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NORI TREČIU SYKIU UŽ
PLUK DINTI SERBIJĄ.

MUNICIPALlšKA OPERA
Pirmas Amerikos miestas 

įtaisė municipališką (mies
tą vą) one ra—tai Sao Paolo 
—Brazilijos didmiestis.

KRIAUČIAI MOKINSIS
Naujoji kriaučių unija nu

tarė daugiau lavint savo na
rius.

no valstijoj. Veikiausia, ji
sai bus išduotas. Taip bent 
pasakė ir pirmasai ministe- 
ris Bryanas.BROO KLYNO DUONKE

PIAI DAR LAIKYSIS.
Brooklyno duokepiai sako 

dar nekelsiu kainų iki kovo
Paskui, sako, jau

riša klausimus, kuomet kali
niai prasižengia prieš kalėji
mo įstatus.

KO VOKIEČIAI BIJOSI?
Vokiečių laiv 

mentas išleido 
kur plačiai kai

darbininkai rengiasi kuopia- ■ Nekurie iš unijistų mano 
lankyti Rand College, New 
Yorke.

Rinkimai kalejime“Sing - 
Sing”.

25 d. saus.’o “gyventojai'
•” rinke

ptžagareiviškų komitetų pri
viso.

Tiktai darbininkai sušelps 
darbininkus.

šitokie atminimo laiškai pardavinėjama Berlyne. Tai 
yra paveikslas kulkos, ant kurios parašyta:

“Mūsų 42 centimetrų bomba”. Paskui seka užkariau
ti miestai. Tarpe jų pažymėta ir Londonas. O apačioj 
atrašas: “Su dievu už karalių ir tėvynę.
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KRIAUČIŲ STREIKAS.
Jau šešios savaitės praėjo, 

Jįm kaip streikuoja dalis Bosto
no kriaučių, 
bot ir Comp.

A A IV

norinti nei sklypelio Chini
jos žemės.

tik daugiau gautų užsaky
mų.

Nuostolių padaryta gana daugiau ir daugiau kareivių
perkelia Anglija Francijon. .... .

Pavasarį susidarys jau vi-’g^au. Taip-pat Japonija m
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Walsenburg, Colo. — Sep
tyni nariai United Mine 
Workers of America jau pa
sodinti pavieto kalėjime ir 
yra išleista dar daugiau war
ranty dėl suareštavimo mai- 
nierių ir jų vadovų. Juos 
kaltina užmušimuose, riau
šėse, užpuolimuose ir Lt

Kaip laikraščiai praneša, 
išviso bus areštuota 150 mai- 
nieriig

Taigi klesinis teismas tu
rės darbo! Nekurie iš vado
vų šiuomi laiku randasi New 
Yorke ir liūdyja prieš indus
trijai išką Suv. Valstijų ko
misiją apie Colorado mainie- 
rių gyvenimo baisenybes.Tie 
viršininkai, kurie randasi 
New Yorke, sako, jog juos, 
veikiausia, taip-pat suareš
tuos, kuomet tik jie sugrįžš 
namo.

Colorado tragedija dar ne
pasibaigė !

PAKILO KAINOS ANT 
KVIEČIŲ.

Chicago, Ill., 3 d. vas. — 
Kainos ant kviečių vis labiau 
ir labiau kįla. Sulyginus su 
vakarykščia diena, bušelio 
kaina pašoko jau ant 3į c. 
daugiau ir dabar jau kaštuo
ja $1.00.

Dar niekuomet taip nebu
vo.

STREIKAS ROOSEVELTE
Is 2000 darbininkų - strei- 

kieriu dirbtiniu trasu dirb- v V V C
tuvėje “Armour” pusė jau 
stojo darban. Jiems sutiko 
pakelti algą iki $2.00, vienok 
darbo dienos nesutrumpino.!

Kitos visos dirbtuvės ener
gingai streikuoja.

CHINIEčlAI SUVIENY
TOSE VALSTIJOSE.

Suvienytų Valstijų chi- 
niečiai veda smarkiausia a- 
gitaciją prieš Chinijos dik
tatorių—prezidentą Yuan-

Štai, Detroito chiniečiai 
padarė mitingą ir išnešė re
zoliuciją, kurioj pažymi, jog 
Chinijos tauta neatsako už| 
prezidento paskolę, kuri nė
ra užgirta nei parlamento.

Abelnai,S. Valstijų chinie
čiai gana smarkiai remia re- 
voliucijinį bruzdėjimą Chi- 
nijoj.
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skyriai uoliausiai rengiasi 
prie demonstracijų. Wash- 
ingtono darbininkai taip-pat 
organizuoja bedarbių de
monstracijas.

Kansas City ir pavieto so- 
cijalistai ir unijistai uoliau
siai rengiasi prie apvaikš- 
čiojimo.

Galima spręsti, kad minė
ta diena bus išties didelio 
protesto diena.

KOVA SENATE.
Suvienytų Valstijų senate 

eina smarkiausia kova tarpe 
republikonų ir demokratų 
kasnnk pravedimo billiaus 
apie įsteigimą prekybos lai
vyno. Demokratai stoja už 
įsteigimą laivyno ir laivų 
pirkimą, republikonai gi vi
sokiais būdais tam priešingi. 
Republikonai tyčia sako be
galo ilgas prakalbas, kad tik 
neprileidus prie balsavimo. 
Republikonai net mėgina su
grąžinti billių į prekybos ko
misiją.

KUR VEŽAMA KVIE
ČIAI?

Per 10 dienų (nuo 21 iki 31 
d. gruodžio pereitų metų) 
išvežta kviečių į šias šalis:

Italijon 365,229 bušeliai, 
Olandijon—320,359 bušeliai, 
Anglijon 267,686 bušeliai ir 
Graikijon 192,002 bušeliu.

ton savaitines 
—nuo štukių.

Pagal unijos aprekavimo, 
panašus perkeitimas niukes- 
ties būtų tuojaus sumažinęs 
darbininkams algas ant $2 į 
savaitę.

Streikuoja lietuviai, žydai 
ir italai. Ligšiol streikieriai 
laikosi gerai.

AUGIMAS SUTAUPINI- 
MŲ.

Abelna suma įdėlių į pač- 
tos kasas parodo, kad kas 
mėnuo ta suma kįla net ant 
trijų milijonų dolerių.

Naujuose metuose Šūvio 
nytų Valstijų kasose buvo iš 
viso $69,200,000, kuri prigu 
Įėjo 497,000 asmenų.

Miestas New York yra 
pirmoje vietoje taupinime 
žvilgsniu ($9,486,538). Pas 
kui seka Chicaga, San Fran 
cisco ir Bostonas

SAKOJ*APERKA AFICIE- 
RIUS.

Prieš senato komisija sto
jo Louis Gathmann iš New kalėjimo “Sing-Šing ___
Yorko ir pasakė, _ jog daug |“valdininkus”, kurie palie- 
augštesniųjų karės aficie- ’čia vidurinį jų gyvenimą. A 
rių gauna kyšius nuo apsi-1 part kitu valdininku išrinkta 
ginklavimų trusto, kad šie'penki teisėjai. Tie teisėjai

BEDARBIŲ DIENA.
Neužmirškite, kad 12 d. 

vasario, yra bedarbių diena! 
Išvisos Amerikos ateina vis 
daugiau ir daugiau žinių,jog

Čiausia apvaikščiot savo 
šventę.

Žydų unijos, prie kurių 
priguli 250,000 žmonių, jau 
dalyvaus apvaikšČiojimuose. 
Chicagos ir New Yorko dar
bininkai taip-pat prisideda 
prie apvaikščiojimų.

Hartfordo unijos ir S. P.

LENKIJOJE.
Laikraščiai pakartojo ži

nią, j°g generolas Hinden- 
burgas, veikiausia, vėl renka 
didžiausias vokiečių spėkas, 
kad užėmus Varšavą, vienok 
jokių oficijališkų vokiečių 
pranešimų apie laimėjimus 
nebuvo.

Užtat rusai praneša, jog 
vokiečiai bėgyje paskutinės 
savaitės nustojo 6,000 žmo
nių. Ypač uoliai veikė arti
lerija, kaip vienoje, taip ir 
kitoje pusėje.

Prieš kelias dienas vokie
čiai padarė ataką ant Dob- 
rzyno, bet tapo atmušti.

TIES VARŽA VA.
Petrograd.—Apie rusų pa

sisekimus Varšavos apygar
doje pranešama gana daug 
žinių. Rusai praneša apie 
laimėjimus ir Karpatų kal
nuose. Vokiečiai pasiuntė 
kareivių ir į Karpatus, kad 
padėti austrams.

Susikirtimai Mlavos apy
gardose buvo pasekmingi dėl 
rusų.

Vokiečiai dėjo visas spė-' 
kas, atakuodami Barjimovą, 
bet veltui. Viskas nuėjo per
niek. Ties Gumbine rusai at
gavo atgal tranšėjas, kurias 
buvo nustoję 31 d. sausio.

polius Liebknechtas, vienin
telis socijalistas reichstage 
jalsavęs prieš karės kredi 
tus, sulyg pranešimo iš Ber 
lyno, yra pašauktas kariu- 
nenėn.

Kariumenėn pašauktas ir 
socijalistas kunigas Goere.

DRG. G. LEDEBOUR 
REZIGNAVO.

Tarpe vokiečių socijalde- 
mokratų nesutikimai auga, 
Štai, vienas iš kairiųjų soci- 
i ai demokratų, drg. George 
Ledebour, pasitraukė iš rei
chstago frakcijos komiteto.

Smulkesnių žinių apie tai 
nėra.

VĖL KALBAMA APIE 
SOCIJALDEMOKRATŲ

KONFERENCIJĄ.
Paryžiaus dienraštis “Hu- 

manite” praneša, jog šį mė
nesį Londone atsibus konfe
rencija, kurioj dalyvaus so- 
cijalistai Anglijos, Franci-

PRANCŪZAI LAIMĖJO.
Paryžius, 3 d. vasario. — 

Francu zams pasisekė Voge- 
zų kalnuose. Po baisiam 
nakties bombardavimui Uff- 
holzo, francūzai įgijo papė
dę ties Burnhauptle Bas.

TURKAMS NEPASISEKĖ 
EGIPTE.

Londonas.—Telegramos iš 
Berlyno praneša, jog turkų 
armija, kuri po vadovyste 
vokiečių aficierių perėjo E- 
giptan, esanti labai liūdna
me padėjime. Armijai 
trūksta maisto ir šalies gam
tiškos aplinkybės labai sun
kios.

vokietys mėgino iš-
SPROGDINT KANADOS

TILTĄ.
Vangeburo. — Vokietijos 

rezervistas aficieris Werner 
Van Horn mėgino išsprog
dinti tiltą Canadian Pacific

bijos.
Negalima tikėti, kad iš to

kas nors išeitų. Pirmas da- Railroad per St. Croix upę. 
Iykas, tai francūzai gautų I Tasai aficieris gyveno 

New Yorke ir, negalėdamas 
nuvykti Vokietijon kariauti, 
sumanė bent Kanadą užka
binti. Jisai pasisakė, jog jo 
veikimas yra kariškas veiki
mas.

Dabar Suvienytoms Vals
tijoms vėl bus nesmagumų.

VOKIEČIŲ ORLAIVYNAS 
DIRBA SAVO IR GANA.
Londonas, 3 d. vas.—Dvy

lika vokiečių orlavių vėl ap
lankė Belgijos pajūrio ir 
Francijos miestus. Išviso 
jie metė JLOO bombų, 
kalbama, kad vokiečių orlai
vy nas aplankys Angliją.

Šiuo žygiu vokiečių or- 
laivynas buvo pasidalinęs į 
du eskadronu. Vienas ata
kavo Dunkirk, o kitas Pont- 
a-Mouson ir apygardos mie
stelius. Ant vieno tik Dun- 
kirko mesta 60 bombų.

no depart- 
pranešimą, 

a, kad vis

sas milijonas. Vokiečių lai
vyno departmento raštas nu
rodo, kad čia reikia kovoti 
išsijuosus ir panaudoti kiek
vieną galimą karės metodą 
prieš juos.

UŽTAI, KAD KOLEKTA- 
VO VOKIETIJOS 

LAIVYNUI.
Ryga.—Čia užsibaigė teis

mas, kur buvo teisiama G vo
kiečių pavaldiniai ir 2 rusai 
už rinkimą aukų Vokietijos 
laivynui. Teismas nuteisė 
vokiečius ant metų kalėji- 
man, o du rusu ant 8 mėne
sių.

PASIUNTĖ 700 BELAIS
VIŲ NAMO.

Amsterdam. — Olandų 
dienraštis “Fijd” praneša, 
jog vokiečiai sugrąžino Ma
linęs, Belgijon, 540 belaisvių, 
kuriuos jie, kaipo užstovus, 
buvo paėmę karės pradžioje.

Laikraštis sako, vokiečiai 
tai padarę ne iš savo geros 
valios, bet todėl, jog jiems 
maisto trūksta belaisvius 
maitinti.

AUSTRIJOS PRANEŠI
MAS.

Vienna.—Abelnai padėji
mas be permainų. Rusų ata
kos centrališkoj sekcijoj Pi- 
lica upės tapo atmuštos.

Mūšiai Karpatuose tęsiasi 
vakarų fronte. Vokiečiams 
ir austrams sekasi vidurinė
se pozicijose.

UŽMUŠĖ 1,279 JURISTUS.
Šioje karėje Vokietijos 

pusėje jau krito 1,279 juris
tai, tarpe jų buvo 240 advo
katų, 275 teisėjai ii’ 334 as- 
sesoriai.

bijos sostinės Nish:
)-Čia gauta patvirtinimas 
žinios, jog austrai trečiu sy
kiu rengiasi užpulti ant Ser
bijos po vadovyste erzherzo- 
go Eugenijaus.

Austrijos kariumenė ran
dasi tarpe Tekia ir Schifke 
palei Dunojaus upę.

Serbų generališkas štabas 
tikisi laimėsiąs.

INDIJOJ NERAMU.
Calcutta, Indija.—Teisė

jas miesto Firozpur, provin
cijoj Punjab, nuteisė mirtin 
7 ypatas, kurias apkaltino 
užmušime dviejų policijos 
viršininkų Calcuttoj pereitą 
spalių mėn.

Kaip žinoma, tuomet Cal
cuttoj sukėlė riaušes tie in* 
dusai, kurie norėjo į važiuot 
Canadon, bet juos neįsileido 
ir sugrąžino atgal.

PORTUGALIJA SIUNČIA 
DAUGIAU KAREIVIŲ 

I ANGOLĄ.
Berlynas. — Iš Lisabono 

pranešama, jog Portugalijos 
valdžia nusiuntė daugiau ka- 
riumenės Angolon, kadangi 
vokiečiai jau beveik baigia 
užimti tą šalį.

Prie tos žinios reikia pri- 
dūrt, jog nors ligšiol Vokie
tija su Portugalija oficijališ
kai nėra apsiskelbusios vie
na kitai karę, tai vienok An
goloj (Portugalijos kolionija 
Afrikoj) vokiečiai pasirodė 
pradžioje sausio ir iki dabar 
veik jau užėmė tą šalį. An
goloj vokiečiai užmušė 800 
portugalų, o ^portugalai 200 
vokiečiu.
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MŪŠIAI TIES KURNA.
Berlynas, 2 d. vas. — SU

SAKO, JAPONIJA SU CHI- lyg pranešimo iš Bagdato, 
NIJA SUTINKA.

M. Hioki, japonų ambasa
dorius Chinijoj, sako, kad 
Japonijos kariumenė nenori 
užimti teritorijos Kiau-

e •

tai vis dar tęsiasi mūšiai ties 
Kurna.

Anglai tapo nuveikti, bet 
sekinti rytą anglai atakavo 
turkus nuo dviej i laivų ir šie 
turėjo pasitraukt.

SAKO, AUSTRUS SUMU
ŠĖ TIES TARNOVU.

Krakovskis koresponden
tas šveicarų dienraščio “Tri
būna” praneša, kad rusai la 
bai smarkiai supliekė 
rus ties Tarnovu.

PRIEŠ KONTRABANDĄ*
Anglija oficijališkai pa

skelbė, jog nuo šio laiko duo
na, gabenama Vokietijon, 
Austrijon, ar Turkijon. bus 
rokuojoma karės kontraban
da.

ANGLIJOS UNIJŲ REI
KALAVIMAI

Anglijos parlamente dar* 
io partija iškėlė aikštėn visą 
•ilę reikalavimų.

Unijos reikalauja, kad 
valdžia paimtų į savo rankas 
pristatymą ir paskirstymą 
duonos, kadangi pragyveni
mas baisiai pabrango. ,

Vokietijoj panaši priemo
ne jau įvesta. Tenais vaL 
džia jau paskyrė, jog per sa
vaitę vienas žmogus negali 
suvartot daugiau duonos, 
kaip 4Ą angliškų svarų.Šiaip 
jau visą tvarką duonos par
davime ves vietos valdžia, iš
vien su unijomis ir šiaip 
jau draugijomis.

SAKO, DARBININKAI 
NIEKO NEGAUNA

“Rankpelnis” gavo laišką 
iš Kaukakalnio dvaro, Alvi
to parapijos, Vilk, pav., ku
riame rašoma, jog dalinant 
aukas nukentėjusiems nuo 
karės darbininkai nieko ne
gauna. “Sako, bene ką turi 
biednas, ar jo ką pavogė ar 
sudegino?”

Nežinia, apie kokias aukas 
Čia kalbama. Dabar Lenki
joj ir Lietuvoj daug visokių ir suaugę kareiviai

RYME TAISOMA POGRO
MAI.

Rymo ir, abelnai, Italijos 
trintai kelia nežmonišką 

triukšmą, reikalaudami pri
sidėt prie kares.

Atstovas Delmonte, kuris 
stoja už ramybę, buvo su- 
muštas patriotpalaikiais.Mi- 
nia ramybės priešų užpuo
lė ant mitingo, kuriame agi
tuota už taiką ir įtaisė tikrą 
pogromą.

norėjo užpulti 
ant Vokietijos ambasados.

[p^ĮbČ£ OF WALCS

Anglijos trono įnėdinis 
kuris šiuo tarpu randasi ant 
karės lauko. Nors jis dar 
tik vaikas, vienok naneša vi
sas karės sunkenybes, kaip 

į bet policija atmušė.



M. Yčo žvaigžde 
užgęso.

argi galima užmiršti tuos jo 
garbintojus, kurie juk ir iš
kėlė jį ant viršūnės tautiškų 
kopėčių. Patsai vidnas M. 
Yčas nieko nebepadarytų. 
Jisai nieko nereikštų. Tas 
pats būtų ir su Gabriu. Jie 
turi įtekmę tik ačių tautie
čių paramai ir todėl, liogiš- 
kai kalbant, jeigu M. Yčas 
bjaurų darbą atlieka, tai da
lį atsakomybės už tai ima ir 
pati “Tėvynė”, “Lietuva”, 
“Vienybė Liet.” ir tt. Tie 
laikraščiai tiek jau prigyrė 
tą Yčą, tiek jau prirašė apie 
jį garbės psalmių — jog da
bar, kada nuo M..Yčo nu
traukta ličyna — tai ir visas 
mūsų tautiškas abazas turė
tų parausti iš gėdos.

“Przyszln koza do woza”
— sako lenkų patarlė. M. 
Yčas atsidūrė tos lenkiško
sios ožkos rolėje. Nutvėrė 
jį, nabagėlį, podlogą darant 
ir tai ne tie nelabieji socija
listai, bet pirmeiviai iš “Lie
tuvos Žinių”, “Ūkininko” ir 
“Tėvynės”.

Stebuklingi pranašai tie 
Amerikos socijalistai! Štai, 
kada Amerikon atvyko a- 
nuodu garsiuoju lietuvišku 
popu ir mulkino žmonėms a- 
kis, socijalistai tuoj perser
gėjo žmones, kad apsisaugo
tų nuo vilkų avies kaily. 
“Apsisaugokit, kol nevėlu”
— sako socijalistai, bet mū
sų kuniginiai su tautinin
kais, net ta pati “Tėvynė”, 
buvo paklusnus tarnai anų 
popų ir visa gerkle šaukė 
ant socijalistų, kurie plėšia 
garbę.

Na, gerai. Praėjo keli me
tai. O ar ne taip išėjo, kaip 
rojalistai sakė? šiandien 
tiems popams patikėtų tik 
kokia paskutinė davatkėlė.

PasKui vėl buvo istorija su
J. Vanagaičiu. Socijalistai jam ir teišpuola atsaky- 
tuojaus nurodė, kad tame ti oponentui.
žmoguje perdaug gešeftma- Mums rodosi, kad V. Kap- 
cherystės, kad jo patrijotiz- sukas yra kompetentiškas 
mas nebeatskiriamas nuo įkalbėti apie Lietuvos visuo- 
biznio, bet mūsų klerika- • menes santikius. Jisai turi 
lai su tautininkais kad pra-'užtenkamai patirimo ir var
de j o ant socijalistų šaukti, ‘ J 1 
net sienos dreba: “Jūs, girdi, 
šlovę plėšiate geram veikė
jui”.

Na gerai. Praėjo keli me
tai, o ar netaip išėjo, kaip so
cijalistai sakė? Jau pernai

Prie gerb. A. Rim
kos straipsnelio.

Pereitame “Laisvės” N-ry 
gerb. A. Rimka mėgina pole
mizuoti su drg. V. Kapsuku 
dėlei jo straipsnio “Ar gali 
įvykti visų lietuvių vieny
bė?”, tilpusiu “Laisvėje”.

Veikiausia, patsai drg. V. 
Kapsukas paims tame klau
sime balsą. Tiesą pasakius,

Mums rodosi, kad V. Kap-

to j a atsakantį analizavimo 
metodą.Viskas, kaip jisai ra
šė, taip ir išėjo. Jisai kalba 
apie liaudininkus, demokra
tus ir liberalus, kaipo apie 
bendrą sriovę. Taip ir yra. 
Atskiros pavienės, radikaliz-

Tėvynė” paklausė J. Vana-jmu žaidžiančios, ypatos —
gaičio apie suaukautus “Bi
rutei” pinigus. Ir, rodosi, 
pernai to paties J. Vanagai
čio gešcftmacheriškas būdas 
buvo vaizdžiomis spalvomis 
nupieštas “Lietuvos Žinio
se”.

Ir išėjo taip, kaip socijalis
tai sakė.

O dabar trečia ožka atėjo 
prie vežimo. Tai M. Yčas. 
Kada tasai kanceliaristas 
buvo Amerikoj — socijalis
tai tuoj pasakė visuomenei, 
kad tai gudrus paukštis ir jo 
reikia saugoties, nes tai esąs 
murzinas politikierius, begė
dis ir, pagaliaus, tikriausias 
politiškas chamas.

Na čia mūsų tautininkai Gei-b. A. R. ant šito pamati- 
subliove_ nesavais balsais: nj0 užmetimo neturi ką atsa- 

Kaip jus drįstate tokį vei- kvįk Nors “Laisvės” redak- 
keja niekint? Jus sioKie-to-! ■ ■■
kie!”

Bet, palaukit... Štai pa
imkite “Tėvynės” N. 5 ir ten
v . • AT 1 * 1 1*4.* Lzėjiškų straipsnių apie Aus-sy ta apie M. \ co lizdo politi- ti’ijos tautų ir Prūsų Lietu
ką. Jus atsimenat, kaip Ba- 'vos liuosavimą. Mes pikti- 
lutis, Žilinskas, šliupas ir nomės tais straipsniais ir 
Gabrys buvo kviečiami Lon- stebėjomės, kad Lietuvos li- 
(JcPa.n* ^e.n a}sl^u" jberalai taip greit davėsi pa- 
ti .mterpnrtyviską konferen- sikinkyt į svetimą vežimą.

ILnnsukas nurodė, kad ne 
. ' iš tuščio nieko taip elgiasi. 

Pauyįaa?Įa bet klesinio intereso spiria- 
r, . -j . -2 mi. Lietuvosburžuazijakle*
^a u1L18’.1Į'e(ia^U0JanLs rikališko ir liberališko plau- 

~ x . -i -i ir - i 'ko padėjo caro valdžiai už- 
, Bet pasirodo, kad tai buvo t naryti kppa ant Prūsu Lie-

paleistas. Pasirodo, kad iri 
socijalistai ir katalikai ir 
pirmeiviai nieko apie panašų 
centrą nežinojo. Yčas vi
siems nosutę nušluostė.

“Tėvynė” sako, kad Vil
niuj yra tam tikras gešeft- 
macherių būrys, kurin pri
guli M. Yčas, J. Basanavi
čius ir, veikiausia, popas Ol
šauskas. Tas būrys tankiai, 
niekeno nesiklausęs, veikia 
“visų lietuvių vardu”, siun
čia carui pasveikinimo ir pa- 
dėkavonės telegramas ir t.t.

Na, dabar pasakykit, ar ne 
taip su M. Yču išėjo, kaip so- 
cijalitai sakė? Dabar, vyru
čiai, turbūt jau ateis Gabrio' 
eilė. N '
Račkauskas pažadėjo ir apie 
tą poną suteikti žinių.

kap tosios kelios kregždutės 
— pavasario nedaro. Męs 
turėjome progą matyti 
“Varpo” radikališkumą ir 
mušimąsi krūtinėn, jog var
pininkai esą vos ne socijalis
tai—bet dabar dar labiau, 
negu prieš “Varpui” užgim- 
siant, męs nepriduodame jo
kios svarbos tai pozicijai. 
Tame klausime nei V. Kap
sukas, nei “Laisvė” neprieis 
su rerb. A. R. prie bendro iš
vedimo.

V. Kapsukas savo straips
ny nurodė, kad vadinami 
pirmeiviai gieda tą pačią 
giesmę, ką ir klerikalai apie 

I “tautų paliųosavimo karę”.

cijon ateina toli gražu ne vi
si “L. Ž.” ir “L. Uk-ko” nu- 

' meriai, bet mums teko ten 
.patėmyt melagingų ir fari-

cija. .
tautos pilioriai, išėmus soci- 
jaldemokratų. f
apie tai Amerikoje būbnijo

iš tuščio nieko taip elgiasi,

Olševskio lapelį. |
Bet pasirodo, kad tai buvo į 

tik muilo burbulas, M. Yčo, tavos savo morališkais kūr-

Neveltui gerb. V. K. bsJ;*

stymais.
Apie tą centrą męs nekal

bėsime. Jeigu jo nebuvo — 
tai čia negalima kaltint ko
kią nors atskirą ypatą. O 
jeigu jau tikrai j ieškot kalti
ninkų, tai gerb. A. Rimka 
turėtų kreipties į Amerikos 
lietuvių tautiškas redakci
jas. Tai jos juk bubnyjo a- 
pie tą nebūtą centrą, be galo 
ir be krašto. Tai jos klaidi
no žmones M. Yčo pūsle. 
Tuo tarpu, V. Kapsukas ir 
socijalistai tuojaus užpylė 
patrijotams ant galvos šalto 
vandens — ir keno gi šian
dien teisybė, jeigu ne socija-

Męs pasivelinam patart 
gerb. A. Rimkai atsimint,ko

Užbaigdami šį straipsnelį, ra,“
męs turime pasakyt “Tėvy- yieP\įtie^: V’ Lietuva, 
nę” atlikus gerą darbą, bet girdami Yčą įr^tą jo centrą, 
vieno dalyko ji nepastebėjo. Socijahstams išpuola garbe 
Jai neatėio i ffalva mintis a-;kad jie persergėjo žmones.kad jie persergėjo žmones.

nežinome, kokie ten yra iš
vedimai. Pagaliaus, ta “L. 
Ū.” fraza nėra taip jau labai 
aiški ir gali būti įvairiai iš- 
guldoma.

Politiškas kūdi
kiškumas.

Sako, tai buvo graži sce
na, kuomet žinoma agitatorė 
ir socijalistė, motina Jones, 
pasimatė su Jo Didenybe, 
Aliejaus majestotu p. Rocke- 
felleriu, jaunuoju. Jau pe
reitais metais motina Jones 
norėjo pasimatyt su Rocke- 
felleriu, bet tasai jos ištolo 
neprisileido. Na, tai nors 
dabar pasimatė.

Mat, Rockefelleris turėjo 
stoti spaviedotis prieš indu
strial komisiją. Jojo tar
nai įšnekėjo jam, kad jisai 
turi pasidaryt džentelmanu, 
s u p ra n t anei u so ci j a 1 i šku s 
reikalus ir anaiptol ne prie
šu organizuoto darbo. Kad 
išaugšto padarius įspūdį, jog 
jisai nesibaidąs visuomenės 
veikėjų iš darbininkų tarpo 
— Rockefelleris davė auden- 
ciją senelei Jones.

Senelė likosi patenkinta. 
Ji jau seniai - svajojusi apie 
pasimatymą su Rockefelle- 
riu, jis turinti jam daug ką 
papasakoti.

Nesvarbu, apie ką juodu 
šnekėjosi. Rcckefemeris kaip 
buvo vilku, taip ir likosi. 
Keli veidmainingi žodžiai 
žiaurioj to aliejaus karaliaus 
praktikoj nieko nereiškia. 
Bet man čia kas kita rūpėjo. 
Man rūpėjo nurodyt į sene
lės Jones politišką kūdikiš
kumą. Vienok, ta yda ne jai 
vienai priklauso. Daugelis 
Amerikos darbo vadovų ser
ga ta kūdikiškumo liga.

Tiesą pasakius, tai juk net 
gėda lįsti priemenion p. Ro- 
ckefellerio. Tačiaus, pernai 
visa eilė veikėjų, net socijali
stų, baisiai troško nueiti pas 
Rockefellerį ir pasišnekėti 
su juo.

“Męs jam viską išaiškin- 
sim” — sakė jie ir tame kvai
lame įsitikėjime yra daug 
daugiau apgailėtinumo, ne
gu juokingumo.

Šioj šalyj dar vis tikimasi,

Bet pasiklausykime, ką būti paskutiniu begėdžiu, 
sako'tie, nuo kurių priklau- paskutiniu nenaudėliu, kad 
so Lietuvos likimas. iš pinigų, paskirtų vargdie-

Kada lenkams buvo “pri- nių šelpimui, imti sau 10 r. į 
žadėta” autonomija, žydams dieną ir dar antros kiesos ti- 
suteikimas lygių politiškų kietą gelžkeliu važinėjant, 
teisių, tai Yčas pradėjo ra- Jeigu pinigai panašiai su
šyli deklaracijas, kad ir Lie- vartojami, tai aišku, kad nu- 
tuvai ką nors išgauti. Dau- kentėjusių nuo karės šelpi- 
guma laikraščių jau pradėjo mui liks patįs menkniekiai, 
pienus daryti, ką lenkai su Taigi, Amerikos darbinin*? 
zydais veiks, kuomet vieni Rai — neremkite tos įstaigos, 
gaus autonomiją, o kiti ly- Nesiųskite pinigų J. Basana-

plenus daryti, ką lenkai su

iš pinigų, paskirtų vargdie-

Taigi, Amerikos darbinin-
gaus autonomiją, i 
gias politiškas teises.

Bet štai, užsieninių daly
kų ministeris Sazonovos pa
sakė, jog jis labai stebiąsis, 
iš kur žmonės išgalvojo, kad 
valdžia žydams suteiks ly
gias politiškas teises, o len
kams autonomiją? Sazono
vas pasakė, kad dar labai 
anksti pranašauti apie ko
kias nors Rusijoj politiškas 
permainas ir apie suteikimą 
žydams lygių teisių.

Antras rusų ministeris 
Goremikinas labai stebisi, 
kodėl žydai dėlei karės lau
kia lygių politiškų teisių, o 
lenkai autonomijos. Jis pa
sakė:

“Aš stačiai nesuprantu, 
kuom remdamiesi, žydai kal
ba apie lygias politiškas tei
ses? Tiesa, žydai kareiviai 
šioj karėj pildo savo parei
gas neblogiau už kitus, bet 
ką gi jie kitą turėjo daryti? 
Jeigu jie būtų atsisakę ginti 
šalį, tuomet būtų buvę su
šaudyti”...

Ir taip, vienas pasakė, kad 
dar Rusijoj labai anksti sva
joti apie kokias nors politiš
kas permainas, labai anksti 
laukti kokių ten autonomijų1 
arba lygių teisių, o kitas dar 
atviriau išsireiškė: “Už ne
paklusnumą ir pasipriešini
mą — sušaudymas!”

Taigi, jūs, patrijotai, rin
kite “autonomijos” fondui 
pinigų, siųskite juos ponams 
Yčams, o jie jau mokės juos 
išleisti, “bekovodami” už au
tonomiją. O jeigu daugiau 
pinigų sudėsite, kurių neį
veiks Yčas išleisti, tuomet 
pasikvies į talką savo san- 
darbininką “batiušką” OI- 
šauskį ir “autonomija” bus 
iškepta tokia, kaip ameriko
niškas “pajus”, kurio nega
lės suėsti visi patrijotai.

Taigi, nenupulkite dva- _____________
šioj, kad Gabrys pražiopso- j rį kur kas geresnį gyvenimą,

vičiaus vardu, nes tasai se
nelis perdėm yra kontroliuo
jamas kunigų (žiūrėk ką ra
šo apie tai “Tėvynė” N. 5) 
ir priguli prie to kuniginio 
komiteto.

Draugijos ir kuopos, ku
rios nutarėte siųsti pinigus 
stačiai į Vilnių — męs jums 
sakome: apsisaugokite! Tai 
būtų baisiausias dalykas, 
jeigu Amerikos darbininkų 
sudėti pinigai eitų naudai vi
sokių klerikališkų prielaidi- 
nių ir bjaurybių.

Męs kviečiame visas drau
gijas ir visas kuopas siųsti 
aukas į Lietuvos šelpimo 
Fondą, įsteigtą Brooklyno 
seime. Tasai fondas jau pa
sirūpins, kad aukas gautų 
vargdieniai, darbo žmonės— 
o ne nutukę jagamasčiai ir 
davatkos.

Bet jeigu jūs nenorėtumėt 
vis tik siųsti aukas Lietuvos 
Šelpimo Fondui — tai nesi
skubinkite siųst jąs į Vilnių. 
Palaukite, kol ten susitvers 
tikrai bešališkas komitetas 
(o jisai, turbūt, greitai susi
tvers). Susimildami, veiki
te atsargiai, neveikite akių 
plotu. Jeigu jūs siųsit pini
gus, neištyrę kelių ir siųsit 
juos J. Basanavičiaus vardu 
— tai tų aukų jūsų broliai 
darbininkai ir mažažemiai 
nematys.

Didžiausia skaitlius pa
tenka į ten už vagystes: 
vienas už užpuolimą, kitas 
už įsilaužimą, trečias už žu- 
dystę dėl turto, ketvirtas už 
apgavystę ir tt. ir tt. Viehi 
žmonės vartoja pajiegą ir 
žiaurumą savo kriminališ- 
kuose pasielgimuose, kiti 
gudrumą ir apgavystę. Bet 
šiaip ar taip jie elgiasi, vis
gi didžioji kalinių pusė yra 
biedni žmonės, patekę į ne
laisvę jieškant duonos ne
teisingu, nedoru, žiauriu ke
liu, kada teisingojo kelio 
liepto galas liko pasiektas. Q 
jį pasiekt gali prisieit kiek' 
vienam darbininkui. Jeigu

Nei šiokie, nei tokie 
priekaištai. /

Dideliu nesmagumu per
skaitėme “Rankpelny” tūpu
sį pamokslėlį Amerikos soci- 
jalistams, kad jie, esą, labai 
suklydo Lietuvos šelpimo 
klausime. “Rankpelnis” taip 
drąsus, jog Amerikos socija- 
listus net prie liberalų prily
gina.

Tik paklausykite:
“Tai labai liūdna, bet rei

kia, pripažinti, kad jų pozici
ja Lietuvos šelpimo klausi
me nei kiek ne geresnė už 
buvusiąją Lietuvos liberalųjums neteko be darbo ilgai ici'l Nejaugi visi drau“.

Kur ini liko hn riorhn do tnvn_ 1 . J _ °but, jei likę be darbo da ture-
jote per laimę susitaupę tiek bQtų ? 0 jei ne vienodos nuo_ 

fsulaukt dai -1 mongS jej įr krįtikos bal- 
bo jei.turėjote kam jus remt sų atsįrJanda tai kodsl jų 
bedarbes laike — jus lanmn- V11„opo Rpt kelintom iš dnrhi j^uekui nematyt. Tikimės, 
mnku eali dristi tikrinti ikad bent dabar Jie atidarvs‘fa mnnZ,!akiS h' nUSt°S> kaiP L>etUVO« kad ta laime su.juo neper- i]ib ( ; k kįd j -j
siskirs, kad neprieis jis prie / nklausimo “K% dabar dalyt: j^’^ėsYos niSmetfr 
šokt nuo tilto, ar likt krimi-' PGS niekuomet ir 
nalistu?” Šis klausimas žiu
ri visiem darbininkam i akis 
ir jis vis su i 
lium susidraugauja.
su panieka žiūrime į saužu- d1™!. antra, darbininkams ji 
džius, o save dorininku skel-|vl^ai sXe^įinaj 
biame, kol mums ypatiškai 
neprisieina atsidurt ten, 
prie ko kapitalizmas veda. 
Mes visi matome ir žinome, 
kad nė saužudystė, nėkrimi- 
nališkumas pasikėsinime ant 
kito savasties nėra dori, tu
ri būt išnaikinti ir tt. Mato

gai ten vienodos nuomonės

i

siskirs, kad neprieis ji 
klausimo “Ką dabar daryt: n

nebuvo ir negalėjo būt.
“Amerikos draugai savo 

didesniu skait- aukas,sillIlėia Mokslo Drau- 
Męs bet ji neužsiima šelpi-

Į kalėjimą
Tie, kas pamena preziden

to Clevelando laikus, pasa
koja, buk tuomet buvo tokia 
bedarbė ir badas, kad darbi
ninkai tyčia darė ką nors 
blogą, kad tik patekus į ka
lėjimą. Laike Lawrence’o 
audėjų streiko irgi paaiškė
jo, jog kalėjime sėdintieji tu-
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<ad gražus žodžiai ką nors jo suteikti informacijų ir negu sunkiai dirbanti audė-
gali pagelbėti. Šioj šalyj 
dar vis manoma, kad atsilie
pimas į turčiaus sąžįnę pa
darys jį gailestingu samarie
čiu. Visas Amerikos Darbo 
Federacijos veikimas pa
remtas tuo kvailu įsitikėji- 
mu į kapitalistų geradėjys- 
tę. Vadinamoj “Civic Fede
ration” nuolat susirenka 
kapitalistai ir visas būrys 
darbo vadovų, kad susėdus 
už stalelio išrišti visus soci- 
jališkus klausimus.

Šitie apsireiškimai yra li
ga, yra kūdikiškumas Ame
rikos darbininkų judėjime.

Pražiopsota

Franeūzų buvęs socijalis- 
tas, paskui tapęs anarchistu, 
o dabar, laike karės, pavir
tęs į viršpatrijotą, ponas Er- 
ve, ėmė ir nustatė programą, 
pagal kurį bus padaryta 
taika. Jis savo programe sa
ko: -

“Alzasas - Lotaringija pri
klausys Franci j ai, Shlezwig 
— Danijai, Lenkija atsikels 
iš kapų ir taps autonomiška 
šalis, Finlandija atgaus nu
stotas politiškas teises, 
Transilvanijos, Bukovinos ir 
Besarabijos rumunai bus su
grąžinti Rumunijai, Bohe
mija bus atiduota čekams, 
Vengrija — vengrams, Ma
kedonijos bulgarai bus ati
duoti Bulgarijai, Albanija, 
Mažosios Azijos ir Epiro 
graikai bus atiduoti jų moti
nai Graikijai” ir tt. Bet, 
viešpatie, apie Lietuvą nei 
puse lūpų nepaminėta! Pa
sirodo, kad mūsų ambasado
rius nei kiek nesirūpino tau
tos reikalais ir hepainfor- 
mavo apie Lietuvą net tų

Erve Lietuvą užmiršo,
pasitikėkite ponams Yčams,'T ‘ -
Olšauskiams ir kitiems, ku-'dirbt senom išlygom. _ . 
rie dar gali “autonomiją” iš- j bedarbės laike pastangos pa
kepti,. tik tuom pačiu laiku tekt į kalėjimą irgi žymiai

bet.jai ir buvo kilęs sumanymas 
'geriau eit į kalėjimą, negu 

. Šiame

atsiminkite Goremikino žo
džius, kad Rusija dar turi 
patronų.

V. Paukštys.

auga. Vienas laikraštis pra
neša, būk viename Kansas 
valstijos miestely bedarbis 
padegė tuščią namą ir pats 
save įdavė policijai. Jis grą- 
sina padaryt da didesnį pra
sižengimą, jei paleisią jį iš 
kalėjimo. Vadinasi, jis nu
sprendė velyk turėt užtik
rintą pastogę ir 3 valgius 
dienoj kalėjime, negu būt 
laisvu, kankintis rūpesčiais 
ir badant.

Darbininkų padėjimas 
diena iš dienos vis eina blo
gyn. Maisto ir pastoges už
tikrinimas galutinai išnyko. 
Vilties ant greito sistemos 
perkeitimo žmonės pritrūks
ta. Bedarbės šmėkla juos 

jūs j priverčia arba nuo tilto šok- 
norite, kad pinigus dalintų ti ir užbaigti tuomi viską, 

draugijų. Męs ir no'arba likt kriminalistais ir 
kad ji išrinktų be- patekt į kalėjimą. Vieni da

ro vienaip, kiti antraip, ir tai

Susimildami nesiųskite 
pinigų į Vilnių 

akių plotu!

Daugelis draugijų jau 
tarė, 
siusti 
siems nuo karės 
čiai į Vilnių. Kaip girdėjo
me, tai dauguma siunčia pi
nigus pono J. Basanavičiaus 
vardu.

Ar jūs pamislijot, kas iš to 
gali būti? Padėkime, j"

nu- 
daugelis dar tariasi 
pinigus nukentėju-

Kur ir kuomet Amerikos 
lietuviai socijalistai veikė 
dėl tos vienybės? Visuoti
name Amerikos liet, seime 
jie užėmė savo poziciją ir vi
si tautininkų pasikėsinimai 
išvirti kokią tai mišrią idė
jišką košę—nuėjo vėjais. Gi 

ir žfno* tai Vr patįs krimina-. tautininkai ir vyko tan so
listai ir saužudžiai. Ir jie bu-:man P.e tiek Lietuvos selpi- 
vo dori ir galingi, kol duonos PI o reikalais ,kiek reikale ko- 
kąsnį turėjo. Bet kapitaliz- klos tai tautiškos tarybos su
mas neaprupina žmogaus tvėrimo. Dabar, po seimui, 
darbu ir gyvenimo reikmeni-1 socijalistai, esame to
mis; priešingai, jis kas kar- J4.cj.e pozicijoje, jog po- 
tas atima darbą vis nuo di-jbūdį savo klesimo judėjimo 
dėsnio žmonių skaitliaus ir 
jie atsiduria šaltyj, be pasto
gės, be maisto; jų šeimynos 
suardomos, visi žmogiškumo 
principai paniekinami.

Jei ši sistema da pagyvuos 
ilgokai, reikia tikėtis, kad 
saužudysčių ir kriminališku-

męs pabriežiame daug smar
kiau, negu kada nors seniau. 
Pas mus įvyko generalė di- 
ferencija ir tai ne todėl, kad 
męs verkėm, bet todėl, kad 
dirbom.

Kaslink pačių aukų pasky
rimo—tai nei vienas Ameri-
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mo epidemija tiek įsigalės, ^os socijalistų. laikraštis ne- 
jog su laiku gali išeiti taip, P^e to kuniginio komite-
kad didžioji žmonių pusė sė
dės ir dirbs kalėjimuose, o

to. Męs jau pasirūpinsim, 
kad tas komitetas negautų
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tik mažuma'bus liuosa. Ne- 1}ei, .C(:n^0 ls 
galima tikėtis, kad darbinin- ,(iar'3mį P M- 
kų klesa iki to kentės ir ne- 
padarys permanių, bet jei °" 1
nepadarytų, męs prie to ei- ' 
name.

Nereikia abejot, kad kiek-', 
vienas sutvėrimas nemylėtų 
laisvės. Ji brangi visiem. 
leigu ne ji, iotas daibimn’ i rodosi 
kas rūpintųsi, kovotų, varg-|1U 
tų ir skurstų. Velyk jis eitų 
į kalėjimą ant užtikrintos 
duonos ir 
mos darbininkų butai yra 
prastesni už kalėjimus, val
go jie skurdžiau, negu kali
niai. Noras būt liuosu ver
čia žmogų kovot iki paskuti
nio laipsnio. Kiekvienas 
kriminalistas žino, kad likt 
liuosu, jis turi mažai pro
gų. Jei jis eina prasižengti, 
jis yra desperacijoj; jei jis! štai kaip viskas i§si- 
rizikuoja savo laisve, jis da-'žiūri ir visai jau ne taip,kaip 
gyveno iki visų galėjimų ga-: rašo “Rankpelnis”. Drau- . 
lo. Žmonės šioj sistemoj iie- gam$ rankpelniečiams rodo- 
ka blogi, nes aplinkybės juos ?*’ riktai jie vieni dabo- 
sup-ulina- dnupelis doru ir PrinclP4 grynumo ’ — o sugadina, daugelis doių n iĄmerjkos socijalistai tik ir 
gerų žmonių verčiami yra1 • ‘
elgtis blogai, nes kitokio iš
ėjimo jie neranda. Taigi ši 
sistema gimdo blogumą, au
klėja kriminalistus, saužu- 
džius ir gerus žmones verčia 
likt blogais. Kaip da gali 
šios tvarkos šalininkai kal
bėt apie dorą, gerumą ir blo-

Su Mokslo

galutinai sutvarkyti. Akių 
plotu čia niekas neveiks. Jei
gu Mokslo Draugija išrink
tų tam tikrą komisiją,kurios 
pilnam bešališkumui Lietu

-vos Šelpimo Fondas patikė
tų—tuomet, taip bent mums 

1, Visuotino Seimo
'nutarimas reikia pildyt 
Visuotinas S. L. A. Seimas li» ani tg j k t j y

r pastoges. -Didžiu- Mokslo Di’-jl aukų ^dalins, 
tuomet L. š. F. jieškos tam 
tikrų kelių aukoms dalintu 
O kadangi, kaip dabar vis la
biau pradeda aiškėti, pati L. 
Mokslo Dr-ja aukų išties ne
dalins, tai ir Lietuvos Šelpi
mo Fondas jieškos naujų bū
dų sušelpti nukentėjusius 
nuo karės.

štai kaip viskas

Mokslo Draugija. Męs ir no
rėtume, ? 
partyvišką komisiją au
koms dalinti, bet, veikiausia, priklauso nuo žmogaus tem- 
taip nebus. Veikiausia Mok- peramento, išauklėjimo ir 
slo Draugija paves tas aukas 
taip vadinamai Lietuvos Šel
pimo Draugijai. O jeigu pi
nigus siųsit J. Basanavičiaus 
vardu, tai jau tikriausiai pi
nigai klius Lietuvos Šelpimo 
Draugijai.

Ar jus girdėjot, kad ta nybė ir prasikaltimas drau- 
drau gi ja yra rankose kuni-1 gijai. Iš kitos pusės, kri- 
gų, juodašimčių ir kitų kle- 'minališkumas dėl gyvybės 
rikališkų akiplėšų? Joje palaikymo irgi yra nedo- 
gaspadoriauja Yčas su 61-įrybė. Abu pasielgimu yra 
šausku. Visus pirmeivius negeru, bet ši sistema prie 
žmones kunigai su davat- abiejų verčia. Kadangi i li
kom išmetė laukan. Rašyto- stinktas gyvent pas žmogų 
ja Žemaitė sako, kad tas ko- yra mažai menkesnis, negu 
mitetas, gavęs pinigų, tuoj pas kitus organizmus, tad 
paskyrė 2,500 rublių “Sau- kritiškame momente di
lės” mokyklai, o 500 rublių'džiuma pasirenka krimina- 
Kauno Ęarmelitų bažnyčiai. Jiškumą, o tik mažuma sau- 

rie važinėja tos žudystę. Nors kas dieną 
>s reikalais po Lietu- girdėt apie saužudystės, te-

persitikrinimų. Kuris do
resnis pasielgimas, to irgi 
niekas negali išrišti. Saužu- 
dystė, aukavimas savęs žiau
raus priešo tikslui; nykimas 
kad priešas galėtų gyvuot 
— yra didelė žmogaus silp-

dūsauja apie vienybę ir apie 
tai, kaip parėmus buržuazi
nius komitetus.

Naujos knygos

Severos lietuviškas Kalen
dorius ir vadovas į sveikatą. 
1915 metais.

Išleista Cedar Rapids.
Kokia autonomija Lietu

vai reikalinga? .Autonomi
ja ar savy valda? Parašė J. 
Gabrys.

Leidinys Lietuvių Infor
macijos biuro N9. Kaina 10 
c. 1914 m.

Ne savo vėžėj, Violončeli
ninkas Behnke ir Kaukvaka- 

užlaikyt tam tikslui, kiek ris. Nl. Kaina 15 c. Išleis
ta “Jaunosios Lietuvos”.

Jaunieji Skrauja!... J. 
Wevssenhoffo medžioklės 
piešinys. Autorizuotas ver
timas iš lenkų kalbos. Vertė i

vadinti save doros auklėto
jais arba apginėjais, jei jie 
palaiko viską, kas tik tveria 
nedora?

Visuomenės užduotis yra 
ne tiek atskirus prasižengė
lius gaudyt, jiems kalėjimus 
statyt ir valdininkų gaujas

permainyme sistemos taip, 
kad žmogus visuomet galėtų 
turėt darbą ir gyvenimui 
reikalingus daiktus. Tuo-

progražmonių, kur
mą sustatė!

Tokiu būdu Lietuva pasi
lieka niekam nežinoma ir

pie ta dirvą, kurioje išauga 
Gabriai, Yčai, Olšauskai ir 
tt. Kalbant apie M. Yčo 
podlogą ir suvadžiojimą vi-patariama nedalvvauti jo 
suomenės (naudai savo voa- .kiose demonstracijose. Mes prisieina ponui Yčui jąja rū 
a.vi i./.i . .v-i __ «t ū v nt ys;v,4-;«

ant V. Kapsuko už citavimą 
sakinio iš “Liet. Uk-ko”, kur

Ponai, 
draugij

ia antros Kiesos u- ciaus kalimų skaitlius uz jas 
dar po 10 rublių nėr kur kas žymiau auga.

dięną. Juk tai jau reikia Kas sėdi kalėjimuos?
liškumai ir saužudystės.

A. Baisus.

K. Puida. Kaina $1.00.
Išleido “Vienybė Lietuv 

ninku”.
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BLAIVININKAMS 
LAIŠKAS.

-(Skaitytas Kupiškio “Blai
vybės” susirinkime lapkričio

2 dieną).
(Iš “L. Žinių”).

Aukščiausiuoju įsakymu 
uždrausta pardavinėti val
džios degtinė. Nerasi blai
vininko, kuris nesidžiaugtų 
ta naujiena. Vadinasi, jau 
nebejuokais vyriausybė pa
dės mums kovoti su pražū
tingąja girtybe. Be abejoji
mo, blaivybei tarpti dabar- 
čiu kurkas geresnė dirva, ne
gu pirma, kad yra buvusi. 
Tečiau, nepadauginkime, 
džiaugties, kad paskui nenu-1 
liūdus.

Męs, blaivininkai, kovoja
me netiktai su degtine,bet su 
visais svaigstamaisiais nuo
dais, kurie gaišina mūsų 
sveikatą ar dorą. Todėl mū
sų neprieteliai yra ir alus ir 
konjakai ir vynai ir visokios 
anodijos su cukrum ir visi 
kiti svaigalai, kuriuos dar 
gal išsiras žmogaus protas, 
betrekšdamas apsisvaigin
ti. Be abejojimo, dauguma 
šiųjų neprietelių jei ne atvi
rai, tai slaptai ės mūsų tau
tos sveikatą ir toliaus. Nu
laužus ragus nelemtoj ai deg
tinei, pakels galvas visokie 
alūs su savo sėbrais. Todėl 
dar daug darbelio padėsime, 
kol visai priveiksime tuos 
neprietelius.

Pačios girtybės šaknys 
dar tebėra suleistos į mūsų 
geidulius. Juk svarbiausia 
musų blaivininkų uždavinys 
ir yra tas, kad išvalius, iš
gryninus mūsų jausmai nuo 
girtybės, kad męs nebenorė- 
tumėm svaiginties. Kol tau
ta norės girtauti, tol ir męs 
turim kovoti su girtybė, su 
tuo noru pasigerti. Ir jokie 
draudimai, joki-evvyresnybes 
persekiojimai ir f

“Adomo aludė” jau mūsų 
rankose, labai pradžiugau ir 
neiškenčiu nedėkojęs užtat 
draugams su draugėms. Ge
ros arbatinės, parankiai in- 
taisytos, — tai puikus vais
tas girtybei stabdyti. Valia 
naujoji arbatinė!!

Kupiškėnai, man matos, 
turėjome apie kokią 10 vie
šų, bent du kart tiek slaptų
jų aludžių, iš Viso tokiuo bū
du apie 30. Jos mums visos 
praverzdavo, kartais gi net 
neužtekdavo jose vietų. Li- 
gišiol tose įstaigose męs ger
davom, dainuodavom, savo 
vargelius rokuodavom, su 
prieteliais pažintin įeida
vo m, šaly sušildavom, ra
mias kalbas kalbėdavom ir 

|tt. žodžiu sakant, tos įtai
gos mums labai reikalingos. 
Ir jei tiktai jose nebūtų svai
ginamas!, tai jomis džiaug
ies ’ tereiktų. Mūsų daly
kas: ją vieton pristeigti to
kiu namu, kuriuos žmonės ir 
be svaiginančių ir tvirkini
mui noriai lankytų.

Galvokime atsidėję, kaip 
tai padarius. Pirmiausia, 
reikia, žinoma, nebūti bran
gininkais, antra, tuose na
muose turi būti kiekvienam 
ramu. Geriausiai būtų, jei 
galima būtų įsteigti arbati
nių bent kokių dviejų ar 
daugiau rūšių: vienos — 
šiaip žmonėms užeiti ir su
šilti, atsigeriant pigios arba
tos, ktos gi — geresnės, gra- 

į žesnės, kur būtų, žinoma, ir 
viskas geriau bei brangiau.

■ Taip darydami, patenkinsi
me didesnį žmonių skaičių ir 
padarysime daugiau gero 
blaivybei.

Žinoma, šįmet negalėsime 
pristeigti užtenkamo skai
čiaus arbatinių, o gal negalė
tų kol kas ir jos visos, kaip 
reikiant, ir gyvuoti, nepar- 
doliodamos svaigalų, tečiau 
vis dėlto reikėtų dar bent 
kelios įsteigti kupiškėnams 

Kokios 5 arbati- 
ir dabar galėtų

i ir nuskriejo 
priešininkų žvalgytus. Dūz-

bininkę, kuri ir turėtų pri- lakstytuvas 
žiūrėti visų arbatinių ūkį. priešininkų

Tuomet būtų mūsų arbati- Rė jo sparnai, ir prieblindo- 
nėse ir ramu ir gražu ir ge- je niūksojo juodas taškas, 
ro pyrago su rūgščia ir tt. Ąš laukiau ir visomis dva- 
Vienu žodžiu, prieš mus pla- ®ios jiegomis geidžiau, kad 
čiausia darbo dirva. Tik tai sugrįžtų drąsusis lakūnas, 
draugai ir draugės, dirbkite sugrįžtų gyvas ir suteiktų 

karštai, kol'gerų žinių. Tatai buvo f ran- 
į.'cūzų lakstytuvas. Nakties 

tamsoj prabilo vokiečių ar- 
motos”.

Dėlei Waterburio ginčų

tuojau, dabar, ] 
dar nepakėlė girtybė galvos

Sudiev, mano mylimieji 
blaivininkai! Likite sveiki 
ir dirbkite mūsų tėvynėlei!

Kup. “B-vės” sk. narys.
A. Virdamas.

Kares paukščiai.
(Iš “L. Žinių”).

Kares įspūdžiai.
(Iš “L. Žinių”).

fcinigų^ ba- arbatinės, 
rimai neišnaikins ~ tos 'pra- nes tikrai 
gaištingosios girtybės, jei neblogai versties, nedaryda- 
nebus užgesytas mūsų žmo
nių noras girtauti.

Todėl atsargiai ir pama- 
tingai pasitaikime apie mū-

• sų neprietelį, apžvelgkime jį 
nuo galvos ligi kojų: kitaip, 
jis, pasinaudojęs mūsų nedo
vanotina nežinia, jo nepaži
nimu, gali, apstaisęs kitoniš
kais drabužiais paimti ant 
mūsų viršų. Vyručiai ir mo
terėles! Dabar geras laikas 
— kovokime, kad nepražūtu
me !...

Atsižinojęs, kad garsioji

Vienas rusų laikraščių 
gražiai rašo apie “karės 
paukščių” — aeroplanų dar
bus.

“Rudens dangus apgobtas 
pilka debesų marška. Sinluk- 
kaus lietaus lašai varva, ta
rytum, paniurusios gamtos 
ašaros. Viršuje sodžiaus pa
stebimi dūmų kamuoliai — 
sprogsta nčių j ų šrapnelių 
pėdsakai.

Pilkųjų debesų bangose 
■pasirodo juodas taškas. Va
nagas? Aras? Tik gaudžia 
kokio - tai didelio paukščio 
sparnai. Dabar , jau supra
tau—aeroplanas. Nežinau, 
ar tai anglų lakstytuvas ar 
vokiečių Aviatik? Sunku ir 
atskirti vienas nuo kito. 
Lakstytuvas nusileidžia že
myn ir aš aiškiai matau di
delį vokiečių karės aeropla
ną—po 1 aksty tu vo sparnais 
nupieštas didelis juodas kry
žius. Aš laukiu. Dėlko M 
nešaudo priešininkų žvalgo? 
Ar-gi jau francūzai duos 
ramiai skrajoti? Lakstytu
vas be baimės nusileido že
myn ir pasisukęs grįžta at
gal. Štai dešiniuoju upės 
krantu pasigirdo pirmojo 
šūvio garsas. Šovinys su
zvimbė ore ir kamuolys dū
mų ištirpo debesyse. Avia
tik skubiai lekia linkui vo
kiečių pozicijų.

Bet aš nudžiugęs klausaus, 
kaip tankiai pradėjo gausti 
armotos. šoviniai sprogsta 
ties lakstytuvo sparnais ir 
tik, tik nekliudo mašinos. 
Jis sukinėjasi, skraido ir

mos draugijai pragaišties. 
Nepamirškime, kad jei pri
steigsime daugiau arbatinių, 
tai galėsime jau kaip rei
kiant užvesti ir jų ūkį. Tu
rėdami daugiau arbatinių, 
galėsime įsteigti gerą duo- . . _ _ . 
nes bei pyragų kepyklą, [stengiasi, pabėgti nuo fran- 
rūgšties, dešrų ir kitokias cūzų.šovinių... Ar-gi.lemta 
mūsų reikalui būtinas dirb-.iąni išsprukti? Aviatik nu- 
tuves. Tiktai padidėjus lėkė. Sutirpo pilkuose rū- 
kaip reikiant arbatinių ū- kuose.. Mano širdyje gema 
kiui, galėsime laikyti bent piktis ir nusiminimas... 
vieną tikrai mokantį ir iš-
maminti darbininką ar dar- lės laidos pakilo francūzų

Ar-gi lemta

rū-

Ir tą pačią dieną ant sau-

Ir traukiniu važiavau, 
arkliais keliavau,!r pėksčias. 
Savo motinos, seselių norė
jau atlankyti. Po ilgos var
gingos kelionės pasiekiau 
savo namus. Nebepažinti jų! 
Trio bos be stogų, tvorų nė
ra, net nei mietų nelikę, so
de medžiai arklių apgraužti.

Sveikinuos su saviškiais. 
Nebe tie. Į tą trumpą laiką 
taip staiga atsimainė. Ma
tuse žymiai paseno,sesers iš
džiūvo, išblyškę jų veidai.

Raminu, tvirtinu, kad nė
ra ko liūsti, nes miestuos su
sitvers lietuvių draugijos, 
kurios ir suteiks dėl karės 
nuken tėjusiems pašelpą. Ne
džiugina juos tos žinios.

—Toki mūs turtai, toki ir 
nuostoliai, net žmogui geda 
pasisakyti. Ir kam rūpi mūs 
vargšų likimas?...

Sušilęs pasilsėjęs einu į 
’aukus mūšių vietų pažiūrė
ti. Pliki išarti dirvonai juo
duoja. Duobių duobės, išil
gai, skersai iškasti ravai, ap
kasai. Daugybė sušaudytų 
arklių barkšo. Varnos pul
kais juos apspitę lesa. Šunes 
riedamies — pjaudamies 
valkioja kaulus. Ir iš kur to
kia daugybė šunų atsirado?!

Čia-pat netoli “brolių ka
pai”. Greitomis padarytieji 
mažytėliai kryželiai vien be- 
liūdyja, kad žmonės pakasti. 
Žmonės... be vardų, pavar
džių—kryželiai be parašų...

Nyku!...
Iš “anapus” iš “priešo” ša

lies žmogus atvažiuoja. Pri
siartino prie manęs. Susto
ja, žiūri į mane, ilgai žiūri ir 

’ tyli.
—Nei aprašyti, nei žmogui 

‘ apsakyti negali Mas ten da
bar dedas, rodydamas bota
gu Prūsų linkui— taria jis, 
visi, kas tik gyvas, bėga iš 
ten. Namai tušti, langai ap
kalti, bet keno tai beširdė 
ranka atlupo viską ir ką tik 

• rado sulaužė, sunaikino,
(Tąsa ant pusi. 7).

ir

S. L. A. 11 kuopa Waterbury, Conn., per 
pereitą susirinkimą nutarė duoti pasiaiški
nimą kaslink reikalų mūsų su muzikos pro
fesorium p. M. Petrausku, apie kurį p. J. 
Prūselaitis net kelias korespondencijas yra 
jau parašęs. Ir nei viena tų korespondenci
ją su teisybe nesutinka, tik vien asmeniški 
užsipuldinėjimai ant narių S. L. A. 11 kuo
pos. Taipgi “Laisvės” No. 96, 1914 m., p. J. 
Prūselaitis griežtai tvirtina, kad kuopa nu- 
skri audus p. M. Petrauską, su pridėjimais 
(Nesuprantama. Red.), kad jis žinąs vis
ką, kaip 11 kuopa tarėsi su vietine Teatra
liška draugija”, kad ką tokio suruošus S. L. 
A. seimui, kad nuo p. M. Petrausko nupirko 
“koncertą”, o pinigų neužmokėjo, prie to už 
apsiskelbimus programuose ir devynes ga
lybes surinko, bet nieko nedavė p. M. Pet
rauskui ir 11.

Ir pats p. M. Petrauskas tą tvirtina. 
Taigi, kad atitaisius nesusipratimus ir ne
teisingus užmetinejimus kuopai ir neku- 
riems kuopos nariams, tai kuopa paduoda 
čia pasiaiškinimą, kaip buvo tartasi tuomet 
su p. M. Petrausku.

11 kuopai ruošiantis prie S. L. A. seimo 
pasitikimo, tapo išrinkta komitetas, kad 
tuomi reikalu rūpintųs, ir apie atliktus dar
bus pranešdavo kuopos susirinkimuose, kur 
buvo priimami arba atmetami.

Tai]) tai buvo ir su p. M. Petrausko “Bi
rutės” vakaru, kur pasiūlymas, kad kuopa 
ontų ant savęs perstatymą, buvo atmestas, 
tik buvo nariams patarta, kad pagelbėtų, 
kas kuom gali p. M. Petrauskui tame rei
kale.

O kaslink tarimosi su vietine Teatrališ
ka draugija, kuopoj nebuvo nei kalbos. To
kį pasitarimą turėjo T. M. D. 5 kuopa, o ne 
S. L. A. 11 kuopa, kaip tai p. J. Prūselaitis 
tvirtina.

Taipgi surinktus pinigus už apskelbi
mus seimo programuose kuopa to nežinojo, 
kad p. M. Petrauskas dalies reikalaus iš 
viršminėtų pinigų, nes jis iškalno to reika- 
'avimo nestatė. Taigi kolektoriai, kurie bu
vo paskirti iš kuopos ir rinko dėl kuopos.

mas, taip save įpainiojo, kad man užteko 
tik cituoti jo paties žodžius ir buvo aiškus jo 
puolimas.

Kad Povilaika iš to liūgynodšklampoti 
nebeįstengė, tai palindo po S. L. A. ll-tos 
kuopos skraiste ir bando įkalbėti, būk aš S. 
L. A. 11 kuopą šmeižiąs, o tuo tarpu, nė aš, 
nė p. M. Petrauskas su S. L. A. 11 kuopa nie
ko bendro neturim ir nėra už ką ją šmeižti. 
Tačiaus S. L. A. 11 kuopa, beteisindama 
Povilaika, būk ji Povilaikos neįgaliojo vesti 
jokių dalykų link Birutes ir koncerto nu- * 
pirkimo, o minėtas derybas Povilaika vedė, 
tuomi jį, Povilaika, dar labiau apkaltina. O 
jeigu 11 S. L. A. kuopa nieko neįgaliojo ves
ti derybas su p. M. Petrausku link augščiaus 
minėtų dalykų, tai jai, kuopai, nėra reikalo 
kištis į minėtą incidentą p. Povilaikos su p. 
Petrausku. Bet kad pp. Povilaika, Žeman- 
tadskas ir Mikelionis, tai 11-tos S. L. A. 
kuopos pilioriai, todėl nesunku savo asme
niškiems tikslams S. L. A. 11 kuopos firmą 
panaudoti.

štai, 11 S. L. A. kuopa ypatcje p. Mike
lionio save įsipainioja. — “Su koncerto nu
pirkimu kuopa svarstė ne pirkti koncertą, 
tik paskirti dalį pelno p. M. Petrauskui už 
pasidarbavimą laike to vakaro”. Jeigu kuo
pa minėto koncerto nepirko, tai aišku, kad 
minėtas koncertas buvo savastis p. Petraus
ko; tad kokią tiesą turėjo kuopa skirti p. 
Petrauskui dalį pelno iš p. Petrausko savas
ties? Kokią tiesą kuopa turėjo pasilikti ar- 

• ba pasisavinti kitą dali pelno iš minėto kon- 
1 certo, t. y. iš p. Petrausko savasties?

P. Mikelionis sako, būk aš šmeižiąs S. 
L. A. kuopos narius. Jeigu S. L. A. kuopa 
nenori, kad jos nariai būtų šmeižiami, tai 
pirma tegul pasižiūri, ar minėti nariai neuž
sipelnę kritikos savo darbeliais, kaip antai 
p*. Mikelionis dėlei sufabrikavimo konko- 
lauskijados; to paties Mikelionio buvo pa- ' 
rašyta korespondencija, šmeižianti p.Matą, 
po svetima “Lazausko” pavarde. Pagalios 
dabartinis pp. Povilaikos ir Žemantausko 
iškirtimas šposo p. Petrauskui. Jeigu kuo
pa atras, kad minėti pasielgimai šmeižia jos 
garbę, tegul kuopa apsivalo nuo panašių 
ypatų. J. S. Prūselaitis.

Europos kapitalizmas, kuris ligsiol buvo paremtas ant durtuvų, po šiai karei turės žlugt.

P. tik po seimui pareikalavo sumos apie 
$100 nuo pp. A. J. Povilaikos ir J. Žeman- 
tausko, kaip žinoma, toks Į). M. P. reikala
vimas buvo netiesotas, nes viršminėti asme
nys neturėjo tiesos, kad kuopos turtą kam 
dalinti, prie to dar p. A. J. Povilaika nebu
vo nei kolektorių komitete, nors ant jo dau
giausia užsipuola kaip p. M. P. taip ir p. J. P.

Su koncerto nupirkimu. Kuopa svarstė 
nepirkti koncertą, tik paskirti dalį pelno p. 
M. Petrauskui už pasidarbavimą laike to 
vakaro, bet niekas nežino, kiek to pelno bus 
iš kalno. Antra, buvo kalbama, kad jeigu p. 
M. P. turėtų deficito arba mažą pelną iš “Bi
rutės” vakaro, tai kad.paskyrus visą pelną 
nuo koncerto p. M. P. ir tuom viskas užsi-

Po seimui kuopos susirinkime p. A. J. 
Povilaika ir p. J. Žemantauskas pranešė, 
kad p. M. P. reikalauja pinigų už koncertą ir 
puses iš apskelbimų seimo programe, tat 
kuopa užklausė, ar p. M. P. turėjo deficito 
laike perstatymo “Birutės”. Komitetas at
sakė, kad p. M. P. sakes, tai ne kuopos da
lykas, kad ir jis būtų uždirbęs tūkstančius.

Tat kuopa paskyrė tris narius, kad su
sižinojus su p. M. Petrausku, kiek jis reika
lauja iš kuopos pinigų,, ir kad daug maž iš
duotu atskaita iš “Birutės” vakaro. To 
kiek laiko kuopos susirinkime buvo perskai
tytas p. M. P. laiškas su reikalavimu $95.00, 
kad kuopa išmokėtų. O iš “Birutės” vakaro 
pilnos atskaitos neišdavė, tik iškaščius pa
žymėjo. Pagaliaus, kuopa nutarė savo pri
žadėjimą išpildyt, t. y. paskyrė ne tik ką pu
sę pelno, bet pusę įeigos, $25.00, nuo koncer
to, o'su antra puse $25.00, kuopa apmokėjo 
to vakaro iškaščius su pridėjimu. Ir tą nu
tarimą kuopa pasiuntė p. M. P. laišku, kad 
jis paskirtą sumą atsiimtų iki 1 d. sausio 
1915 m. Tokiu būdu kuopa apgailestauja, 
kad p. M. P. reikalavimų nestato iš kalno 
pirm pradėsiant veikti.

Varde L. A. 11 kp. p rot. raštininkas
J. Mikelionis.

Nuo “Laisvės” red. Užbaigiame tas di
skusijas. “Laisvė” buvo bešališka, duoda
ma vietos abiem pusėm. Mums pilnai pa
aiškėjo, kad S. L. A. kuopai nereiktų kišties 
į tą dalyką. Tai pp, Povilaikos ir Žeman- 
tausko reikalai. Jie prisivirė košės — tegul 
ją ir išvalgo. Kokiu būdu — tai jau ne mū
sų reikalas.

Kuopos sekretoriaus p. Mikeilonio raš
te daug neaiškumų. Tūlas vietas ir per
pras! negalima, nors vieną-kitą mažmožį re
dakcija ii- pataisė, šiaip ar taip, bet jau nuo 
tokių “raštininkų” kuopa turėtų saugotis, 
nes jie daro netik sau pusėtiną gėdą. Sekre
torium negali būti žmogus, negalįs sudava- 
dyti kelių minčių.

Be viso to, yra dar labai liūdna, kad 
varde kuopos leidžiama kalbėti ypatai, apie 
kurią yra susidariusios tam tikros, labai 
kompromituojančios tą ypatą nuomonės. 
Netoli ėjus, juk tasai pats Mikelionis, prisi
dengęs visai nesančia Waterbury kokio tai 
Lazausko pavarde, rašė korespondenciją, 
kad hpšmeižus jam nepatinkamą ypatą. Tą 
podlogą darant jį pavyko sugauti ir eksper
tas patvirtint) įtarimų teisybę.

Ir * tokis žmogiukas kalba kuopos 
vardu?

VIENNOS KONGRESAS.
(Iš “Liet. Žinių”).

MANO ŽODELIS.
Pasiaiškinu prieš S. L. A. 11 kuopą, ku

ri daro man užmetimus per p. J. Mikelionio 
asmenį.

Aš, kaipo reporteris, sugaudęs žinias 
apie p. M Petrausko prietikius su p. Povi
laika, reikale “Birutės” programo bei mo
kinių koncerto, pasiunčiau “Laisvėn”. P. 
Povilaika pasijuto neva įžeistu ir pasiuntė 
“Laisvėn” pasiaiškinimą. Bet, besiaikšinda-

100 metų atgal po Napoleono karių ir re
voliucijų 1814 m. buvo susirinkę Viennoje 
valstybių atstovai tvarkyti Europos valsty
bių sienoms, pravesti jų riboms.

Tas tvarkymas, matomai, nebuvo vy
kęs, jei valstybių nesusipratimams ir po to 
galo nebuvo: juk dabar kaip tik mūsų aky
vai zdoje eina kova, kuri žymiai išmainys 
Europos žemlapį.

Minėtasai kongresas pamynęs buvo po 
kojų tautų reikalus. Taip, francūzų ir kata
likų Belgija vietoj Francūzijos, sujungta ta
po su svetima jai pagal tautos ir tikybos 
Olandija. Vokietija išdraskyta, Italijos 
žemės atiduotos Austrijai, svetimai savo 
dvasia Ir kalba.

Tos jungės nebuvo stiprios ir pasto
vios; kruvini istorijos lapai rodo, kaip tau
tos ir valstybės draskėsi ir traukėsi uždėtus 
joms pančius.

Šių dienų karė — tai irgi viena 
kusiųjų to kongreso pasekmių.

nevy-
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KnuT Gamsun.

KARŽYGIS.
Wl. Berenstamm.

Apgynimų karštyje
(Verte švenčioniškis).

MOTERIMS
(Pabaiga). <

Mergina pažvelgė į jį ir išmetė iš rankų 
lazdelę.

— Jūs mane kirtot, bet tai niekis. Kirs- 
kite dar sykį, nes man labai malonu.

Mergina nuleido galvų ir greitai nuėjo 
j savo kambarį.

Ant rytojaus jinai neišvažiavo. Jiedu 
vaikštinėjo po apielinkes, žiurėjo vanden- 
puolį ir prieplauka. Kaip viskas persimai
nė! Jinai niekados nevažiuotų pas tų žmo
gų, kurio jau nemyli, jeigu ne tėvas. Bet 
jinai tuojaus sugrįžš, jinai tuojaus atva
žiuos. Ir jinai ištiesė karžygiui savo ranką.

— Aš sykiu su jumis važiuosiu, — tarė 
jis, — rytoj aš paskui jus išvažiuosiu. Iki 
pasimatymo, mano vienatinė meilė!

III. •
Dabar įstojo laikas, kaip ir visuomet po 

tokių atsitikimu: labai trumpas laikas, tik 
1 keliatas valandų, kaip jis vaikščiojo apim

tas kokio.tai svaigulio, nieko daugiau nema
tė, nieko daugiau negirdėjo, apart savo my
limosios. Jinai gi siuntė jam telegramas 
veik kas valandų, rašė laiškus ant labai kve
piančios popieros. Jis skaitė tuos laiškus 
su nepaprastais jausmais ir jo siela džiau
gėsi.

Valandos bėgo. Kodėl gi jis paskui jų 
nevažiavo? Jis buvo beprotiškai laimin
gas ir vis atidėliojo savo kelionę. Jau pras
linko dvi dienos, o jis vis dar neišvažiavo, 
nes negalėjo persiskirti su tais laiškais, ku
riuos jinai jam siuntinėjo. Ir kodėl tų laiš
kų tiek daug? Pirmieji laiškai jam už vis 
brangesni. Tiesa, nors visi buvo meilus, 
bet jau jie pradėjo perdaug tankiai ateiti.

Vienų vakarų, kada gavo nuo mylimo
sios laiškų, paliko neatplėšęs iki rytojaus. 
Labai keisti apsireiškimai: kodėl jis tuojaus 
neatplėšė ir neperskaitė? Ant rytojaus, ne
siskubinant, atplėšė laiškų, perskaitė ir nu
ėjo žemyn.

Valgykloj jis pamatė moterį, apsiren
gusią keliauninkės drabužiais. Jinai ir jos 
sankeleivė kų tik atvažiavo; jinai buvo ak 
tore; tai buvo daili, jau**a ir linksma mer
gaitė. Į čia atvažiavo su savo motina.

Jis nusiėmė skrybėle ir pasveikino. Ji
nai nusišypsojo ir linktelėjo galva. Jos šyp 
sa buvo rausva. Jis jau rengėsi išvažiuoti 
bet dar pasiliko. Ar tik jau ne likimas? Jis 
pasinaudojo pirma proga, kad pasiūlyt savo 
patarnavimus. Jis norėjo jai parodyti visas 
apielinkes. Jiedu susitarė eiti apžiūrėti 
vandenpuolį ir prieplauka.

JLS atėjo į paskirta vietų labai anksti. 
Lietus lijo smarkiai ir jis karžygiškai, ant 
atviro oro, laukė. Tai niekai, ramino pats 
save, aš labai laimingas, jeigu sušlapsiu, tai 
visgi del josk

Jis laukė dvi valandas, o jos vis dar ne
buvo. Ant galo atėjo jos motina, ir tarė:

— Duktė prašė pasakyti, kad jinai ne
ateis, nes būtinai turį užeiti pas savo pažįs
tamus.

Senei visai neatėjo mintis paklausti, ■ 
kiek laiko jis čia stovi, ar nesušlapo, o gal ii 
persišaldė.

Sugrįžęs į viešbutį vaikščiojo kampas 
iš kampo ir vis laukė, kada jinai sugrįžš. 11 
kaip ilgai nesugrįžta! Ir kų jinai veikia pas 
tuos savo pažįstamus?

Jau vėlus vakaras ir jis turėjo eit gult 
nepasimatęs su ja. Kada jis atgulė, tai mie 
gas nuo jo bėgo ir jis vėl užžiebė šviesa 
Galva buvo sunki, jis žvalgėsi po kambarį.

Jis išgirdo, kaip apačioj durįs atsidarė 
Palaukęs valandėlę, apsirėdė. Jis žinojo ak 
torės kambarį ir ten nuėjo. Jinai buvo na 
mie ir girdėjosi, kaip vaikščioja po kamba
rį; bestovint jam prie durų,kurios prasivėrė 
ir pasirodė jos nuoga ranka padedant kori 
dory savo batus, paskui vėl durįs užsidari 
ir jis išgirdo, kaip jas užrakino. “Laba 
nakt, labanakt, mano mieloji 1” šnabždėjo ji: 
ir tuojaus atsiklaupęs pradėjo bučiuoti j m 
batus. Jis davė sau prižadų, kad ant ryto 
jaus užbaigs viskų, prisipažįs meilėj ir per 
galės, o jeigu nepergalės, tai nusižudys.

Bet ant rytojaus aktorės kambarys bu
vo tuščias; jinai anksti ryte, su motnia, iš
važiavo. Jis nubėgo pas viešbučio savinin 
ką klausti, kur jos išvažiavo. Savininkas 
palakė, kad išvažiavo į artimiausį miestą 
kuris randasi žiemiuose. Tą patį rytą 
bficierio duktė jam rašė, atvažiuok į pietus, 
ha viskas žydi!

Bet jis stačiai nuvažiavo į žiemius.

Aš vėl imu plunksną į rankas. — Prade
du advokato užrašus...

1901 metais, 4 d. kovo, ant Kazaniaus 
pleciaus buvo sumušta jaunuomenė. Sykiu 
su daugeliu kitų ir aš pasirašiau po reika- 
vimu, kad kaltininkai sumušimo būtų pa
traukti atsakomybėn. Mane už tai ištrėmė 
iŠ Peterburgo. Per penkis metus aš nieko 
negulėjau veikti.

Jokio užsiėmimo, jokio darbo neturiu. 
Norėdamas užpildyti tą spragą, pradėjau 
užrašinėti advokato įspūdžius ir užvardijau 
juos “Už teisybę”. Tie užrašai pirmiau til
po žurnale “Ruskoje Bogatstvo”, o vėliau 
mano išleistoj knygoj.

Šie užrašai bus kaip ir tąsa tų užrašų. 
Vienok jie visai skirtingi...

Begyvendamas Poltavos gubernijoj, 
kaipo administratyviškai ištremtas, visgi 
gavau progą dalyvauti apgynime tos pačios 
gubernijos valstiečių, kurie buvo apkaltinti 
ugrariškame sukilime. Dirbau čielą mėne
sį, nes buvo 1015 apkaltintųjų; reikėjo juos 
išklausinėti, prisiėjo su jais po kelias va
landas kalbėti, tie visi įspūdžiai, tas visas 
darbas permainė visą mano gyvnnima. Ka
da aš sugrįžau į Peterburgą, tai vėl buvo 
prasidėjus čiela eilė politiškų bylų. Aš nu
važiavau Jakutskan ginti vieną politišką. 
Sugrįžtant, Krasnojarske buvo didelis pro
cesas ir aš ten papuoliau. Buvo surasta ne- 
legališka spaustuvė, įkurta slaptosios poli
cijos agento Boisovo... Tas viskas laike 
teismo į aikštę iškilo... Net prokuroras ir 
tas buvo pergalėtas... Kaip tik užsiėmiau po- 
ciškomis bylomis, aš pamačiau, kad tas dar
bas man tinka... Ir aš pasidariau grynu po
etiškųjų apgynėju... Pirmiausia aš išėjau 
ginti Peterburge darbininkų. Paskui atsi
rado ir daugiau dalykų. Tas viskas buvo iš
tikimų, teisingų rankose ir aš ramiai žen
giau nuo darbininkiškos praktikos ant pla
tesnio kelio... Ir vėl praslinko penki metai. 
Bet kaip viskas persimainė! Ir ko man ne
prisiėjo išvysti ir išgirsti, ir ko neprisiėjo 
pergyventi per tą laiką!... Tankiai prieida
vau prie to, kad norėdavau visai mesti į ša
lį advokato užsiėmimą. Bet negalėdavau. 
Jau perdaug tampriai buvau surištas su ad
vokatūra. Rašyti užrašai? — Tas darbas 
7isai nerūpėjo, nes buvo daug svarbesnių 
dalykų...

20 d. spalių 1907 m. Teismo Rūmų vi
suotinam susirinkime atėmė man ant 6 mė
nesių advokato tiesas. Atėmė už tai, kad aš 
gyniau Mankovskį! Atėmė už tą bylą, kuri 
man buvo neapsakomai brangi!...

Mankovskis buvo nuteistas mirtin. Ne
kaltą žmogų norėjo pakarti. Tuom tarpu, 
jį teisė toks teismas, kurio pirmininku buvo 
>’6nerolas K., žmogus, sergantis proto liga 
r tuojaus po teismo pasodintas į bepročių 
lamą, kuriame ir dabar randasi. Laike 'vienas nori “gudriau” pasa- 
teismo buvo peržengta daugybė juridiškų' stengiasi
teisių. Męs, apgynėjai, bijojom, kad mūsų jūd^arbe įgijus. SUga VOt1’ 
ipeliaeija bus atmesta ir nuosprendis išpil- Ant rytojaus ' sueina tie 
lytas, nes jį nuteisė karės teismas neva už patįs vaikinai ir pradeda pa-

> šakoti apie savo darbus, ati- 
Aš nuvažiavau pas policmeisterį dengdami vienas kito pas

laptis. Tuomet išjuokia mer
ginas, kaip tik kas išmano. 
Jeigu į Argentiną atvažiuo
ja ir dora lietuvaitė,bet išsyk

_ >, tai 
tos, sulaukę nedėldienio,

. tempia ją pas savo pažįsta
mus, kur galima “linksmai” 
laiką praleisti. Iškarto do
ra mergaite piktinasi tokiais 
pasielgimais, bet greitai ir 
jinai prie tekios tvarkos pri-

REDAKCIJOS . 
ŽVILGSNIS.

Paprastai sakoma, kad 
moterįs nesinaudoja ar ne
moka naudo ties joms sutei
kiamomis politiškomis teisė
mis. Betgi, statistika visai 
ką kitą rodo. Šalyse, kur 
moterįs neturi balsavimo 
teisių, politiškas veikimas 
veikimas yra daug menkes
nis, palyginus su šalimis, 
kur mcjterįs jau turi politiš
kas teišes.

Pavyzdžių gali būti sekan
čios Amerikos valstijos. A- 
rizonoj, 1912 m., kuomet mo
terįs dar nebalsavo, išviso 
laike gubernatoriaus rinki
mų dalyvavo balsavime 23- 
722 vyrų. O 1914 metais, 
kuomet moterįs balsavo, bal
suotoju skaičius pakilo iki 
51.007/

Kansase, 1912 m., mote- 

365,444 vyrui balsai. 1914 
m., moterims balsuojant, pa
duota jau 530,000 balsų.

Oregon, 19 L2 m. balsavo 
137,040 balsuoltojų, 
m. jau 210,566.

Califernijoj, laike pasku
tinių generališkų rinkimų, 
kuomet dar tik vyrai balsa
vo, paduota 385,713. O lai
ke gubernatoriaus rinkimų 
1914 m. balsų buvo jau 926 
686. Vadinasi, moterįs bai
siai pakėlė baisuotojii skai
čių.

o 1914

BERISO, F. C. S. AR
GENTINA.

Vietos lietuvaičių labai 
liūdnas padėjimas. Daugu
ma iš jų tarnauja pas Rusi
jos žydelius, o nekurios ir 
pas kitataučius. Tarnaičių 
padėjimas visur blogas: dar
bo valandos labai ilgos, la
vintis visai laiko nepalieka. 
Sulaukę nedėldienio, ateina 
pas šeimyniškus lietuvius, 
kad praleidus laiką ir pasi
dalinus mintimis su savo 
draugėm. Suprantama, kur 
ateina merginu, tai ten susi
renka ir vaikinų, atsineša 
rudžio, bonką degtinės ir 
prasideda įvairios kalbos: 
vieni pasakoja apie ' nelai
mingą gyvenimą, kiti perša
si, treti jau “sugertuves” 
geria, ketvirti ir “meiliškus” 
dalykus atlieka. Kalbos ei
na košlykščiausios, nes kiek-

kėsinimąsi ant policmeisterio Buligino gy
vasties....
įrašyti, kad jis pats prašytų karės apygar- 
los viršininko nesulaikyti mūsų apeliacijos 
r tuom užlaikytų Mankovskio gyvastį. II- 
*ai kalbėjomės. I
int stalo buvo revolveris. Jis skundėsi ant 
savo likimo. Aš jį kalbinau paduoti karės 
įpygardos viršininkui prašymą, priminda- 
nas čielų eilę visokių nuotikių ir ant pabai
dos pasakiau: “Jeigu jūs paduosit tokį tei- 
dngą prašymą, tai į jus pradėtų visai kitaip 
žiūrėti patįs kairieji ir tuomet nereiktų re- 
zolverį ant stalo laikyti”.

Policmeisteris buvo švelnus ir pasakė, 
kad pasikalbės su kitais viršininkais ir tuo- 
net praneš per telefoną. Gavau atsakymą, 
<ad prašymo neduos... Apart to, kada Man- 
covskis buvo nuteistas mirtin, atėjo pas ma- 
ie vienas darbininkas ir pasakė, kad Man- 
-.ovskis visai nekaltas, nes jis šovęs į polic
meisterį. Darbininkas prašė patarimų, ką 
labar turi daryti, kad išgelbėjus nekaltai 
mteistų žmogų... Aš jo nesulaikiau ir apie 
;ai nepranešiau policijai, bet laike apeliaci- 
jinio teismo pasakiau teisme, kuomet išėjau, 
kaipo liūdninkas. Mankovskį išteisino. 
Jane patraukė atsakomybėn. Prokuroras 
ipkaltino, būk aš, kalbėdamas su policmeis
teriu, grųsinau jam revolveriu. Taryba vien
balsiai mane išteisino. Tuomet prokuroras 

dė mane visuotinam departamentų

sugalvoti,

Ant rytojaus sueina tie

Policmeisterio kambaryį pakliūva pas drauges

(.usirinkimuL Jis mane skundė, 
! . J (Toliau bus).

kodėl

tis, kaip jos draugės.
Nuo doresnių vaikinu, ku- 

rie neatsineša rudžio ir deg
tinės, vietos lietuvaites visai 
šalinasi. Reikia pastebėti, 
kad yra ir tokių vaikinų, 
kurie galėtų merginom su
teikti apšvietus, galėtų jus 
lavinti, bet jie , tuo neužsi 
ima; daugelis;pasako, kad 
jos nemoka apsieiti, nemoka 
apsirėdyti, neturi gerų dra
panų ir man gėda sū tokiom 
vaikščioti. Už tai vaikinai 
verti didelio papeikimo.

Man rodosi, kad męs pri
valome rūpintis ir vietos lie
tuvaičių reikalais. Nors tas 
darbas nėra lengvas, bet vis
gi pradėjus darbuotis, gali
ma būtų kų nors nuveikti.

Taipgi tūrėtų pasirūpinti 
ir tie lietusiai, kurie turi oi-

pas

NAUJIENOS
ginų, kad davus joms nors 
Kiek apšvietus. Galima bū
tų užkviesti doresnių vaiki
nų, kurie vietoj rudžio, atsi
neštų knygų, laikraščių ir 
paskaitytų. Jeigu tik vyrai 
bei vaikinai pradėtų rūpin
tis, tai ir tarp lietuvaičių su
sipratimas pakiltų.

J. V id u kietis.

PATERSON, N. J.
16 d. sausio šv. Onos 

draugystė apvaikščiojo de
šimties metų sukaktuves sa 
vo gyvavimo. Kalbėtojum 
buvo kun. švagždis. Apie j( 
kalba nėra ko ir minėti, nes 
nieko gero nepasakė. Visa 
kalba susidėjo iš biblijos i) 
kitokių pasakų. Išsyk bu ve 
pasakęs, kad moteris, toki 
pat žmogus, kaip ir vyras 
bet paskui prirodė iš Maįžit 
paliktų užrašų, jog moterų

.luotą vyro globon ir turint' 
visados pasilikti toj globoj 
Paskui vėl sakė, kad vieša 
vyras moterį valdo, o slapta' 
.ijU’i is vyrą valdanti ir tuo- 

inus “1‘akta‘s” pr;rodė, kad 
Jieva nuskynė vaisiu ir davė 
Adomui, kuris nesipriešino 
ir valgė. Ant galo padarė 
’.švedimus, kad moterįs bu
vo, yra ir pasiliks vergėmis. 
Už tokius išvedimus moteris 
pradėjo rankomis ploti. Pa
sirodo, kad joms patinka 
vergauti.

publiką užduoti kiaulini:/ 
Iš publikos buvo užklaus' 
kaip jis žiūri į sufragisL 
Kunigas pasakė, kad mot 
rims reikia teisi'!., J.” ne te. 
kiu. kokių suf : ; į eik;
lauja. Tuomet publika pra

‘’iškintu, kokiu teisiu mo 
terims reikalinga ii’ ko su 
fragistės turi reikalauti 
Kunigas atsidūrė keblam 
padėjime ir nežinojo ką pa 
sakyti. Bet čia atsirado iš
gelbėtojas p. Norkus, kuris 
tuojaus pakišo madas. Ku
nigėlis pasigriebė tą žodį il

dosi, kad So. Bostone yra už- tų,,šaltų ryžių, įdėti vieną . 
tektinai progresyviškų mo- smulkiai. sukapotą cibulį, 
terų bei merginų ir tokia biskį pipirų, druskos, žiū- 
kuopa galėtų kopuikiausiai .rint pagal skonį ir šaukštą 

sviesto. Dėl minkštumo ga- 
’Gėda So. Bostono mote-'Įima įdėti sriubos, jeigu yra, 

1 o jeigu nėra, tai vandens ar 
pieno, išmaišyti taip, kad 
pavirstų į tešlą. Tada iš tos 
tešlos padaryti apskritai 
plokščius katlietus, pamir
kyti kiekvieną išplaktuose 
kiaušiniuose, pavolioti duo

I HllilUUSt 11U1LUUOC gilinai LU“ 

I ri būt padaryti iš sudžiovin
tos, baltos duonos) ir kepti 
karštuose taukuose, giliame 
inde, taip, kad katlietai tau
kuose paskęstų. Turint tam >.,. 
tikrą dratinį krepšį, katlie
tai įdėti į jį ir įleisti į tau
kus. ’ Kada katlietai paru
duoja, tuomet iškeliama su 
krepšiu. Taukai nuo jų nu
bėga, o katlietai pasilieka 
nesusilaužę. Be krepšiuko 
kepant, reikia žiūrėti, kad 
nesusilaužytų. Išimti iš 

' taukų reikia su tam tikru 
sietiniu šaukštu.

Darbininke.

gyvuoti.

rims ir merginoms, kad jos 
taip apsileidusios.

M. Stalioris.

WILMERDING, PA.
Mūsų miestely nemažai 

randasi lietuvių, bet mūsų . . . 4
noterįs iki šiol nieko nevei- uliniuose miltuose (miltai ta
ke. Pradėjus tarp moterų I 
zaryti agitaciją, 31 d. sausio 
susirinko būrelis moterų ir 
sutvėrė moterų draugystę 
‘Laisvę”. Draugystė sutver
ta ant laisvų pamatų, ir prie 
jos galės prigulėti be skir- 
umo pažvalgų ir tikėjimo, 

kurios tik lietuviškai kalba.
Į valdybą įėjo šios ypatos: 

pirmininkė O. Valentukonie- 
'ė. pagelbininkė P. Kava- 
.duskienė, finansų raštiniu- 
ko O. Kundrotavičienė, pro- 
.rkulų raštininkė M. Mačio-1 
menė, ižd. A. Tumasonienė; 
kasos globėjos: K. Matonie- 
ič ir V. Kairugštienė; mar
šalkos: O. Barštienė ir V. 
farailienė.

Linkėtina naujai draugi
jai kogeriausios kloties.

J. Piontka.

Darbas skalbyklose.
Statistika parodo, kad Su

vienytose Valstijose 80,000 
moterų ir vaikų dirba gari
nėse skalbyklose. 18 valsti-

bas neaprubežiuotas. ' Jie 
dirba dienomis ir naktimis 
ir tiktai 4 valstijose yra įves
ta moterims ir vaikučiams 
astuonių valandų darbo die- 

r,:" ■ ztą galima daryti j na. Ir visose tose keturiose 
š atlikusius mėsos), sumai- valstijose moterįs turi baL 
yti su trim puodukais vir- savimo teises.___________

Katliet'*’ iš kapotos 
’.•• ".ši nos.

Paimti 3 puodukus smul
ki ru.knpotos, šaltos veršie-

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

••A

atsikratyti nuo savo įpročių a 
— madų ir tam panašiai. $ 
Paskui prirodinėjo, kad mo- jį 
terims nereikalinga esą kiš- ž 
tis į politiką, jos privalą la- ; ® 
vintis protiškai ir kūniškai.' 1 
Prilygino moteris prie gar-- 1 
vėžio, sakydamas: “Moteris 
turi tiek pajiegos ,kiek gar-! 
vėžys, kuris traukia vago-! 
nūs. Bet jeigu mašinistas, 
garvežio nevaldytų, tai jis: 
tuojaus sprogtų. Tas pats; 
ir su moterim būtų, jeigu jų i 
vyrai nevaldytų.

Iš moterų puses neatsira
do nei vienos moters, kuri 
būtų pasipriešinus tokiems 
pliauškalams. Bet ko nuo 
tokių moterų ir norėti. Jau 
10 metų, kaip gyvuoja drau
gystė, o negali išsirinkti tin
kamesnės pirmininkes. Da
bartinė pirmininkė ne tik 
kad susirinkimų nemoka ve-į 
sti, bet programų negali per -1 
skaityti.

Dvi mergaitės labai gra-! 
žiai padeklamavo ir bažnyti- I 
uis choras sudainavo keliūtą. I 
dainelių, kurios išėjo gerai.

Svečias.

SO. BOSTON, MASS.
Neseniai buvo iš New 

Yorko atsišaukta, kad su
tverti Liet. Mot. Progr. Su- 
sivienyjimo kuopų, bet kas- 
žin kodėl šis darbas nevyk
domas gyveniman? Man ro-

> -k V\V KK<€ *

KAROLIS VAIRAS
I9i4

PASAKOS
GALIMA GAUTI

"JAUROSiOS LIETUVOS” KNYGYNE
"Aisopo Pasakos” tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje.
SvrNu ir naudinga kiekvienam jgyfi 

“AfsopPaseka*” tai vienintelis veikalas 
lietuviu raiboje. Knyga gausiai lUu.truota 
pavc.it. . s. "Aisopo Pa*a* surinko ir 
I - tuvu. a. 'bon išvertė t'lkOLlS VAIRAS. Kai
na be aiK*'.-’} f’.25. su apdaf »’s$l 50. Per- 
kupriam*, h' Intams duodame gerą nuo- 
gimti, i’eikf.’. kite "Jaunosios Lietuvos" 
knygyno katrhcgą. •> •> -t- -►'

‘JAUNOJI LIETUVA’
«ąil Sa. fitiina si, tmcap. III.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos mėty Brocklyne-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 speci.iališkų gyduolių, sutaisytų iš 
žiausiu ir geriausių gydančių med kamc”'ų ir labai pasek
mingai gydančių jvait 
delyje sukrautos 
Krauju Valytojas... 
Gyvastie* Balsamas.. 
Nervų Stiptimojas . 
Vaistas del Vidurių. 
Kiaujo Stipri 
Nuo kosulio. 
Nuo gerkles ____ ,
Skilvinės proškos.......... 10c.
Pigulkon <!e) kepenų...........
Binkių naikintoja*................
Del išvarymo soliterio.......
Anatnrinas plovimui............
Nu* kojų prakaitavimo.. . 
Gydanti mostis......................
Anti*eptiŠkas muilas........ .
Gumbo lašai................... 50c.

Spccijališka Tikrai l ietuviška Trcianka Alba Trejos Devynieros

.................
kaudrjiino 1
kos.......... 10ę

ir gaunamos
. .$1.00

ir 1 oo 
ir 1 00 
. . .50 
ir .50 
ic. .50 
ir 1 "O 
. . .25 
.. JO 
. . 3.00 
.. .25 
. . .25 
. . .50 
.. .25 
ir 1 00

svie-

. Tarpe kitų aptiekęs sau- 
sekančios gyduolės;
Ntie galvos skaudei ima. 10c. ir
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir
Nuo danty gėlime...................

Is 110 
N uo

50c.
50c.

i initnr-ntas arba Ėatpelleri* 
plaukų žibina. 
Reumatizmo.. . 
Miškų ligų... 
<lu*u’’O..
kirmėlių......

Anhsejitiška mostis 
N no r iilui iavimo.. 
Faktorija de) vaikų 
Proškos <i<-1 danių. 
Kaijių naikintoja*..

lOc. ir

.?5 A 
jC 

.jo

.2 5 iAN

.50 NYA c 
■S*.50 m |!į

i <>o Iii
100 r.50 K
.23 u lys*
.25 
.25 
.25 
.25

25c.
Taippat i5 Lietuvos pargabr-itos visokios lietuviškos gydančios žolčs, iaknja ir t. t.. 

Uk yra žinomos ir žinomų vartojamos.

Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymair‘W3
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje Egoje. 

Jalgu Jums brangi yra jūsų sveikata, .ai tuojaus reikalaukite gyduolių, rai/daorf ] 
atsilankydanr . l.ietuttikt) Apteką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorlua,
829 Bedford Avenue Kampas North 4-tos aatvt* Brooklyn. N. Wt Į

Laisve” už 1 dolerį metams

Kas prisius metinės prenumeratos $2.00 už “Laisvę”, tas gaus puikių DOVANĄ 
—“Stylografiškų” plunksnų,vertės $1.00. Seniem skaitytojam ir vietiniam, tokia do
vana nebus duodama.

131 Grand Street,

pavc.it


HARRISON, N. J

KORESPONDENCIJOS
ir viską parodo. Aš kelionės 
lėšas apmokėsiu.

>W » II .. ........................................................... .....

SCRANTON, PA.
Mūsų kunigai, Kuras ir 

Mickevičius, greitai apšauks 
visuotiną mobilizaciją. Da
bar net išsijuosę organizuo
ja žmones ir kursto vienus 
prieš kitus. Ypatingai atsi
žymi Kuras.

Kada kunigas Mickevičius 
eina pro Kuro bažnyčią, tai 
vaikai seka paskui jį ir viso
kiais žodžiais plūsta. Micke
vičius gi kurinius tankiai iš
juokia, pavadina Kuro “pan- 
tapliais” ir tam panašiai. 
Reikia pripažint, kad Micke
vičius visgi mandagiau el
giasi, negu Kuras ir nevar
toja tokių kovos būdų, kaip 
Kuras. Apart to, Mickevi
čiaus parapijonai daugiau 
apsišvietę, dauguma iš jų 
skaito įvairius laikraščius, o -“Džian Bambos su ) Keide”, 

“Maikio su Tėvu”, “Rožytės 
su Motina”, taipgi buvo mo
nologų, deklamacijų ir 1.1. 
Paskui prasidėjo šokiai. Vis
kas nusisekė labai puikiai ir, 
kaip girdėt, kuopa turės pel
no.

pasielgtų. Reiškia, patįs ku
nigai nori dievą nuo sosto 
nuversti ir viršun kojomis 
pastatyti.

Nemanykite, kad aš šau
kiu jus prie bedievybės! Aš 
ir pats esu tikintis, tik tikiu 
taip, kaip mano protas išne
ša ir į ką matau reikalinga 
tikėti. Bet aš matau, kad 
mūsų kunigai į nieką netiki, 
nieko nepripažįsta, apart 
dolerio. Todėl aš ir kviečiu 
jus į kovą su tais mūsų iš
naudotojais.

J. Antiparapijonas.

tas rinkikas ėjo, tai jį polici
ja ant gatvės sulaikė ir pa
prašė užeiti į policijos stotį, 
kad išklausinejus, kam ir su 
kokiu tikslu renkamos au
kos. Policijoj pasakė, kad 
trįs vyrai skundė, jog apga- 
vingai aukas renką. Skun
dėjų pavardės yra žinomos.

GARDNER, MASS.
24 d. sausio buvo T. M, D. 

30 kuopos koncertas. Išsyk 
buvo deklamacijų, monolo
gų ir kitokių pama r ginimų. 
Tas viskas publikai labai pa
tiko. Bet mūsų tautiečiai 
tuomi neužsiganėdino; pasi
baigus koncertui, atsistojo 
kalbėti “filosofas” M. Itakė- 
nas.. Pradėjo visokiais žo
džiais plūsti socijalistus, nie-

SCHENECTADY, N. Y.,
23 d. sausio L.S.S. 154 kuo

pa surengė linksmą vakarėlį n . .. v, - '
su įvairiais pamarginimais, ■ ir taip to
kaip tai: pasikalbėjimas iaus‘

kuriečiai daug tamsesni.
Iš tos priežasties, tankiai 

būna net juokų. Susieina 
du broliu, vienas kurinis, o 
kitas mickevičinis, na ir pra
deda ginčytis, kurių kunigas 
geresnis. Besiginčydami su
sipyksta ir prieina arti peš
tynių.

Būna ir tokių atsitikimų, 24 d. sausio L. S. S. 151 ka 
kad tėvai liepia vaiką nešti I parengė prakalbas. Kalbė-

’ ’ v‘ " 1 *y* 1’z'T r>"”"?ika, “Laisvės” re-
apie karę ir Lie

tuvos šelpimą. Publikos bu
vo pilna svetainė ir visi lo
miai klausėsi. Draugo Prū- 
seikos prakalba padarė gerą 
įspūdį ant klausytoj u. Kaip 
girdėti, tai vietos lietuviams 
už vis geriausia patinka pra- 

i kalbos L. Prūseikos ir F. Ba-

pakrikštyti pas Mickevičių,o I jo L. Prūse 
Kūmai nunešamas Kūra ar- daktorius,
ba ir atbulai. Ir štai, kada 
tėvai sužino, kad jų kūdikis 
ne pas tą kunigą apkrikšty
tas, pas kurį jie siuntė, tai 
ima naujus kūmus, neša ku

krikštyti”.
Su vestuvėmis irgi nege . 

riau. Neseniai viena pora ^0^1^18, . .
užsakė užsakus pas MiekeJ Padengimui lesų sunnkta 
vičių. Merginos motina j . Kaip dabartinėj be- 
pradčjo priešintis ir narei-Idarbej, tai labai gerai. Kuo- 
kalavo. kad užsakai išeitų lš «ąvo iždo turėję pridėti 
pas Mickevičių, o šliūbą im-; vien3 dolerį, 
tų pas Kūrą. Noroms-neno-1 
roms jaunieji turėjo sutikti Į 
su motinos reikalavimais. 
Bet štai jaunieji nueina pas 
Mickevičių ir gauna šliūbą. * 
Viskas gerai ir motina links-

kevičiu šliūba ėmė. Vienok ” , . . , , ..
ta “laimė” neilgai tęsėsi :tre- )'J?0- kuris įvyko 8 d. lapkri
čio! dienoj motina sužino. !£’’0.1914 m., liko keliatas <lo- 
kad jos diiktė pas Mickevi-, lenų. 30 d. sausio per Sims- 
čių šliūbą ėnič ir sukelia di-.1,0 Daukanto _ Kliubo balių 
džiaus) lerma. Pašaukia po- ’Amsterdame išparduota u;; 
licija ir apskundžiasavoduk- ^d-00 ženklelių. Scbenecta- 
terį, kad su “neteisingu”idy dar štampų, neturėjom 
šliūbu gyvena ir kad dar 
jauna, nes tik 16 metų am- i 
žiaus. Policija pertikrino 
čliūbo dokumentus ir pripa
žino teisingais. Dabar mo
tina žada jaunavedžius pa-Į 
traukti teisman.

Ar tai ne juokingi apsi-; 
reiškimai? Ir vien tik dėl

Kaip girdėjau, tai vietos 
į ;L. Š. F. komitetas jau turi a- 

| pie $70.00 aukų. šv. Kazi- 
’ i miero draugystė aukavo $50, 

ma, nes nežino, kad pas Mic- j “Birutės” moterų draugystė 
kevičiu šliūba ėmė. Vienok : —510-00, nuo vteso susinnki-

.. nes vėlai atsiuntė.
Dabar vietos L. Š. F. komi

tetas gavo štampų ir visus 
reikalingus dokumentus, tai 
pradės veikti.

A. Nevėžis.

KEWANEE, ILL
24 d. sausio buvo L.S.S.

to, kad mūsų “dūšių ganyto- 204 kuopos metinis susirin- 
jai” nori geresnį pelną ture- kūnas ir tapo išrinkta nauja 
ti ir elgiasi, kaip tie žydeliai, valdyba; Organizatorium 
pasigriebę pirkiką, vienas į B. Babrauskas, prot. sekret. 
save tempia, o kitas į save. T. Punis, Fin. sekr. M.Punis, 

Vietoj lo, kad skelbti mei- lit. agentu S.Lakitskas, iždi- 
lę, jie kursto vienus prieš ki- ninku J. Arlauskas. . Linkė
tus, vietoj to, kad mokinti a- naujai valdybai koge- 
pie dievą, jie pasakoja, kad riausios kioties.
tas negeras, o aš geras; Mic-Nors mūsų kuopa silpna,

Linkė

CLEVELAND, OHIO.
23 d. sausio buvo “Mirtos

Visa jo kalba — tai 
pliauškalai prieš socijalis
tus. Velnio Motina.

Nup red. šią korespon
denciją žymisi sutrumpi- 
nam, nes dėl tokio maža
mokslio kaip Stakėnas per 
daug jau didelė garbe būtų 
rašyti apie jo zaunas.

parengė prakalbas. Kalbėjo 
J. V. Sweetra ir J. Šaltis. 
Sweetra kalbėjo apie žvėriš
kus caro pasielgimus su dar
bininkais, o Šaltis apie Eu
ropos kares. Pertraukose 
buvo deklamacijų ir dainų.! 
Pirmiausia deklamavo dvi 
mažos mergaitės, o paskui 
keturi vaikinai šudainavo 
marselietę. Publikos buvo 
apie 100 ir visi ramiai užsi
laikė. Aukų surinkta L. Š.

nis išvadino socijalistus šu
nimis, nes jie, kaipo šunįs, 
pripažįsta liuosą meilę, plū
do tiek, kiek tik jo siauras 
protelis galėjo pakelti. A- 

Į pie visus jo plūdimus net gė
da ir rašyti.

Tai taip mūsų dvasiškas 
tėvelis skleidžia Kristaus žo
džius. Geda taip begėdiškai, 
be jokių faktų šmeižti žmo
nes. A. Pratašius.

paskyrė iš savo iždo $10.00.
J. W. W.

Nuo red. — Pavardžių au
kavusių netalpiname, nes jas 
turi atsiųsti L. Š. F. centro 
valdyba.

EASTON^PA.
Mū sų l i e tu v i a i u l a r b u o j a s i, 

kaip įmanydami ir tas dar
bas atneša visuomenei nau
dą. Pereitais metais ant pa
rengto teatrališko vakaro 
žmonės

balius su perstatymu. Su
lošta veikalėlis “Aš numi
riau”. Aktoriai savo roles 
atliko gerai ir publika prisi
juokė. M. Misevičiutė ir M. 
Jurai tu tė sulošė dialogą, ku
ris taipgi išėjo gerai. Tar
pais buvo deklamacijų.

“Mirtos” choras, vado
vaujant S. Balčiūnui, sudai
navo keliatą dainelių, kurios 
išėjo gana dailiai. Ant galo 
buvo šokiai. Publikos buvo 
neperdaugiausia, susirinku
sieji ramiai užsilaikė.

Reikia pastebėti, kad mū
sų piemuo uoliai darbuojasi 
su plakatų dalintojais. Kada 
buvo.“Mirtos” dalinami pla
katai, tai piemuo dalintojus

3 apie dabartinę Europos 
arę, kuri taip baisiai siau- 
ia visuose Europos krab
uose ; kalbėjo taipgi ir apie 
milžinišką Amerikos bedar
bę. Kalbėtojas savo kalbo-

tuose; kalbėjo taipgi 
milžinišką Amerikos 
bę. Kalbėtojas savo 
j e nurodė, kaip 
7iską išvengti. Antras, 
J. B. Smelstorius, kalbėj 
pie Rusijos politiškus 
kaltelius, Kruvinąjį 
dienį ir carizmo niekšybes. 
Abu kalbėtojai kalbėjo gana, 
gerai.

Pertraukose deklamavo 
5 metų vaikas J. Deveikiu- 
kas; nors toliau nuo scenos 
sėdinti publika negalėjo su
prasti žodžių, bet drąsumas 
tokio mažo vaiko labai pa
girtinas.

L. S. S. 1 kp. choras padai-

prasi-
Nedel-

SO. OMAHA, NEB.
24 d. sausio buvo viešas 

lietuvių susirinkimas su į- 
vairiais pamarginimais ir 
prakalboms. Kalbėta apie L.į 
Š. F. Žmonių buvo virš šim- " 
to. Visas pelnas skiriamas 
L. Š. F. Gvazdikas.

WORCESTER, MASS.
Pereitų metų pabaigoj 10 

vietos draugysčių išrinko 
'komitetą, kuris rūpinasi rin
kimu aukų nukentėjusioms 
Lietuvoj nuo karės. Tas ko
mitetas darbavosi, kaip ga
lėdamas ir jau surengė kelis 
viešus susirinkimus. Da
bar nutarė parengti ant 14 
d. vasario koncertą. Kon
certas rengiamas ne vien dėl 
to, kad tik sušelpus nuken
tėjusius nuo karės, bet kad 
i r publiką užganėdinus. To - 
del yra užkviestas dalyvauti 
ir gerbiamas mūsų kompozi
torius M. Petrauskas. Be to

negalėjo į svetainę 
Šiemet gi rengia

mas kur kas dailesnis pers
tatymas, kuris atsibus 7 d. 
vasario “Star Teatre”. Bus 
sulošta “Neatmezgam as 
Mazgas” ir “Kovoje už lais
vę”. Veikalas parašytas iš 
darbininkų gyvenimo, kaip 
jie rengiasi švęsti pirmą ge
gužes. Nedėlioj po pietų 
bus rodomi krutanti paveik
slai ir griežš muzika.

HARTFORD, CONN.
13 d. vasario bus balius, 

svetainėj Conway’s Acade
my, kampas Sheldon ir

‘palinksmins publiką vietinis Main gatvių, naudai nuken- 
J lietuvių berras, kuris ttnH čia tėjusiu Lietuvoj nuo karės.

SHENANDOAH, PA.
24 d. sausio L. S. S. 28 kuo

pa parengė vakarėlį su įvai
riais pamarginimais, kaip 
tai: prakalbomis, deklamaci
jomis, monologais ir 1.1. Kal
bėjo V. Tarnauckas, nupiep
damas Kruvinąjį Nedėld^e- 
nį, kuris įvyko Rusijoj 9 d. 
sausio. Kalba publikai pati
ko.

Po prakalbos prasidėjo de
klamacijos ir kitokį pamar- 
ginimai. Vakaras buvo la
bai puikus ir publikos prisi
rinko gana daug. Geistina, 
kad kuopa tankiau tokių va
karų parengtų.

Aukų surinkta $12.27. Į 
svetainę telpa apie 1200 žmo
nių, o laike vakaro buvo pil
na svetainė.

Ten Buvęs.

gerą vardą. Taipgi buš ge
riausi kalbėtojai. Gęįš|iną, 
kad koskai tlingiausia 
rinktų publikos. Kon&rtas 
atsibus viename iš didžiausių 
miesto teatrų “Plaza”, ties 
City Hali. Pradžia-8 vai. va
kare. " v-'y.

Pirm. F. A. Dwlynas.

WHITE PLAINS, N. Y.
Čia lietuviu randasi keliū

tas šeimynų ir pavienių. 
Draugysčių jokių nėra, iš
skyrus L. K. P. D. kuopą, ku
ri taipgi silpnai gyvuoja. 
Dirbtuvių jokių nėra. Vasa
ros laike-dirbą prie ledų ir 
prie apžiūrėjimo namų. Gir
tuoklystė irgi išsiplatinus.

T. J.

MARYVILLE, ILL.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus taipgi leidžiamas laik
rodėlis ant išlaimėjimo.

Komi tėtes.

JERSEY CITY, N„ J.
5 d. vasario, vakare, bus L. 

S. S. 59 kuopos susirinkimas. 
Draugai privalo visi atsilan
kyti, nes turime daug svar
bių reikalų. Taipgi atsives
kite ir naujų draugų.

$* +

Ant 30 d. sausio L. S. S. 
59 kuopa rengė perstatymą, 
bet jis neįvyko. Mat, val
džia išleido įsakymą, kad ne- 
dūldieniais būtų uždaryti vi
si salinu ai ir pasilinksmini
mų vietos. Tokiu būdu ir 

sulošti reli
nes svetainė

1.’ LA t 1 j VV Vi IS Ik. J J 1 ’ J V. A C.A, X A A 1 VZ V/ J X.* * P | e » m

nuvijo. Paskui vienas vaiki-1 r‘ay° ^ris (la}nasj pirmutine 
nas, geras katalikas, prade- ‘ VS!- į?
jo unijos plakatus dalinti, tai 
piemuo jam drožė į žandą. 
Rodosi, kad ne inkvizicijos 
laikai, bet elgiamasi pana
šiai, kaip ir inkvizicijos lai
kais.

paskutinės išėjo biskį ge
riau. Bėda su choristais, 
nutaria dalyvauti visi, bei 
kada ateina laikas stoti ant 
scenos, tai pasirodo tik ke
li atas: tekiu būdu gerai pa
dainuoti negali.

[ Riek patyriau, tai dainin- 
kams atėmė energiją tūlos 
Marytės nuolatinis kritika- , 
vimas. Sako, “ar męs gerai 
ar blogai dainuosim, visada 
bus pipirų”... >

Labai negeras paprotys L.
S. S. 1 kn. narių: visuomet 
laike prakalbų sustoję gale 
salės varinėja diskusijas ir 

jbereikalo atkreipia žmonių 
atydą, neduoda ramiai klau- 

Abudu lietuviu areštuo- Labai ne.'nandaRU. _
Aukų nuo kares nukentė

jusioms surinko apie 11 dol.
Mamos duktė.

yramida.

LOWELL. MASS.
Du lietuviai kaltinami 

užmušime.
Mūsų korespondentas 

Dzūkas prisiuntė mums iš
karpą iš vietos anglų dien
raščio, kur plačiai kalbama 
apie lietuvius Barris ir Sa- 
nuta, kaltinamus užmušime 
Prancūzo Charles Gingras. 
Užmušejystė įvyko 2 d. spa
lių. ___,2„______ _

tu.
Juodu išsykio buvo sua

reštuoti, bet tuoj ir paleisti. 
Mat, nebuvo jokių užmeti
mų, tačiaus policija ii’ detek
tyvai sekė jų pėdas, kol ne
pavyko surinkti naujų faktų 
ir dabar vėl areštuoti ir iš
vežti į Cambridge kalėjimą.

Sako, kėd Prancūzas ne
sietasis su savim $500. bet 
pinigų prie jo nerado. Jisai 
tapo užmuštas dideliu peiliu

Abudu lietuviai sakosi yra i 
nekalti.

Mūsų korespondentai pri
duria: “šie lietuviai yra geri 
žmonės ir karšti katalikai.

ROCHESTER, N. Y.
30 d. sausio L. Š. F. komi

tetas turėjo savo konferen
ciją, kurioje tarp kitų reika
lų svarstyta, kaip surasti 
šaltinis, kad sudarius dides
nę sumą pinigų. Nutarta 
>u rengti fėrus. Bet tas tik 
tada galės įvykti, jeigu visos 

Igrupos tam pritars.
J. P. Stančikas.

PHILADELPHIA. PA. '■
Pastaruoju laiku čia susi- 

Juodu niekad nebuvo areš- tvėrė lavinimosi ratelis 
tuoti. Prancūzą veikiausia, t“Progresas” ir žada greitai 
užmušė kokie valkatos, nes pradėti paskaitas rengti, 
jisai girdavosi turįs pinigų”, šiaip jau turėjo diskusijų.Šiaip jau turėjo diskusijų. 

Linkėtina gerų pasekmių.
Tuom pačiu laiku susitvė

rė ir teatrališka trupa ir ža
da tuojaus po Velykų statyti 
vieną iš didesniųjų veikalų 
“Iš meilės”.

12 d. vasario įvyks bedar
bių demonstracija. Kadan
gi jų yra daug, tai gali būti 
milžiniška demonstracija.

Marytė.

PHILADELPHIA, PA.
31 d. sausio L. S. S. 1-ma 

kuopa parengė prakalbas 
paminėjimui Kruvinojo Ne
dėldienio. Žmonių atsilankė 
neperdaugiausiai iš priežas
ties blogo oro.

Kalbėtojais buvo: drg. J. 
Stasiulevičius ir drg. J. B. 
Smelstorius. Pirmas kalbė-

veikalas bus 
savaičių ve-

aktoriai, ištariame ši ‘dingą 
ačiū draugui A. Metelioniui 
už prigelbėjimą mums suloš
ti veikalą “GyviejiNabašnin- 
kai” ir tikimės, kad draugas 
ant toliams neatsisakys 
mums prigelbėti. Taigi ta
riame širdingą ačiū publikai 
už dailų užsilaikymą.

106 kp. aktoriai.

DETROIT, MICH.
Čia lietuvių randasi apie 

2,000, kurie turi penkiolika 
draugysčių, čia paduodu 

'visų jų pereitų metų veiki
amą.

L. S. S. kuopos surengė 18 
prakalbų, 2 diskusijas 1 pre- 
ekciją, 8 pasilinksminimų 

vakarus su perstatymais, 2 
draugišku išvažiavimu dėl 
pasikalbėjimų apie savo rei
kalus.

Laisvamanių kuopa su
rengė 7 prakalbas ir 1 ko n-, 
cartą.

I. W. W. unijoj/"skyrius 
surengė 2 prakalbas ir 1 pa
silinksminimo vakarą.

S. L. A. kuopa surengė 2 
prakalbas.

giamo veikalo, 
buvo uždaryta.

Nesulestasis 
suloštas porą 
liaus.

Negaila, kad valdžia nu
balsavo saliunus uždaryti, 
bet gaila, kad neleidžia pasi- 
1 i n ksm i n i m u re ngti.

D. Pilka.

kevičius peikia Kūrą, o Kū-'bet visgi veikia gana smar-

kiną,kad męs tarp savęs peš- surengus 7 prakalbas ir L„LRih?;,. > nktV 
tumės del padidinimo ju ki-' kusijas, šiais metais jau spė-1P ^albas 11 2 P^d.nksmr- 
šenių. Argi taip Kristus!.)'’surengti dvejas prakal- 
liepė mokinti žmones? Kris- V:l5,: vienos buvo rengtos L ■ 
tus pasakė: “T . 
kaip pats save”.
ėmė botagą ir išvijo iš baž
nyčios visus farizėjuB, kurie 
ten darė pelną. Dabar pri
sieina ir mums panašiai pa
sielgti: išvyti tokius dūšių 
ganytojus į kalnus ožkų ga
nyti, tuomet jie negalės kur
styti vienų prieš kitus.

Jie visuomet šaukia, kad 
męs neklausytume socijalis- 
tų, nes tie nelabieji nori baž
nyčias sugriauti ir dievą nuo 
sosto nuversti. Bet ar ma
tėt jūs kur nors, kad socija
listai būtų bažnyčią sugrio
vę ir statę tokį bokštą, kad į- 
lipus į dangų ir nuvertus nuo 
sosto dievą senelį? Aš ma
nau, kad nematėt ir apie tai 
negirdėjot. Bet mūsų kuni
gą^ panašiai elgiasi: Kuras 
agituoja savo parapijonus, 
kad Mickevičiaus dievą nuo 
sosto numestų, o Mickevi
čius agituoja, kad jo parapi- 
Jonai su Kūro dievu panašiai

kiai. Pereitais metais buvo

Jaunimo Batelis surengėzmonesf Kris- vtvnuo u.,
Mylėk artimąja F. naudai r-tapo surinkta 1 ■ Plakal»ds>-
e” Kristus na- auku $20.65. Antros buvo D. E. K. Keistucio diau- 

paminėjiniui Fyste surengę 1 prakalbas irrengiamos
Kruvinojo Nedėldienio.

Nors kuopos iždas tuščias,

EITCHBURG, MASS.
25 d. sausio Liet. Jaunimo 

Draugystė parengė prakal
bas. Kalbėjo J. Smith iš 
Lowell, Mass. Kalbėtojai 
aiškino apie dabartines ka
res ir Lietuvos padėjimą ir 
apie draugijų naudingumą. 
Prie L. J. D. prisirašė 15 
naujų narių. Aukų surink
ta L. š.-F. $11.41, kurie pa
siųsta L. Š. F. kasieriui. Pu
blikos buvo nemažai ir visi 
ramiai užsilaikė.

Buvo duodami klausimai, 
ant kurių kalbėtojas atsaki
nėjo. v

MUZIKOS IR DRAMOS DRAUGIJA “HARMONIJA’
Stato ant scenos

M. PETRAUSKO DVIAKTĘ MELODRAMĄ

BIRUTE
NORWOOD, MASS.

Mūsų mieste lietuvių ran
dasi apie 800 ir draugysčių 
yra užtektinai, kurios tarp 
savęs pjaunasi. Bet mūsų 
klerikalams dar tų draugys
čių neužtenka, nes jose yra 
pažangesnių žmonių. To
dėl jie sumanė sutverti tokią 
draugiją, kuri susidėtų tik 
iš atžagareivių. Sutvėrimui 
tokios draugijos 29 d. sausio 
buvo sušaukta mitingas. Už- 
kvietimuose štai kaip pasa
kyta:

“Bedieviai ir netikėliai te
gul nesibaderiuoja, nes kaip 
rodo prityrimas, męs su jais 
negalime visuomenės dar
buose veikti iš vieno”.

Naudžių Jonas.

CLIFFSIDE, N. J.

si) PILNA ORKESTRĄ IR CHORAIS. ..

1 pasilinksminimo vakarą.
Suvienytum jiegom 7 drau- 

buvo surengta 2

Liet. Piliečiu Kliubas su-

bet visgi kuopa nutarė prisi-. OSjnų
dėti prie L.S.S. X rajono prakalboj
rengiamų prelekeiju. Pre- ...
legentu bus draugė M. Dun- rengė 3 pasilinksminimo va
rengiamų prelekeij ų. Pre-

dulienė. Neturint ižde pini
gų, buvo sumanyta paaukau
ti dėl literatūros. Aukavo 
šios ypatos: S. Lakitskas — 
50c; J. Arlauskas—30c; V. 
Petraitis, M. Punis, M. Šid
lauskienė—po 25c; M.Lakit- 
skiūtė ir O. Lakitskiūtė —po 
10c. Neatsižvelgiant į be
darbę, draugai deda pasku
tinius centus, kad tik pa- 
skleidus apšvietą.

Bet yra ir tokių, kurie ban
do socijalistus skusti polici
jai ir bosams, kad tik užken
kus jų veikimui.

P. S.—“Laisvės” N7 tilpu
si o j korespondencijoj buvo 
klaidingai parašyta, kad pe

karus.
šv. Juozapo draugystė su

rengė 1 prakalbas ir 1 pasi
linksminimo vakarą.

Šv. Antano draugystė su
rengė pasilinksminimo va
karą.

Parapija surengė 2 balių.
Šv. Jurgio dr-stė surengė 

2 pasilinksminimo vakaru.
Šv. Onos Mergų dr-stė su

rengė 2 balių.
Kooperatyviškos draugys

tės surengė 1 prakalbas.
Viso surengta 35 prakal

bos, 23 pasilinksminimų va
karai, 1 koncetras, 2 disku
sijos, 1 prelekcija, 2 draugiš- 
gi išvažiavimai.

Detroito Reporteris.

mą, ir aš nuėjau pasiklausy
ti. Atidarius susirinkimą, 

'užlipo ant pagrindų kunigas 
ir pradėjo visokiais žodžiais 
plūsti draugijas, socijalistus, 
Tautišką Namą ir tt. Kada 
jau išliejo visą tulžies kartu
mą ant draugijų ir Tautiško 
Namo, tai atsisėdo ant soci- 
jalistų sprando. Pasiėmė 
knygą “Socijalizmas” ir pra
dėjo kritikuoti. Pirmiausia 
pasakė, kad socijalistai ne
pripažįsta to, ko nemato ir 
tame juos “sukritikavo” sa
kydamas, kąd męs ir Austri
jos nematonj, o žinom, kad ji 
yra. Na, ar negudrus kuni
gas? Bet aš kunigui sakau, 
kad į Austriją su juomi ga
liu nuvažiuotu ir jam viską 
parodyti, jeigu tik jis nesi
gailės pinigų, bet lai jis ma
ne nuveža į daiigų ar peklą

parengė vakarą. Buvo su
lošta trijų veiksmų veikalas 
“Ant Bedugnės Krašto”. 
Apie lošimą nieko neminė
siu, nes, rodos, sulošė gerai. 
Taipgi buvo ir kitokių pa- 
marginimu, kaip tai: dainų, 
deklamacijų ir tt. Publikos 
užsilaikymas labai nedailus. 
Laike lošimo, garsiai kalbasi, 
kelia lerma ir per tai nieko 
negalima išgirtsi, ką akto
riai kalba. Dekliamatoriu 
irgi negalima buvo girdėti 
dėl minėto lermo. Iš Jersey 
City choras po vadovyste 
Liekašo, sudainavo keliatą 
dainelių.' Viskas būtų buvę 
labai gerai, jeigu tik publika 
būtu mandagiau užsilaikius. 
Pasirodo, kad daugumai lie
tuvių labiau apeina rudis, 
negu lošimas, nes laike loši
mo užpakaly stovėdami.
traukė rudį.

Vaidinime dalyvauja: E. KANCIERIUTĖ, kaipo 
Birutė, K. KAčERGIS — Keistutis, K. KRAUČIUNAS 
— Zundšteinas, A. STANIšKIS — Senis, VAINEIKIS 
ir .L ANAMAVIČIUS — Birutes broliai ir daug kitų įžy-

Atsibus subatoj, 
VASARIO (FEBRUARY, 6 D. 1915, 

8:15 vai. vakare
McCADDIN MEMORIAL HALL,

Berry St., tarpe So. 2-ros ir 3-čios gatvių,Brooklyn, N.Y.

Veikalas pilnai atvaizdina žinomąjį atsitikimą, kaip 
“Ant marių kranto, Palangos miestelyj” gyveno graži 
mergaitė Birutė, kurią norėjo vesti Vokiečių - Kryžiokų 
vadas von Kniprode, bet Birutė, nenorėdama už jo te
kėti, pasiryžo tapti vaideliute prie dievaičio Perkūno 
aukuro. Lietuvos kunigaikštis Keistutis sutinka ją ei
nančią pas aukurą ir paima sau už žmoną.

iiihecai po 25c., 50c. ir 75c. Box *1.00.
Pabaigoj balius.

r



I

JUOZ. MARTINAITIS

a-

[‘•<1

MMVWWVW1

t

rsv

“Lkt. Žinių ir “Liet. Ūkininko” 
Bendrovės Atstovas A. RIMKA 
5630 Ingleside Avenue, Chicago. 
Illinois. :;:::: t

JUOKU KĄSNELIAI

Klerikališkas šulas tariasi su tautiškuoju šulu, kaip 
užkenkus “socijalistiškai - bedieviškam“ Lietuvos šelpi
mo Fondui.
ORAKULO PATARIMAI.

Klausimai:—
Gerbiamas Orakule! Jei 

gu tavo galva dar neištuštč 
jo, tai išrišk man šias dv

— Nagi todėl, kad nesusi
tikdavo m.

— Argi? O gal tu ir tei
sybę sakai.

J. P. CHUPAS 
“Laisves” keliaujantis agen
tas važines šiomis dienomis 
po Conn, valstiją, šiuose mie
stuose: New Haven, Water
bury, Naugatuck, Union Ci
ty, Bridgeport, Seymour, 
Conn, ir tt.

“Li as vės” Adm.
“Laisves” Agentas

K. OPANSKY
2301 Leach Ave., Sioux City, Iowa.

Pas jį galima užsirašyti “Laisvę” 
“Laisvės” Adui 

(9--12)

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

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

Kama tik 10 centų, 
kalaukit šiuo adresu:

Brooklvn. N. Y

WNCERTWS

cei-

SPECIJAUŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NB «V VORKE DAR NIEKAD NEBUVO

IS
S 
s 
a

Įsteigtas 1879 'J

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

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

$4,oco,coo.oa
Bankas moka 3% metams.

Chicagoj gyvenantieji gali pasidėti čia 
atsiunčiąnt pačiu. Daug žmonių taip 

o. Rašykite lietuviškai adresu: ■ 

STATE SfilK OF CHICO 
Kampas La Salle ir Washington Sts.

Ne 
plmgus

abVXu,“.GRAFAFONAS
Su 12 littvtičkų dainų, vertės $45.00,
Aticttc’hne tik už ....................žJšlU-čSC)

lą arstatoną gverantu* jame ant 10 net į.

su 21 perlo klevifiiu, 8 basais 
Vertės $18.00, tik už $7.50

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už $14.2fi

Atsiųskite mums nors kiek j i- 
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikslišką instru 
nientą, kokj jus t k norėsite.

• 1) Kodėl didžiuma lietu
viškų senbernių, sulaukę tre
čio karvės (O gal veršio? 
Orak.) amžiaus, palieka da- 
vatkinais ir pradeda lan
kyti bažnyčias?

2) Kodėl dzūkai bijo ap
švietus ir yra dideli fanati
kai ir didžiausi Romos a- 
gentų pasekėjai?

Laisvoji Vėlu te.

Atsakymai: —
1) Visi senberniai, kurie 

negali sužvejoti sau jaunų 
ir laisvų merginų, nudūlina į 
bažnyčią ir pradeda glaus- 
ties prie kunigo skvernų, 
kad tasai palaimintų juos su 
savo gaspadinėmis.

2) Kaslink dzūkų, tai ta- 
mista turi didelį misteiką. 
Jie yra smat vyrai! Visi 
garsiausi vyrai paeina iš jų 
giminės. Tik tamista įsitė- 
myk: kunigas Milukas, ku
ris pabaigė net septyniolika 
klesų, — yra dzūkas; lietu
viškų “vyčių” generolas Ba
lutis— irgi dzūkas; Juras 
Ridzikas, Gabrio asistentas 
— taipgi dzūkas ir visa eilė 
kitų atsižymėjusių vyrų.

smarkiau, negu žemaičiai, 
kalakutai, kapsai, zanavy
kai, guogai, sakeliai ir kito
kį Dzūkai šviečiasi ne tik iš 
knygų ir laikraščių, bet 
taipgi iš viskės, _ 
zyrii. Mat, iš knygos gali 
apsišviesti bile durnius, bet 
apsišviesk tu, jei mariutas, 
iš bonkutės!

Ot, durnius!
Gaspr.d:nė: •— Žinai, Jo

nuk. mana vyras pradėjo 
ni'i.i p - įkaišioti tave.

Burdingierius: — Prikai
šioti? !

Gaspadinū:—Mat, jis

prautju* .i 'b .
o*pa.zi<U*, UuuLl ist’ę Aonvtr

Aau. pagoiuAutų toru-rrc* t»fc

366 W. Broadway

no, Kaa ai 
durnius!...

ma-
Ot,

Be peilio papjaus.
Daktaras: — Jūsų žmonos 

liga visai nepavojinga. Ji su 
ta liga galės gyventi šimtą 
metų.

Vyras: — šimtą metų!... 
Džy ! Per tiek laiko ji mane 
be peilio papjaus.

NERI K BE DARBO
Tikrai uždirbsi po 2 ir 3 dol. kas va

karas. Be jokių klausinėjimų siųsk 1 
dol. ir gauk sampolį ant persitikrini
mo. Jei nepatiktų, grąžink, o as pi
nigus sugrąžinsiu. Ant klausinėjimu 
neatsakysiu. Ypač mano draugai ir 
pažįstami lai neabemia.

A. MONTV1D
1632 Park Ave.. Chicago, III

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus? I

Męs užlaikome specilališkai rusą meistrij, kuris patuko v ts< >uu* 
Aluzikališkus Instrumentus ir f onografus.

Lietuviški Rekordai su visokioms dainoms. Gailina rašyti ir rusiškai.
Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite Lataiii gr.

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

Lei. Greenpoint
OR. F.

Į**!*/“' ‘

iVM T? H 4 ITIC A I< H S P F If P 
MATULAITIS s< 2ti\u»5CA ik a

Tarp biznierių.
Aptiekorius: — Vakar 

tėjo vienas mulkis ir prašė 
žmogaus taukų. Aš jam, 
brat, Į vėliau pusę svaro 
kiaulės taukų ir atlupau 
penkinę.

Buče ris: — 0 aš vakar vi
są ožkos mėsą pardaviau, 
kaipo avieną ir kvailos bobos 
nesuprato.

Pedliorius: — E, vis tai 
menkas uždarbis. Ot, aš aną 
dieną tai bent uždirbau. 
Vienam kvailiui pardaviau 
velnią, už kurį paėmiau net 
75 dolerius.

Kunigas: — Menkas pasi- 
girimas, jeigu užtikai tik 
vieną kvailį. Ot aš, panie, 
sužvejojau net 500 kvailių, 
kurie kas nedėlia man sude-bvro il‘ ka- . rnn a t • : da po oOO dolerių.

Klausimas: —
Sei, Orakule, pasakyk 

man, kas dabar šventam Pe
trui ; agelbsti dirbti prie 
dangaus vartų? Telegramos 
praneša, kad šimtai tūkstan
čių iš karės lauko keliauja į 
dangų, tai vienas Petras 
vargiai galėtų juos sukon
troliuoti ir į dangaus kara-

bedievių.
P.Šventukas.

Atsakymas: —
Kada į dangų p i i bū na di

deli pulkai dūšių, tai šventas 
Petras dirba “overtajum”. 
Jam tuomet prigelbsti ir bu
vęs “Draugo” redaktorius 
kun. Kaupas. Už “overta
jum” danguje moka dubelta- 
vą mokestį.

Pabalinus pamate.
Traukinis pervažiavo vie

no farmerio vaiką. Farme
rys patraukė gelžkelio kom
panija į teismą. Laike teis
mo teisėjas kelis sykius išsi
tarė: “Aš čia nematau kom
panijos kaltės”. Farmerys, 
sėdėdamas, galvojo: kas čia 
padarius, kad teisėjas kom
panijos kaltę pamatytų? Pa
galinus sugalvojo.

Laike pertraukos, farme
rys įdėjo į konvertą šimtinę 
ir priėjęs prie sūdžios sako: 
“Še, ponuli, nusipirk akinius, 
gal tuomet geriau matysi”...

Ir teisybė, tas pagelbėjo. 
Sūdžia tuojau pamatė kom
panijos kaltę ir farmerys iš
lošė 5000 dolerių.

Ko jis nori?
Tėvas: — Tik tu žiūrėk, 

motin, ko tas Gražuliukas 
□radėjo lankytis pas mūsų 
Marytę?

Restorane.
Svečias: — Jūs sakot, kad

tai veršiuko kotletas, bet ko- pas jį paklausiu, ko jis nori, 
dėl kaulo nėra?

Veteris: — Truputį pa- 
laukit, kaulą dar kits grau
žia. Kada anam nereikės, 
tai aš į tamistos mėsą jį įki
šiu.

blogo?
Tėvas: — Na, palauk, aš

Motina: — Gana jau, ga
na! Mažu vaikinas ir pats 

'dar nežino, ko jis nori.

Supyko.
— Ogi tu, Jonai, ir vėl iš 

saliuno išeini!
— Ar tai tu nori, kad aš 

galiūne ir miegočiau? — pik
tai atkirto girtuoklis.

Kodėl?
Sveikas gyvas, Balt

rau ! Na ir kodėl męs taip 
ilgai nesimatėm?

Laike surašo.
Policistas, įėjęs į airio stu- 

ba, klausia:
V 7

— Kaip tavo pavardė?
— Džim Mikarty.
— O kiek tau metų?
— Nežinau.
— O kada tu gimei?
— Irgi nežinau.
— Na, kaipgi taip: nei 

metų nežinai, nei kada gi
mei... O gal tu, po šimts vel
nių, visai negimęi?

' Svirplys.

Tel. 1295 Green p oi n t

109 Grand SL,

PETRAS BUTKUS.
Pirmas Lietuviškas Graborius 

( Balsamuotojas).
Atlieku ir papuošiu pagrabus nu< 

urakilniausių iki paprasčiausių ir la 
l«ai pigiai. Parsamdau karietas do 
'‘agrabų, Veseliju, Krikštynų ir t.t.

NOTARY PUBLIC.
Padarau ir pabudinu visokius raš 

;us—dokumentus prie pirkimo ir par 
lavimo. Reikale duodu visokį patar 
ną (rodą) dykai. Lietuviai, reika'e 
•reipkitės pas mane, o būsite užganė 
’’nti.
Mano gyvenimai ir ofisas atdaras dienu 
r naktį.

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

LIETUVIŠKA

APTIEKTA
Žemiau paminėtai gyduoles galinu 

apturėti per pačtą:
'Juo Reumatizmo............................... $1.0<
Kraujo Valytojas............................... $!.(•
Vidurių Reguliatorius...........................51 c
l'rojanka........................... 25c, 50c ir $1.0'

Ir visokias kitokias gyduoles nu< 
/isok’v Hgų. kurios čia dar nepaminė 
os galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBES JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

navaitei, mėnesi* po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
aergantiems pagelbejau jų ilga- 
tnetinėje įkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimus įkirtjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstrų, jaučiatės, Joy 
kas kartas jums esti aršiaur 
tada vienatinė pagelba yra b» 
ažvllkimo kreiptis prl« »ene, 
garsaus specijalisto

D-ro Leon. Landes
Jia Jum* b* pinigų duos rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį Ir išaiškįs Jums ligą. 
Gydau Jau per 20 metų kuopa- 
*ekrningiausiai visokias ligas, 
kaipo; Netekimą spėkos, užnuo- 
dijitną kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, Hidies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir rt.

Dėl lytiškų Ir inkstų Ilgų ta
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektriko* ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau Jūsų viduriniu* 
• rganus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, ne* 
Jie- yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu krnują Ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliau*, bet tuojau* ateikite pae 
gare?

D-RĄ L. LANDES 
141 E. 22nd St., New York,N.Y. 
karpe »r< ir Lexington A venae.

Valdiškos valandos: nuo I® 
ryta iki 8 vakare; nedėldienlais

10 ryte iki 4 po pietų.
Atoiųakite ai 2c. marką, • 

gaaoite labai iiageidtią aay- 
fcsslo dovanai!

Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO 
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi’pasirinkti pagal 
savo norą.

pu

Priima ligonius 
are tarp 7 ir 9 valandom 
No. 229 Bedford A ve 

Brooklyn. N. Y.

e)

Pabaicri'fd kur^ą Woman* .Medical 
Cofl<-ge, Bal’imore MJ.

Pasekmingai atlieka iavo r’«rb^ p riet 
Rirndymo. taipgi s įteiki;, i.-ul i;-. lt 
papelbr, inv«.ino»e mot< ra '■•■i.

F* < Lorlnr
1 • O sjj : —C » £ i, 7th

FOTOGRAFAS

^■yti ;a»:

Telephone §52 Newton.

R. KRUČAS

Bac^rmsKis^^•:>4x

j 52 Perry Avenue 
Kampas Clermont Ave 

MASPETH, N, Y.

NE WAR KO
AKUŠERKA

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

O. STROLIENe 
Jauniskaitė

319 Walnut St., NEWARK, N. J.

U Telefonas 4035 Market

U--------- ------- -------- :

Tai. 28M Greenpoint.
’alkiai!* vieta lietaviama pas

t

SBkanue alui, 
gardi arielka, 
«liuK, viaeki*

■1 cigarai, Ik 
saikui ažk&'fi- 
‘Mai. Bali 
mitingų N«pa- 
udrškit šia* 
asakanč.laugia* 
vlstos, • baitik 
afganėdinti.

74 Urrad Hi., Breeklyn, N. Y. 
?alaf Wythe Ave.

Telefonasj885,Green point

WUJ.AUSIA UWGOfl

VIETA FAS

A. SHRUPSKI
roune galit* gir.utl «ka- 

tdaourto ftlfeufq, puikios dvgtinžs 
Ir skanaus vyno. Patarnavl- 

kGogarlaustaa. A t ui lanky
tu, • raraittkrlniH.

Smi Rt„ J5r«wklyw, N. Y.

kla, kuri duoda piln

Mokykla Angly Kainos
Tra tai vienatinė mok} 

užtikrinimą Omok:mo an gliškos kalbos, laba 
trumpame laikt )

DIENINE ik KAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose mieštuose, mokiname pei 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žiuių 
rašykite past

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

Teisingiausia ir geriausi? 
lietuviška.

• utnMMU receotu* hu didžiausia s 
a1 yda, nežiūrint, ar tie receptai j 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. < 
Tai vienatinė Hetnvuška )
Bostone ir Massachutel ii- valstijoj, i 
•.,ruuolių galit gaut Kokios lik pa- ( 
■'•ifulyj yra vartojai,io-. -tiri reik*- > 
’aut per laiškus, o aė pri»iqaiu per < 
Mcpresą. į

K. ŠIDLAUSKAS
Ap'dekorius ir Savininką* i

?26 Broadway k a nip. C Street ?
SOUTH BOSTON. MASS.

vi^phone So. Boston 21014 ir 21018 (

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

. IR ŠVARIAUSIAS BALIO
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies gėry- 

imai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

, JON.AS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai skiyL.'lių. marškinių, 
kalniečių ir t. t. Pas mane ta
voms gera ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
1.31 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

“LIET. ŽINIŲ” ir “LIETUVOS ŪKININKO” 
Atstovybe Amerikoje.

“Liet. Žinių” ir “Liet. Ūkininko” 
Generalinės Agentūros Direkto
rius V.K. RAČK A USKAS.’Madift 
Sq.Sta.Box 201, New York, N.Y.

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

Ir karės metu Jus galite “Liet, žinias” ir “Liet, fkininką” 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 laikraštį užsakyti— 
ir tuojau bus viskas aprūpinta, nes mūsų laiškai Vilniun nueina be kliūčių

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

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

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

“Lietuvos Žinių” kajna: Amerikoje metams 6 do!., pusm.—3 dol., 
o norint gauti 2 kartu per savaitę—metams 4 dol. 30 c., puim. 2 dol. 15c.; 
Lietuvoje metams 3 dol. 30 c. (6 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 8‘>c. (J r. 50 k,).

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

“L. Žinių” ir “L. Ūkininko” Amerikos atstovybes adresas:

5630 Ingleside Ave , Chicago, III.
’i

Fo^grafiių Specialistas

ra

i 
fe
ii'.'),

Užlaikau didžiausią fotografijų galeriją. Nu- 
fotograluom jlidžiausias grupas net iki šimtui 
ypatų. Visiema suteikiu puikius paveikslus su 
dovanomis, kurie tik pas mane atsilanko. pa
tingai jauna ^edžiamsduodu geras dovanas ant 
pradžios gyvenimo.

370 Bedford Avė. B ooklyn.N.Y.

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienrašti

Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien. 

‘NAUJIENOS" praneša navja\isias ir teisinčiau- 
sius žinias iš karės lauko ir abelnr.i >š v,iso 
pasaulio — kasdien. »

“NA U J IENOS" yra daroininkų laikraštis ir jo* 
vedamos darbininkų dvasioje.

"NAU 111.NOS’’ talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

'‘NAUJIENOS ’ leidžiamos daugybes daibininkų, 
žmonių apšviet -i ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatus n daiymni pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagojc nu tams $6.00; pusei . 
metų $ i.50. Kitur, ne Chicagojc. metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mėn. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką irpristųsk kartu su pinigais.

“ MA U J I E H 0 S ” 184! S. Halsted SI., Chicago, III.
Šiuomi priskmčiu$------------- už "NAUJIENAS”

metus ir lueldžui jas siųsti Šiuo adresu:

H&
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PAJIESKOJIMAI

JtM.

gmino, P'okščių parapijos,
Me'džiu atsišaukti

pajieškau savo pusbrolio 
ir Tamošiaus Išganąs Suval-

Tiktai

m

HOC TOR 
JO

(Tąsa nuo pusi. 3-cio)
—Žiūri ir rausti, kad pats 

arklius turi, kad į savo na
mus. važiuoji... Nutrūksta 
keleivio kalba. Tyli, žiūri. 
Pypkę išsiėmęs, išsikrapštęs 
tabako prisidėjęs, užsirūkęs 
vėla byloja jis.

—Neseniai mačiau būrį 
senelių ir mažų vaikų varė. 
Nerauda jie. Bet į jų veidus 
pažiūrėjus širdis dreba, aša
ros nesulaikoms byra...

—Ir kam, kam to reikė
jo?...

Ištaręs paskutinius žo
džius, arklius supliekęs ke
leivis savais keliais nudardė-

Mano ausyse dar ilgai 
skambėjo: “Kam 5 kam?” 
Temti pradėjo. Visa paprū
sė paraudo, vietomis aiškiai 
gaisrai buvo matyti. Žemė 
suvaitojo, tai patrankos 
skaudžiai, skaudžiai dūsavo. 
Viską palikęs, šunų lojimu 
lydimas kiūtinau namon.

Ties namais dar vieną ka
pą užėjau. Čia kryžius buvo 
didesnis ir su parašu-.“Štabs
kapitonas N. N. žuvo mūšyj 
ties Naumiesčiu, spalio 26 
d.”.

ZZZXZZ
Užkimimas, kokliušas, smaugulys, orinių 
triubelių uždegimas, \ šaltis ir kosulys 
gan greitai pasiduoda gydymo įtekmei

QEVERA’S
Balsam for Lungs

'T

(Severest Plaučių Balsaino,) kuri tai gy
duolė UuiVien nuramina, bet ir paleng
vina įvairius nuo peršalimo paeinančius 
nesmagumus.

Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Atsakanti gyduolė nuo koau’lo 
“Noriu jums praneAti, kad Severos 
Plaučių Baldamas yra atsakanti gy
duolė nuo kosulio. Tris sykius toji 
gyduolė pagelbėjo mano vaikus nuo 
kosulio ir už tai rekomenduoju vi
siems, kurioms reikia gert, vaistų.“ 
Era. Matojovez, Box 41, Camly, O.

Atsitikime šalčio 
arba paršalus, norimo priminti, 
kad Soveros bold and Grip Ta
blets (Sovoros Plotkolčn nuo Gri
po ir Peršalimo) žymiai prigolb- 
Hti Soveros Plaučių Balsamo vei
kimui. PlotKelOs kaštuoja 25 
ceutuo.

Nemėginote Severos Tab-Lax- Liuosuotoją?
Tatai yra puiki gyduolO kaip vaikama, taip ir suaugusiems. KaSt. 10 ir 25 c.

Šovoros Preparntni parsiduoda beveik kiekvienoje aptiokojo. Būtinai reb 
kniaukite Severos išdirbtų vaistų ir noimkito jokių užvaduotojų.

W. F. SeveraCo.
rrtjivsn.au uirtUgo Antano Vasiliaus

ko, Kauno gub., Karsokiškių mies
telio, 3 metai Amerikoj. Meldžiu pra
nešti.

F. Gaidis
120 N. 4th St., Brooklyn, N.Y.

Martinas Grigaleviče, Protokolų &*- 
kretorius.

Jonas Pūkas, Finansų Sekretorius.
Antanas Trakas, Kasierius.

Pajieškau draugo Jono Pukonio, 
Kauno gub., Raseinų pav. Girdėjau, 
kad važiavo pas mane į Ameriką, bet 
nesulaukiau.
Argentiną, 
malonės pranešti.

J. Damijonaitis 
1347 So. Park Ave., Waukegan, Ill.

VILNIUS.
Lietuviai ir gudai.—Mūsų 

kaimynai gudai gyvai atjau
čia lietuvių tautos vargus 
karės metu. Vienas vilniš
kių laikraščių rašo: Męs no
riai aukaujame taip nuken
tėjusioms dėl kares Lenkijos
gyventojams, taip tolymajai 
Belgijai. Betgi padėjimas 
Suvalkų žemės gyventojų, 
tųjų mūsiškių “belgų”, mi
niomis atvykusių į mūsų 
miestą, kliudė visų domą, 
nes ištisų apskričių sunaiki
nimo paveikslai, kuriuos 
mums suteikė A. Bulota, ap
važiavęs tas vietas, perdaug 
jau vaizdžiai prabyla į mūsų 
širdį”. Vilniškiai gudai, ne
benorėdami pasitenkinti 
vien gražiais žodžiais, ren
giasi savo darbu ateiti mums 
pagelbon.

Gudų muzikes dramos ra
telis nutarė surengti nuken
tėjusių lietuvių naudai tam- 
tikrą vakarėlį.

ė

Sako, kad nuvažiavęs į 
Jis pats arba kas žino,

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentai F. F. Svetikag, 188 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius K. čiuberkla, 183 Roabl- 
ing St., Brooklyn, N. Y.

Kasierius S. Garšviuti,- 648 Grand 
St, Brooklyn, N. Y.

Choro vedėjaa L. Ereminae, 824 
Barreman St., Brooklyn, N. Y.

i Repeticijos atsibūna kas pėtnyčla
t i- r t • * “Sokolų” svetainėj, 190 Grand St.,rajieškau brolio Jono Laimutavi- g vakare 

čiaus, Suvalkų gub., Marijampolės pa- Į 
vieto. Pirmiau gyveno ant farmų Wis
consin valstijoj.

Kas žinot, malonėkit pranešti. 
W. Laimutavičia

U9 Parson St., Pittsburgh, Pa.

Išgydau Vyrus Greitai J 
VARICOCFI F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 1 » x'MvlV WELiLi. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su- < 
tinimas ir sukepirnas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama. (

ATITIK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba! 
a ItvulAllHu* tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso- f 
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- J 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumų kiekvienai kū- c 
no daliai, kuri buvo apimta ligos. 1
SVFII 3^ Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- t M 1 1 rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, katilų gėlimas, I
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje, viduryje ar I 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy- 1 
rnas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė- Į 
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuouytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistųTTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI
Mano gvdvmas nustojusiems vyriš
kumo pi aš liną visas blogas įtek
mes pirn.esnio nualinimo irbesotu- 
mo; sutviiLiua nervus, sustiprina 8 
ir padaugina kraują, o labiausiai E 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą K 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- s 
mų gyduolių. Stengkitės iŠsigy- j 
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 11
visados atgaximu tobulo ir pilno vyriškumo.

APTO^ I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip ,
kJAi/AI I vzm tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini- i
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 

’ slaptybėje.
C’Į’D | ('”T'I J L> A ISaydan pas iuo», kuriuos daktarai jau buvo atsisakė ifigydytl. Gy- O 1 n kJiy.'j dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo bm4o.
Tuojaus duodame Palengvinimų. AS neapsiimu tfigydytl tu, kuriu negalima. Mano gydj- 

. mo •°udai chror.ičku Ilgu yra vienae ič geriausiu, ka uf tikriname, jog visada ntneila geri s, 
" pas°kmes. Gydau Aunu, Galvos, Širdies" Gerklės, Plaučiu. Krutinės, Pečiu. Kepenų, Pilvo.

Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Sniegenų, Nervu, Kaulu. >'><«uuiiu ir visas kitas Iim»s, 
Aš netikiu J gydymą laiškais, todčl neklauskite manęs patarimu, Kurie gyvenate tollaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aft jums tikrą teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt

» IW RVOMI? 208 W- 42nd St-> arti BroadwayUn. DIIUW, NEW YORK CITY, N. Y.

. > k—M IV4M
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Schneider Broliai
Męs pasiuvam geriausiai 

siūtus ir overkotus ir duo
dame materiją iš čystų vii 
rtų.

Siūtas, kur vertas $20.00,
Padarome už $15.00

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

SCHNEIDER BROLIAI,
236 Grand St.,

Brooklyn, N

OCISCENA DEGTINE

MUZIKALIŠKŲ INSTRU MENTŲ IR AUKSORIŠKŲ
DAIKTŲ KRAUTUVĖ

Pajieškau brolio Jono Vicino, Kau
no gub., Kupiškio parapijos, Jotkonių 
kaimo. Taipgi pajieškau Petro Vai- 
naucko, Kauno gub., Rudikių kaimo.

P. Vicinas 
2126 Watson St, Pittsburgh, Pa.

$15.00 ANT NEDĖLIOS EXTRA!
Pajieškau lietuviškų Agentų iš kiek

vieno miesto. Iš darbo attikusiame 
laike gali šitą darbą atlikti. Atsišauk
damas prisių.sk markę už 2 c. dėl pa
aiškinimo.

JOHN B. PARIMSKY
Box 944, Hallowell, Me.

(10—14)

Draugijos,
Kurion apsirinko ,4LaifiVf” 

savo organu:

Pajieškau brolio B. Stadalniko. Aš 
t i palikau Anglijoj, o dabar nežinau, 
,ur jis yra

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

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

(9-11)

Pajieškau Kazimiero Stankevičiaus, 
metai atgal ir pusė, jis gyveno East 
Pittsburgh, Pa. ir išvažiavo į Chicagą. 
Turiu svarbų reikalą, meldžiu atsi
saukt šiuo adresu:

Joseph Vinikaitis, 
^19 Glenwood Ave., Ambridge, Pa.

Pajieškau huNo dėdės Antano Jen- 
Ča ičio, Suvalkjų gub., Marijam po'ės 
pavieto, gmina Kreidos, Garliavos pa
rapijos; Lietui/oj buvęs Šiaąčius. H 
metų kaip Amerikoj. Girdėjau, gyve
no ten, kur apie So. BostoniX Mass. 
Jis yra ženotas iš Lietuvos. Malonė
kit atsišaukti ant šio antrašo:

Joe Misevičia
1010 Marion Ave., Centralia, Ill.

Aš Adelė Bitinaičiukė, po vyru Mi
sevičienė, pajieškau savo pusbrolio 
Vincento ir Tamošiaus Išganė Suval
kų gub., Naumiesčio pav., Blogosla- 
venstvos
Voniškių kaimo.
ant šitokio adreso:

Adelė Misevičienė
1010 Marion Ave., Centralia, Ill.

ATYDA LIETUVIŲ MOTERŲ PKU- 
GRESYVIŠKO SUS. AMER. 

KUOPOMS.
šiuoml pranešu, kad j L.M.P.S.A. 

Centro Valdybą liko išrinkta šios na
rės:

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

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

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

Su visais reikalais malonėkit kreip
tis prie augščiau nurodytos valdybos. 

L.M.P.S.A. Sekr K. Petrikienė.

Pajieškau savo brolio Kazimiero Jo- 
kubyno, Suvalkų gub., Seinų pav., Sei
rijų parapijos, kaimo Cijuniškių. Pir
miau gyveno Hazleton, Pa..dabar jau 3 
metai, kaip nieko nežinau apie jį. Jis 
pats ar kas kitas malonės duot žinią.

Viktė Kelminiutė
514 Hazel St., Homestead, Pa.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberia, 

Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius J. Petravičia, 264

St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Klaščiua, 656 DriRS> 

Ava., Brooklyn, N. Y.
Kaupų Sekretorių Adresai:

1. Kuopos Brooklyn®—V. Žilinską*, 
1S3 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

2. Kuopos Brooklyn®—V. Vitkevlčia 
Hudsnn A»« Hronklva. N V

8. Kuopos Whit® Plains, N. V.—V 
Žukas, Off C. Deutermann, Lake St., 
White Plains, N. Y.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ 8ELP1M. 
OR-JOS VIRŠININKŲ ANTRASAI:

Pirmininkas S. Yankua, 850 Newark 
■3L, Hoboken, N. J.

Pagelbininkas J. KrulikaunkaM, tl 
Warwick St., Newark, N. J.

Sekretorius A. Žolynai, 1 Merchant 
PL, Newark, N. J.

Iždininkas P. Valčeliunae, 88 Farley 
Ave., Newark, N. J.

I iždo globėjas J. Dobinla, 168 Jack- 
son St., .Newark, N. J.

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

Bu visokiais . Draugijom * reikalai* 
kre'pkitės prie Bekretoriaua. Money 
irder siųskit ant Iždininko varde Sa- 
rretoriuL

Pajieškau kaimynų K. Andrejūno, J. 
Simaičio ir O. Ripskutės. Visi Kauno 
gub., Šaulių pav., Skarių kaimo. Taip
gi pajieškau ir J. Morazo Panevėžio 
pavieto.

V. Čepaičiūtė-PeČiukenienė 
51/3 Lodara St., Hazelwood Sta.

Pittsburgh, Pa.
Pajieškau Mortos Pagdanevičiūkės. 

Ji turi apie 20 metų, geltonais plau
kais. Turiu svarbų reikalą, todėl ma
lonėkit pranešti.

Ji pirmiau gyveno Chicago, 1’1. 
J. Jasūnas

975 Wyoming Ave., Pittston, Pa.

Pajieškau draugės Opos Bendoriū- 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 

Degučių kaimo. 3 metai Amerikoj. 
Turiu svarbų reikalą.

J. Povifeitis 
1105 W. Coal St., Shenandoah, Pa.

IR
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LIETUVIŲ PR EŠERIŲ UNIJOS 68 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININKŲ 

ADRESAI:
Prezidentas T. Tolišius, 18% N. Irc 

it., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininaan r. pvsihm.

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

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Pataš'us, 94 So. 1st St. 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Pr®zld«ntaB K. Gugi*
Chicago, Ill. 

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

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

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

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

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

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

Philfr -elphia, Pa. 
Iždininkas 1) K. Šidlauskas

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

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

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasleriaus per Finansų Raštininką 
T. M. Dundulį, 101 Main St., Danville, 
III., kuris bus pu kaucija $1,000.

\DRESA1 VIRŠININKU "LIETU
VOS BAI SO” DRAUGIJOS 

KENOSHA. WTS.
Feliksas Dapfc.ua, Janna £k., 

p-ezluenias.
Kazimieras Norbutaa, 816 Jenne ML, 

vice -preziuenias.
E. tsarih-UB, 1U65 Jenne St, protoko

lų rastimnaas.
Kaz. Ariausfcas, 818 Jenne Ut., fl- 

..A.'iaų raflLininhas.
J. sereifc.nu, 616 Market St., iždlnln-

& as.
Kasok globėjai: J. Leščauakae, 607

Jenne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave.J. Sukelia, D2 Park Ave.

Maršalka V. Kulinskia, 261 N. Chi- 
.Ago St. Pagelbimnkas martaikee J. 
kasiulis, 653 GMrden St.

Vėliavų nešėjai; P. Milewskai, 801
^atiooman SU ir B. Klga, 16g Mali

vurinlnkae J. žiliui, 614 Market St. 
Metiniai komitetai; L. Jeueievokae, 

>0 Newell St. ir P. Beltls, 171 
r'remunt Avė.

Pajieškau Petro Klimauskio, Vinco 
Bruzausko. Juozo Samulio, Jono Pa- 
k’nklo, Juozo Duobos, Vinco Laurinai- 
?o. Petro Žurinsko ir Onos Ramanaus- 
kiūtės.

Meldžiu atsišaukti.
A. Stankaitis

Box 224 Sykesville, Pa.
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5AAA IZ I I |T> I • Reiknirtudutoi kau,.tgo pr• VVV Dykai, siųskite dvicentinę štampą
kntalnpfą timi'ina g mo ♦=> ■” - ’ivi^kų rekordu ui vionkioma d»;non"

t. GIRDAS. 103 GRAND nnnoin.VN, N. Y

M0K1NK1TES SAVO NAMUOSE
I

Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintii p«r 
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 KORESPONDENCIJINfi MOKYKLA 
1607 N. Ashland Avenue, .Chicago, HL

Graži Dovana
DEL LABO VISUOMENES 
Knygų sveikatos bei naujausi 
mokslo Išradimai ir ką reikia daryti aj 
Hirgus, taip pat kaip Ir kur išslgydyt 
lygiai knygoj “Daktaras” parom 
kaip nuo visokių nelaimių bei ligų aps 
saugoti .

03WSO1
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Padaryta Anicrike
Mūsų biznio markė užregistruota 

Washigntone.
GERESNE Už IMPORTUOTĄ.
Očiščenos degtinės skonis labai ge

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

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

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

KUR NURODYTA VISOS
KAINOS. Adresuokite:

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

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

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

Dabar ralima važiuot i Rusiją.
per 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
36 GRAND STREET FiLIJA: ^55 CLINTON AVEL

BROOKLYN, N. Y. M A SPETH, L. L N. T

ADVOKATAS HENRY L. SALPETER.
Vedu visokias kriminališkas provas, iškolektuoju p> 

nigus visur Suvienytose Valstijose, taipgi ir Europoje. 
Išjieškau dalis ir išpildau popieras 
Komisijos. Vedu provas nelaimių. 
Estate.

KOVAC’S BANK BUII DING, 
uunnKLYN. N Y

IAIKRODEUS 14 K. GOLD FILLED!
15 dovanu prie laikrodėlio visai Dovanai

- 111 —A. ..............  ...... ..........-...... . .......  -....-------------------------------------- --------------------- ' ■ ' ——

*• V'*

V;

dėl Compensacijoa
Užsiimu Real

38 GRAND ST.

Tiktai

A. P. L. A. DK-JUS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 226 

Magazino St., Carnegia, Pa.
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 

till Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
Centro iždininkas K. Varašla, lt 

inH Cirann Rta S 8. P<H«hu»vh. P*
Centralinis Kasos Kontrolis P.

A. Samulionis, P. O. Box 63, McKees, 
Rocks, Pa.

Kuopų aekretorių adresai:
1 IrnonoR, J K Msžhikn* 1111 Mar-
2 kuopos, P. A. Sam’dionis, P. O.

Box 63, McKees Rocks, Pa.
!26, McKeffl Rocks, Pa.

8 kuopos. P. Liepus, 281 Magazine r>,
4 kuopos. Tg. Rasinskas, General De

livery, Pittsburgh, Pa.
* <nn»n.t r./'wcraowKaa, aftlM.

'■’anddy. Pa.
8 kpnnoa. Export. Pa.

Mitrins Metnszia P*v»*><r><nlrag, 
Jųozupas Wiczus, Pagelbininkaa.

toje knygoje taip Ir sergantiems. Tik perskaičius tą knvi 
patirsi, ko čia »eįalima parašyti, 1

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodljan 
skaityti apie nervų, krpujo, inkstų, romatirm 
odos, vidurių, nusilpnėjimo, brochitis ir Hm pu; 
čias lij*asi taip-pnt apie Ųioterų nesveikumus 
kitas visokias ligas, sėklos nubėgimo ir t. t.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vart< 
.kokias nors liekarstrs ar krcltis prie gydytoj, 
reikia būtinai perskaityti knygų "DAKTARAS 
Daug žmonių išgijo nuo rodos 1 'DAKTA KO".

YPATINGA I serganti, nusllpčję, sukliurę, p 
sigadinę per jaunystės klaidas ir varginam i vis- 
kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip iižsen* 

ŠIOJ KNYGOI "DAKTARAS" dik, 'ni aprašo, Ji’siomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrų r -------- - , .. . . (lą
TODĖL, kad ta knyga <lčl labo visuomenes t 

duota, tai kiekvienas apturės iri DOVANAI, ir 
ris tik atsių 10 c. štampemis prisiuntimni, 

REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, Iškerpant 
tą apgarsinimą ir adresuok teip:

DAKTARAS" {Įmžinipa- 
'nokina, knip vyrus, taip ir moteris, kas būtinai 
reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, tuipir 
seniems, ženotiems ir neženotiems,

KIEKVIENAS S K Y RIU S šitos knygos yra la- 
oai žingeidus. Ta knyga kiekvienam yra labai 
naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai gyventi.

>U A KNYGA “DA KTA R A S" aprašo visokių 
'igų vadins, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia, 
kai p išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 
išsigydy tt

TA KNYGA labai pinčiai aprašo ario vvrų pa
slaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa 
antį K.

atidengiant daug paslapčių apie geriausius sma
gumus ženvbinio gyveninio ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip............

KNYGA "DAKTARAS" yra paveikslais Uitis- 
trauota, parodo i,- giliausias kūno dalis, išaiški
na paslaptybes. Ji reikalinga kaip .‘veikiems,

The Philadelphia Medical Clime
U17 Walnut St. Philadelphia, Pa.

PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit 
kias ligas gydo. /

u

vise

PERKANT LAIKRODĖLĮ STAČIAI Iš FABRIKO, sutaupysit sau ne> mažiau, kaip P«J kožną
pardavėją už tokį laikrodėlį užmokėtume! mažiausiai $26.00, o mūsų Sl’EClJALlsKA I ABKIKOS I RhKft to lai
krodėlio yra TIKTAI $5.50 ir aprat to, KAS DABAR UŽSISAKYS PAS MUS LAIKRODĖLĮ, tai augščiau patai- 
pmtus 15 PUIKIAUSIŲ DALYKŲ kožnas ap’aikys prie laikrodėlio VISAI Dth Al kaip tai:

1—2) Lenciūgėlis su Breloku, 3) Britva, 4) Diržas galandimu: b n t vos, 5—6) .’uode,is ir skutimui.
1) Plunksna Fontaininė, 8) Peliukas, 9) Žiedas, 10) Veidrodėlis, U) Šukos, U) Spilkute kakarjsiui, 13—14) Sa
bučiai mankietams, 15) 82 Kalibro Revolveris (Modelis). , , wca»

Taigi jei norit pirkti tą puikų 25 dolerinį laikrodėlį už $5.50 ir gauti tuos 5 dalykų prie laikrodėlio N L AI 
DYKAI, tai iškirpkit tą apgarsinimą ir atsiųskit sykiu su. 25 centais markėmis rankpinigių, kad but umem persiti
krinę, jog ištikrųjų norit turėti mūsų laikrodėlį, o męs tuoJaus išsiųsim jums laikrodelj ir ,> dovanų prie laikrudeli©

Kada priimant siuntinį persitikrinsit, jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K. GOLD M LLED. (.VARANTI {)TAS 
t NT 20 METŲ, su garsiausiu pasaulyje mechanizmu, o tie 15 dovanų yra taipgi kuogeriaiisios rusies, tai užmokėsit 
ikusius $5.25 ir keliatą centų už persiuntimą, jeigu gi nepatiktų tai sugrązinsinit jusij uyr?’
perkant laikrodėlį nuo mūs NEI KIEK NE RIZIKUOJATE, kadangi musų laikrode iai jra (.VARAN i L O f I ANT 
20 METŲ ir jeigu laikrodėlis pasigadintų, tai męs pataisy6im ar mniainysim ant kito VlbAI DV h Al, prisiimtus uk 
if> centus ant persiuntimo.

Iš Kanados užsakant, visi pinigai turi būti prisiųsti is kamo. . , . . _ .
ATYDA: Tankiai žmonės mums skundžiasi ant įvairių kitų f”mų už tai, jog negavo to, ką mis mo, ir.be abejonės, bu
vo patjs sau kalti, nemokėdami atskirti b’ogo apgarsinimo nuo gerojo. Iš tos priežasties męs priverst! pranešti, 
JOG MŪSŲ FIRMA YRA KRIKŠČIONIŠKA, neturi nieko bendro su firmomis garsinančiomis šitame laikraštyj® -F 
luoda visa tą, ką garsina; apie mūsų teisingumą ir sąžinišką kožnas gali persitikrinu, užsisakant vyrišką ar mo
terišką laikrodėlį (su dovanomis) ir adresuojant stačiai tiktai pas: -

NATIONAL COMMERCIAL COMPANY.
DO W. BROADWAY, D«P- 4-16. NEW YORK. N. Y

rrtjivsn.au
prisi%25c5%25b3.sk
Dapfc.ua
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VIETINESZ1NI0S.
DRAUGAI
BROOKLYNIEČIAI!

Kam tik iš jūsų rūpi su
šelpti kares nut^riotą Lietu
vą—visi šią subatą, t. y. 6 d. 
vasario (February), atšilau- 
kykit j Tautišką Namą ant 
f erų, kuriuos parengė vieti
nis Lietuvos šelpimo Fon
do Komitetas. Bus orkest
rą, įvairus laimėjimai. Tą 
vakarą bus leidžiami ant iš- 
laimėjimo geriausi ir bran
giausi daiktai. Kurie nega
lėsit atsilankyt subatoj—at
silankykite nedėlioj ir pane- 
dėly. Nedėlioj dainuos “Ai
do” choras ir gricžš puiki or
kestrą. Būtų labai malonu 
ir pagirtina, kad per tuos 
tris vakarus Tautišką Namą 
aplankytų bent pusė Brook
lyn© lietuvių.

Subatoj ir panedėly forai 
prasidės 8 vai. vakare. Ne
dėlioj 3 vai. po pietų.

Fėrų pirmininkas
J. Neviackas.

Lietuviškų vagių gauja.
Dabar visas Brooklynas 

kalba apie liet, vagių saiką. 
Mat, nedėlios naktį du lietu
viai įsiveržė į auksinių daik
tų krautuvę, prigulinčią 
Wagneriui, ant Grand St. 
Plėšimas įvyko apie 4 vai. 
ryte. Plėšikai įsilaužė per 
langą viršui durų. Juodu 
tuojaus ėmėsi už “safe”, bet, 
matomai, neturėjo suprati
mo, kas tas yra “safe”. Tik 
kirviu gerai apdaužė, bot, ži
noma, neįėjo. Tuomet pri- 
simedžiojo pilnus kišenius 
auksinių daiktų, taip už ko
kius $200. Susirinko laikro
dėlių, žiedų, brangių akme
nų, kas tik jiem pasidabojo. 
Taip juodu darbavosi apie 
valandą laiko ir jų niekas ne- 
patėmyjo. Išeidami, jau ne 

’ lipo per langą, bet per duris. 
Iš vidaus atmušė prabajus, 
bet čia, jų nelaimei, suskam
bėjo varpelis. Tai buvo 
ženklas policijai, kurių tuoj 
net šeši susirinko. Vyrai 
leidosi bėgt, policmanai vy
tis. Vieną iš jų prisivijo.

Tuomet tasai kirto policma- 
nui Thorn tonui kirviu, bet 
tasai spėjo atstatyti ranką ir 
tik ji tapo sužeista. Į vagį 
buvo paleista kelios kulkos, 
vienok jisai dar gyvas ir 
randasi ligonbuty. Jo’pavar
dė Stasys Kastanskas—tik 
19 metų.

Ligonbuty jisai išdavė sa
vo bičiuolį.

Policija, sako, gaudanti vi
są vagių kompaniją, kurioj 
turi būt daug ir lietuvių. A- 
teitis parodys—kaip pavyks 
vagius išgaudyti.

Atydai L. S. S. 20 kuopos.
Draugai ir draugės, teiksi

tės pribūt ant kuopos susi
rinkimo, kuriame turėsime 
svarstyt daūg svarbių reika- 
'ų. Atsibus 7 d. vasario po 
N736—3rd Ave., So. Brook
lyn, N. Y., 10 vai. iš ryto.

Sekretorius
V. Kazlauskas.

i D. L. K. Gedimino draugys
tės reikaluose.

šiuomi pranešu draikams, 
kad susirinkimai (mitingai) 
likosi metiniame susirinki
me permainyti. Susirinki
mai atsibus nedėliomis, 2 
vai. po pietų, kas antrą ne- 
deldieni po pirmam. Komi- 
tetavi susirinkimai bus kas 
ketvirtą nedėlią to pat mė
nesio, po num. 73 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Adresas Sekr.
AI. Dragūnaitis,
45į Montrose Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Didžio New Yorko Drau
gijų Sąjungos konferencija 
nutarė paakinti tas draugi
jas, kurios tyčiomis nori 
<enkti draugijų Sąjungai, 
jog taip elgdamosios, jos 
xenkia ne Sąjungai, bet su
tarčiai šio miesto lietuvių.

Pastaruoju laiku jau susi
tvarkė vakarų rengimas. 
Draugijos viena kitai už a- 
kių neužbėgdavo. Bet da
bar, kada atsirado keli grio
vikai, tai vakarų rengime ir 
dienų pasidalinime vėl gali į- 
vykti suirutė.

Tai matot, kokį bjaurų 
darbą sumanė atlikt grabo- 
rių partija ir keli šunadvo
kačiai.

Šv. Kazimiero draugystės 
susirinkimas atsibus pėtny- 
čioje, 5 sausio, svetainėj 
Tautiško Namo, 8 vai. vaka
re.

Vestuvių vakarėlis.
Sausio 31 d. apsivedė drg. 

Pranas Gražys su p-le Ona 
Jukniūte.

Vakarėlyje jaunimo daly
vavo pusėtinas būrelis; link
sminosi labai gražiai. Laike 
vakarienės kalbėjo drgg. K. 
Liutkus ir P. Mačys. Pirmas 
kalbėtojas, apart gražių lin
kėjimų, gana plačiai apibrie- 
žė ir apie mūsų nelaimingus 
draugus, ištremtus j Sibiro 
tyrus. Tarp tų nelaimingų
jų mūsų draugų randasi ir 
jaunojo brolis, Juozas Gra- 
žvs. jau 10 metų ištremtas, 
kaipo politiškas prasikaltė
lis. Priminus tą visą ir pa
agitavus, geros valios drau
gės ir draugai suaukavo 
Juozui Gražiui $30.00 ir į a- 
belną iždą Revoliucijos ir 
Kankinių K-to $7.80. Gra
žus tai pavyzdys ir kitiems 
mūsų draugams.

Drg. P. Gražys yra L. S. S. 
19-tos kuopos nariu ir gana 
pastoviu draugu. Linkėtina 
kuolaimingiausios kloties 
tai naujai porelei.

Pinigai pasiųsta Revoliu
cijos ir Kankinių Komiteto 
iždininkui drg. Ramanaus
kui. Pa dovinių Kazys.

Red. — Vėliau pagarsiu- 
sim aukavusių pravardes.

6 d. vasario McCaddin sa
lėje vėl bus statoma ant sce
nos Melodrama “Birutė” Tai 
yra lengvai supkintamas is
toriškas veikalas, kuriam 
muzK parašė M. Petrauskas.

“Birutė” brooklyniečiams 
žinoma ir iš seniaus. Mano
ma, jog lošimas pavyks dar 
geriau šiuo sykiu.

Plačiau apgarsinimuose.
A. S.

Draugai!

Visokius VYRUKUS RŪBUS pigiai 
fr gerai galite pasiūti pas ANTANĄ 
LIUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie už 
sisakys pas mane kokį nors apsivilki
mą, pilnai užsigartždinr. mano darbu 
nes aš, pasidekavojant savo praktikai 
—gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą 
Aš užlaikau įvairių firmų prabah 
(sampeWus), iš ko kiekvienas ga'i pa- 
siskirt sau patinkamą medegą už pri
einamą kainą. Taipgi sutaisau, isva 
au ir suprosinu senus vyrų ir moterų 
irabužius,—išrodo, kaip nauji.

Atsitikus reikalui, kreipkitės po šiut 
vdresu: 670 N. Main St., MONTELLO 
IASS., Lietuvių Tautiškame Name.

Su pagarba $
A LIUTKUM

♦

Gera Proga Ligoniams
> YRA SUTEIKIAMA PER

DR. J. C. BROWN
Visiems, gerai žinoma daktara-snecib»Hptn kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 

UžDYKĄ PRADUS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno- 
mis: Nedėliomis, Utarninkais ir PėtnyciurniB.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksini medalį ui 
atsižyinėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spinduliu 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogau» 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 Gerkles, Moterų Ligas ir nusisverimus gydome r 

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurio, perdaag rieto, 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiųmis 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 tave bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimu, ar jūs ligą 
galima išgydyti s-u 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 AA IŠGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išgydo ant visado<. 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 įums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimu, ligoniam. 
DYKAI Nedėliomis, Utarninkais ir PėtnyČioinis. _ ....

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

OEFISO VALANDOSi NEDALIOMIS:
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piat
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

PIRMUTINIS MBTUVIŠKAS NBW YOgKB

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
Turi 38 kambarius puL 

kiausiaMrengtus pagal nau- 
• jausią rųįdą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visai 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

UBO. J. BARTAŠZIUS irJ. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway 

NEW YORK Clrv7N. V. S0UM BOifON. MASS

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

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

fleHp IVrbVilnkAj VYeftfkHd.!

"DARBININKŲ BALSAS’’ Pasaulio Pramonijos Lietuvių 
Darbininkų I. W. W. Unijos Organas, Leidžiamas Kooperatyvės 
Bendrovės iš.Baltimorės, Md.

"DARBININKŲ BALSO" Credo yra: Laisvė, Lygybė ir 
Brolystė permoksią, 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 pagerii.vno 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:

pana

MM

cz>
>N

kaip 
strei- 
kokia

Nėra skirtumo, kad ii 
int išmokesčio.

Aržuoliniai stalai nuo $8.00 iki $15.00 ir augščiau 
damajį kambarį krėslai nuo 50c. iki $1.00.

na, Maspcthą, New 
Yorka ir Newarka. 

k. *-

Kurie nežinote ke
lio, kaip atvažiuoti į 
mūsų krautuvę, tai 
parašykit mums atvi
rą laiškelį arba pate- 
lefonuokit 4263 Soul h 
o mūsų kolektorius ir 
pardavėjas . Antanas 
Mačys atvažiuos pas 
jus į namus; tada su 
juom kartu atvažiuo
sit į mūsų krautuvę.

Supami krėslai medine sėdy
ne $2.00, $3.00, o skurinčs 

$5.00, $6.00 ir iki $15.00.
Tik įsitėmyk gerai mūsų vardą ir adresą.

ANTANAS MALIAUSKAS IR ANTANAS VIDŽIŪNAS, Savininkai
3rd AVENUE, Corner 21st Street,

ime pilkėjams DEŠIMTS DOLERIŲ DOVANAI

€-13
Vaiku vežimėliai nuo 

$1.98 iki $35.60.

Telephone 4263 South
Čia męs norime atkreipti mūsų Lietuvių Brooklyno ir New Yorko apielinkės visuomepės atydą į Rakan

du (Forničių) pirkimą. .Męs toje pramonėje esame bus jau arti dešimts metų, tai, suprantama, kad męs ir pa
tyrėtu joje praktikos. Retaįrasime iš mūsų žmonių, kurie suprastų gerai apie rakandų (forničių, išdirbimą 
apie jų medegą ir jų teisingą kainą, o, suprantama, svetimtautis mums to nepaiškina ir jie nenori ,kad lietu
viai žinotii. Tai kam eit pas juos, jei galima gauti pas lietuvį ir susikalbėti savo kalboje, kurie daiktai gali bū
ti tinkamesni—naudingesni. Mūsų krautuvė yra gana didele ir MĘS TURIME VISOKIOS RŪŠIES RA
KANDU (FORNIČIŲ) ir už labai žemą kainą. Duodam ir ant lengvų išmokėsčių, kaip tai po 1 arba 2 dole 

Tą męs paliekam pačiam pirkėjui, po kiek jis išgali.

Męs palaukiam 
nigii nuo tų, kurie 
puola į nelaimę, 
tai liga, mirtis, 
kas arba šiaip 
bedarbė ir tam 
šiai. To nepadarė ir 
nepadarys svetimtau
tis. Męs visur prista- 
tom Rakandus (For- 
ničius) savu vežimu 
dovanai po. Brookly-

n. & V. FURNITURE CO 
I

Antanas Maliauskas ir Antanas Vidžiūnas, Savininkai

r ūkuojame dešimts do
lerių nuo mūsų žemų 
prekių, taip kaip męs 

Perkant rakandus pas garsiname. O už $50.00
mus už $100.00, męs at- f 'tai $5.00 ir taip toliau.

KURIS IŠKIRPĘS ATSINEŠ ŠĮ APGARSINIMĄ.
M. & V. FURNITURE Co., 

Antanas Maliauskas ir Antanas Vidžiūnas savininkai.
687 — 3rd Avenue, * Brooklyn, N. Y.

ver-
i. Indų Šėpos 

(china closets) $9.00, $12.00, $15.00 ir daugiau, pagal

r




