus; pasakykite man, ką aš turiu daryti, gy
venti, ar mirti?

— Gyventi! — iškilmingai pratarė ji
nai. — Aš tave mylėjau per visą laiką, my
lėjau tave nuo tos valandos, kaip tik pirmą 
sykį pamačiau! — Kaip tu manai, kodėl aš 
tave šiandien taip kankinau? O, aš ir pati 
nežinau, bet aš irgi neapsakomai kankinau
si! — Jinai pažvelgė į jį ir pavadino savo 
paliepėju, savo dievu ir prižadėjo pildyti jo

no ją praeidamas pro šalį. Paskui jinai nu
ėjo į sodą ir išnyko iš jo akių. Viešbučio 
savininkas pranešė, kad jinai ką tik atvažia
vo su savo tėvu.

Ilgi, mėlyni, vilnoniai drabužiai ir dide
lė, juoda skrybėlė — tik tiek jis galėjo pa- 
tėmyti. Jinai nei nepažiūrėjo į jį; kada jis 
sveikino, tai jinai, prilaikydama sijoną ,tik 
praėjo pro šalį.

Jis irgi nuėjo į sodą. Tai buvo septin
ta valanda vakaro. Pradėjo atsirasti rasa.

— Dabar jau šlapia, nes rasa atsiranda, 
— prisiartinęs prie jos pratarė.

Jinai nuostabiai pažiūrėjo į nepažįsta
mą ypatą.

Jis pirštu parodė į. jos batus.
Tuomet jinai pasisuko ir norėjo jau eit.
— Atleiskite man, — pratarė jis, — aš 

)’„ čia atėjau visai ne dėl to, kad su jumis pa
sikalbėti; bet dabar visur rasa, ant 
ant takų — visur šlapia, 'štai ką a 
norėjau pasakyti, nes man rodosi, i 
šių vietų nežinote.

— Taip, ačiū, aš matau, kad visur puo
la rasa, — atsakė jinai.

MOTERIMS
NAUJIENOS

(

Keliatą dienų jis buvo labai laimingas. 
Pergalė buvo neapsakomai saldi ir jis nau
dojosi ta pergale, kaip ir visados. Bet grei
tai įvyko permaina, pasisotinimas, nuovar
gis po kovos ir prakeikimas... Jis slapta iš
važiavo į kitą miestą ir pasi$lėpė, nieko ne
rašė, niekam nieko apie save nepranešė ir 
daugiau negrįžo į tą miestą.

f . H.
Dvi dieni atgal jis apsistojo viešbuty, 

kuri labaLmažai lankė keliauninkai. Visas 
Miestas apimtas liūdesio, bet jis jautėsi la-

JįiĮįt buvo pavargęs.

CIVILIŠKAS IR BAŽNY
TINIS ŠLIUBAS.

Tokiu antgalviu “Laisvės” 
No. 97 tilpo M. Z. B. straips
nis. Autorius teisina tuos 
vaikinus, kurie, būdami lais
vamaniais, veda katalikę ir 
ima bažnyčioj šliūbą. Nie
ko tame ypatingo, jeigil M. 
Z. B. nurodytų tam tikras 

v priežastis, dūlei kurių eina- 
zoles, !ma į bažnyčią, nes ištikrųjų 
jums šim-dien sunku išsisukti be 

id jūs bažnyčios ne tik laisvama- 
jniui vaikinui vedant kata
likę, bet prisieina ir abiem 

: laisviem eiti į bažnyčią. Bet 
I tam būnaTikros priežastįs— 

•s ant laiptų pasveikinau, kada tai seni tėvai. Kitokių prie- 
— vėl pratarė jis; — tai aš ten fascia, kurios galėtų ištei- 

i staigus praėjimas ant manęs sinti, aš nematau.
M. Z. B. sako: “Jeigu lai- 

'svas vaikinas įsimyli į kata
likę merginą, o ji nesutinka 

v. .. imti civiliško šliubo, tai kasŠirdis pradėjo smarkiai plakti, jis susi- ;am darvL?" 
judino ir prataro:

— Štai, imkite viską, kas tik jums pa- giau, i 
tinka, aš jums viską atiduosiu, ką tik turiu, i Kinu, ypač lai 
jeigu jūs manote, kad aš nuo jūs ka tai no-l^1!, P’ . įvedimą, tai 
riu! Aš norėjau būti arti jūsų ir ‘gėrėtis !v.a‘!<inas visal "'V',v:i ° zn'- nes jūs taip daili. g ’ įret1’, .0 ” eiTna T "'Y1.'- ar

a v .. . . . w _ I ne, bile tik jis įsimylėjo, tai
As savo amžiuj nieku panašaus nesu 'įr privalo pildyti katalikiš- 

girdėjus, — piktai atsako jinai.
— Na, tai atleiskite, — suniurnėjo jis ir 

suprato, kad jau viskas užbaigta.
Jinai atsisuko nuo jo ir pradėjo žiūrėti ; 

į kvietkas. 
ir vėl pratarė:

— Tik jūs pamislykite, kad visos rožės, :jairvelykinė artinasi”, 
ų kurias jūs žiūrite, šlama. Aš klausausi jų 
šlamesio. Gal būt, kad jos tarp savęs kal
basi, o gal būt, kad jų šis šlamėsis, tai liežu
vis. Pasiklausykite, o gal jos ką nors kal
ba?

Jinai norėjo eiti.
— Nejaugi aš ir vėl kvailai išsireiš

kiau? — nuliūdęs užklausė jis.
— Čia visai ne rožės, bet aguonos, — at

sakė ji. •
— Lai būna ir aguonos. O gal kvietkų 

šlamesy yra ir balsai?
Jinai nuėjo, i , i__

savo pradėtą frazą, sodo varteliai užsidarė. i^^no^s va^lM0S- ^a moteris 
Kas gi daryti?
Jis dar niekados nebuvo tokiam padėji-'draudė jai skaityti pirmei- 

me, kaip dabar, nes negalėjo suprasti, kas .viškus laikraščius,o per prie
šu juomi darosi; apimtas liūdesio, nuėjo ir i varta liepia skaityti “Drau- 
atsisedo ant suolo. Nepažįstamosios moters °’n ’ ir P°k1 ^pri K-ntnlikn. 
dailumas nedavė jam ramumo . Kada var
pas pradėjo skambinti,šaukdamas visus prie 
vakarienės, jis nuėjo į valgyklą, bet buvo la
bai susijudinęs. Kas tuomet bus, jeigu jinai 
ateis ir atsisės prie stalo? O kas bus, jeigu 
jis ją vėl pasveikins?

Jinai įėjo į valgyklą. Rankoje laikė mo
terišką lazdelę. Paskui ją ėjo tėvas, senas, 
dailus vyras, panašus į atsitarnavusį afi- 
cierą.

Visa svarba buvo tame, kad nepražiop
soti pasveikinti ir atsisėsti priešais ją. Tą 
jis padarė.

Jinai labai paraudo. Tėvas su duktere 
kalbėjosi, kad rytoj turės išvažiuoti ir jis 
klausinėjo apie kelius, viešbučius ir tam pa
našiai... Karžygis, kuris pirmiau apie ke
lius ir supratimo neturėjo, dabar pradėjo 
atsiminti ir suteikti gana teisingas žinias. 
Pavalgęs, jis priėjo ir persistatė.

Ant laiptų jis sulaikė dukterį ir tarė:
— Tamsta, tik vieną žodelį: nevažiuo

kite rytoj. Pasilikite. Aš jums parodysiu 
visas apielinkes, vandenpuolį, prieplauką. O 
vakare pulsiu prie jūsų kojų ir pradėsiu 
ačiuoti.

Jinai stovėjo ir kantriai klausėsi.
Paskui jis pridūrė:
— Mano gyvastis jūsų rankose.
Jinai nusišypsojo,
— Kad išvengus visokių nesmagumų, 

turiu pasakyti, jog aš važiuoju pas savo su- 
žiedotinį ir kad rytoj turiu iš čia išva
žiuoti.

— O, ne! — sušuko jis ir pagriebęs jos 
ranką pabučiavo.

Jinai ištraukė ranką, pakėlė į augštį 
lazdelę ir iš visos pajiegos drožė jam per vei- 
^is tuoj aus nusiramino ir išsitiesė, Žan- 

ivp perkirstas.

jam nary v.. -.
Tokis išsitarimas, tai dau- 

negu pajuokimas vai- 
isvamanių. Pa- 

Z. B. išvedima

siskirti, negu paskui varžy
tis, bartis dėlei tikėjimo. A- 
part to, tokie laisvamaniai 
prisideda prie palaikymo fa
natizmo. Paskui patįs fana
tikai pasako: “Jūs esat pa- 
tol laisvamaniais, pakol 
jums nepasitaiko svarbesnių 
reikalų, bet pasitaikius svar
besniems reikalams jūs be 
kunigo ir bažnyčios negalite 
apsieiti”.

Man rodos, draugas ar

darbą būtų atlikus, jeigu 
būt parašius agitacijos 
straipsnelį, kad laisvesni 
vaikinai pasistengtų perduo
ti savo žinojimą merginoms- 
katalikėms, laisvesnės mer
ginos — vaikinams - katali
kams ir kad jie stengtųsi 
kaip galint išvengti kunigu 
ir bažnyčios, negu teisinti 
tuos, kurie jau atsiklaupė

Jeigu jau jie negalėjo
sivesvi uu uaz-uyciuL, tai Im- 
kėkim jiems pisilikt mūsų 
tarpe, bet nenustokim kovo
ję prieš tuos prietarus, kurie 
taip Įsišaknėję. Męs turime 
juos išraut su šaknimis.

Ilgavyžis.

riškų siuvėjų unija. Pralai
mėjus steriką, unijai atėjo 
mirimo dieną.

Pradžioje 1911 m. savinin
kai visus siuvėjų reikalavi
mus prižadėjo išpildyti. Tik 
vieną reikalavimą atmetė — 
unijos pripažinimą. Kadan
gi streikas tapo pralaimėtas, 
tai vieni savininkai anks
čiau, kiti vėliau pradėjo tų 
pažadėjimų nepildyti.

Taip dalykams stovint, 
siuvėjai vėla pradėjo orga- 
nizuoties unijon. Prieš strei
ką 1911 m. visų tautų darbi
ninkai buvo susiorganizavę 
į vieną brenčių, bet pasirodė, 
jog tame būta daug keblu
mo, kadangi kalbos buvo 
skirtingos.

Dabar manoma suorgani
zuoti kiekvienos tautos at
skirus skyrius, kad kiekvie- 
Ina tauta galėtų vesti susirin-

siklaust, kodėl juos taip pa* 
vaišino?”

Tuomet piemuo pasakęs, 
jog mislijo, kad tai žydai, 

t ai matote, kokia jų “dd* 
ra”. *

Dėlei man nežinomų prie
žasčių vienas iš plakatų da
lintojų jau tapo atstatytas iš 
darbo. Mr. N.

•ūmus savo prigimtoj kai-

JAUNOS POROS. 
Sheboygan, Wis.

Sausio, 15 d. atsibuvo ves
tuvės Kazimiero Šukiaus su 
panele Magdelena Bartuš- 
kiute. šliupą ėmė civilišką. 
Reikia pažymėti, kad jauna
vedžiu giminės visokiais bū
dais stengėsi suardyt jų su
tartį, norėdami priverst eit 
bažnyčion, kur kunigas už 
ceremonijas būtų gana 
brangiai atsiėmęs.

Mūsų mieste tai jau antra 
pora civiliškai apsiveda.

J. Budrevičia.

kas pareigas.
Šiandien jinai vesis į baž

nyčią imti šliūbą, o rytoj 
sakys: “Mano mielas, eisi- 

T. _. . . - i me išklausyti “šventų mi-
Jis noi ėjo atitaisyti savo klaidą ,šių”. Dar vėliaus pasakys: 

į “Eik ir nupirk korteles, nes

Dabar pasakykite man, ką 
laisvamanis turi tuomet da
ryti? Nieko kito, kaip tik 
pildyti jos norus, nes jis “įsi
mylėjęs”. O kad taip dau
gumai atsitinka, tai niekas 
to negali užginčyti.

Sakyti, kad kiekvienas lai
svas vakina, sapsivedęs su 
katalike arba atbulai, pasi
lieka laisvi, tai perdrąsus iš
sireiškimas, nes taip nėra.1 
Rodos visi atsimenam, kuo-1 
met anais metais “Laisvėj” 

Pirmiau, negu jis pabaigoj moteries laiškelis iš i 
. moteris 

viešai per laikraštį klausė, 
kas daryti, nes jos vyras už-

Cleveland, Ohio.
Prieš streiką 1911 m. čia 

m v o susiorganizavus mote-

Sausio 17 d. pasirodė ir 
lietuvių kalboj užkvietimai 
sutverti atskirą kuopą. Tuos 
plakatus dalinant ties baž
nyčia, kasžin kas pranešė 
piemeniui, kad yra dalinama 
“žydų apgarsinimai”. Dėl 
savo vietos apgynimo pie
muo visu stropumu puolė 
ant plakatų dalintojų. Jisai 
pavartojo ir fyzišką spėką.

Kadangi dalintojai plaka
tų buvo “ščyri” parapijonai, pačta grąžino. Ateikit atši
lai nuėjo pas jagamas^ėli na- imt.

‘Che TRIUMPH

gą” ir kokį ten “Kataliką”.
Man rodosi, kad ne ta vie

na moteris atsidūrė tokia
me padėjime, bet daugybė. 
Būdamas vienu iš tokių vai
kinų, nematau kitokių prie
žasčių, kurios verstų eiti 
bažnyčion imti šliūbą, apart 
augščiau minėtų.

Mano nuomone, apsivedi- 
me turi ne tik vaikinas įsi
mylėti į merginą, bet jis turi i 
žiūrėti, kad ir jinai j jį įsi
mylėtų. Jeigu jinai taipgi 
įsimylės ir norės iš meilės 
apsivesti, o ne dėl kokių nors 
išrokavimų, tai, be abejonės, 
taps pirma šliubo laisva. Vi
suomet jinai sutiks priimti 
ir noriai skaitys gerą lai
kraštį, jeigu tik vaikinas iš
rašys arba suteiks kelia tą 
gerų knygų. Visados priims 
jo patarnavimus ir stengsis 
lavintis, kaip galėdama.

Žinoma, vaikinas turi pa
sidarbuoti. Jeigu jis užsi
ganėdins tik išrašymu laik
raščio ir suteikimu knygu
čių, bet gyvu žodžiu neaiš
kins, tai, suprantama, gali 
neatsiekti savo tikslo. Bet 
jeigu tik pasidarbuos žo
džiu, tai, be abejonės, mergi
na pasidarys laisva ir tuo
met nereikės klaupti prieš 
altorių ir mokėti nuo $10 iki 
$25, kuriuos ir M. Z. B. pri
pažįsta.

Bet jeigu jinai norės apsi
vesti ne iš meilės, bet dėl ko
kių nors įšrokavimų, o pas
kui stengsis su p—"““,2----
gelba atvesti ant 
lio” tai, suiprantamas daly 
kas, tuomet viską stengi ’ 
ignoruoti ir temps į bažr 
čiąfcĘąj^ 
Įima greitai-patSmyti ir ge

kunigėlio pa
nt “gero ke-

sis
I. ny-

okią merginą ga-
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New Bedford, Mass.
Čia atsibuvo civiliškos ve

stuvės drg. J. Gricio su .pa
nele N. N. Linkėtina jau
nai porai laimingo gyveni
mo ir pagirtina, k(ad apsiėjo 
be pagelaus Rymo agentų.

RED. ATSAKYMAS.

M. Z. B. (New York). 
Siuntėme jums vaizdelį, bet

/SCIENCE

ši darbšti, pa Žanui tauta jau susilaukė 
naujos gadynės prekybos ir draugijos išsi- 
tobulinimo. Jau atėjo laikas, kada žmo
gaus ba’sas staiga girdisi kitam šios žemės 
krašte taip aiškiai, kad nereikia spėti, kas 
kalba. Kalbėti telefonu iš New Yorko į 
San Erancisco labar pilnai jau galima.

Tik kų apvaikščiojome šventę to di
džiausio išradimo. Greitu laiku visuomenė 
galės naudotis tuomi, ką Amerikos smege- 
nįs pagamino, Amerika užmanė ir Ameri
kos mokslas ir technika atliko. Kad susi
kalbėti telefonu per visą kontinentą, pana- ; 

' šaus atsitikimo dar nebuvo visam pasaulyj.
Tai yra didelis moksliškas atsiekimas. 

Pajiega, kuri perduoda žmogaus balsą tele
fonu, yra mažai ką stipresnė už kvėpavimą. 
Vienok, tapo surasta būdas, su kurio pagel- 
ba tas silpnas, ką tik užtemytinas veikimas, 
turintis 2000 skirtingų drebėjimų į sekundą 
yra pagaunama su tam tikru instrumentu, 
lieka staiga perneštas per 3400 mylių ir aiš
kiai girdisi kitam šios ša'ies krašte. Žmo
gaus balsas perlekia, su šviesos greitumu, 
daug smarkiau, negu garsas be tam tikro 
įtaisymo, jis net mislį pralenkė savo grei-

Susivienyjimas visos ša'ies įvyks pra- 
ša’inus šimtmečių nesutikimus.

Ta dovana ateities laimei ir gerovei ar
čiau susidraugavusių žmonių nebuvo su
teikta iki nebuvo apgalėtos tam tikros sun
kenybės. Pasisekimas prigulėjo nuo augš- 
čiausio inžinieriško ir techniško mokėjimo ir 
liko atsiektas pa’.engvė’e pagerinant telefo
ną, perdavėją, linijasj vie’as, sujungimo len
tą ir kitokias dalis aparato perdavime kal
bos.

Tuo tyrinėjimo darbu ir išradimais už
siėmė Bell sistemos departamentas, prie ku
rio priguli ir ši kompanija. Jau bus tvo- 
jaus 40 metų, kaip tas departamentas dar
buojasi, nuo įsteigimo pirmutinio telefono. 
Neturėdamas jokio patyrimo, kuriuo būtų 
galėjęs naudotis, šis departamentas, kurį 
dabar valdo suvirs <550 inžinierių ir mokslin
čių, tarpe kurių yra profesoriai, studentai, 
tyrinėtojai iš 140 universitetų, — sutvėrė 
visiškai naują išradimą — išradimą telefo- 
nuoti, ir suteikė šios šalies žmonėms tele
fono patarnavimą, kokio nesiranda visam

tumu.

Žmogus negali .sau net persistatyti to 
viso.

šimtas milijonų žmonių kožną dieną 
naudosis tuomi susinešimo būdu, kuris nepa
žįsta nei Rytų, nei vakarų, nei Šiaurės, nei 
Pietų. Kalbos skirtumai, kurie randasi 
įvairiose dalįse šalies, turės išnykti, o dides
nis draugiškumas ir susipratimas jvylfs, ku
rį atneš žmogaus balsas.

Tam reikėjo padėti daugybę pinigo ir 
pasišventimo, bet už tą viską atsimoka ne
suskaitomas visuomenei patarnavimas

Telefono linija 3,400 mylių ilgię, kuri 
tęsiasi per visą šalį nuo Atlantiko iki Paci- 
fiko okeano, yra dalis Bell sistemos, turin
ti 21,000,000 mylių telefonų vielų ir sujun
gia 9,000,000 telefonų stacijų Suvienytose 
Valstijose, išmėtytų po visą ša’į. Sutvėri
me šios sistemos įeina American Telephone 
and Telegraph Co. and Assaciated Compa
nies ir kitos linijos; kurios patarnauja 110- 
000,000 žmonių.

Ištikro, tai-yra didelė mokslo iškilmė!

NEW YORK U TELEPHONE CO.
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KORESPONDENCIJOS.
CHICAGO, ILL.

Bedarbių armija, kuriai 
jau nusibodo badauti belau
kiant nuo kapitalistų tų ma
lonybių, kurias prižadėjo

STOUTHERS, OHIO.
Lietuviai sulaužė streiką.
Jau buvo “Laisvėj” minė

ta, kad dratų darbininkai iš- 
r x •! 12 1 i *1 1 L/l 1 V AJA XXL4 1KAO IJ1 A ZiCA. VA V IV

ėjo streikan, bet tą streiką ]aįke rinkimų, sumanė ant 17 
Hei?V!ai su^uze- d. sausio surengti demons-

21 d. sausio 4 Youngstow- traciją, bet valdžia neišdavė 
no katalikai^ K. K., J. Y., 'leidinio. Tuomet bedarbiai 

pradėjo rinktis ant Halsted 
...-------------------- į St. į Hull House svetainę,
jie nori dirbti. Bo-i Nors svetainė labai didelė, 

......J tuo-(bet visi bedarbiai į vidų ne
jaus liepė ateiti dirbti. Ant!sutiip0 ir dauguma stovėjo 
rytojaus, 22 d. sausio, prie;anį gatvės. Tuom tarpu be- 
hetuvių dar priėmė kelis ir stovinčius ant gatvės pradė- 
uz vartų ir pradėjo dirbti, i j0 policmanai daužyti.
Tuom tarpu paskelbė, kad ■ Dabar bedarbiai pavedė 
streikas pasibaigė. T arp surengti demonstracija 
streikienų pasidarė suirutė: nomani Chicagos 
nors jie žinojo, kad dirbtuve' \ynL a. Gunner.

bt., D. ir r. nuėjo pas 
superintendentą ir pra
nešė, kad j 
sams to tik ir reikėjo:

d. sausio surengti demons-

tuo";bet visi bedarbiai į vidų ne

prie;ant gatvės. Tuom tarpu be

dirba su pagelba streiklau
žių, kurių yra nedaug, bet 
pradėjo abejoti, ar negeriau 
grįžti darban, nes paskui ga-

YOUNGSTOWN, OHIO. . .............. ...v- —,-------- -- -------- -----------
Mūsų tautiški klerikalai, tom draugystėm nupuolė e-įdyta krasos dėžė (box). A-

atšventę “Lietuvių Dieną”, 
ir sukėlę didžiausį lermą, vi
sai nutilo. Nesigirdi nei au
kų rinkimo ii’ nežinoma pas 
ką randasi surinktos aukos. 
Vieni sako, kad kunigas lai
kąs, kiti, kad saliūninkas, o 
treti vėl pasakoja, kad pas 
zakristijoną ir t.t. Tokiu 
būdu aukavusieji pinigus vi
sai nežino, kur jų aukos ran
dasi.

** *
Progresy viskame Kliube 

(buvo rinkimai naujos valdy- 
Ibos. Visi išrinkta nauji ir 
progresyviški, išskyrus pre
zidento, kuris pasiliko se
nas. Reikia pastebėti, kad 
pas mus visai kitaip politika 

z. varoma. Visur fundijama 
.. _.zl?!prieš rinkimus, o mūsų pre- 

veikejui zi^ntas fundiio tuomet.

nergija ir jos liovėsi kovoję, part to, nekurie sąjungie- 
Dabar tuom darbu užsiėmė čiai paaukavo knygų dėl 
vyčių kuopa. Labai pagirti- naujai įkuriamo knygynė- 
nas darbas. Bet labai nuo- lio. Knygynėly randasi virš 
stabu, kad pačių vyčių “ge- 30 egzempliorių knygų.
nerolo” tėvas buvo kelis sy-1 Žiūrint iš šalies išrodo,kad 
kius patrauktas teisman už Beriso lietuviai augščiau ap- 
slaptą pardavinėjimą svai- švietoj stovi, negu Buenos 
ginančių gėrymų. Apart to,'Aires. Nors ten lietuvių y- 
dauguma vyčių ir lanko tas ra nemažai ir turi beparty- 
vietas, kur pardavinėjama višką draugystę “Diegą”,bet 
svaiginanti gėrymai. O da-'nieko daugiau neveikia, kaip 
bar jau pradeda “kovoti” ir tik pasakoja apie Lietuvos 
net išrinko tam tikrą komi- kunigaikščius, jų karžygiš- 
tetą. kurną, kares, kuriomis da-

civilizuoti žmonės 
Apšvietos

tetą.
Aš patarčiau pirmiau sa-' bar visi 

vo namus apvalyti nuo to bjaurisi ir t.t. 
raugalo,o jau paskui pradėti reikalais visai nesirūpina, 
kovoti.

vadaiMūsų tautininkų 
graudžiai verkia,' kad visuo-

ii visai netekti darbo, o vasa- :menė ju neklauso ir nesiduo- 
ros laiku pareikalauti to, ko;ja * ‘ • U’ '* D I 
dabar reikalavo. Mat, dau-( ", „L "LYJL.dZ T
gelis mano, kad vasaros lai- galvoja, kaip čia prisiplakus 
ku darbai eis geriau.

Prasidėjus tokioms abejo-i 
nėms, buvo sušaukta mitin
gas ir paleista per balsus, ar 
streikuoti, ar grįžti darban. 
Didžiuma nubalsavo, kad 
grįžti, nes bijojosi, kad nepa
siliktų visai be darbo.

25 d. sausio visi sugrįžo 
darban, bet veik trečdalis 
streikavusiu darbininku ga
vo “Black list”. Tas labai 
užgavo slavokus, nes jie ge
riausia laikėsi ir streiko va
dovais buvo. Tas pats ir su 
airiais atsitiko.

Bet už tai mūsų lietuviai 
iškilo gana “augštai”. Da
bar bosai lietuvius skaito 
“geriausiais” darbininkais. 
Ir kurgi nesidžiaugti, kad 
laike streiko ateina patįs ir 
prašosi prie darbo! Ar tai 
ne “garbė” mūsų lietuviams, 
kurie tapo streiklaužiais?

Bet už tai visi streikieriai 
ir patįs lietuviai, kurie nėjo 
streiklaužiauti, žiūri į juos, 
kaip į kokius niekšus. Visi 
juos vądina judošiais. Kur 
jūsų sąžinė? čiarykštė.

i už nosies vedžioti. Dabar 
jie vaikščioja gatvėmis ir

prie visuomenės. Bet var- 
• giai jiems tas pavyks.

M. š. Belaisvis.

S.BOSTONO NAUJIENOS.*
Anglų dienraščiai begė

diškai vilioja darbininkus, 
rašydami, būk tai gauta 
daug užsakymų ir galima 
darbo gauti. Tuom tarpu 
randasi apie 20 tūkstančiui 
bedarbių ir apie 300 strei- 
kieriu, v

vien pas lietuvius, bet ir pas 
svetimtaučius.

Socijalistas.

lerį už “darbą” ir dar nune 
šė ant mišių.

Trumpakelnis.

NORWOOD, MASS.
23 d. sausio “Aido” choro 

buvo koncertas ir šokiai. 
Koncertas susidėjo iš dainų," bėjo" L. Prušeikft, “Laisvės” 

deklamacijų ir redaktorius. Aiškino apie 
“Aido” choras su- kares, jų priežastis ir biė-

AMSTERDAM, N. Y.
24 d. sausio L. S. D. Kliu* 

bas parengė prakalbas. Kai- ’

zidentas fundijo tuomet, 
kuomet tapo jau išrinktas.

** *
L. S. S. smarkiai pakilo. 

Per paskutinį menesį perei
tų metų gavo 6 naujus na
rius.

!< *
S. L. A. kuopa pereitais 

metais vis skundėsi, kad jų 
pirmininkas netikęs. Šie
met išsirinko kitą, bet jau 
pasakoja, kadf senasis buvęs 
daug geresnis.

Reiškia, su pirmininkais 
nekaip... čiarykštė.

DORRISVILLE, ILL. 
Parapijos vargai.

Mūsų parapijonai visą lai
ką per “Draugą” šaukė, kad 
parapijos reikalai labai pui
kiai stovi ir kad visai berei
kalingai pažangesnieji žmo
nės juos šmeižia. Bet štai, 
17 d. sausio, buvo parapijos 
mitingas ir paaiškėjo, kaip 
parapijos dalykai stovi. Bu
vo pranešta,kad parapija tu
ri 3 tūkstančius dolerių sko
los ir kad vyskupas atsiun
tęs laišką, reikalaudamas tos 
skolos. Jeigu minėta skola 
nebūsianti užmokėta iki rug
pjūčio mėn., š. m., tai vysku
pas išjieškosiąs tą skolą su 
pagelba teismo. Tai, matot, 
kaip dvasiškija pasigaili sa
vo avelių.

Buvo pareikalauta atskai
tų dar nuo kun. Augulio lai
kų, tai dabartinis kunigas 
pasakė, kad jokių atskaitų 
negalįs išduoti, nes senose 
knygose nieko negalįs su
prasti, kaip jos buvę veda
mos, kam pinigai imti ir kur 
jie padėti. Kun. Augulis į- 
varęs parapiją į skolas, iš
dūmė į Lietuvą. O parapijo
nai dabar turi tas skolas ati
duoti.

Parapijos kasierius yra 
krikščionis-socijalistas ir jis 
gyrėsi,kad parapiją tvarkas. 
Bet dabar pasirodė, kaip jis 
tą parapiją, tvarkė ir kiek 
Jai skolų pritvarke. Bet nie
ko nuostabaus nėra; aš ne
girdėjau, kad parapija, ku
rios bažnyčia priklauso vys
kupui, neturėtų skolų, jos 
visos paskendę skolose ir ant 
parapijonų 
vyskupas.

20 d. sausio Lietuvos Duk
terų ir Sūnų draugystės bu
vo susirinkimas. Tapo iš
rinkta kolektoriai aukų rin
kimui nukentėjusiems nuo 
karės. Kolektoriai lankysis 
per stubas ir draugijų susi
rinkimus, rinkdami aukas ir 
kas mėnuo išduos draugijai 
apyskaitą.

♦* *
L. S. S. 60 kuopos draugai 

lyg apmirę, nėra tokio veik
lumo, kaip pirmiau buvo. 
Vieni ant kitu turi kokius 
tai ypatiškumus ir nuožiū
ras, per tai nėra energiško 
veiklumo.

* ♦
Dar turiu priminti, 

mūsų nekuriems laikrašti
ninkams nekaip klojasi. Bu
vo manyta, kad tautiškas vė
žiukas pradės du sykiu į sa
vaitę rėplioti, bet pasirodo, 
jog per silnnas.

Michail Stalioris.

kad

MINDEN, W. VA.
17 d. sausio 218 kuopos bu

vo mitingas. Apart kitko 
buvo svarstoma, kas daryti 
su tais draugais, kurie neat
eina ant susirinkimų, bet už
siima kazyriavimu. Nutar
ta tokius draugus prašalinti 
iš kuopos. Tokiu būdu tano 
išbrauktas ir kuopos Juozas 
Juraška už viršminėtą prasi
žengimą.

Buvo svarstoma apie pa
rengimą prakalbų, bet tas 
klausimas atidėtas ant to- 
liaus, nes surengimas pra
kalbų kaštuoja nuo $45 iki 
$65, o kuopa silpna. Nors 
surengimas prakalbų atneša 
didelę naudą. Kada buvo 
pirmos prakalbos sureng
tos, tai prie kuopos prisirašė 
25 nauji nariai, iš kurių 
dauguma pasiliks tvirtais 
sąjungiečiais.

Geistina, kad tik draugai 
energiškiau darbuotųs,o vai
siai bus. Pereitais metais 
nuo 22 d. kovo iki 30 gruo
džio kuopa pakilo iki 50 na
rių. J. A.

PAINESDALE, MICH.
Labai retai matosi žinių iš 

mūsų kolionijos, tartum čia 
visai lietuvių nebūtų arba jie 
nieko neveiktų. Čia lietuvių 
randasi nemažai ir vieni 
darbuojasi ant apšvietos dir
vos, o kiti naikina svaiginan
čius gėrymus. Pastarieji 

tai

PITTSBURGH, PA.
24 d. sausio L. S. S. 6 kuo

pa parengė prakalbas pami
nėjimui Kruvinojo Nedėldie- 
nio. Kalbėjo J. Baltrušaitis ___
ir J. Semsys. Abudu kalbė- į kada pradeda darbuotis, 
toju publiką užganėdino. 'jr policiją sujudina. Tuomet 
Tarpais buvo deklamacijų ir policijos vežimas nespėja į
dainų.

Reikia pažymėti, kad atsi- __  ___ 7
rado ir tokių didvyriu, kurie nėra merginų ir jeigu kokia 
L. M. Dl mokykloj laike pra- nors mergina atvyksta iš 

i svetur, tai neapsigina jauni-

šaltąją gabenti.
Reikia pažymėti, kad čia

sprando sėdi

L. S. S. 187 kuopa gyvuoja 
§ ana gerai: vis daugiau ir 

augiau prisirašo naujų na
rių. Dabar mokinasi du vei
kalu: “Žydas Statinėje” ir 
“Kurtiga Gramulos Raštiny-

kalbų kėlė triukšmą.
Kasžin, ar visur taip lietu

viai elgiasi?
Vandrauninkas.

WORCESTER, MASS.
23 d. sausio L. S. D. paren

gė prakalbas. Kalbėjo K. 
Šeštokas. Kalba buvo vidu
tiniška, tik, suprantama sy
kiu nori daug dalykų paliesti 
ir paskui jų atsakančiai ne
išaiškina. Žmonių buvo apie 
200. Prie draugystės prisi
rašė 4 nauji nariai. L. Š. F. 
surinkta $3.50.

KEWANEE, ILL.
Mums pranešė drg. Bijū

nėlis ir “Lietuvos Sūnus”, 
kad pranešimas, tilpęs “Lai
svės” N7, būk paranijos sek
retorius apskundęs aukų 
rinkikus ir kad iš jų vienas 
buvęs areštuotas — neteisy
bė. Fanatikai skundę aukų

jus iš tokių jaunikių, vienas 
lietuvis, pardavėjas svaigi
nančių gėrymų, parsikvietė 
iš III. valstijos dvi giminai
tes, kurios išbuvo apie du 
menesiu. Per tą laiką neku- 
rie sporteliai ten paliko visus 
uždirbtus pinigus.

Vienas iš sportelių net iv 
šliūbinius drabužius buvo 
nupirkęs, bet mergina juos į 
pečių įmetė.

Tai matot, kokia pas mus 
apšvieta ir kaip męs darbuo
jamės. Jeigu skaitytų laik
raščius, tai nebūtų tokie 
žioplį ir neaikvotų kruvinai 
uždirbtų centų.

Tėvynės Mylėtojas.

.rinltikus, bet

Dabar reikalinga stengtis 
sutverti kuopos kituose mie
stuose.ypatingai Buenos Ai- 

24 d. sausio beeinant gat- res. Todėl, draugai, nenu- 
ve pamačiau verkiančią mo- pulkime dvasioj, pradėkime 
terį. Tuojaus ją apstojo smarkiau darbuotis, 
žmonės. Paklausiau, kodėl sius pamatysime, 
jinai taip verkia. Moteris rai žinom, 
atsakė, kad jos vyras parėjo niekas negali išliuosuoti iš 
girtas, labai ją sumušė, o ! tos vergijos, kurioj jie dabar 
paskui pagriebė revolveri ir'randasi, jeigu jie patįs nesi
norėjo nušauti, bet jinai spė- stoi'igs išsiliuosuoti. Išsiliuo- 
jo pabėgti. Ar žinot, kas per savim o kelias—socijaliznws. 
moteris? 
kurios vyras 
slaptą smuklę ir 
ant draugysčių susirinkimų 
šaukia, būk socijalistai nedo
rėliai ii1 tam panašiai. 

* *
Nors lietuviai pasistatė 

savo svetainę ir kiekvienas 
gali ateiti, bet mūsų kunigė
lis su savo gaspadine gėdina
si eiti. Taigi dabar jis ap
mulkino senosios parapijos 
komitetą, atėmė nuo seno
sios parapijos bažnyčią ir 
pavertė ją į svetainę. Kol- 
kas vyčiai buvusioj bažny
čioj daro “muštrus”. Mano
ma ten ir baliai taisyti, Tai
gi ir kunigėlis turės kur pa
silinksminti.

Naujas Korespondentas.

o vai- 
Męs gė

lę ai l darbininku

Ogi lietuvė, M. J. .Taigi ir skleiskim socijaliz- 
užlaiko mą tarp mūsų brolių lietu- 

visuomėt j vių, kurie dar nesupranta. 
Nors pradžia labai sunki,bet 
su pasišventimu ir energija 
viską galima padaryti.

Taigi, draugai, prie dar
bo !

FITCHBURG, MASS.
19 d. sausio du lietuviai ė- 

jo iš vestuvių ir vienas iš jų 
Mykolas Telšis, nupuolė nuo 
kalno 150 pėdų žemyn. Tas 
kalnas turi 400 pėdų augš- 
čio. Apačioj kalno bėga ma
žas upelis ir Telšis įkrito į ti
pelį. Nors upelis turi tik dvi 
pėdas gylio, bet nelaiminga
sis neišsigelbėjo ir prigėrė. 
Matomai, krisdamas labai 
susimušė ir jau negalėjo val
dytis. Jo draugas irgi puolė 
nuo kalno, bet susigriebė už 
medžio ir susilaikė.

Nekurie pasakojo, kad jie
du eidami'susipešė ir nusiri
to nuo kalno, bet tikrų žinių 
nėra.

Velionis paėjo iš Vilniaus 
gubernijos, Lydos pavieto; 
21 metų amžiaus.

Barzdukas.

BERISO, F. C. S. ARGEN
TINA.

Jau buvo “Laisvėj” rašy
ta, kad čia norima sutverti 
Lietuvių Socijalistų Sąjun
gą Argentinoj, bet tas dar
bas vis tęsėsi iš priežasties 
trūkumo žmonių, kurie galė
tų tuomi rūpintis ir supras
tų, kaip tvarkyti. Gal būt 
tas darbas ir ilgiau nusitę- 
sęs, bet iš Buenos Aires at
vyko draugas Staškus ir 
pradėjo organizuoti Sąjun
gą. Buvo sušaukta lietuvių 
susirinkimas ir paaiškinus 
dalyką, susitvėrė L. S. S. Ar
gentinoj iš devynių žmonių. 
Nors tai labai mažas skait
lius, bet svarbu, kad jau pra
dėtas darbas.

SusitvėrusaSąjungai, buvo 
pakeltas klausimas, kokį 
laikraštį pasiskirti organu. 
Nutarta “Laisvę”. Tokiu 
būdu kiekvienas narys pri
valo “Laisvę” prenumeruoti, 
nes nuo šio laiko visi mūsų 
reikalai bus talpinami “Lais-

.1. Viduldetis.
Nuo red. — Iš lietuvaičių 

gyvenimo tilps “Moterų sky
riuje”.

GIRARDVILLE, PA.
24 d. sausio L. S. S. 77 kuo

pa parengė prakalbas. Kal
bėjo drg. J. Stasiulevičius, 
L. S. S. sekretorius. Kalba 
publikai patiko ir visi ramiai 
užsilaikė. Tik peiktina, kad 
laike prakalbų daugelis su 
kepurėm buvo ir rūkė, bet 
čia ir pirmininko kaltė, kad 
publikos neperspėjo.

KENOSHA, WIS.
24 d. sausio “Lietuvos Bal

so” draugystė parengė pra
kalbas. Kalbėtojai buvo vie
tiniai. Pirmas kalbėjo A. Bu- 
belė apie šiandieninį surėdy
mą; antras kalbėjo St. Po- 
ciavičius. Jis aiškino (skai
tė) apie kooperacijas ir li
kęs, nurodė j u naudingumą 
ir kvietė tverti ūkių lietuviš
kas kolionijas; trečias kalbė
jo A. Pakšis. Jis trumpai 
aiškino apie bedarbes, nuro
dė, kaip darbininkai blogai 
elgiasi, parduodami savo 
balsą už stiklą alaus arba ci
garą ir t.t. Kvietė balsuoti 
už darbininkų atstovus, ku
rie rūpinasi darbininkų rei
kalais. Tarpais buvo dekla
macijų ir dainų. Sudainavo 
duetą T. Balčaitienė ir T. 
Čiapiūtė; padeklamavo A. 
Kaminskienė. Publikos bu
vo apie 150. Auku surinkta 
L. Š. F. $9.87. Padengus iš
laidas liko $8.27,kurie bus 
nusiusti L. Š. F. kasieriui.

Visiems aukavusiemsjšta- 
riam širdingą ačiū. Reikia 
pažymėti, kad laike šių pra
kalbų buvo ir tokių atsilan
kiusių, kuriems daugiau nie
kas nerūpi, kaip tik ant gat
vių “džikas” šokti, o svetai
nėj betvarkę daryti, bet to
kie sporteliai negalima prie 
publikos priskaityti,bet grei
čiau prie piemenų, kuriems 
svetainėj neturėtų būt vie
tos.

Publika prakalbomis liko 
užganėdinta.

F. J. B-vus.
Nuo.red.—Aukavusių pa-

MONTELLO NAUJIENOS.
Jau keliatas metų, kaip 

į Roko draugystė ir Piliečių 
i kliubas kovoja su slaptomis 

smuklėmis. Pereitais metais 
buvo net parašai renkami,

;y Bet nu-

Antrame Sąjungos susi
rinkime priimta Įstatai ir 
prie Sąjungos prisirašė 3 
nauji nariai. Taigi viso yra 
12 narių. Sumokėjus nari
nes mokestis pasirodė, kad 
dar trūksta padengimui rei
kalingų išlaidų, tai drg. K. 
Čiurlis paaukavo 4.60, P. 
Janiūnas — 2.00 ir Keršulis 
—40c. Už tuos pinigus pa-

monologų, 
“spyčių”. ; . -------, r___ ,
dainavo keliatą dainelių, ku-!dingumą; nurodė, kaip dar
nos išėjo vidutiniškai. Abel-jbininkai gali išsiliuosuoti iš 
nai, koncertas išėjo ne kaip, 
nes dauguma aktorių nemo
kėjo rolių ir trūko nedavi
mų. Už vis geriausia atsi
žymėjo šergaliūtė, mažos 
’nereaitės,kurios gražiai pa
dainavo.

Patartina kitą sykį geriau rūpinasi visuomeniškais rei- 
pasimokinti ir jau tuomet ei- Lalais. J. A. R.
ti ant steičiaus.

Po koncertui prasidėjo šo-! 
kiai. Žmonių buvo daug ir 
visi dailiai užsilaikė.

** 4>

24 d. sausio L. S. S. 133 sėkmingus pereitus metus, 
kuopos buvo diskusijos te- Nupirkta už $40 naujų kny- 
inoj: “Ar kare žmonėms rei- gu h-apdaryta 84 egzemplio-’ 
knlimrn?” Zmnniii hnvn nil- i..... :.........

po kapitalistiško jungo. Pa
skui kalbėjo K. Sagaitis, 
aiškindamas, ką kliubas yra 
nuveikęs ir kaip jis darbuo
jasi. Publikos buvo daug ir 
visi ramiai klausėsi. Kliu- 

Ibas vertas pagyrimo, kad

CHICAGO, ILL.
Lietuvių Viešas Knygy- 
s, kuris randasi ant Šo.n

i Union Avė., turėjo labai pa-

kalinga?” Žmonių buvo pil
na svetaine.

Bizuneiio Moteris.

riai, kurių apdarymas lesa-
1 vo $19.30. Kasoj pasiliko, 
($127.24. Per 1914 metus į 
knygyną vyrų atsilankė 
1,685, moterų — 84. Knygų 
j namus išduota 198. Pasi- 

24 d. sausio L. S. S. 116 kp. 'rodo, kad lietuviai mėgsta 
buvo prakalbos, parengtos atsilankyti į tokias vietas 
paminėjimui kruvinojo ne- jemu tik ju būtu.
dėldienio. Pirmiausia kalbė-1 Pagirtinos tos įstaigos, 
jo drg. W. G. V, itt, anglų so- kuros nesigailėjo savo darbo 
cijalistų partijos Jokalo or- ir pinigu įkūrimui knygyno, 
ganizatorius. Jis labai aiš- Redakcijos irgi prisidėjo 
kiai nupiešė dabartinį kapi- prie knygyno siuntinėdamos 
talistišką surėdymą. Pas- po vieną egzepliorių: “Laiš
kui kalbėjo apie kruvinus 
nedėldienius, kurie nuolatos

DETROIT, MICH.

vė”, “Naujienos”, “Kova”, 
“Lietuva”, “Draugas”, “A- 

atsikartoja Amerikoj. Ant- teitis”, “Amerikos Lietuvis”, 
ras kalbėjo drg. Lisovsky, “Darbininkų Balsas” ir “Te- 
“Luč” redaktorius, apie kru-|Vynė”. A. Booben.
yinąjį nedėldienį ir karių i 
priežastis. Paskui aiškino, 
apie Rusijos revoliucijos ju-' 
dėjimą. Trečias kalbėjo W. į
B. Ambrozaitis apie krūvi- kuopa ir šv. Kazimiero drau- 
nąjį nedėldenį ir abelną dar- gystė parengė prakalbas L. 
bininkų judėjimą. Pertrau-, b. F. naudai. Kalbėjo S. Mi- 
komis buvo deklamacijų, chelsonas. Kalbėtojas nu- 
dainų ir monologų. Buvo rodė dabartinį Lietuvos-pa- 
renkamos aukos padengimui dėjimą. Antru kartu kalbė- 
lėšų ir revoliucijos kanki-.jo ame vietinę pašelpinę 
niams; surinkta $4.38. Pu- draugystę ir L. S. S. kuopą, 
blikos buvo apie 150. | Peru aukoj deklamavo A.

L. S. S. 116 kuopa verta Mickiutė ir P. Agurkis. 
pagyrimo, kad visuomet lai- į Augkų surinkta L. Š. F. 
ke prakalbų surengia įvairių '$10.00. " Vardai aukavusių 
įvairiausių pamarginimų,. tilps “Keleivy”, 
kurie publiką užganėdina.

Detroito Reporteris.

TAUTON, MASS.
24 d. sausio L. S. S. 176

Visiems aukavusiems iš
tariu širdinga ačiū.

J. J. Agurkis.
SO. OMAHA, NEB.

Nors mūsų kunigas keikia 
socij-stus ir vadina juos va
gimis, razbaininkais ir kito
kiais vardais, bet viešai ne
gali prirodyti, kur socijalis- 
tai panašiai pasielgė. Męs 
gi, sccijalistai, nors nokei- j l? š. F. kasieriui per se&e- 
kiam kunigo pasekėjų ir ne- torių Dundulį.
vadiname jų vagimis, bet j Tai verti pagyrimo tokie 
reikale galim visuomet fak- žmonės, kurie taip elgiasi.

WATERBURY, CONN.
24 d. sausio vienoj stuboj 

atsibuvo krikštynos. Besi
linksminant svečiams, buvo 
sumanyta paaukauti L. Š. F. 
Suaukauta $1.25 ir pasiųsta 
L. š. F. kasieriui per sekre-

tais prirodyti jų blogus dar- i Bet turiu pridurti, kad ir 
b.us. __ ’ _ jten atsirado viena moterėlį?,

kuri visa gerkle pradėjo 
šaukti, kad nereikia tokių 
sumanymų.

Gėda.tokiom moterim...
S. S.

“Laisvėj” buvo minėta, 
kad kunigas J. sutvėrė 
“Bolių” kliubą. Nespėjo 
tas kliubas pradėti veikti, 
kaip jau policija suareštavo 
tris kliubiečius, pas kuriuos 
stuboj atradus 18 porų kokių 
ten batų. 25 d. sausio turė
jo būti teismas, bet dėl tūlų 
priežasčių tapo ant toliaus 
atidėta.

Lai kunigėlis prirodo Soci
jalistų blogus darbus.

Jūrų G raiba.fe

RED. ATSAKYMAI.

Dilgei. — Prakalbas ren- 
gėt 22 d. spalio, o korespon
denciją gavome 26 d. sausio 
— rodosi, kad jau labai sena. 
Netilps.

Mergos Vaikui. — Ne
svarbu. Netilps.

J. D. — Lietuviams nela
bai svarbi žinia, tai dėl vie
tos stokos nededam.

Kybartų Ponaičiui

NORTHAMPTON, MASS.
Neseniai į čia atsilankė iš 

Worcester, Mass, dvasiškas 
tėvelis, kad sugraudinti be-1 Kybartų Ponaičiui. — Ne- 
dievius. Bet tuojaus griebė- 'sutikdami su tamistos išva- 

.-------  - s si už darbo: pradėjo aiškiu- džiojimais, kurie, mūsų nuo-
vardzių negarsiname,nes jas ti, kad Amerikos lietuviai iš-įmone, yra labai klaidingi, 

virto į bedievius, nesimel-1korespondencijos netalpi- 
dzia, neduoda ant mišių, per nam, nes jinai daug iššauk
tai dievas Lietuvą nubaudęs tų bereikalingų ginčų.

turi atsiųsti L. Š. F. centro 
valdyba.

SO. BETHLEHEM, PA.
Čionai lietuvių randasi ne

daug, nepriskaitant vaikų, 
apie 50 ypatų. Bet su au
koms L. Š. Fondui ar tik ne
pralenks ir didesnes lietuvių 
kolionijas. Vietinis aukų 
rinkimo komitetas dar tik 
pradėjo rinkti aukas, o kaip 
girdėt, tai jau turi surinkęs 
apie $30.00. Aukų rinkimo 
komitetas susideda tik iš so- 
cijalistų, išskyrus vieną ypa
tų. Męs jaukas renkam ne-

užleisdamas karę. Paskui 
pasakė, kad turįs dėl Lietu
vos šelpimo ženklelių, škap
lierių ir rąžančių, kas nori, 
tai gali nusipirkti. Pabai
gęs savo misiją pasakė:

“Dabar aš rinksiu aukų 
už savo darbą. Nors dabar 
bedarbės, bet aš tikiu, kad
sumosite po dolerinę. Kas ( mis reikalinga 
norės ant mišių duoti, tai dė pasirašyti, 
gali ateiti į zakristiją”. Įtik pavardės

Suprantama, atsirado ge- bet ir adreso 
paširdžių, kurio davė po do*< tilpo.

J. Kavlaičiai. — Jūs išsi
tariau kad per žemas daik* 
tas polemizuoti su “Drau
go” korespondentais, o męs 
skaitom žemu daiktu dė
ti į laikraštį polemiką su 
“Draugu”. Netilps.

Nuo Krosnos Cilto. — Po 
tokiomis korespondencijo- 

tikra pavar-
o Umteani ',



' M;*;

ta**.**

i

• t tmd Rt., Hr«»wkly«. N. Y.

įjotuose, mokiname nei 
etodą. Platesnių žinių

relefonas(885 Greenpoint

VIKRIAUSIA UŽE1GOB

“ M A U J I E N 0 S " 1841 S. Malstcd St., Chicago, III.
Šiuo mi prisiunčiuS------------- ož "NAUJIENAS"

metus ir meldžiu jas siųsti žiuo adresui

alaanio tdaua, puikion degtinė*, 
Ir «kanau» vyno. PatarnawL 
uaa* kuogarfausla*. Attrilanky* 
klt, e pcraltlkrlnait.

Mokykla Angly Kainos
Yra tai vienatln* mokykla, kuri duoda pilu, 

užtikrinimą iŽmok-ino angliškos kalbos, Ubai 
truinpaine laikt i

DIENINE jaKARINE MOKYKLA
Gyvenančius kituose mie 
telikus pagal naujausių m 
rašykite past

WAITCHE
1741 W. 47th SU

JUOKŲ KĄSNELIAI

Tik socijalizmas “išklyr 
grafterių, plėMkų ir prostitucijos

ORAKULO PATARIMAI

Klausimas: —
Sei, Orakule, klausyk au

sis ištempęs, štai ką aš tau 
noriu pasakyt. Priešužpe- 
reitą dieną aš buvau ant te
atro ir mačiau baisių baise
nybių. Bet klausyk, kas 
bus toliaus. Išėjau iš teatro 
ir netyčia užlipau ant savo 
mylimiausios, kuriai tu ro- 
davijai ricinos duoti. Na, 
žinoma, aš, kaipo džentelmo- 
nas, tuoj pakėliau galvą nuc 
kepurės ir sakau: “Atsipra
šau, dušyte!” O ji, avies 
galva, pažiūrėjo į mane šnai
romis ir sako: “jū kreizy!”

Na tai matai, Orakule, ar 
neišdykus boba? Man ro
dos, kad jai trūksta vieno 
šlunko, ar ne? tO gal tu ži
nai, kokio? Žinai, aš iš pik
tumo pradėjau krimsti na
gus, bet kuomet pajutau, 
kad vienas pirštas jau visai 
be nago liko, tai pastanavi- 
jau jai atkeršyt, bet neišnūs- 
liju bausmės. Ar kartais tu 
negalėtum man patart?

Tavo viernas,
Lašakė.

Atsakymas: —
Hm... 

mergai 
šlunko, kuris vač 
pats žinai, kuris vadinasi 
vyru. Duok tu jai vyrą ir 
<iskas bus all right!

Bet jeigu tu nori jai at
keršyt, tai tuojaus pasiųsk 
ją per “Parcel Post” pas ma
ne. Aš ją padėsiu į puikų 
pleisą — pas storą prabad
ei ų už gaspadinę. Už metų 
laiko ji sugrįžš pas tave su 
dideliu “pasogu”.

Žinai, brolyti, tavo 
trūksta svambaus 

linasi... na,

Po prakalbų.
Pati, parėjus po prakalbų, 

sako: — Šiandien mūsų kal- 
bėtojas priminė moterims 
daug naudingų dalykų.

Vyras: — O apie kelnių 
kišenius ar neužsiminė?

Tegul tas gėdinasi, keno 
ploščius.

Raulas: — Na, ir kaip tau 
ne gėda eiti gatve užsivilkus 
tokį nudriskusį ploščių!...

Petras: — Tai kokia čia 
man gėda? Et, tegul šarma- 
tinasi tas, keno tasai ploš
čius.

Raulas: — Ar tai jis ne ta
vo?

Petras: — Tai dabar jau 
neva mano. Mat... kaip 
tau pasakius, restorane 
vogiau.

cia
pa-

Nepavydus.
Tamošius: — Ar tu, 

mai, norėtum, kad, tau 
nirus, tavo pati apsivestų 
su kitu?

Mateuias: — O taip, aš la-

kū- 
nu-

; įsluig: s nuo kapitalistiško purvo:

Ti įs bosai.
Andrius: — Kiek tu, drau

ge, turi bosu,, kad visada 
vien tik apie juos kalbi?

Draugas: — Tris: dirbtu
vės bosą, pačią ir uošvę.

NEBŪK BE DARBO
'f i k ra i uždirbsi po 2 ir 3 dol. kas va 

'•'aras. Be jokių klausinėjimų siųsk 1 
■•oi. ir gauk sampelj ant persitikrini 
mo. Jei nepatiktų, gražink, o aš pi 
nlgus sugrąžinsiu. Art klausinėjimu 
neatsakysiu. Ynač mano draugui ii 
pažįstami lai neabeioia.

A. MONTVII)
1632 Park Ave.

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojaus 
LEONIDO ANDREJEVO

įsteigtas 1879

State Bank of Chica
Korporatyvis. Valstijos valdžios prizui runas, 
todėl saugiausias pinigams pasidėti bankas.

Pasidėjusių čia žmonių pinigai 
banko kapitalu ir ' atsargos -fondu 
kaip

daugiai

$4,000,008.00
Bankas moka 3'// metams.

Chicago) gyvenantieji gali pasidėti či 
atsiunčiant pačiu. Daug žmonių tųj

Ne 
pinigus 
daro. I

STATE BAI1K 0? CIBA&
Kampas La Salle ir Washington Sis.

SĮjį’B.lįiūiii

Raudonasė

J uokas*

KAINA

35 centai

Toje knygoje aprašoma 
visos karės baisenybės. Ją

pats bu\ęs ant karės lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per
skaityti.

Reikalauk šiuo adresu:

J83 Roebling St.,
LAISVi

o , „ « <5
oint 2017. *
matulaitis i Akuserka

Kendes nepabrango.
Mergina (eidama gatve): 

— Džianuk, aš noriu 1__
džių.

Senbernis: — Žinai, 
butę, kad taip viskas pa
brango...

Mergina: — Bet kendės su 
aiskrymu nepabrango.

ken-

Bar-

Ji nemano susirišt.
Barbora: — Žinai Uršule, 

aš tau patarčiau nesusirišt 
su tuo Jonu Didžkoju. Aš 
girdėjau, kad jis kazirnin- 
kas ir girtuoklis.

Uršulė: — Ka tu čia, Bar
bute, plepi, aš su juom ir ne
manau susirišt. Aš tik no
riu su juom apsivest.

Sunkesnis už mirtį.
Stepas: — Žinai, kūmai, 

jau Vėplių Juozas apsivedė.
Kūmas: — Amžiną atsilsį!
Stepas: — Ką? Amžiną 

atsilsį? Ką tas reiškia? 
Juk jis dar nemirė, o tik ap
sivedė !...

Kūmas: — Apsivedimas 
sunkesnis už mirti.

Ilgavyžis.

Sumani tarnaitė.
Ponia: — Klausyk, Dara

ta, jeigu tu ir toliau taip ne
švariai užlaikysi kambarius, 
tai aš priversta būsiu kitą 
tarnaitę pasamdyt.

Tarnaitė: — Taigi, poniu
te, būtų labai gerai, nes čia 
ir dviem darbo įvalias.

Svirplys.

Pasiuntė batus telegrafu.
Tūlo kaimiečio sūnus, iš

ėjęs kariumenėn, paprašė 
tėvo, kad Jam kuogreičiau- 
sia pasiųstų batus.

Tėvas, gyvendamas pa
plentėj, bet toli nuo miesto, 
sumanė, kad bus geriausia 
iatus pasiųsti telegrafu. Su
ieškojo sūnaus batus, per 
auseles perkišo pagalį ir, už
silipęs ant stulpo, pakabino 
juos ant telegrafinio drato.

Tuo tarpu plentu ėjo žmo
gus ir pamatė, kad naujutė
liai batai kabo ant drato. 
Nieko nelaukęs, žmogus nu
siėmė nuo drato naujus ba
tus, apsiavė, o savo nuply
šusius užkabino ant drato ir 
nuėjo sau.

Už valandėlės kaimietis 
atėjo pažiūrėt, kas dėjosi su 
batais. Ogi žiūri, kad vietoj 
naujų, jau kabo nuplyšę, se
ni. “Matai, tai sūnelis senus 
sugrąžino’’, pratarė nusi
džiaugęs kaimietis. “Tik gi 
tuo telegrafu ii' greitai su-

,r-.
Tiling^

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

Tel. 1295 Grcenpo:nt

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y100 (j ra nd StF’J

LIETUVIŠKA

APT1EKA

PETRAS BUTKUS, 
Pirmas Lietuviškas Graboriua 

( Balsamuotojas).
Atlieku ir papuošiu pagrabus ntu 

prakilniausių iki paprasčiausių ir la 
bai pigiai. -Parsamdau karietas dė> 
Pagrabų, Veselijų, Krikštynų ir 1.1.

Padarau ir paliūdinu visokius raš 
tus—dokumentus prie pirkimo ir par 
davimo. Reikale duodu visokį patar 
mą (rodą) dykai. Lietuviai, rcika’e 
kreipkitės pas mane, o būsite užganė 
dinti.
Mano gyvenimas ir ofisas atdaras dienu 
ir nakd.

PETRAS BUTKUS, 
?13| Berry Street. Brooklyn. N. Y

Žemiau pamirštai gyduoles galima 
apturėti per pačią:
Nuo Reumatizmo............................... $1.00
Kraujo V dytojas............................... $1.00
Vidurių Reguliatorius...............................5< c
Trojanka..........................25c, 50c ir $1.0o

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

P, A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenu®

Brooklyn, N. Y.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE K A NT- 

RYBfiS JUSU LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

•avaltei, mėrieaia po menesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
•ergančių jau išgydžiau, kiek 
«ergantiems pagelbėjau jų ilga- 
tnetinėje įkirtoje ligoje. Kada 
Jums gyvenimas jkirčjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų Hekarstvi’z Jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
ažvllkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

D-ro Leon? Landes
Jis jums be pinigų duos ęoda 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir IŠaiškį* jums ligą. 
Gydau Jau per 20 metų kuopa- 
•ekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
Ilgos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, Inkstų Ir tt.

Dėl lytiškų Ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsiu** aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau Jūsų viduririus 
nrganus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
ji*' yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują Ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
v*liau«, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

D-RĄ L. LANDES
14® E. 22nd St., New York,N.Y. 
tarpe 8rd ir Lexington A venae.

Valdiškos valandos: nuo lt 
ryta Iki 8 vakare; nedėldienlals 
ana 10 ryte Iki 4 pe pietų.

Ataiųakite ai Se. Marke, • 
gaaeite labai Uagaldiią aay-

lek phone.652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

ir MALIORIUS
152 Perry Avenue, 

Kampas Clermont Ave.
MASPETH, M Y.

N E W ARK ’O A K UŠ E R K A

0. STR0L1ENE
Jauniškaitė

Pabaigusi Imperatrici Marti A- 
ktišcrkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekme.- 
praktikoje prie gimdymo. tai|>- 
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENe
319 Walnut St., NEWARK, N. J.
m i <• 8052 n. . .Telefonas Market

Tai. 2834 Gr««n point.
PniVlauaitt ©let* lietavisma

78

(Skatinę aim, 
jardi arialka, 
illus, vtaakla

į i cigarai, iv 
■ nikus «žk«.a> 
ilal. Salė 
siting! Nep* 
pirškit i.’.aa 
i rakančia utdov 
vietos, • built 
ažganėdlnti.

Hrurklyn, N. T, 
Wythe Ave.

VIETA PAS

A. SHRUPSkl

S BROS.
Chicago* III.

teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

utalsau receptus su 
ityda, nežiūrint, ar tie

I ei u vos n r Amerikos 
Txl vienatinė lietuviška

didžiausia 
receptai 
daktarų

i aptiek* 
Bostone Ir Massachusetts valstijoj 
<juo«>tių kaIH gaut, kokios ilk pa

saulyj yra vartojamos. Galit reika- 
aut per laiškus, o aš prisiųsiu par 

express.

K. ŠIDLAUSKAS
Ap'S'kuriuH ir Savininkaa

-26 Broadvuiy karnp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

■siAphoiH' So. Borton 21(U4 ir 21018

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS

so.
BOSTONE.

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

JONAS MATHUS
342—341 W. Broadwaj 

So. Boston, Mass.
(Dešimts žingsnių mm Lietuvių 

Draugijos namo).

LOOK
Klausyk mano žodžio!

Ateik pirkti vyrišky aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. mane ta- 
voras gera ir prekė* pigios.

K. LIUTK
131 Grand St 

BROOKLYN, r
(Arti Berry St.)

! el. Greenpoint
DR. F. i_ _ _ _ _ _ _ _

Priima ligonius 
vakare tarp 7 ir 9 valandom 
pu No. 229 Bedford Ave.

Brnoklvn.’N. Y.

“LIET

O)

0) 
A 
?) 
M 
eJ 
K

Pabali'i’-.l kur'-q Woman, V,<elitai 
College. Baltimore, MJ.

Paaekinimrai atlieka «hvo darbą prio 
p'irrui ymo. taipgi bu toil >a visokias rodąs ir 
pagclbą invairaate rnuteru likote.

orlng at., 
'‘tSrilkirllhlil.

ir LIETUVOS ŪKININKO” 
Atstovybe Amerikoje.

“Liet, žinių” ir “Liet. Ūkininko” 
Generalinės Agentūros Direkto
rius V.K. RAČKAUSKAS.’Madis 
Sq.Sta.Box 201, New York, N.Y.

Atstovybės Ingaliotas Reikalu Vedėjas 
J. STRI'I \H'LS. 5530 Ingleside Ave., 
Chicaeu. Illinois : : : : : : :

Ir karės metu Jus "•elite "Liet, žinias” ir “1 iet. ūkininką” patįs už
sisakyti ir savo giminėms ar draugams Didž. Lietuvoje gyvenantiems už- 
.sakyt. Nors negalite pinigus už prenumeratą siųsti tiesiog Vilniun, bet 
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, paduodate savo 
adresą ir adresą to žmogaus, kuriam norite Lietuvoje laikrašti uz.-akyu— 
ir tuojau bus viskas aprūpinta, nes mūsų laiškai Vilniun nueina be kliūčių

“LIETUVOS ŽINIOS” 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. Juodišiųs. Dūmos ats. 
M. Januškevičius, Rast. R. Karuža. Agronomas J. Kriščiūnas. Prof. Kuo- 
• laitis. D-ras M. Kuprevičia. Alt J. Masiulis. Muz.-Dail. M. Petrauskas 
RaŠ G. Petkevičaite, Tnž. K. Puida, Redaktorius V. K. Račkauskas. Red. 
A. Rimka. Dailininkas P. R:m«a. Adv \| Ro-moris. 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 tsląp.). Inž. I1. Vitkauskas. Adv. J. Vileišis, Dail. Visuomif 
(pseud.), Raš. Vidūnas. Raš. Žemaitė ir d. kt.

“Lietuvos žinių“ kaina: Amerikoje metams 6 dol.. pusm.—3 dol.. 
o norint gauti 2 kartu per savaitę—metams 4 dol. 30 c., pusm. 2 dol. 15e.; 
Lietuvoje metams 3 dol. 30 c. (H r.), pusei metų 1 dol. 65c. (3 r.).

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

Abiejų laikraščių adresas tas pats: Vilnius, Semionovska, 
Russia - Lithuania

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

5630 Ingleside Ave , Chicago, III

“Liet. Žinių ir “Liet. Ūkininko” 
Bendrovės Atstovas A. RIMKA 
5530 Ingleside Avenue, Chicago. 
Illinois. : : : t

Fotografijų Specialistas
Užlaikau di tžia >sią fotografijų g deiiją. Nu- 

fotografuoju didžiausias grupat net iki šimt-i 
ypatų. Visiems suteikiu puikiu? psvrikdus »u 
dovanomis, kurie tik pas mane atsilanko. Y pa- 
ti igsi j suna .’eiižiams duodu geras dovanas ant 
pradžios gyvenimo.

Motiejus Kicbins 
370 BedfoidAve. Brooklyn,N.Y

Užsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS"
Kuris jau oinn nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

“NAUJIENOS" yra dar uninkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

NAUHENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ii' Ž’tlias.

“NAUJIENOS ’ leidžiamos daugvbčs darbininkų, 
žmonių apšviet i ir jų terovei, o ne pavietuos 
ypatus ir daiymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chlcagoje — per išnešiotojus 12 c. savaitėje, 

Pačtu siunčiant, Cbicagoje m< tams $6.00; pusei 
metų $ t. 50. Kitur, ne Cliicagoje. metams $5 00; 
pusei metų $3 00; dviem mėn. $1.00. Emopoje 
ir Kanadoje met.SLOU. Pavienių num. kaiua 2c.

Išpilei y+c šitą blankų ir prislųsk kartu su pinigais.

i



Sveik* tot

60c

l.oo

3.00

1.00
26c.

Tafppat

PAJIESKOJIMAI

Surinkta

Vhy jUlly Darbininkai Vienykite* I

(Morris HILLQUITH

3.00
1.00

AISOPO
PASAKOS

l.oo 
l.oo

60c 
60c.

1.00
1.00

AHT PRAMOHil 
PAOKIHOU

Kanadiečių aukos Lie
tuvos Šelpimo Fonda a

Surinkta per 
V. Raškauską.

Albertos ir Saskatchewan 
provincijų aukų rinkimo ko
miteto atskaita už 2 mėne
siu, (nuo 22 d. lapkričio,1914 
m. iki 20 d. sausio, 1915).

A. Arbašiauskas 
uis

Viso $7.00 
Surinkta per V. Užkuraitį 

ir J. Jakevičia.

Vios $5.00
Surinkta per J. Žebrauską.

Cardell, Sask.
Po $1.00 aukavo: A 

Kazlauskas, V. An 
derson ....................

Po 50c. aukavo: A. Dau
baras, T. Anderson

VYKAUS RŪBUS

Laisvės” advokatas

J. Benderaitis..............
Po 25c. aukavo: A. J. Ži- 

• linskas, M, Jarašiū
nas, J. U. Bacinskas, 

V. Navickienė......
V.Ramanauskas 15c., A.

Sinkevičia- 40c., J. 
Blazgis (Kanados; ka
reivis) 30c..................

Cross, Sask.
Po$1.00 aukavo: J.Stan- 

kevičia, A. Albušaitis, 
J. Skaisgirys........

Po 50c. aukavo: A. Skai
sgiris, G. Albušaitis. $1.00

Viso $4.00
Surinkta per J. Žebrauską.

Parsiduoda Lietuviška 
RESTAURACIJA.

parėdytų kambarių 
pigiomis išlygomis 

geras 
Pardavi 

noriu u''dėt

Redcliff, Altą.
B. Stankevičia..............
V. Uneka.......................
P. Piečaitis.................
Po 50c. aukavt): J. Bizu- 

lis, E. Bartkaitis, V 
Jakevičia, J. Mozūrai-

Atskala M nersvile, Pa.
L. Š. F. Komiteto.

Surinkta per kolektorius, 
J^idnrin Lauburgą ir K. Ba- 
gušauską.

' tsiu vardai: po $1:
‘ Čiudi-

po 50c. I. Lansburgas,

niauki) žilinto.
Reumatizmo.. .
lytiškų ligų...
dusulio.............
kirmėlių. . . . . . 

mostis 
iduriavimo. .

Medicine Hat, Altą.
Susivienyjimo Lietuvių

Canadoj 1-mos kuo
pos ...........................$5.00

2.50

Su 11 
.u imu 
/ieta gera, uždarbis 
ies biznis senas 
no priežastis,— 
dtą biznį.

Dėl platesnių žinių atsi 
kaukite šiuo adresu:

S. ARLAUSKAS 
102 Grand St.,Brooklyn,N.Y

Lieka viso labo $39.85
Vardan nukentėjusių vi

siems aukautojams tariu 
širdingą ačiū. Taipgi, bran
gus draugai, meldžiu kiek
vieno pasidarbuoti ir rinkti 
aukas šušelpimui savo bro
lių Lietuvoje, kur ir kaip tik 
galima.

Pranešu aukautojams, 
kad aukų rinkimo komiteto 
atskaita tilps sykį į 2 mėne
siu “Laisvėje”.

Su pagarba aukų rinkimo 
komiteto iždininkas

Jonas Benekeraitis,
535 E. 9th Avė. S. E., 

Medicine Hat, Altą, 
• Canada.

Nuo red. Money orderį 
ant $38.85 pasiuntėme T. L. 
Dunduliui.

AR NORI PRALAVTNT 
SAVO PROTĄ?

Jei taip, tai perskaity) 
garsaus mokslininko Panne 
Koek’o knygutę “Galutini- 
iv lesų Kovos liksiąs”.

Kaina tik 10 centų. Rei 
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.
drinskas, A. Vidrins 
kienė, P. Babušis, V 
Babušis.....................

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vah 
vakaro.

Perkant gyduoles, supran
tama, kad kiekvienas nori 
gauti geriausius vaistus, už 
tai prašykite tik Severos. Ne
imkite nei jokit; užvaduoto
jų. Būtinai reikalaukite mu
sų išdirbti; valsti;.

Minersville, Pa., L.Š.F. ko
miteto iždininkas

J. Ramanauskas.
Nuo red.—Persiuntėm T 

L. Dunduliui.

K. Bagušauskas; po 25c. J.
Savukynas, A. Šibeika. Vi
so ................................... $3.5(L

II Partijos kolektorių su
rinkta per Oną Merčaičiūtę 
ir Magdę Ramanauskiutę.

Po $1.00: J. Degutis, J. Ba
gušauskas, O. Merčaičiutė,
J. Mikolavičius, M. Mickevi
čienė, P. Butkus, J. M. Jasu- 
levičius. Po 50c.: A. Žička,J. 
Kamišauskas, Uršulė Bag
donienė. Po 40c.: K. Juod- 
snukis. Po 25c.: J. Kulbic- 
kas, J. Martusevičius ir E. 
Pauzienė. J. Ramanauskas 
—$2.10.
Viso surinkta..........$11.75-

III Partijos kolektorių su
rinkta. Po $1.25: J. Ališaus
kas. Po $1.00: J. A. Shup- 
pas, J. Alaburda, O. Guobai- 
tienė, V. Draugelis, J. Bar
kauskas, J. Jcž.imčikas. Po 
50c.-: F. Samuolis, 5. Bendin- 
skienė, J. Banys. Po 25c.: V. 
Ramanauskas, V. Krantaus- 
kas, O. Ramanauskienė, A. 
Barzdaitis, P. Kaspera, V. 
Ambrazevičius, K. Žiuvys, J. 
Kubilius, V. Šmulkštys, F. 
Gudeliunas, A. Merkevičiu- 
tė. J.Zeikus 10c. Viso $11.60.

Nuo koncerto dviejų cho
rų priimta....................$3.15.

Kolektoriai III partijos, J. 
Jakimčikas ir V. Markevi
čius .............. >............. $14.75.

Viso aukų priėmiau $30.00
L. Š. F., kuriuos pasiunčiau 
beparty viskam iždininkui
K. Šidlauskui per “-Laisvės”

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus j visai 

ialis 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.

MUZIKALIaKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIoKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

Pajieškau brolio B. oiadalniko. A 
jį palikau Anglijoj, o dabar nežinai, 
aut jis yra

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

U. Stadalnikiute,
1546 Davis St., Grand Rapids, Mid

Teipgi neužmirškit©
Severos Lietuviško Kalendo
riaus 1915 meti;. Sitų, kalen
dorių galite gauti jūsų aptie- 
koje arba rašykite tiesiai 
mums.

J. P. CHUPAS 
“Laisvės” keliaujantis agen 
tas važinės šiomis dienomi 
io Conn, valstiją, šiuose mic 
s tuose: New Haven, Water 
>ury, Naugatuck, Union Ci 
y, Bridgeport, Seymour 
Conn, ir tt.

•‘I jogt-pg” Arini

yra vienintele gyduolė. Toji gyduolė žinoma 
jau suviršum trisdešimtis motų, kaipo pasek- 
mingiausis vaistas nuo triubolių uždegimo už
kimimo ir kokliušo smaugulio. Kaštuoja 25 ir 
50 centų. Joi prie viršininštų ligų prisimėta 
dar peršalimas, tai reikia imti SEVERĄ'S COLD 
AND GRIP TABLETS (Severos Plotkelos nuo 
Gripo Peršalimo). Kaštuoja 25 centus.

Viso labo pasidaro $39.3
Išskaščių pasidarė 5

Centru

Genu u
111 Markei M., N.
uenuo izunui’.kan 

nd Carbon

Viso $9.35
Surinkta per Joną Bene-j 

keraitį ir A. J. Žilinską.

LIETUVIŲ IMM1GRANTŲ AELPIM 
DR-JOS VIRAININKŲ ANTRAŠAI-

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

Pagelhininkas J. Krulikauskas, 01 
Warwick St., Newark, N. J.

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

Iždininkas P Valėeliunas, 88 Earley 
Ave., Newark, N. J.

I iždo globėjas J. Doblnia, 193 Jack- 
4on St., Newark, N. J.

U Iždo globėjas A. Staknevlče, 71 
Warwick St., Newark, N. J.

Su visokiais Draugijos reikalai# 
<reJpkitėH prie Sekretoriaue. Money 
>rder siųskit ant Iždininko varde Se- 
cretoriui.

IFTFVTŲ PRESER1Ų UNIJOS M 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININKU

AUK EiSAl;
Prezidentas T. Tolišius, 1M2 N. An.

it., Brooklyn, N. Y.
ProT.oK.oiu rafttininKas r.

>83 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštinmKao K. Kriaučiūnas

i3 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
1 žandukas J. l'atasius, U4 So. 1st St. 

Brooklyn, N. Y.ATYDA LIETUVIŲ MOTERŲ Phu- 
GRESYVIŠKO SUS. AMUR. 

KUOPOMS.
šiuomi pranešu, kad i L.M P.S.A 

Centro Valdybų liko išrinkta šios na
rės :

Susinešim} sekretorė K. Petrikienė
176 Sands St.. Brooklyn, N. Y.

Iždininkė—knygė J. Benesevičiūtė 
420 Arustel Boul. Arverne, L.I.N.Y.

Turtų Sekretorė K. Yazrninckiūtč
456 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

Su visais reikalais malonėkit kreip
tis prie augščiau nurodytos valdybos 

L.M.P.S.A. Sekr K. Petrikienė.

kurios apsirinko 
savo organu

Kuopų sekretorių adrenal:
l kuoi«>u, .) K. Mažiukna, 11.11 Mar- 
Z kuopos, J. Parcevskis. P. O. Box 
t St. N S. Pittsburgh, Pa.
5, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, P. Liepus, 231 Magazine

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 motery 
drabužius.—išrodo, kaip nauji.

Atsitikus reikalui, kreipkitės po šiuo 
adresu: f>70 N. Main St., MONTELLO, 
MASS.. Lietuvių Tautiškame Name.

Su natrarhe

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

“DARBININKŲ BALSAS” Pasaulio Pramonijos Liiravių 
Darbininkų 1. W. W. Unijos Organas, Leidžiamas Kooperatyvės 
Bendrovės iš Baltimorės, Md.

“DARBININKU 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 tiesiausius 
kelius išėjimui iš dabartinio jų padėjimo.

Kas tik už algą dirba ir pagerinimo būvio trokšta sau ir sa
viesiems, negali apsieiti neapsipažinęs 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.

Visokiais reikalais.kreipkitės Šiuo adresu:

“DARBININKU BALSAS”
j 859 Hollins Street, Baltimore', Md.

Carmichael, Sask:
V. Bizulis........................3.00
Po $1.00 aukavo: J. Že

brauskas, M. Žebraus
kienė ........................2.00

4 kuopos. Ig. Rasinskas, General De- 
very, Pittsburgh, Pa.

n mniui’n. r.ritirBUBiM, bvuc wtTiea 
anddy. Pa

6 kuopos. Export. Pa. 
Motiejus Matuszis. Pirmininkas. 
Juozunae Wiczus. Pagelbininkas. 
Martinas Grigalevičef Protokolų Se- 

r eterius.
Sekretorius.

Antanas Trakas. Kasierius.

Pajieškau pusbroliu Zipmantn ir An- 
Pajieškau apsivedimul 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 451, Lisbon Ealls, Me.

X fvwrMwo m utrvvui
V MAMBOJ

KAROLIS VAIRJVS
I9»4 f

PARSIDUODA BĖK ERNE.
Parsiduoda vienutėlė lietuvių apgy

venta Bekernč ir krautuvėlė už visai 
žemą kainą. Norinti pasinaudot šia 
proga, kreipkitės ant šio adreso: 

JONAS VIKŠRAITIS,
215 Commerce St., New Haven, Conn.

Hiiy»nn0 darKininky

' 5'1 ’ll -I L-L.Ul
■’tuluitto grmvHi'.Mi.

lietuvių kelionei paaelpos 
DRAUGIJOS < ALDVBO^ |R 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Ce.ntro Valdybas
plv-no Inin Ve o M A. Liberia, 288 

KTv+ko Ave.. Brnnklxm. N V
flpkretoHue J PetravRH*. 264 Front

• If Panoki vr> N V
Tfdlntnkao J KlaWiua, 855 Drl»g» 

PrnAklxm N. V 
Kwonu Sekretorių Adreaah

1 Kijonno Rrnoklvne—V *<HnakaB. 
RochHng St. Rrooklvn, N v

f K noT»oe Brook! vn^-V V1fk«vi&a 
Hudson Ave., Brooklyn, N. T.

d. jbuupuM Wmhi t'lauiM, 1.— i
i>. Ufui«rm*>nn, Laka St 

Vhite Plains. N. Y.

Nuo galvos skaudėjimo.t^c. b 
Nuo kojų nuospaudų. - 10c. tT 
Nuo damų šėlimo.........• 
Nuo peršalimo............. Al"'Y
Plaukų stiprintojas. .. ."6c. ir 
I inimentas arba Expclleris... 
Nuo 
N no 
N no 
Nuo 
N uo 
Antiseptišk 
N no 
Ka«torija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.

Pajieškau draugės K. Rinkevičiūtė. 
Kauno rėdybos, Zarasų pav., Kvietki 
.u.oolies. lindėjau gyveno Argenti 
ioj. Jinai pati ar kas kitas malonė 
iranešti, už ką busiu dėkinga.

E. Mulokiute,
>9 Willow St.. Lawrence. Mass

“Laisvės” Agentas <
K. OPA N SKY

01 Leach Ave., Sioux City, low
Uus» jį galima užsirašyti “Laisvę”.

“Laisvės” Adm.

“Laisvės” knygos
SOC1JAL1ZMAS KUOMI JIS

i K A IK KAIP Jį ĮKLA 1 1 T 
Parašė O. Amennger, sulie
tuvino Europietis, šia kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitę! 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijaliziną darbinin
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik..................... U

laiškai FAoiUeKkIŲJŲ M1K-
TIN IR ŠL18SELBUKGU 
bAdl'llAJ A. i'aiabe V. 
PauKS^ys. Jeigu dar Kao neži
no tų baisenyDių, Kurion de
dasi Kūnijos Kaiejunuune, jei 
dar kat> negirdėju kieK lain- 
vėn kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit
šią knygelę. Čia jus utrasit, 
bu kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir nu kukiu drąsumu mu
sų draugai eina ant mirlien. 
Kaina............................................. !•

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN- 
IGELiJUJ IK AI'ASIALŲ KAS
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. Ši 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir putn Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kama 20 

IRIU VĖSIUOSE. Parašo K Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
nti uuuną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kan 
mvli skaityti oražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
kny;c»M,. kainu u«.......... 1&

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

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

2EN i oA 1K ZAiUGAUS GYVE
NIMU SIEKINYS. Parašė Bara- 

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

uEKCIJOS APIE ATSK1RIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausiai! 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai stalyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet laba; mažai yra tokių, 
kurie moka teisūigai vartoti 
atskinmo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti n.ski- 

i rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą

• ' kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik . .....'.. 1

MOKSLAS KANKŽ1N YSTĖS 
pažinu žmogaus 

ueino 
luuim tnuhoiu 
lai peibKailo 

Kama ................

Coalhurst, Altą.
K. Steynis....................... 2.00
Po $1.00 aukavo: P. Si- 

manauskas, F. Miller 
K. Kasimauskas ....

Po 50c. aukavo: F. Skel
tis, A. Mauzienė, M 
Simanauskiene, V 
Kaskauskas, J. Kiel- 
džiunas, A. Rugys, S 
Conser ...................

5.000 Katalogų Dykai.
katalogą tuojaus gausits. Tur m« lietuviškų rekordų au visokie tne dainuotą*
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N.Y,’

for Lungs b»... «».. .1

afua h.aip 
aieių ir praeiti pagal 
ruuzuo. Kas 
mieie.TUUjaai 
šią knygelę.

Iš DVAS1SAŲ 1’ĖVE^lŲ GYVE
NI.U U. Kaina ................................

MEILĖS KAKŠIL1GĖ, kaina ...
PASAULIŲ RATAS,

kaina ..........................................
ŠE1M I NOS ‘ISTORIJA, kaina ..
SOČI J ALI) EM OK R AT Ų MOKS

LO P AM A I’A L kaina .........
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLI \ l. kaina ................
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

$1.00. parsiduoda už.......
A UI I \ L kaina ........................
KERŠTINGA MEILĖ, kaina ....
DARI? \ S. kaina
R \ l’DON \S J f TOK AS 
MOTERIŠKA r R M EI L
GALUTINIS KLESŲ KOVOS 

TIKSLAS ...........................
KAIP PAD KRYTI MONUS ....
M O RALY BĖS IŠSIV YST Y M A S.

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

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

Kaina .......................................... 50c.
“Laisve”,

183 Rnobling St., 
Brooklyn. N. Y.

"AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentai F. F. Svetikae, 183
Roebling St... Brooklyn. N. Y.

Sekre-ioriup K čiuberkie, 188 Roebl
ing St.. Brooklyn. N Y

Kaaieriup S. Garšviutė, 548 Grand 
St.. Brnnklvn. N. Y

Gboro vedėjau T/. Eremlnae, 324
Rurrnmnn St.. Brooklyn. N Y

Renotirijop at«ihūna ka« nžtny^G 
“Sokolu" avetainėj. 190 Grand St.

vai. vakaro

P. L. ,i. un-jvs vr.NTRO VAL
DYBOS ik t\bi>l'L sBKKETO- 

KIIJ ADRESAI;
pirminuiKa» 1'. Liepus, 226 
01., c*rtngi«, i'a.
Sekretorius J. Mažiukna, 

l'itlsbuigti, l'a. 
k. V aradin, iZ

S. 8. Pittwburgn, Pa.

pirmutinis i.iidlviškas m w:yorkb

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

JAU IŠĖJO iŠ SPAUDOS

AISOPO 
PASAKOS

GALIMA GAUTI 
“JAUNOSIOS LIETUVOS” KMYGYHE 
“Aisopo Pasakos" tai vieninteli* 

veikalas lietuviu kalboje.
Svarbu ir naudinga kiekvienam jgyti 

"Aisopo Pasakas" tai vienintelis veikalas 
lietuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
p .veikslais. "Aisopo Pasakas* suruko ir 
lietuvių kalbon išverti KAROLIS VAIRAS. Kai. 
na be andarų $1.25, su apdarais$1.50. Per
koptiems ir agentams duodame gerą nuo- 
Jnntj. Reikalaukite “Jaunosios Lietuve*" 
knygyno kataliogą. •* i. -r*

‘JAUNOJI LIETUVA*
4611 So. Paulina SI.. Chicap. III

fte-Gorgvutvodami praumoniA- 

*! tny* draugijom ItfvaJ* 
<Į'0-.«me jkignndu* NAUJAI,

x etJU
.>uin.mKAo J. Zlllun, 0.14 Marilei dt, 
Meilinai Komitetai. L. J

• Ou. H f. bsuaiM, 1U N

LIETUVOS ŠELPIMO FONDU
KOMU El AA

Px«a.4*i«nuia K. tuugiH
Chicago, 111. 

Vicfc-PrezidentMH 2) S. MiuiKub
Cor. AZth & Vine

Pniiaiieipma, Pa. 
Susinešimų Sekretorius 1) M.iVLRice- 

Herinan, 14U E, 19th St.,
New York, N. Y. 

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

Filiatiną oeKieiuiltnA 1) 1. u. Dundulis 
101 E. Main St.., Danville, Ill. 

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius
1810 E. Moyamensing Avė.

l’hih elphia, Pa. 
Iždininkas 1) K. Šidlauskas

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai; M. čėsna, 56 Market 
StM 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 remia siųsti »nrdu 
kasieriaUB per Finansų Raštininką 
1'. M. Dunduli, 101 Main St., Danville. 
111., kuns bus po kaucija $1,UUO.

, DR ESA I VIRŠININKU “I-I15TU.
VOS BAISO" DRAUGIJOS 

KENOSHA. WTS.
FellKoAo L»apau«>, VK Janna Ml.

I e»£iuv,li I AO.
h.*z..uuu*n Norbutaa, 815 Janna Ml.

.vt;- pl

r. o«xi ca.14^, ivob Jenciw bl, protoKo
4 iftbUlHlilkAO.

Xk&Z,. uo 1^ Uh, JS J <5 fl-
AlAMVj IAČUIuHLAO.

j. cteivmis, uni Market St., Iždiniu

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

Severn’s Balsam

AO»

A.A0U0 globėjai: J. LešCausaan, 607 
eime oi., J .i>dguonan, oz- iunwMU*.aa 
vve.u. oiamcmo, • x *ra. a»«.

. tvuiiiiokin, N. Uhl-
-go ov. i <*geibmmK*o maršalkai J. 
Aoiuno, vuo oi.

įieaejai. r. 501.
au„uu.«u OU ir B. Kiw*,, 1UB lilalB

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

NBw 'yoK'cirY.’N. V.. , SOUTH BOSTON, MAS.
820 Bank Street,’Waterbury, Conn.

2M0“ra nerisi
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvafrias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.......................$1.00
Gyvasties Balsamas.. 
Nervų SW|irintojas. . 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio...............
Nuo gerklčs skaudėjimo 26c 
Skilvinės proškos...........10c. ii
Pigulkos del kepenų.................
Blakių naikintojas.....................
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui.................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis............................
Antiseptiškas muilas.................
Gumbo lašai....................60c. ii

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., 

tis yia žinomos ir žmonių vartojamos.
IčjJTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymaiB“^M 

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

Jaigti jums brangi yra jūsų sveikata. tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami 
atsiiankydam' . l.ietutnšką /Iptiekg.

VINCAS J. DAUNORA, Apli.i.<>rtu..
229 Bedford Avenue Kampas Nonh ,-<os gatve. Brooklyn, Wf.
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1117 Walnut St. Philadelphia, Pa
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LAIKRODĖLIS 14 K. GOLD FILLED!
L5 dovanų p r] e lai k rodė! i o visai DovanaiTiktai
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Graži Dovana

YPATINGAI sergant', nusilpčję, sukliūrą. t»» 
tgadi’ę per jaunystės klaidas ir vargiu eml VIM* 

Iriomis, kaip paprastomis šviežiom:#, teip nžsent 
, J’isiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą r»- 
d r,

JODEI,, kad ta knyga dč' labo visuomeaBs B 
įduota, tai kiekvienas apturės įą DOVANAI, ten 
'ris tik alsių 10 c. st impini* prisiuntimui.

REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, Iškerpant U 
apgarr.iniri'ą ir adrrsuck teip:

PERKANT LAIKRODĖLI STAČIAI IŠ FABRIKO, sutaupysit sau ne mažiau, kaip 
pardavėją už tokį laikrodėlį užmokėtumet mažiausiai $25.00, o mūsų SPECIJALIŠKA FA 

krodėlio yra TIKTAI $5.50 ir aprat to, KAS DABAR UŽSD------- -------------------------------
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VIETINI?C 7INIAC 1 Išrinktasis komitetas ūžti i UlILd £JUtlVi3« kvies visas darbininkiškas u- ‘ 
N*il„
Tik jau dyvai tame Brook- kaip atsilieps kitos unijos:ar! 

lyne. Net nekalti avinėliai jos išreikš tik savo užuojau- 
renkasi į mitingus. Ponas tą ar prisidės prie demons- 
Krušinskas ilgai rovė-rovė t racijos?
ropę, pagalinus išsirovė 9 ro •--------------
nes, kaip kūkalius ir sako: 
“davai organizuosimės”.

Roputės sėdi ir tyli. Sakė, kenas, išėjo streikan, rei- 
kad mitingas prasidės 2 va- kalaudami geresnių darbo 
landoj,’ bet kunigėlis Petke- sąlygų.
lis išvažiavo su švenčionom | ' -------------
pas Kodzį. Kas jam galvoj, 
kad avelės laukia.

Na, galų-gale pons Kru
šinskas ėmė pamokslą sakyt. 
Jo klausia: ar turi progra
mą? Juk jeigu nori žmones vių, nemokančių rašyti.Žmo- 
sukviest, tai reikėjo pyragą niu buvo apie 2,500. Daugy- 
iškept!_ Jeigu nori sąjungos bė' kalbėtojų kritikavo tą 

billių. Tapo išnešta protesto 
atsikvošėjo, rezoliucija.

New Yorko darbininkai, 
1 kurie dirba lietsargiam ran- 

l rei-

25 d. sausio New Yorke, 
Cooper Union svetainėj bu
vo protesto mitingas prieš 
billių, uždraudžiantį įsileisti 
į Suvienytas Valstijas atei
vių, nemokančių rašyti.Žmo-

reikėjo programo.
Krušinskas ; ‘ " 

Jeigu avelės būtų suriku
sios, būtų buvęs blogas biz-! yy. Schwenk nuteistas.
nis, bet avelės, ačiū dievu
liui, snaudė, na tai Krušins- 
kas pijjirino ir iš karčios ir 
iš saldžios savo spyčių.

Jokia didesnė draugija į 
zakristijonėlių abazą nei ne
atsiuntė delegatu. Ir kam 
gi siųst — juk tai bus grio
vimo darbas, tarpe draugijų 
prasidės suirutė jeigu kiek
vienas Krusinskas įsikurs po 
parti jėlę.

Keli delegatai iškrėtė 
daug juokų. Net šventnblv- 
vas Petkužutis smertelnai 
susijuokė.

Vyručiai, nestatykite save 
ant juokų! Delegatas Vil
kas klausė apie tikslą orea- 
nizacijos, kam ji tveriama ir, 
tt. Pirmininkas Montvila 
vadžiojo akimis ir nežinojo, 
kas atsakyti. Tuomet jam 
pradėjo aiškint Krušinskas, 
kad būtinai reikia neva ka
talikų sąjungos, bet atsaky
mas susirinkimo neužganė
dino.

L. W. Schwenk (Grochow- 
ski ir Comp.), subankrūtyjęs' 
Brooklyno bankierius,jau po 
teismu. Teisė jį teisėjas Ver
non M. Davis kriminališka- 
me skyriuje augščiausio teis
mo. Nuteisė patupdyti ka
lėj iman ne mažiau, kaip ant 
2 metų ir 3 mėnesių ir ne
daugiau, kaip ant 4 metų. 
Kalėjimo vieta—Sing-Sing.

Teisėjas pasakė, jog L. W. 
Schwenk daug anksčiau ban- 
krūtyjimo dienos žinojęs, 
kad jo banko stovis yra labai 
pavojingas, o vienok jisai 
ėmė pinigus nuo vargingų 
žmonių, kurių prie pabaigos 
jo banko veikimo buvo jau 
net 2,500. Tie depozitoriai 
buvo vargdieniai ir veik vis
ko nustojo.

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

R0WN
Visiems gerai žinomą daktarą-specijalistą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 

UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno- 
ml*: Nedėliontis. 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 UŽSISENfiJUSIAS IR NERVIŠKAS

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

be operacijos..
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurio® perdaaą vieton 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmis.

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

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagelbos.

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

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

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

OFFISO VAI,ANDOS i NEDALIOMIS:
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo 9 vai, ryto iki 8 vai. po plak.
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

DEL LABO VISUOMENES 
Knyga sveikatos bei naujausi® 
mokslo išradimai ir reikia daryti su
sirgus, taip pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “Daktaras” parodu 
kaip nuo visokių nelaimių bei ligų ajjsL 
saugoti.

'////z, • y/
• taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą
i I patirsi, ko čia negalima parašyti.
'j APART KITŲ SKYRIŲ sergnnliama rotfHMM

, skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, romatteme.
., nusilpnėjimo, broebitis irlimp«B-
ligas: taip pat apie moterų nesveikumu* fa

TOJE KNYGOJE “DAKTARAS" gražiai pa- 
mokina, k ii p vyrus, t.-ip ir moteris, kas būtinai 
reikalinga žinoti, vi&iems, kaip jauniems, taipir 
seniems, leliotiems ir iicžcnoliems,

KIEK VIEN/. S SKYRIUS šitos knygos yra I a- ; o. los ’ viduriu
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam yra labai ••• , L r,,-..-,,

SSRtSSXS ‘“rto "k "orl ktt
ŠITA KNYGA "DAKTARAS" aprašo visokių i IKI bERGI, tai pirmiau ne kaip mansi v art 

ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia, kokias nors liekarstas ar kreitis prie gydyto 
kai p išrodo ir kaip greičiau, geriau irkurgaiima reikia būtinai perskaityti kuvgą "DAK I JVRA. 
išsigydyti. I Da_’g znionių isgųo nuo rodos DAKTARO .

TA KNYGA labai plačiai .aprašo apie vyrų pa-1 
slaptybes bei ligas ir taip pat apie, moteris telpa, 
daug.

S1OI KNYGOI "DAKTARAS" dik ,i aprašo, 
atidengiant daug paslapčių apie gci i 'ii' s smn-. 
gurnus ženybinio gyvenimo ir taip pat kaip ir j 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip

KNYGA "DAKTARAS” yra paveikslais i’ins-’ 
trauola, .parodo ir giliausias k'.ino dalis, išaiški
na pasiardo He«. Ii reikalinga kaip sveikiems, 1

31 d. sausio atsibuvo Di
džiojo New Yorko Lietuviš
kų Draugijų'Sąjungos kon
ferencija.

Tarimai padaryti labai 
svarbus. Apie tai bus sekan
čiame “Laisvės” N-ry. Susi
rinkusieji svarstė raikalus 
rimtai be jokių partyviškų 
įsikarščiavimų.

’ New Yorko darbininkų ir 
socijalistų organizacijos jau 
ne juokais pradėjo rengtis 
prie demonstracijos protes
tuoti prieš bedarbę, kuri į- 
vyks 12 d. vasario. Prie de
monstracijos prisidėjo “Su- 
sivienyjimas Žydiškų Uni
jų”, su 100 tūkstančių orga
nizuotų darbininkų.

Demonstracija prasidės po

Neužmirškite, kad 6 d. 
vasario Tautiškame Name 
prasideda ferai naudai Lie
tuvos šelpimo Fondo.

Sekančiame “Laisvės” nu
mery apie tai bus plačiau ap
rašyta.

$33.15. Visas pelnas, kaip ir 
buvo garsinta, paskirtas į 
Lietuvos Šelpimo Fondą. 
Reikia padėkavot Lietuvių 
Unijos Muzikantų šioms. y- 
patoms: A. Šukys, M. Vaite
kūnas, A. Meškis, J. Kibilius, 
J. Vizlauskas ir F. Šnuolis, 
kurios pagrajino uždyką per 
tą vakarą.

Taipgi “Aido” choras buvo 
paėmęs štampų pardavinėti. 
Štampų parduota per “Ai
do” merginas už $12.60. To- 
Viii būdu “Aido” choras pa
darė išviso tą vakarą $45.75 
dėl naudos nukentėjusių nuo 
karės.

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

Siūtas, kur vertas $20.00,
Padarome už $15.00

PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso 
as ligas gydo.

SPECIJALISKAS iSPARDAVIMAS
tokio išpardavimo nbw yorke dar niekad nebuvo

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

AUKOS FĖRAMS.
Aukavo šios ypatos: Milė 

Cikanavičiūtė — branzalietą 
ir paketbuką vertės $3.75; 
M. Milkelienė — branzalietą

6 d. vasario Central Broo- 
klyne, Jefferson Hall,po N85 
Hudson Ave., atsibus Lietu
vių KelioneiPašėlpos draugi
jos 2 kuopos koncertas ir ba
lius. ,

Įžanga 25 c. vyrams ir 15c vertės $4.00; F. Cikanavicie- 
merginoms ir moterims, nė—2 bonkeles kvietkoms į- 
Pradžia 7:30 vai. Į dėti ir keną vertės $2.50; A.

Bus monologų, deklamaci- Gudaičiūtė—padušką vertės 
ių ir dainuos “Aido” choras. $2.50; Rugienienė—padušką

vertės $8.00; J. Beliauskas— 
vokiško sidabro moterišką 
paketbuką vertės $3.00.

V. A. Zaperiackas.

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

236 Grand St

"l^GRAFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertos $45.00, 
Atiduodame tik už ................

Tą grafafonų rvarantuojame ant 10 netą.

Toks pat Armonikas
21 plieniniŲ klapany, 12 basę

Vertės $26.00, tik už $14.25

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

27 d. sausio atsibuvo ‘‘Ai
do” choro metinis susirinki
mas. Išrinkta 1915 metams 
valdyba: prezidentas F. F. 
Svetikas, prot. sekr. K. Čiu- 
berkis, finansų sekr. S. Pa- 
valkis. kasierius A. Miliaus
kas. Visi yra žmonės progre-

OCISCENA DEGTINE

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

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

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

pietų ant Ruger Šq. Socija- syviški ir energiški.Tikimės, 
listų Partija jau išrinko tam kad pasidarbuos dėl labo
tikrą komitetą, kuris tvar
kys demonstraciją. Jų ko
mitetas turės sykiu veikti su 
žydų unijų išrinktuoju ko
mitetu.

“Aido” choro.
Toliaus buvo išduotas ra

portas nuo parengto 10 d. 
sausio vakarėlio, kur pasiro- 
dė, jog gryno pelno likosi

KONCERTINIS
TOURNEI

Mikna fatrauBkas, pradėjus iš 15 e 
•pkričlo, paslrėngė duoti «Pę koncer 
m Ka» pageidautų koncerte, tege 
rcsiflaa an

M PF'TRAUSKU
366 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Tiktai

$19.00, nes pas kožną 
BRIKOS PREKĖ to lai

krodėlio yra TIKTAI $5.50 ir aprat to, KAS DABAR UŽSISAKYS PAS MUS LAIKRODĖLI, tai augščiau patal
pintus 15 PUIKIAUSIŲ DALYKŲ kožnas ap’aikys prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai:

1—2) Lenciūgėlis su Bretoku, 3) Britva, 4) Diržas galandimui britvos, 5—6) Puodelis ir Penzelis skutimui, 
7) Plunksna Fontainine, 8) Peilukas, 9) Žiedas. 10) Veidrodėlis, 11) šukos, 12) Spilkutė kak’aryšiui, 18—14) Ra
gučiai mankietams, 15) 82 Kalibro Revolveris (Modelis).

Taigi jai norit pirkti tą puikų 25 dolerinį laikrodėlį už $5.50 ir gauti tuos 15 dalykų 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 persltikrinsit, 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 jisų 25c.. Turime priminti, jog 
perkant laikrodėlį nuo mūs NEI KIEK NE RIZIKUOJATE, kadangi mūsų laikrodžiai yra GVARANTUOTl ANT 
20 METŲ ir jeigu laikrodėlis pasigadintų, tai męs pataisysim ar išmainysiu! ant kito VISAI DYKAI, prisiuntua tik 
35 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 mistino, ir be abejonės, bu
vo patįs sau kalti, nemokėdami atskirti blogo apgarsinimo nuo gerojo. Iš tos priežasties męs esam priversti pranešti, 
JOG MOŠŲ FiRMA YRA KRIKščIONIAKzk, neturi nieke bendro su firmomis garsinančiomis šitame laikraštyje ir 
duoda visa tą, ką garsina: apie mūsų teisingumą ir sažinifkumą kožnas gali persitikrinti, užsisakant vyrišką ar nao-

Utfkrodėlį (su dovanomis) Ir adresuojant stačiai tiktai pas:
NATIONAL COMMERCIAL COMPANY,

•0 W. BROADWAY, Dep. 4-15. NEW YORK, N. Y.

Padaryta Amerike 
Mūsų biznio markė užregistruota t

Washigntone. į
GERESNĖ Už IMPORTUOTĄ. J 
Očiščenos degtinės skonis labai ge- J 

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

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

Pirkdamas apsižiūrėk, kad ne- | 
butų falsifikuota. Parsiduoda vi- 
sose vyno ir degtinės pardaviny- 1 
čiose į
REIKALAUKITE KATALOGO, f

KUR NURODYTA VISOS {
KAINOS. Adresuokite: s

H. B. ROSENSON j
317-319 Grand St, Brooklyn, N. Y. 1

nem*
TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

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

Dabar galima važiuot į Rusiją.
por Angliją kas Seredą ir kas Subatą. Per Archangelską gi be persėdimo 
ant laivo “Kursk” 23 dieną Sausio (January), 1915. Kas nori važiuoti, 
lai atsiunčia $5.00 depozito dėl užtikrinimo vietos ant laivo. Visiems pa- 
sažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant dypo ir palydžiu ant laivo. 
Negavus mano atsakymo, iš vietos nevažiuokit. Taipgi, su absoliutiška 
atsakomybe persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelais
vėn Austrijai ir Vokietijai.

JOHN KOVACS
35 GRAND STREET FILIJA: 155 CLINTON AVE.

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

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

nigus visur Suvienytose Valstijose, taipgi ir Europoje 
Išpeškau dalis ir išpildąuTtopieras dėl Compensacijo$ 
Komisijos. Vedu provas nelaimių. Užsiimu Rea 
Estate. ••

KOVAC’S BANK B 
BROOK

I.DING. 36 GRAND 
YN. N. Y.

ST

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCFI F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo,V /VIKI Vv VILLiLi* operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PROSTATITIS gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1 Avu 1 III Im • tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso 
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjušiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
CypII |C Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va-

* J llulkj* rj0 spalvos plėtma', skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrim, ar tai pradžioje.viduryje ai 
pabaigoje ligos, klauskite mano palai i no, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašauna iš kraujo ir kv.no visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. K am jums per ilgus me
tus nuodytis v šokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistųTTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusiipneję VYRAI.
Mano gvHvmas nustojusiems vyriš
kumo pi aš liną visas blogas įtek
mes pirn esnio nualinimo ir besotu- 
mo; uutviiuiia nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą iiegą 
vyriškumo. Vengkite tuornlaiki- 
nių gyduolių. Stengkites išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
vHados atga\i ną tobulo ir pilno vyriškumo.
QI APTAQ I ICnę Naujos ir senos,bjaurios ir1 Uu lulkJvzM* Triperis, Plūdiniai, Ti 
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti 
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
<5‘TL>ir'TI It>A Usrydaa IMU tuo*, kuriuo* daktarai Jaa būro aut»"lre ilirydrti. Gy- O I «X I w 1 jau jok(u operacijų, skausmu Ir neat h raukiama nuo btsnio.
Tuojau* duodame Palengvinimą. A6 neapsiimu Išgydyti tu. koriu negalima. Mano gydy
mo •‘’ūda* chroniškų ligų yra vienas ii geriausiu, ka uitikrinatne, jog vimmio atneša •***< 
pa»ekme6. Gydau Ausu. Galvos, Širdies' Gerkles. Plaučiu. Krūtinė*, Pečiu. Kepenų, PUVO. 
Žarnų, Inkstu. Šlapinimosi organu, Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir v<*as kita* Hgaą. 
Aš netikiu j gydymą laiškai*, todėl neKlausklte mane* patarimu. Kuria gyvenate toliau* 
atvažiuokite pas mane aut vienos dienos.o aš jum* tikrą teisybe pasakysiu, ar‘galiu ligydjrt.
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MOKINKITES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis par 

korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų mokyklos var» 
tojamą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti visą aritmetiką liuo
bose nuo darbo valandose. IŠkasČiai stebėtinai maži.

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

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINft MOKYKLA
i807 N. Ashland Avenue Chicago, TU.




