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SENOS, TUŠČIOS ŠNE-

SI

ja norinti at 
salas nuo yiso pasaulio, vie-

naikintojai nepraeis vokie
čių povandeninių laivių prie

prie gene rali
imas, ką jįsai turi da
iv u uaruavejai ve

DINAMI ilniUS TRUPUTĮ

enu tuščia šneka.

Uuonos ir millu

WILSONAS DAR KAR
TĄ LAIMĖJO.

Washington. -4Kada pre
zidentas Wilsonds užvytavo 
(neužgyrė) billių pries atei
vius—tai ateivystės priešai 
panorėjo pravesti tą billių ir 
priešais prezidento norą. "

Jie gerai susiagitavo ir bu
vo tikri, kad gaus kongrese 
du trečdaliu balsų. Tuomet 
billius būtų jau šiuo sykiu 
tapęs įstatymu ir prieš pre
zidento norą, bet, ateivių lai
mei, dvHejų trečdalių balsų 
jie nesurinko.

Kongrese už billių balsavo 
261, prieš—136. Billiaus ša
lininkams trūko tik 4 balsu * 
vienok tie keturi balsai suga
dino visą jų biznį. •
Taigi, šiuo sykiu, ateiviams 

pavojus negręsia, vienok rei
kia manyti, kad politikieriai 
dar kartą mėgins pakelti iš- 
naujo tą seną billių.

V Metas

VOKIETIJA APSKELBĖ
BLOKADA ANGLIJOS.

V •

NEPEIKIA VOKIEČIUS.
Dr. Percy Williams, profe

sorius Columbia universite
to (New Yorke) sulyg pra
šymo Belgijos šelpimo fon
do, aplanke tą šalį.

Jisai dabar sugrįžo Ame
rikon ir pasakoja, ką matęs 
Belgijoj. Žmonių padėjimas 
ten išties vargingas. Jiems 
reikia pagelbos. Vokiečiai 
nekliudo* šelpti belgus. At
bulai, iš savo pusės jie gana 
daug pagelbsti reikale belgų 
šelpimo.

Profesorius nematęs vo
kiečių žvėriškumo pėdsakų.
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tokius pardavikus bausiąs

Komisijonieriuš Dillon, ku-1 grasinimai iš Vokietijos pu
ria prižiūri rinkas iššaukė daug šnekų kaip

Už-

■X<S&ant

VOKIEČIAI PAISO MOT( RBAISEKELIUS.

SIAURĖS fran- 
GIJOJ.

ateina ta pati
i rauda apie badą:

...

NORI 2 MILIJONU DOLE
RIŲ BEDARBIAMS.

Philadelphijos majoras 
priėmė deputaciją Socijalis
tų Partijos, kuri atėjo pas 
majorą tuo tikslu, idant pa
prašius 2 milijonu dolerių 
pašelpos dėl bedarbių.

Miestas, anot socijalistų, 
turįs įtaisyti bedarbiam vie
šų darbų. DarbininkaYis 
labdarystė nereikalinga.

Majoras gražiai su depu
tacija pašnekėjo, bet priža
dėti—nieko neprižadėjo .

ANGLIJAI GRĘSIA DIDE-1 
LIS PAVOJUS.

Vokietijos admiraltija iš
leido sekantį paskelbimą:

“Anglija yra pasirengusi 
pergabenti daug kariumenės 
ir daug karės reikmenų 
Francijon. Prieš tuos Ang
lijos transportus męs grieb 
simės tų visų karės priemo
nių, kokių tik turėsime.

Neųtrališkų šalių laivai 
persergiama, kad nesiartin 
tų prie šiaurinio ir vakarinio 
kranto Francijos, kadangi] 
tenais jiems gręsia pavojus 
—juos galima parokuoti lai
vais, turinčiais kariškas už
duotis”.

Pirm to buvo išleistas dar 
daug aštresnis paskelbimas, 
jog jūra aplink Didžiąją Bri
taniją, prisegus dar visą an
glišką kanalą, apskelbiama 
esą karės zonoje. Kiekvie
nas priešo laivas, sugautas 
toje zonoje, bus sunaikintas.

Neųtrališkų šalių laivai 
taip-pat bus pavojuje, ka
dangi priešų laivai taikiai 
vartoja neutrališką vėliavą.

šitie visi pranešimai ir

VPITALAS TAIP NORI.
Kamgi iš Suvienytų V als- 
ų siunčiama ginklų ir 

šiaip jau karės reikmenų 
Francijon, Anglijon ir Rusi
jon r

Prieš tai protestuoja uni
jos ir daugelis laiKraščių, 
prieš tai protestuoja dauge
lis Kongresmanų ir šiaip jau 
visuomenes veikėjų. Bet iš 
protestų nieko nėra.

Kapitalas taip nori. Jisai 
turi iš to prolitą, o juk jis 
valdo Ameriką!

Amerikoje Vokietijos pra
nešimai iššaukė didelius pro
testus todėl, kad vokiečiai 
grasina neųtrališkų šalių 
laivams. Didžiosios garlai
vių kompanijos visgi sakosi 
nepaisysią vokiečių grasini
mo ir išsiusią savo laivusAn- 
glijon, Francijon ii; Olandi- 
įon. Valstybes departmen- 
tas žada užprotestuoti prieš 
vokiečių admiraltijos grasi-, 
nimą nepaisyti neutrališkos 
vėliavos.

Rusijai.
Dabar Anglijau pribuvo 

Rusijos jūreiviu unijos pa
siuntinys ir prašo Anglijos 
darbininkų sukelti protestą 
prieš sėbravimą Anglijos 
valdžios su caro valdžia.

Ar ta pasiuntinystė at
neš apčiuopiamos naudos — 
vėliau patirsime.

a a .<. 4> \ 4

•55

; • x 
#4 >»O *

Werner Horn, vokiečių 
rezervo aficieris, kuris norė
jo išsprogdinti Kanados til
tą, bus pasodintas Suv. Vals
tijų kalėjiman ant 30 dienų.

Per tą laiką valdžia pa- 
mislys ar jį išduoti Kanadai, 
kuri to išdavimo reikalauja.

SUNKIAUSIAS PASAULY 
ŽMOGUS lįlRĖ.

Washington, D. C. — čia 
mirė Harry Coleman, kuris 
svėrė 751 svarą.

Jisai buvo nevedęs.

ANT FILIPINŲ SALŲ.
Manila. — Dr. Wu-Ting- 

Fang, buvęs Chinijos minis- 
teris į Suvienytas Valstijas, 
savo prakalboj prieš Filipi
nų studentus, išreiškė geis
mą, kad į Filipinus būtų įsi
leista chinai. Tuomet jie ap
dirbsią tuos lauktis,kurie da
bar dirvonais guli—kas da
ro Filipinams gėdą.

Sulyg žinių, gautų iš Ce
bu. Filipinų sukilėliai norėję 
padegti Manillą, bet juos 
laiku areštavę konstableriaL

ŽINOMAS KELIAS—Į 
BIRĄ.

Vladimiras Burcev, žino
mas socijallstas-revoliucijo- 
nierius, kuris, patikėjęs caro 
prižadams, apleido Paryžių 
ir vyko Rusijon, kad padėti 
valdžiai kariauti su vokie
čiais, tapo nuteistas Sibiran.

Vladimiras Burcev išbuvo 
kelis menesius kalėjime, vė
liaus jį teise. Bureevas bu
vo pagarsėjęs, kaipo caro 
valdžios šnipų ėdikas. Ji
sai tuos šnipus surasdavo ir 
paskelbdavo apie juos.

Valdžia jį apkaitino saky
me revoliucijoniškų prakal
bų prieš carą užrubežiuose 
ir nuteisė Sibiran.

Neseniai Sibiran tapo iš
gabentas garsus rusų soci- 
i.M demokratas rašytojas F. 
Dan.

Sulyg pranešimo Pary
žiaus “Humanite”, Rusijos 
jūreivių vadovas ir laikraš
čio redaktorius Adamovič — 
taip-pat ištremtas visam am
žiui Sibiran. Kiti jo drau
gai nuteisti tvirtovėn ir ka
torgom

Adamovič redagvao rusų 
jūreivių laikraštį Egipte ir

uždare socijalistų
LAIKRAŠTĮ.

Amsterdam, Olandija. — 
Kariški Vokietijos cenzoriai 
turi daug darbo su socijalis
tų spauda. Vienas žymes
niųjų socijalistų dienraščių 
“Gothaer Volksblatt” užda
rytas galutinai.

Du kiti socijalistų dienraš
čiai “Weimarische Volkszei- 
tung” ir “Eisenacher Volks- 
zeitung” uždaryti ant septy
nių dienų.

Pastaruoju du laikraščiu 
nubausti už straipsnius, ku
riuose buvo paabejota ar ga
lima vienybė tarpe kapitalis
tu ir darbininku nors ir ka
rės metu.

tranšėjose šiaurės Francijo- 
je.. Jie taip apsidrūtinę, ap
sisiautę dygliuota d ratų tvo
ra ir apsišarvavę slapta ba- 
tarėjų eile, jog francūzai 
juos iš ten nebepajiegia iš
mušti. Nors generolas Jof- 
fre buvo apskelbęs visuotiną 
užpuolimą ant vokiečių ir 
norėjęs išvyti juos iš Franci- 
ios rubežiu, vienok tatai nie- 
ko gero neatnešė.

Vokiečiai kaip sėdi, taip 
sėdi savo tranšėjose.

Antra puse vertus, tai ir 
vokiečiai negali pramušti 
skylės francūzų-anglų apgy
nimo linijoj.

Ir taip—išeina gana kvai-

Nekurie rusų kritikai ly
gina mūšį ties Borjimovu su 
mūšiu prie Borodino, kur 
Napoleonas nustojo savo ga-

ATMUŠĘ RUSŲ ATAKAS.
Vokiečių pranešime sako

ma, jog jie atmušė rusų ata
kas į pietus nuo Nemuno li
pūs.

Taip skamba tasai 
putelis pranešimas, 
giaus nieko.

trum-

pranesą

SMARKIAUSI MŪŠIAI 
LENKIJOJ.

Petrogradas. — Vokiečiai 
pasiuntė milžiniškas spėkas, 
kad užimti Varšuvą apgi
nančius fortus. Dabar siau
čia tokie jau karšti mūšiai, 
kokie buvo aplink Lodzių 
pereitų metų gruodžio mė
nesį.

Vokiečiai norėjo prasimu
šti pro rusų apsigynimo lini
ją ties Borjimov, 30 mylių 
nuo Varšuvos. Ant platumo 
6 mylių jie surinko 105,000 
kareivių, kurie buvo susta
tyti į 12 eilių. Ir tos eilės ė- 
jo, kaip jūros banga. Vokie
čiai toje tik vienoje vietoje 
turėję 600 kanuolių.

Rusai buvo išafiksto prisi-

be

vokiečiai, jie užėmė stiprias' rengę pasitikti vokiečių ąta- 
pozicijas į rytus nuo Bolimo- kas. Jie sukoncentravo tonpozicijas į rytus nuo Bolimo-
vo. Rusai norėję atmušti, vieton taip-pat apie 100,000 
tas pozicijas, bet nepajiegę.'kareivių.
Toje apygardoje, pradėjus taip arti viena prie kitos pri- 
nuo 1 d. vasario, vokiečiai ėjo, jog tarpais imtasi durtu- 
paėmė 6,000 rusų nelaisvėn, vų. Artilerijos ugnis skynė 

žmones, kain skiedreles.
Tame mūšyje vokiečiai ne-

Abidvi armijos

FRANCIJOJ.
Vokiečiai gerai sėdi savo j prasimušė pro rusų eiles.

Iš VILNIAUS.
Sulyg oficiališkų žinių, su

rinktų fabrikų inspekto
rium, pereitą rudenį, karei 
prasidėjus, Vilniaus guber
nijoj užsidarė 21 fabrikas. 6 
fabrikai sutrumpino darbo 
dienas iki 12 į mėnesį.

Prie pabaigos lapkričio 
skaičius užsidariusių fabri
kų siekė jau 36. Nepilną 
laika dirbančiu fabriku tuo- v VA
met buvo jau 15.'

Darbininkų, likusių
darbo, buvo 5,296, kurių dau
guma gyveno pačiame Vil
niuje. Šalę vietos bedarbių 
iš visur subėgo ir pašalies 
darbininkų, o tuomet padė
jimas dar labiau pablogėjo.

Koleik patįs darbininkai 
nesirūpino apie savo reika
lus,tai ir apie juos niekas ne
sirūpino.

Pirmiausia pakėlė balsą 
bedarbės klausime pramonės 
ir prekybos įstaigose tar
naujančių unija. Buvo su
šauktas gan didelis susirin
kimas. Nutarta nurodyti 
miesto dūmai, kad ji įkurtų 
įvairiose miesto dalyse mai
tinimo stacijas, valgyklas, 
arbatines ir įkurtų darbo 
biržą. Bedarbiai taip-pat 
reikalavo leisti jiems susi
nešti su kitų miestų bedar
biais per tam tikrą įstaigą.

Tuomet subruzdo ir kitos 
unijos. Miesto dūmą kas po
sėdis gaudavo daugybes pa
našių laiškų su panašiais rei
kalavimais. Darbo birža ta
po įkurta. .

NUSTOJO 10,000 ŽMONIŲ.
Mūšiai Karpatų kalnuose 

eina nepaprastu aštrumu. 
Sulyg neoficiališkų praneši
mų iš Budapešto, austrai lai
ke paskutinių 6 dienų nusto
jo 10,000 kareivių.

Rusai pradėjo užpuolamą
ją kovą ties Dunajec upe.

Rusai prisipažįsta turėję 
tūlose vietose pasitraukti.

SUKILO PRIEŠ VISUS.
Angoloj (Portugalijos ko 

nomjuj afrikcj) sukilo neg 
rai, kurie skerdžia dabar \ iKriaučių unija įkūrė val

gyklą. Iš miesto gauna pa- sus—vokiečius ir portuga- 
selną, bet jos maža. jus. *

Kad > Lietuvos Šelpimo
Amdas gautu daugiau in-1 
formacijų apie Vilniaus uni- j 
j u veikimą šelpimo reikale,
veikiausia, nea 
duoti joms pašelpą.

IR ISPANIJA.

JARAS VĖL ARMIJOJ.
Petrograd, 7 d. vasario. —« 
iras pribuvo Lenkijos ar

mijom Mūšiai tarpe rusų ir 
vokiečių ties Bzura ir Raw- 
ka upėmis tęsiasi. Rusai 
pradėjo užnūlti ir vienoj

Ispanijos parlamentas nu- vietoj persikėlė per upę, pa
tarė užsakyti Suvienytose 
Valstijose 4 povandenines 
valteles Ispanijos laivynui.

Ką gi jau ta šalis veiks su 
tom valtelėm?

inuianu dali vokiečių pozici
ją ties Dakhova.

AUSTRAI, SAKOSI AP
VEIKI RUSUS.

pranešimą išleido karės ofi
sas: tūlose Karpatų vietose 
rusai pradėjo naujas atakas,

CIJOJ.
Franci joj įvesta gana ašt

ri rusų cenzūra. ..
Rime, New Yorke išleidinė- ■ dideliais nuostoliais, 
jamas rusų dienraštis “No-' 
vy M i r” 1 
leidžiamas Francijon.
per aštriai rašąs prieš karę. 1

Nuo tūlo laiko ėjo Pary
žiuj gana principiališkoj ir 
anti-kariškoj dvasioj veda
mas rusų dienraštis “Golos”. 
Tasai dienraštis buvo nuo
seklus karės priešas. Jisai 
kritikavo tą dalį socijalistų, 
kuri davėsi apsisvaiginti ka
rišku patriotizmu.

Užtat rusų kariškoji cen
zūra “Goloso” labai nemylė
jo ir, pagaliaus,, tą laikraštį 
visai pasmaugė. Ypač ne
kentė “Goloso” Rusijos am
basada Paryžiuje. Ambasa
dorius daug kartų reikalavo i

“Golosą” pasmaugtų. Ypač 
kartu buvo ambasadoriui 
skaityt “Golose” tikra teisy
bę apie Rusijos valdžią, Ru
sijos diplomatiją ir apie ka- 
z-Višką anšvieta kurią sklei
džia rusai Galicijoje. 1

Taip, pade- bet visur jie buvo atmušti su
Mūsų atakos sekasi miškų 

labai tankiai neįsi-1 apygardose. Ligsiol męs pa- 
Mat, ėmėm 4,000 rusų belaisvių.

VISIŠKAI TRŪKSTA 
DUONOS. f

Trieste (Autsrija).
j u svarų duonos kepalėliai 
pakilo Trieste iki 16 centų.

Iš visos Austrijos praneša
ma, jog trūksta duonos.

PINIGINIS PADĖJIMAS.
Oficijališkai paskelbta,jog 

Paryžiuj įvyko pasikalbėji
mas Rusijos, Anglijos, ir 
Francijos finansų minister 
rių. Talkininkės-valstybča 
nutarė koordinuoti savo fį- 

Francijos valdžios, kad nansiškus žingsnius.

zie-

Konferencija, matomai, la- 
blausiai įvyko tuo tikslu, k«d 
padėius Rusijai išsikrapšty
ti iš finansiško vargo.

' - 1n;ku įvyks pasita*
, rimas bankierių visų tų trijų
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LAISVOJI SAKYKLA.

būtu tu-R^’iausiš teismas Washingpaduotų balsų

nenori prop, atstovybės.

Iš

Advokatas Leonas prane 
ša J.šllupui (sykiu ir visiems 
amerikiečiams), jog Mokslo

Z. Aleksa atbaigs kalėji
mo terminą birželio mėn.šių 
metų.

Valstijos policija įkurta 
ne apgynimui gyvasties ar 
nuosavybės. Ta policija į-

aš maniau Rusijos ka
zokus esant žudytojais, bet

.. . pergali ta kova, yra laimin- reikiai “ •> • -• ,

Tarptautines kalbos 
mylėtojams.

vyta iš namų. Atėjus žie
mai, pradėjo mirti vaikučiai 
ir moterįs. Užtat valstijos 
konstableriai darbavosi liš-

listo”, išsiuntinės po visas

i virstų žinojimo 
sveika ir netinka trokštančiais vyrais, mums 

tai ir patsai j reikalingi kuklus, apsirube- 
—i— žiavę vaikai, nes jie paskui

1' . mūsų žinojimo

nį prabunda “velniškas” ele
mentas, su kuriuo auklėto- 

į jas nepajiegia kovoti, vienok

socijalistų, sėbravimas su kazokai” 
kunigais ir tam panašios ' ’ 
“dorybės” dar niekad nebu
vo demokratizmo sinonimu.

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga.

“Basanavičius yra apsiaus
tas iš visų pusių nešvariais 
politikieriais, todėl ir pats į 
jų dūdą pučia” — pasakė 
“Laisvė” prieš pusantrij me
tų. Tuomet tautininkai ko 
nepašėlo su protestais. Da
bar tą patį atkartojo “Tėvy
nė”.

Jeigu norite žinoti,, kaip 
lietuviški industrialistai tve
ria republikoniškus kilubus, 
tai pasiskaitykite korespon
denciją iš Baltimore, Md.

Jeigu tą žinią industrialis- 
lai nejjiegs atšaukti — tuo
met jau reikės kitaip su jais 
pakalbėt.

žmonių nurodymu į kentėju 
mus Europoje, negu į kentė-* 
ji mus čia jau gyvenančio 
kaimyno. Daugelis žmonių 
vis dar nemato,kas dedasi po 
po akių. Mums vis dar leng
viau kariauti su svetimu 
priešu, negu su saviškiu, A- 
merikos priešu.

Socijalistai tvirtina, kad 
pastarojo meto mūsiškių ka
pitalistų atakos ant darbo 
žmonių turi priversti plačia- 
sias minias susirūpinti savo 
likimu.

O kapitalistų uodegos 
kaip savo, taip savo! Ameri
kos buržuazijos gatvinis, i- 
deologas, dr. Charles W. 
Eliot, kurio kiekvieną žodį 
buržuazinė spauda auksu 
vertina, išrado, kad Ameri
kos žmonės valgo perdaug 
mėsos.

Tiems ponams niekad ir į 
galvą neateina pamislyt apie 
tuos, kurie visai neturi ką 
pavalgyt.

PAVOJINGA AGITACIJA. 
i

Neseniai Washingtone į- 
vyko suvažiavimas Ameri
kos vokiečių. Tame suva
žiavime dalyvavo visa bur
žuazinė “smetona”, nebuvo 
tik darbininkų atstovų. Sa
vo delegatus buvo prisiuntu- 
sios įvairios brolijos ir drau
gijos. Katalikų bažnyčia 
taip-pat labai skaitlingai bu
vo atstovaujama. -

Jau nuo tūlo laiko Arneid- 
kos vokiečiai patrijotai veda 
šioje šalyje nešvarią agitaci
ją. Jų laikraščiai, ypač 
“New Yorker Staatszei- 
tung” ir “Herald” pilni rėks- 
niškų straipsnių. Savo lai
ku jie dėjo visas pastangas, 
kad sukurstyt Suvienytas 
Valstijas prieš Japoniją, da
bar, kada tas nepavyko, įieš
ko naujo darbo ir randa jį 
kurstyme prieš Angliją.

Washingtono suvažiavi
mas po priedanga Amerikos 
patriotizmo, žiūrėjo ir paisė 
tik vokiečių nacijonalistų 
naudos. Suvažiavimas iš
statė visą eilę reikalavimų: 
įgyjimą kabelio, kurį kont
roliuotų Amerika, lai
svos prekybos ant jūros, už
draudimą gabenti ginklus 
(mat, ginklai gabenama 
Franc i jai ir Anglijai!).

Tonais jie sutvėrė draugi
ją, kurios nariai sudėjo pri
žadus, kad rinkimuose bal
suos tik už tokius kandida
tus, kurie veiks suvažiavimo 
nerodytoje pakraipoje (va
dinasi, būsią palankus vokie
čiams). Taigi, karingieji vo
kiečių nacionalistai ir kata
likai apskelbia karę tiems _____ ____
Amerikos piliečiams,, kurie 1 rėjusi gaut bent 3 atstovus, 
karės reikaluose turi kito-! jeigu būtų proporcijonališka 
kią, negu jie, simpatiją. Jie atstovybė, užtat nekurie mū- 
inesa Amerikos gyveniman Sų politikieriai taip labai ir

Už PROPORCIJONALIš- 
KĄ ATSTOVYBĘ.

Proporcijonališka atstovų 
rinkimo sistema yra pati tei
singiausia sistema. Sulyg 
jos, kiekviena partija prave
da tiek atstovų įstatymdavy- 
stės įstaigon, kiek palygina
mai ji gavo balsų.

Paimkime pavyzdį, kuris 
būtu visiems aiškus. Padė
kime, tūla valstija gali iš
rinkti 10 kongresmanų. Bal
suotojų išviso yra 100,000. 
Reiškia, išrinkimui vieno 
kandidato reikia 10,000 bal
sų. Duokime sau, tūla par
tija, na kadir republikonų, 
surinktų 50,000 balsų, demo
kratų 30,000, progresistų 10- 
000, ir socijalistų — 10,000. 
Tuomet republikonai gautų 
5 atstovus, demokratai, 3 at
stovus, progresistai ir soči-

Proporcijonališkoji. rinki
mų sistema įvesta Finliandi- 
joj ir kaip kur Australijoj. 
Billius apie proporcijonališ- 
ką atstovybę įneštas Suvie
nytų Valstijų atstovų butan 
ir senatan.

P r o p n re i j o nal i š k a a ts t o - 
vybė apgina mažumos tei
ses. Dabar gi mažuma, lie
kasi be atstovybės. Ypač 
nuo to nukenčia socijalistų 
partija, kuri dar silpna.

.Aprobuota, jog aštuonioli
koje valstijų, sulyg skaičiaus'1

aštrių tautiškų peštynių ■ 
nuodus. Kad jie nepasiliks 
prie tuščių žodžių, bet stver
sis darbo, parodo nors ir ta
sai faktas, kad Passaic’y jie 
jau susiorganizavo į proger- 
manų partiją.

Vokiečiai darbininkai pro
testuoja prieš savo karin
guosius tautiečius ir klerika
lus. Jie teisingai nurodo, 
kad panaši taktika veda A- 
meriką didelio pavojun tarp- 
tautiškų konfliktų.

KUR LINK MĘS 
EINAME?

Kainos vis kįla ir kįla. 
algų, kurios dabar mokama, 
tik viena familija iš tri jų ga
li išgyventi.

Tas nusiskundimas girdi
mas diena iš dienos susirin
kimuose ir socijailstų spau
doj.

Dr. Nearing iš Pennsylva- 
nijos universiteto pasakė 
dar prieš du metu, jog ma-

Dar apie Amerikos 
kazokus.

Kaip žinoma, jau bent ke
lios valstijos nori užvesti 
pas save “valstijos policiją”, 
konstablerius, kuriuos pa
prastai vadina Amerikos ka
zokais. Panaši policija eg
zistuoja Pennsylvanijoj.

1911 metais Pennsylvani- 
jos legislaturon buvo pada
rytas įnešimas panaikinti tą 
policiją ir socijalistų atsto
vas, James Maurer, taip, 
maž - daug, pamatavo tą į- 
nešimą.

se lupų neužsimena. Žo
džiu sakant, ji, kaip žydelis 
kryžiaus, bijosi liesti prak
tiškas temas, kurios juk la
biausia žmones ir pamokina.

Kodėl gi “Vienybė” taip 
lengvai pasiduoda “Drau
gui?”

Meldžiame įsitėmyt kelis 
faktelius: “męs kalbame be 
jokios tulžies”, sako “Vie
nybė” ir čia jau pagiria 
“Draugą”, kad jisai šiaip 
jau yra švarokas laikraštis. 
Ji užsimena apie kokius tai 
nežemiškus katalikus, einan
čius Kristaus pėdomis (tur
būt tai anie Fillipinų misijo- 
nieriai, I 
Milukas davė pinigų!).

Šitie visi žodžiai - žodeliai 
parodo, kad “Vien. Liet.”, 
kaip tas čiučiukas, pjdka sa
vo uodegaite, bėgiodamas a- 
ple poną —- “Draugą” ir sa
ko: “aš loju dėl mados ir be 
jokios tulžies. r 
nuti„ nebaidyk nuo manęs 
katalikiškus skaitytojus ir 
katalikiškas draugijas!”

Štai kodėl “Draugas”, 
šiaip ar taip kalbant, gali 
būti principiališkas, o 
“Vienybe” vistik liekasi čiu- 
čiuku, bezujančiu aplink po
ną!

Pabaigoj straipsnio kas 
tai kalbama apie demokrati
ją.

Nėra kvailių, kurie šian
dien tikėtų Sirvydo, Tarei- 
los, Povilaikos ir Komp. “de- 
mokratįzmuį”. Griovimas j pribuvimo ‘ Sm 
Draugijų Sąjungos Brookly-I viešpatavp tva..^, ........... r
ne ..11vįllca8°J; niekinimas įįk pribuvo tie “Amerikos 

tuoj aus pradėta 
užkabinėt, kumščiot, net 
'žudyt darbininkus, jų žmo
nas ir vaikus. Įvyko daugy
bė areštų ir buvo išstatyta 
daugybė falšyvų skundų, žo
džiu sakant, visokiais būdais 
laužyta streikas, kas ir pa
vyko atlikti.

Tai padarė valstijos kons
tableriai.

Apie konstablerių žvėriš
kumus laike Me. Kees Rocks 
streiko taip-pat plačiai žino
ma. Tenais vienas žmogus 
buvo nužudytas, nors jisai 
buvo visos mylios atstume 
nuo kompanijos nuosavybės.

Laike gelžkelių darbinin
kų streiko Philadelphia, Pa. 
konstableriai ^elgėsi, kaip 
koki laukiniai žmonės. Jie 
užpuldinėjo tankiai ant ra
mių praeivių. Moterįs išto-

Dr. Lungen.

Abelnas charakte 
rio auklėjimas.

Šiame straipsnyje męs 
kalbėsime apie žmogaus cha
rakterį, apie žmogaus ypa
tybes plačiam to žodžio su
pratime. Kada kalbam apie 
kokį nors žmogų ir sakom, 
kad jis turi charakterį, tai 
tuomi norime pasakyti, kad 
vienuoliuose atsitikimuose

KAIP “VIENYBĖ” SU 
DRAUGU” POLE

MIZUOJA?
“Draugas” pyksta, kuo

met jam prikišamas klerika- 
liško laikraščio vardas. Mat, 
net ir “rimtoji” “Vienybė” 
vadina jį klerikališku.

“Vienybei” išpuola sunkus 
uždavinys prirodyti, jog lie
tuvių tarpe esama klerikalų 
ir sykiu visgi neužpykinti 
“Draugo”. Tą uždavinį “V. 
L.” atlieka labai blogai. Pil
nos teisybės pasakyti apie 
klerikalus ji neišdrįsta ir, 
širvydiniu būdu, nesmagius 
klerikalams išvedimus pa
saldina keliais veidmainin
gais žodeliais. “Vienybė” 
sako: “Tam tikra katąlikų 
sriovė bando sutverti galin
gą politišką parti j ą. Kadan
gi tokį judėjimą veda tūli,

vicui pxwo uu itivuu, jMs 1 politiką mėgstantis, kunigai, 
žiau negu pusė darbininkų ■ todėl ir atsirado Europoj ši- 
gali žmoniškai pragyventi iš'4r,: °”""—
savo algų, o nuo to laiko juk 
dalykai žymiai pablogėjo.

Iš šios karės lobsta Rocke- 
felleriai, Pattensai ir visa 
armija Amerikos dykaduo
nių. Jie iš visų pusių ata
kuoja Amerikos liaudį. Da
bar jau jie rengiasi atgaben
ti ir savo sunkiąsias kanuo- 
les.

Vienok, pastebi “Milwau
kee Leader”, vis dar ligišiol 
lengviau isugraudinti širdį

kuriems anuomet kurta, lyg ant patyčių, kad 
I sugrąžinus darbininkus ] 

• tamsios vergijos laikus, kuo 
met ponas, ką nori, tą ir da
ro su darbininko gyvasčia. 
Paskutinių penkių metų at
sitikimai (1906 — 1911) pa
rodė, kad konstablerių insti- 

■ visur, 
kur tik kapitalas stoja ko
von su darbu.

Padėkime, 1910 metais 
streikavo So., Bethleheme 
plieno dirbtuvių darbinin
kai. Jie reikalavo viešo tar
dymo streiko sąlygų kaip iš 
Pennsylvanijos valstijos, 
taip ir iš federates valdžios. 
Bet dėl darbininkų nei ta nei 
kita neturėjo laiko. Vienok, 
užteko, kad pagelbos papra
šytų kompanija — tuojaus 
pribuvo konstableriai vie
ninteliu tikslu — sulaužyti 
streiką. Ligi konstablerių 

. Bethleheme 
viešpatavo tvarka, bet kaip

“JUODAS LIST AS” ĮGIJA 
PILIETYBĘ.

Vyriausis Suvienytų Val
stijų teismas Washingtone 
uždavė didelį smūgį darbi
ninkų -organizacijoms. Ji
sai savo nuosprendžiu pri
pažino, kad kapitalistas tu
ri teisę pareikalauti iš savo 
darbininkų, kad jie nepri
gulėtų prie jokios organiza
cijos, arba pavaryti juos iš 
darbo, jeigu jie prigulės prie 
unijos.

Kansas valstija buvo pri
ėmus l tokį įstatymą, kad 
darbdavys neturėtų teisės 
reikalauti iš darbininkų, kad 
jie nepriguietų prie unijos. ji0"fegdavo nuo jų.' Vienas

Woo U, Į^gaS, patyi^S UUt SUVO kaL 
tone atrado, kad toks įsta'ty- lio tu kazoku veikimą, pasa- 
mas “priešingas konstiįuci- kė: “aš maniau Rusijos ka- 
J’ai” .... _________________ _

Dabar kapitalistai galės jūsų valstijos konstableriai 
boikotuot VjiSHS unijistus. yra šimtą kartų bjauresni, 
Surašys juos ant “juodojo negu rusų kazokai”.

Rudenį, 1910 metais, buvo 
fabrikas ir unijistai darbo tasai didysis streikas West- 
negaus. Tas konstitucijai morelande. Daugiau negu 
nepriešinga. (“Keleivis”)., tūkstantis familijų buvo iš-

CHAMAI Iš PRIGIMTIES.
“Draugas” rašo:
“Esame gavę įdomią f o- 'sijuosę.f ~ ... ., .

kurio viduryje Čenstal^vos1 daug buvo nušauta, *11 • v -i v • Į - .

mui neturiu, nes tuom neuž
siimu. Geriausis vadovėlis 
lietuvių kalboj yra išleistas 
Seinuose, S. Tijūnaičio. Kai
na 85c., galima gauti dides
niuose knygynuose.

Tie, kurie norit laikraščių 
ar žodynų svetimose kalbo
se, kreipkitės šiuom adresu: 
“The American Esperantist 
Co., West Newton, Mass.

Ji išleidžia mėnesinį lai
kraštį: “Amerika Esperan- 
tisto”.

Dar sykį sakau, draugai ir 
draugės, pažvelgkim arčiau
į tarptautinę kalbą ir jos idė- jis turi vadovautis vieno- 
ją, o pamatysim, kad daly- kiais ir tais pačiais princi- 
kas yra tikrai svarbus ir pais, kurie paeina iš vieno 

kio nuožvilgio; becharakte- 
ringu vadinam tokį žmogų, 
kuris savo pasielgimuose pa
siduoda išlaukinių sanlygų 
ir apystovų įtekmei. Dėlto 
ypatos, geidžiančios pinigų 
ir garbės, veidmainiai ir net 
prasikaltėliai — visi turėjo 
“charakterį”; tokių typų, 
kaip Harpagom, Tartu fe’, Ri-

1 z.Ur.T.J TIT lx. TZ

žingeidus, nes esperanto kal
ba tuom žingeidi, kad labai 
lengva išmokti ir labai dai
liai skamba; yra tai gražiau
sia ir prakilniausia kalba, 
išrasta genijaus kalbininko 
ir jai lygios nėra pasaulyj.

Dirbkim, draugai ir drau
gės, vienykim tautas, o ne 
skirstykim jas, ir vienykim 
ne kardu rankoj, bet taikos cha’rd IH ir K. Moore. Žino- 
keliu su pagelba bendros ma, jokis protingas žmogus 
kalbos, nes tuomet geriau neauklės savo kūdikį taip, 
vieni kitus suprasim ir lik- ‘ 
sim tikrais žemės kamuolio 
piliečiais.

T. K. Chuberkis,
809 Roosevelt Ave.,

Detroit, Mich.

moralį charakterį reikia 
skaityti pasekme auklėtojo 
darbo, bet kad išlaukinis pa
saulis, aplinkybės gali daug 
moralio charakterio išvysty
me nuveikti.

Dėlto, jeigu yra galimas 
daiktas, kad auklėtojas savo 
darbu gali iš vienos puses 
pagelbėti išsivystymui gerų 
valios impulsų, o iš kitos — •
— stabdyti perdidelį išsivy
stymą blogų impulsų, tai 
charakterio vystymas turi 
prasidėti tokiam gyvenimo 
peri j ode, kada žmogus leng
vai pasiduoda pašalinėms 
įtekmėms, t. y. jaunystėj, 
pirmutiniuose kūdikio me
tuose. Bet kokiu būdu rei
kia vesti auklėjimą, idant tą 
tikslą atsiekti — apie tai čia 
negalim kalbėti. Čia mums 
prisieis užsiganėdinti pagvil- 
denimu truputį paaugusių 
vaikų gyvenimo.

Paskui kįla klausimas, ką 
turime omenyje, kalbėdami 
apie kūdikio charakterio au
klėtojus. Ant kūdikių ir 
jaunuolių valios veikia dau
gybė įvairiausių įtekimių; 
tos įtekmės yra dvejopos — 
trumpos ir ilgai atsiliepian
čios. Koks nors vienas žo
dis, kokio nors žmogaus pa
sielgimas, esantis gimdytojų 
namuose, mokykloje, susi- 
tinkantns su kūdikiu ant ga
tvės ar laike žaidimų, gali 
tūlose sanlygose — vienam 
momentui, bet kartais ir il
gesniam laikui suteikti kū
dikio valiai tūlą krypsnį; 
draugai mokykloje, žaismė
se, broliai, seserįs bei tarnai
— visi gali, žiūrint į sanly- 
gas, arba pagelbėti nacijona- 
liam auklėjimui, arba jam 
užkenkti. Bet čia męs ne
kalbėsime apie įtekmę tų y- 
patų, nes jos, apart mažų iš
ėmimų, nesirūpina auklėji
mu. Auklėjimu užsiima tik
tai tėvai, arba jų užvaduoto
jai mokintojai, tiktai dėl to 
apie juos kalbėsime.

Aiškus dalykas, kad atsie- 
kimui to tikslo tėvas ir mo
kintojas turi dirbti iš vieno. 
Bet jeigu to reikia atsieki- 
mui gerų pasekmių abelnam

kad padaryti tokį'charakte
rį, kaip minėtų typų. šykš- 
čiausias žmogus, didžiausias 
prasikaltėlis laike sanžinės 
prošvaistos pripažįsta, ko
kius kentėjimus jis suteikia 
arba suteikė savo aukai ir 
didžiausio veidmainio taipgi 
kartais atbunda sanžinė ir 
parodo jo pasielgimų blogu
mus. Tokiu būdu, toms pri
gimtims trūksta vienos svar
biausių ypatybių: pas jas 
yra, žinoma, vadovaujanti 
principai, bet tie principai 
nesutinka su nesulaužinti- 
nais etikos principais, ir dėl
to toki žmonės neturi viduri
nės ramybės ir vidurinio už- 
siganėdinimo, o paprastai 
miršta su apfdraskyta, su- 
kankinta vėle; toki žmonės 
nė ant vieno žingsnio žmoni
jos progresą nepastumia.

Čia męs užsiimsime klau
simu apie išdirbimą tokių 
charakterių, kurie visuomet 
seka tiktai gerus tikslus, ku
rie gelbsti gerui viešpatauti 
ir tada, kada toji pagelba 
surišta su jų sunkioms au-' kūdikio auklėjime, tai ir 
koms. Tokį morali charak- charakterio vystyme tas da- 
terį turi tiktai suaugę žmo-dykas lošia žymią rolę. Bet 
nes, nes jis susideda — tan - 'juo reikalavimasTserijoziš- 
...................... . po vielos ei- kesnis, tuo jo išpildymas

. Tasai sunkumas 
nupuolimų — svarbiausia iš yra tame, kad, pirma, pasi- 

i su gyvenimo pagun- statyti sau teisingą tikslą,

Ypatišku reikalu.
Tūli asmenįs parašė į “Ko

vą ir į “Laisvę”, būk aš se
niau buvęs laisvų pažiūrų 
žmogus, o dabar jau noriu 
būti vyčių generolu. Stebė
tina. Ta paskala paleista 
ant manęs dėl nesusipratimo 
ar dėl ypatiškumo. Ten ra
šoma, kad aš labai išgyręs 
vyčius — tai esąs didžiau
sias melas. Kamgi man juos 
girti ar agituoti už juos, kad 
aš su jais nieko bendro netu
riu. Tiesa, aš dalyvavau tū
lame vakarėly, bet man ir 
galvon neatėjo pamislyti, ar 
tai vyčių, ar keno kito pa
rengimas. Manęs paprašė 
šiuo - tuo prisidėti ir nesu
varžė mano nuomonės.

Tiesa, vakaras įvyko po 
Baltramiejaus dr-jos stogu, 
bet juk tas nieko nereiškia.
Kur'susirenka daugiau pu- IkUi labdJi§tai>’ ,.......  .. ~
bukos, ten gailina sis - tas jes moraliu nepasisekimu ir sunkesnis, 
naudingo pasakyt ir patart -- 
dėl darbininkų išsiliuosavi- kovu 
mo. / 
tarpe įvairių; ‘ pažiūrų žmo
nių. Su apšvi 
skverbties visur.
km neužmiršt jaunimo ir ki()S žmonijos kelio žvaigž- šiol auklėjimopamataidėda- mokint jį nuo A b C. Jeigu (į^s. J 1 -

Ąpsyietą reikia platini (joms- be£ prigimtįs, kurios’antra, — kad veikti iš vieno

męs brolučiai, pradėsime' 
kovot vienas prieš kitą, tuo
met bus negerai.

Tik'pažiūvękit, kokia per
maina įvyko Lewistone laike 
4 — 5 metų. Seniau socijali
stai biiyo uižsibūrę savo bū
ry, katalikai — savo. Abel
nas susipratimas buvo labai 
žemas. Susirinkimuose ne
buvo tvarkos. Dabar visai 
kas kita. Net tie patįs Balt- 
ramiejiečiai jau įsileidžia į 
savo svetainę didžiausį lais
vamanį, arba, kada esti pa-

rv.b«.. »v.^, jxc* ......u.-'visuose dalykuose,
gos savo dvasinėj įtalpoj: Į Tame dalyke pedagogų 
tai — dideli paveikslai, pui-'nuomonė persikeitė. Iki

be jų nbbūtų galimas vo žmogaus idealą, neturin- 
žmonijos tobulinimosi pro- čio jokių nedateklių ir tųrin- 
gresas, prie jų męs taikome čio visas pasaulio dorybes, ir 
savo žvilgius, nors jau šim- mūsų auklėtojai tankiai ėjo 
tai ir net tūkstančiai metų 
praėjo, kaip jų kūnai pavir
to į dulkes.

Bet jeigu moralis charak
teris turi tokią didelę reikš
mę kaip atskiram žmogui, 
taip ir visai draugijai, tai 
žinoma, svarbiausia jaunuo
lių auklėjimo užduotis turi 
būti tame, jog vaikų gamti
niams palinkimoms suteikti 
tokį moralį charakterį. Bet 
‘ ‘‘ ‘ ;, ar galimas, jo pastatytas tikslas yra ne-
abelnai, tokis charakterio iš- i teisingas. Dalykas tame, 
vystymas ir auklėjimas? Ar .kad moraliai charakteriai 
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mūsų auklėtojai tankiai ėjo 
prie to, idant visokiais bū
dais prašalinus tuos truku
mus, kokius kūdikis turėjo, 
sulyginus su tuo idealu. Bet 
tokis būdas tankiai vedė 
prie nepasisekimų ir vertė 
jieškoti tokių metodų, kurios 
suteikė labai liūdnus rezul
tatus. į

Bet kodėl tokis įsi tikrini
mas turi prie nepasisekimų 
vežti? Žinoma, dėlto, kadrengtos prakalbos, jau kata-1 .-J Į,iausįmąs‘

Daug streikierių likai žmonės nesibijojo bile1 -
tografija nuo paveikslėlio, Į buvo brutališkai nužudytai kokio kalbėtojo.
p x ’•ii j |da.ug įuY° nušauta, įuųg/ Reikia, e gties asaigui. i gamįineS ypatybės galima neturi ir negali būti panašus 
Pan. Šv. paveikslas; is dėsi- taip sužeista, jog jie višhm taktiškai, . tuomet darbiniu- ^erkeisti? Mokslinčiai da vieni kitiems, kaip du lašai 
nes puses — kaizeris Vilius, amžiui turėjo pasilikti nelaiL kiskas susipratimas kils, bet ;
iš kairės popiežius Leonas mingais. Pavieto kalėjimas yra karštuolių kaip išvienos, 

buvo pilnas.
** *

Tai ve ką papasakojo 
draugas James Maurer 
Pennsylvanijos legislature j 
apie “Amerikos kazokus”. 
Jau tų kelių faktų pilnai už
tenka, kad New Yorko, New 
Jersey ir Californijos darbi
ninkai visu smarkumu pro
testuotų prieš įvedimą tos 
institucijos.

tai beaugančiai partijai 
‘klerikalų’ vardas”. Ency
clopedia of Religion and Et
hics apriboja klerikalizmą, 
kaipo dvasišką despotizmą.

Tai ir viskas, ką “Vieny
bė” pasakė apie klerikaliz
mą. Apie patį pobūdį kleri
kalizmo, apie jo augimą isto
rijos bėgyje, apie tai, kokias 
bjaurias agitacijos priemo
nes jisai vartoja, kuomi pa
virto klerikalizmas pas lie
tuvius — “Vienybė” nei pu-

XIII; apačioje gi parašas 
(lenkų kalba): “Griezno ir 
Poznaniaus antvyskupis 
kun. dr. Edvardas Likows- 
kis savo ganytojišku raštu, 
išleistu Poznaniuje 9 d. rug
pjūčio šaukia visus savo ka
talikus į šventą karę prieš 
maskolius - skizmatikus?”

Klerikaiiškam lapui ne
patinka tasai paveikslėlis. 
Kaip tai, girdi, tasai arcivys- 
kupas drįstąs eiti už kaizerį!

Nugi taip, ponučiai, kaip 
popas Olšauskas einąs už ca
rą! Kunigai juk visuomet 
vergavo tiems, kurių malo- 
nėn norėjo įsipirkti. Jie ne
turi bendro doros kodekso ir 
elgiasi taip, kaip jiem pato
giau toje valandoje elgties.

. - _ . Taigi,
Draugija Vilniuje —- patiilėdanfi 
aukų nedalinsianti. I kad

Iš priežasties mano atsi
šaukimo, tilpusiu “Laisvės” 
numery 2 šių metų, aš gaunu 
daug laiškų su įvairiais 
klausimais, bet daugiausiai 
prašoma prisiųsti vadovėlių. 
Taigi;, visiems atsakyti nega- 

.as, v’ ’ v 
aš

šiuomi pranešu, 
vadovėlių pardavi-

nesusitaiko tame klausime, 
p . . .v . _ ’ ir visi žinom, kad paklusnus
taip ir is kitos puses,, u ne moraliai išauklėtas kūdi- 
bk vieni kitiems pusiveic a s^aįga padaro visą eilę 
kosės. Tokie žmones . tan- ;nemOraliu dalyku. Tokiuo- 
kiai. supykina draugijas ir se atsitikįlnuo/e pas aukmi. 
pavienius žmones. -

Reikėtų tie visi nesusipra
timai ir kerštas prašalint ir

vandens, ir žmonijos progre
sas būtinai reikalauja, kad 
jie tūlam laipsny, o gal ir žy
miai skirtųsi vieni nuo kitų. 
“Mums reikia pastovių žmo
nių”, pasakė Gurlitt savo 
veikale apie ypatos išsivys
tymą, veikale, — kuris sukė
lė daug pasipriešinimų, betdirbt- viciomQ iQQiinnQiiQ n n- 1 J xxv v u ui, viunun iv fe Fuu.FxxvOuuu^,anot visiems, issijuosus ap ;toki atsitikimai parodo, kad prašalino daugybę prietarų, 

svietos dirvoje. lada pasi- nnVlx-::nin itnlcmna sfera vrnl“T.nike naciionalps nAlnimpjų
rodysime ėsą vyrai! Ir lai
kui bėgant, pamatysime sa
vo .darbo vaisius.

Tik nereikia bereikalingai 
vieni kitų užgaulioti ir raši
nėti purvinas koresponden
cijas. P. K.

Lewiston, Me.

Džiovininkai kalėjime.
Kalėjime Sing-Sing veik 

pusė kalinių (40%) serga 
džiova. Viršininkas kalėji
mo tvirtina,kad kalėjimo ka
meros yra nepaprastai drėg
nos. Nekurios kameros vir
to stačiai lizdais, iš kurių 
platinasi ta baisi liga..

auklėjimo įtekmės sfera yra I “Laike nacijonalės nelaimės 
aprubežiuota, betgi, abelnai męs prašome, pagelbos tų, 
sakant, neyra negalima.1 kurie mus gali išgelbėti savo 
Prieš mus vystosi toksai valios stiprumu. Mums rei- 
priešas, kokį galime patėmy- kalingi žingeidus vaikai, kad 
t i pas augalus : jeigu užniaz- jie paskui virstų žinojimo 
ga neyra i ‘ ' \\
išsivystymui, i 
augalas niekados nebus t vi r- • 
tas bei sveikas, niekados ne- patartina
turės puikių žiedų ir vaisių, brangenybes, mums reika- 
Tuluose atsitikimuose jis ga-, lingi žiaurus vaikai, nes jie 
Ii kovoti ir augti, bet grei-Įgales nutraukti veidmainių 
čiausia be numanaus žmo- įličynas, mums reikalingi ne
gaus pagelbos žus pirm lai- apsvarstomai drąsus ir pliu- 
ko; gi ir žmogaus pagelba škiai vaikai,. nes jie kada 
mažai ką padaro. Taingi, nors be jokių aumanstinėji-mažai ką padaro.

I turime tiesos padaryti išve- 
' dimą, kad nors nekiekvieną

(Toliau bus).
J. A. Karalius.



MEMORIALAS SUVIE
NYTŲ VALSTIJŲ PRE
ZIDENTUI ir KONGRE
SUI APIE BEDARBĘ.

Gerbiamiems prezidentui 
ir kongresui Suv. Valstijų.

Gerbiami Ponai. Negir
dėtai sunkiose ii- nepapras
tose sąlygose randasi šios 
šalies darbininkai. Bedar
bė, visuomet buvusi nemen
ka, pasidarė šiais metais aš
tri ir alarmuojanti. Nema
žiau kaip 3 milijonai, o gali
mas daiktas,.kad net 5 mili
jonai žmonių dabartiniu lai
ku neturi darbo.

Šita situacija eina prie to 
aštrumo laipsnio, kuomet ji

Skaitytojams.
Paimkit anglišką origina

lą šito atsišaukimo ir per- 
veskit jį, kaipo rezoliuciją 
mažesniame ar didesniame 
darbininkų susirinkime. 
Kuomet susirinkimas (soci- 
jalistų, unijos ar šiaip drau
gijos) priims rezoliuciją, tai 
kogreičiausia pasiuskit ją 
savo distrikto kongresmanui 
ir prezidentui Wilsonui.’ Po 
rezoliucija pasirašo susirin
kimo pirmininkas ir sekreto
rius ir pažymi skaičių susi
rinkusiųjų.

palities to develop public * raščių neima nei į rankas, 
works of their own and Senesnieji, kai-kurie skaito.

Gėda Skapiškio jaunimui!thus employ their propor
tion of the unemployed.

FOURTH: That Congress 
proceed at once to develop, 
and put in operation, a na
tional system of unemploy
ment insurance, by which 
the workers of the nation 

jmay be protected from invo
luntary idleness.

FIFTH: And, finally, that 
a sufficient appropriation be 
made, out of any available 
funds, to put into operation 
at once the above measures.

KARE Jarašius.
Iš mano dieninio karo metu

(Iš “Lietuvos Žinių”).

asirumo laipsnio, Kuomet ji 
virsta didžiausia socijališka ^^is nation, 
tragedija. M

Kiekviename dideliame 
mieste šioje šalyje jau peri 
pilna bedarbių. Vietinės 
valdžios nenori ar nevalioja 
tam pagelbėti.

Nekalbant jau apie asme-

To the Honorable The Presi
dent and The Congress 
of the United States.

Gentlemen: — An unpre
cedented and appaling con
dition the working people of

Unemployment always 
serious has this year become 
acute and alarming. Not 
less than 3,000,000 and pos
sibly as many as 5,000,000 
people are unemployed at 
the present time.

This situation is rapidlyniškus nuostolius ir kentėji- assuming thc prop0rtion of
mus tų žmonių, kurie nesu
randa darbo, tai juk yra di
delis ’nuostolis visuomenei, 
kuris negali būti mažesnis, 
kaip milijardas dolerių me
tuose, dėlei to, kad tie mili
jonai žmonių turi būti be 
darbo.

Šeimynų pastogė pavoju
je. Moteris ir vaikai palikti 
neišvengiamam badui ir var
gui, o milijonai vyrų ir mo- 
tei*u. nuvargintų baisiomis 
gyvenimo sanlygomis,neten- 
į - -t jr drąsos. Tūks
tančiai žmonių neišvengtinai 
smuuKa į eiles elgetų, ligo

an immense social tragedy.
Every great city in the 

land is overrun with the un
employed. Local authorities 
are either unwilling or un
able to cope with the situa
tion.

Added to the personal loss 
and suffering of those who 
cannot find work is the im
mense social loss which can
not be less than $1,000,000,- 
000 aiyear, from failure to 
keep these millions at pro
ductive labor.

• Homes are imperilled. 
Women and children are

nių ir nusidėjėlių, kurie da- jef^ i0 inevitable destitution 
fosi vis labuiu auęancia sun- and want; while miHions of 

musų inen an(j women, baffled by 
the incorrigible conditions, 

Visa tai susideda, kad pa- lose hope and courage. Thou- 
daryti bedarbės klausimą sands sink i ‘ ‘
begalo svarbiu ir reikalauja, the ranks of the dependent, 
kad Suv. Valstijų preziden- defective 
tas ir kongresas be atidėji
mo imtųs to gyvo darbo.

Mūsų įsitikinimu, nėra di
desnio klausimo, kuris būtų 
pastatytas prieš atstovybę, 
kaip šitas. Nė viena parei
ga nėra taip svarbi ir reika-

kenvbe »r pavojum 
civilizacijai.

inevitably into

and delinquent 
classes, that are an everin
creasing burden and menace 
to our civilization.

All these conbine to make 
problem of the unemployed 
of supreme importance, and 

......r .......... ... ene that calls for immediate 
laujanti išpildymo ir kartu .'and constructive action on 
nėra kitos tokios geros pro-1 the part of the president and 

• gos atlikti taip garbingą ir 1 congress of these United 
pilietiška pasitarnavimą vi- ' 
suomenei.

Idant suteikus pagelbą 
tiems milijonams bedarbių, j 
męs reikalaujame, kad ger
biamojo kongreso nariai im
tų svarstyti šitą dalyką pir
ma visų kitų dalykų ir kad 
kiek galint greičiau būtų pa
vartotos sekamos arba pa
našios priemonės:

Viena — įsteigti išmintin
gą sistemą federalių, valsti-

MOST RESPECTFULLY
SUBMIITED,

Aukos Lietuvon Šelpi 
mo Fondui.

Juodaičiai, Kauno apsk. 
Šiuo laiku pas mus yra visiš
kai ramu, net perdaug... Ka
rės baisumo užtikti žmonės, 
išskyrus kai-kuriuos bailius, 
pasiliko ant vietos, nors mū
šis ties Seredžium buvo labai 
įbauginęs. Žmonių daugu
ma apie degtinę dabar ma
žai tesirūpina ir, tur - būt, 
ne be džiaugsmo mato veid- 
rodyj, kad jų pirma raudo- 
nai-mėlynos nosys pamažu 
darosi baltos ir įgyja pri
gimtą spalvą. Tai žinoma, 
gana malonus apsireiški
mas... Tik kai-kuriems rūpi, 
kad dabar vestuvėse ar šiaip 
kokiame susirinkime būsią 
nesmagu, nes be degtinės 
žmogus esąs surištas ir lie
žuvis neliuosas, nors, ištie* 
sų,tokių nusiminėlių nedaug.

nės mylėtojų jau krypsta 
blaivybės pusėn ir nesigaili 
“skystimėliui” išnykus.

d.
n.

na-

Ži- 
di-

Naktį, rugpjūčio 11-tą atvažiavom su 
abazu į Virbaliu; išgėrę arbatos, sugulėm 
kur papuolė. Bebrėkštant 12-ta vėl šokom 
keliauti toliau į Prūsus.

Važiuojam per Eytkūnus. Matyti tai 
būta dailaus miesto: lygios, plačios gatvės 
torcu grįstos; švarus trotuarai; gero sko
nio 2 — 3 gyvenimais namai, dideli viešbu
čiai. Kuone prie kiekvieno namo gėlių dar
želis, geležies tvorele aptvertas. Daug me
džių, sodnelių...
\ čia, matyti, bujojo parj^bežės prekyba 
'— daug didelių krautuvių gražiomis iškabo
mis vokiška kalba. Čia, matyti, gyventa 
žmonių turtingų, be vargo. Dar nuo to mie
sto likosi vieni griuvėsiai — apgriuvę, apde
gę mūro namai, kai-kur dar ir rūkstą... Tik 
kur-ne-kur užsilikęs gražus namelis su žy
dinčiomis gėlėmis; likusių namų ir krautu
vių durys atdaros, prekės išmėtytos: ant 
gatvių stalai, staliukai, sąsiuviniai, knygos.

Visam mieste nei vieno žmogaus: vietos 
gyventojai, palikę savo gūštas, pabėgo to
liau nuo karo šmėklos. Ir ką jie ras su- 
grįžę'?!

Tari> tų degėsių ir griuvėsių vaikštinė
ja baltytė katė, kelios kiaulės, juodas šuo... 
lakioja balandėliai — visi jie jieško savo na
mo, savo šeimininko. f

Už 3 — 4 viorstų nuo Eitkūnų, prie pat 
plento, dailus dvarelis. Po laukus ir dar
žovę vaikštinėja kelios riebios, jorkšyrų 
veislės kiaulės; po darželį — višta su viš
čiukais... Kieme išmėtyti ūkio padargai — 
dalgiai, kirviai, vežimai, ūkio mašinos... 
Tvarte guli negyvas arklys; už kluono Vė
lios negyvos kiaulės; čiapat kapas, ant ku
rio naujas, medžio kryželis su parašu: “ria-

Visiems yra gerai žinoma, koks baisus 
ir vargingas vyrų padėjimas, kurie stovi ka
rės lauke; bet nemažiau baisus ir vargin
gas padėjimas yra tų, kurie pasilieka 
mie, ypač moterų arba motinų. Jos su ne- 
pakantrumu laukia žinių iš karės lauko, 
nių, kurios gali ant visados atimti jų
džiausią laimę, jų globėją, bei maitintoją; 
uždengti nuo jų saulės šviesą ir padaryti jąs 
arba jų vaikelius našlaičiais. Jeigu pasi
liks karės aukomis jų milimi vyrai ar sūnus, 
per visą savo gyvenimą jos turės kentėti ba
dą, skurdą ir kitus nedateklius. \

Kiekvienas laiškas iš karės lauko, kiek/ 
viena žinelė, kaip koks smakas, suspaudžia 
jų širdį. Jos su širdies skausmu iš ašaromis 
skaito laišką. Kas gali apsakyti apie tas 
baisias svajones, kurias prisieina moterims 
pranešti, kuomet jų vyrai bei sūnus atskirti 
nuo jų ir pasiųsti ant žudyklių; ant žudymo 
tokių pat nekaltų vargšų žmonių, kaip ir jie 
patįs; kurie taipgi paliko savo pačias, mo
tinas, tėvus, brolius, seseris, gimines drau
gus ir drauges! Koks bjaurus ir nežmoniš
kas kapitalizmo noras apgrobti ir atimti ki
tų turtą per kraują nekaltų žmonių! Koks 
begėdiškas jų pasielgimas su pagelba bai
sių įrankių žudyti nekaltus žmones dėl sa
vo labo. Ant galo, koks didis nesusiprati- 
mat tų pačių žmonių, civil’zuotų vyrų, sė
dinčių valdiškose įstaigose, balsuoti už karę, 
ir eiti ant žudyklių dėl labo savo skriaudė
jų, kurie gyvena iš triūso jų! (? Red.).

Jeigu moterims ir motinoms būtų da- 
leista svarstyti karės klausimą, ar atsiras
tų didžiuma, kuri balsuotų s’uųtsi savo mie
liausius ant mirties? Ar atsirastų tokios 
moterįs, pačios, motinos ar seserįs, kurios 
dėl “garbės” ar “apginimo” būk tai “tėvy
nės”, o ne kapitalizmo, atiduotų savo stiprų 
sveiką vyrą, jauną, sūnų ar brolį ant sudras
kymo baisiausių kanuolių; kur likučiai kū
no būtų išblaškyti ir putų ant žemės; kur jų 
kūnas paliktų maistas varnams ar kitiems 
draskantiems žvėrims, arba šiaip kur įkas
ąs į žemę gulėtų kartu £u šimtais kitų, ku

rni Svetimoj, tolimoj šalyje! Aš neabejoju, 
kad motelis to nedaleistų, nors ir atsirastų 
keiktas, stojančių karės pusėj, bet tai, be 
abejonės, būtų maža dalis.

Moteris, išleidus savo mylimąjį į karę— 
dieną ir naktį negauna ramumo. Jai akyse 
persistato jos mylimas vyras arba sūnus. 
Jai matosi, kaip jis nuvargęs, nemiegojęs, 
išbadėjęs, sušalęs arba baisiai sužeistas, gu
li ant šalto, kieto lauko, kur niekas jį, nu
silpusį, bei sunkiai sužeistą nepaima, nepri
žiūri. Į jo žaizdas pučia šaltas vėjas, krau
jas bėga iš jų, nešdamas kūno paskutinę gy
vybę. Švilpia kulkos ir kanuolės, trenkia 
šūviai, smilksta dūmai, žvengia arkliai ir 
vaitoja žmonės. Jis kraujuose mirksta, dra
bužiai jo purvini, šlapi ir kraujuoti. Jo dar 
nesustingusį kūną ėda žvėrįs, kapoja var
nos, mindo arkliai ir tie patįs kareiviai. Mo
teris pati, rodos, girdžia paskutinius savo 
vyro žodžius: “mylimoji, sudiev tau ir vai
keliams! Aš iš pekliškų k: nčių pereinu į 
amžina atilsį”. Motina, rodos, girdi balsą 
savo šaukiančio sūnaus: “Užauginai mane 
sveiką ir stiprų, bet mane išpiešė iš tavęs, 
pastatė su kitais tokiais pat sūnais mindžio
ti į dumblą derlingus laukus, deginti namus 
ir naikinti turtą, kuri per šimtus metų sta
tė ir gerino darbininkai. Man liepė žudyti 
nekaltus žmones, vienu žodžiu, paversti vi
sas gėrybes į pelenus ir amžinas kapines”.

Taigi, ar lengvesnė nors kiek yra mo
terų našta karės laike? Jos turi rūpintis 
apie savo vaikelius, apie gaspadorystę ir na
mų darbą. Jos turi rūpintis apie bespėkių 
senelių ir mažutėlių likimą; jos vienos .turi 
juos globoti, maitinti, auklėti ir prižiūrėti. 
Kiek ašarų, bado, kančių ir skurdo jos turi 
pernešti.

Moterįs bei motinos gerai žino, kas yra 
karė ir ką ji reiškia, tik neturi balso prieš 
ją atsiliepti. Bet ateis laikas, kuomet ir jos 
galės pasipriešinti, (jau ir dabar girdžiusi 
dideli protestai Anglijos ir Austrijos mote
rų). Tada jų suskambės obalsis: “Šalin 
karė! Lai viešpataujavisUr ramybė,vienybė, 
meilė ir santaika”. Bet dabar, pakol męs, 
moterįs, neturime tos tiesos spręsti arba pa
kelti savo balsą apie tokius dalykus, kaip 
karė, tad męs, būdamos kaipo motinos ir 
pasaulio auklėtojos, turime pasirūpinti iš
auklėti savo kūdikius tokioj dvasioj, kad jie 
su pasibjaurėjimu žiūrėtų ir į tą patį žodį— 
karė. Kada męs pastatysime tokią gent- 
kartę ant šios žemės kamuolio, tada gales

Vilnius. Gruodžio 15 
Vilniuj (Zavaline gatve, 
5) atidaryta vaikų gydykla. 
Čia bus gydoma ir maitina
ma sergantieji pabėgėlių ka
reivių vaikai. Ligonius pri
ima antradieniais, trečiadie
niais, ketvirtdieniais ir šeš
tadieniais nuo 9—11 vai. d., 
o pirmadieniais ir penkta
dieniais—nuo 3—5 vai. vak. 
Tomis pačiomis valandomis 
galima užrašyti adresus tų 
vaikų, kurie reikalingi gydy
tojo pagelbos namie.

KEWANEE, ILL.
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kuopa parengė prakalbas 
paminėjimui Kruvinojo Ne- 
dėldienio. Kalbėtojas buvo 
T. J. Kučinskas iš Chicagos. 
Pirmą dieną • kalbėjo apie 
Lietuvos istoriją ir apie Lie
tuvos Šelpimo Fondą. Kal
bėjo gana gerai. Publikos 
buvo apie 300 ir visi su aty- 
da klausėsi, išskiriant vieną 
fanatiką V. Skiriu, kuris kė
lė triukšmą, kad tik užken- 
kus prakalboms ir aukų rin
kimui. Tarpuose buvo dek
lamacijų ir pasikalbėjimų, ir 
aukų rinkimai. Sąrašas 
vardų ir pavardžių aukavur 
siu dėl L. š. F. Fondo. 3 do
lerius—Juozupas. Arlauskas, 
2 dol.— Vilemas Petraitis ir 
1 dol.—St. Lakickas; po 50 
centų:—J. Nedvaras, M. La- 
kickiūtė, A. Pinaitis, M. Ra
dzevičienė, J. Jasaitis, B. Ba- 
brauskas, K. Petraitis, M. 
Punis, Kaz. Valančius, Jur
gis Babarskas, Jonas Bru
žas, Juozupas Lakickas, M. 
Šidlauskienė; po 25 c.:—P. 
Petronis, P. Klevečka, St. 
Kors, M. Kors, J. Vaičiulis, 
J. Makauskis, A. Šurka, J. 
Šūdžius, C. Čeliauskas, M. 
Lakickienė, T. Punis, J. Pet
raitis, Jonas Sturonas, K. 
Skrebulskis, J. Pasiškeviče, 
S. Jasūnas, M. česnavičiūtė, 
Paulina Jarmulka, .Jonas 
Veneviče, A. Balutis, P. Va- 
lančūnas, J. Rimkus, J. Pau- 
lauskis, J. Glebauskas, J. 
Brazys, log. Mendel, Anna 
Kapučinška.

Panemunėlis,Ežerūnų aps. 
Žmonės labai džiaugiasi mo
nopolius ir traktierius užda
rius.

Daugely Panemunėlio so
džių yra negeras paprotys 
lošti iš pinigų kortomis. Ki
tas per vieną vakarą pralo
šia po 5 rublius, net ir dau- 
giaus. Lošia daugiausia 
jaunimas. Labiausiai pasi
žymi tuo S-rų ir Kr-tų so
džiai,į kuriuos nepareina nei 
vieno laikraščio. Laikas bū
tų mesti kortas, o vieton jų 
skaityti gerus laikraščius ir 
knygas.

Vienas mūro namas, matyti, neseniai 
sudegęs...

Kambariuose — drapanos, brangus in
dai, laikrodžiai, veidrodžiai ant grindų iš
mėtyti, sulaužyti, sudaužyti...

Važiuojam toliau.. Geras, lygus plen
tas, šalimis medžiais apsodintas; į šalį nuo 
jo vėl lygus, tiesus keliai, taipogi medžiais, 
dažnai net apkarpytais, apsodinti. Ant 
kiekvieno kryžkelių — daili, špižo rodyklė 
su parašu, kur kelias eina. Tik peržengiai 
per rubežių ir koks didelis skirtumas: visur 
švarios viensėdijos, mūro namai ir nameliai; 
kur ir mediniai, bet gražiai dokaukomis 
dengti; visur geri keliai...

Pakely vis kareivių apsikasimai—grio
viai iki kutrynės, su pilimėliais ant kranto, 
tai į vokiečių pusę mūsų apsikasimai; tai į 
mūsų vokiečių apsikasimai.

Ant apsikasimo — vienas - kitas nese
niai supiltas kapas su kryželiu; aplinkui pri
mėtyta gilzių nuo parako; medžių žievė'ap
draskyta; medžiuose skylutės nuo kulkų...

Štai prie apsikasimo sudegus didelė, 
daili viensėdija; ant degėsių guli, juodas 
šuo; karvių užtvare guli kaiminė negyvų, 
gražių, veislinių karvių; drasko jas išalkęs 
šuo.

Čia karštai remtasi kareivių: ir jų šovi
niai degino triobas, draskė medžius, guldė 
žmones ir gyvulius...

Miestelis Katinėliai. Kaip tik akis sie
kia—vis dvarai, mūro viensčdijds.Po laukus 
būriais vaikštinėja palaidi gyvuliai, čia pat 
guli negyvi arkliai, jaučiai... Katinėliai tai
pogi gyventojų apleisti — visam miestely 
mirties tyla.

Ant krautuvių iškabų daug lietuviškų 
pavardžių:‘“Maurušat, Jankūnai...”’ Apy
linkės kaimų vardai vien lietuviški: “Miku- 
telen, Uždegen, Vilkenen, Pašilen”...

Katinėliuose jau pamačiau būriais grįž
tančius ūkininkus ir miestiečius; ilgi, su 
plačiomis drobynomis vežimai visokių ūkio 
daiktų prikrauti; ant daiktų sėdi moters, 
vaikai; šalimais eina apyseni, ar suvis seni 
vyrai: jaunesni kariauja; gale vežimo pri
rišta viena — dvi karvi).

Klausiu vieno ūkininko lietuviškai, ar 
toli buvo išvažiavęs: “už 50 — 60 viorstų” 
atsakė: “už Insručio; 8 dienos atgal; val
džia liepė”... Grįžtančių veiduose matyti di
delis nuovargis, liūdesys, nusiminimas; vy
rai ir moters su kiekvienu aficieriaus rū
buose sveikinasi, bailiai dairosi...

Nespėjom pavalgyti ir apsidairyti Kal
nėnuose, jau vėl atėjo įsakymas keltis to
liau. O nuo dulkių, nemigio, saulės, blogo 
maisto jaučiuosi nusikamavęs; taip norėtų-

Plungė, Telšių aps. Pas
tarais laikais nepaprastai 
padaugėjo mūsų apielinkėj 
vagysčių skaitlius. Kai-ku- 
rias jų paminėsiu. Viena 
atsitiko priemiestyj, ant 
Platelių kelio. Vakarop ap
silankė pas vieną seną ūki
ninką nelaukiami ir užsigri- 
miravę svečiai, kurie surišo 
šeimininką ir pasiėmę apie 
600 r. nukeliavo savo keliais.

Ant vieškelio į Sedą, kelis 
varstus atstu nuo miestelio, 
plėšiką! apžiūrėjo kišenius 
pakeleivio žydo, pasiėmė a- 
pie 100 r. ir vėl pasislėpė. 
Atsirado dargi ir tokių drą
suolių, kurie mėgino nakties 
laiku apsilankyti vartotojų 

. . draugijoj (įlindo per langą),
Viso 19 dolerių 25 centai. het £įa vargšui nepasisekė, 

Sdiulkių įplaukų 1 dol. 40c. 
Viso labo surinkta 20 dol. 65 
centai. Aukautojams ačiū.

T. Punis.
T. L. Dundulis sakosi ga

vęs aukas"

In our conviction no grea- 
jter problem confronts your 
.honorable body than this; no 

J duty is quite so imperative 
and important, while at the 
same time no greater oppor
tunity to render notable and 
praiseworthy social and ci
vic service awaits you.

And to the end that relief 
may be found for these mil
lions of the unemployed, we 

i- the 
members of your honorable 
body that this matter be

KQ 010UVU1C4 IVUVlallu. VCllOVl“’ j!
jinių ir miestų neapmokamų earnestly urge upon
•La * Imcimhnrc’ nt xyAiir hnnr

darbo agentūrų. Tokią sis
temą nupiešė Kansas’o kon-
gresmanas Murduck savo bi- ^ve" P‘ecedent over everypossible measure, and that 

action along the following or 
i similar lines be taken at the 
earliest -possible moment.

FIRST: That a compre
hensive system of federal, 

1 state and municipal free em
ployment agencies, be estab- 

2. Such a system was 
outlined by Congressman

liuje, kurį jisai įnešė kongre
se 29 d. balandžio 1914 m. Jo 
sumanymas arba kitas, pa
našus į jį, turi būti tuoj įvy
kintas.

Antra — kiekviena šaka 
viešų darbų, kuriuos veda ir 
tvarko valdžia, turi būti tuoj 
praplatinta; turi būti ati- i ‘‘ ’
dengtos in naujos viešųjų of Kansas^Tn“Ms
darbų šakos, idant suteikus 
darbo bedarbiams. Valdžia 
turi tiesti daugiau kelių, di
dinti laukų gerinimo ir miš
kų veisimo darbus, atidaryti 
daugiau kasyklų ir steigti 
viešas pramones.

Trečia —- Suv.. Valstijų now owned and operated by

bill introduced in Congress, 
April 29, 1914. Either this 
measure, or some, similar 
measure, should be adopted 
at once. s

SECOND: That every 
possible line of public wewks 

valdžia turi suteikti paskolę j-|ie p-overnment beatonceex- 
lengviausiomis išlygomis at- tended, and new ones opened 
Ekiroms valstijoms ir mies- j so as to give work to the tin- 
tams, kad valstijos ir mies-! employer. The government 
tai galėtų užvesti viešus dar- Į should build more roads, 
bus ir tokiu budu ^suteikti push the work on its recla- 
užsiėmimą bent daliai bedar- mfltion, irrigation and refo- 
*>iu. resting projects, open more

Ketvirta kongresas tu- mines, and inaugurate pub- 
ri tuoj išdįrbti ir įvesti naci- lie enterprises and indust

ries.
THIRD: That provision 

be made for loans by the 
United States government 
to the various states and 
municipalities, at the rate 
of interest sufficient only to 
cover the cost Qf handling

resting projects, open more

nes teko atsidūrti “sėžoj”

Žinios iš Lietuvos

Paminėtinas dar vienas 
keistas atsitikimas. Kalėd- 
ninkai važiavo kalėdoti ir 
prisikalėdoję (nors, kaip pa
tys sako, ne tiek, kaip per
nai) sutemomis užsuko į vie
ną kiemą papietautų. Va
gys, matyt, irgi laukė “meti
nių svečių”, kad pasinaudo
jus jų rinkliava. » {nėjus 
šiems į trobą, jie pasiėmė iš 
vežimo genesnįjį maišą ir 
nusinešė sau.’ Užsikandę 

mai-

onalę bedarbių apdraudos si
stemą, pagal kurios šios 
tautos darbininkai būtų ap
saugoti nuo bedarbės, įvyk
stančios prieš jų norą.

Penkta — ir, galop, kad 
būtų asignuota atsakančios 
sumos iš kokių nors šaltinių, « • . • ' • • y •

Skapiškis, Ežerėnų aps. 
Pražuvo degtinė, pražuvo 
jaunimui ir vardadienių ap- 
vaikščiojimas. Čia buvo 
toks paprotys. Kaip ateina 
keno-nors vardo diena, tuoj 
nupina iš žolynu vainiką ir _ ...... . 
naktį pakabina ant jo durų, kalėdininkai pasigedo 
Ryto metą radusis vainiką šo ir sukėlė ant kojų net po- 
važiuoja į Skapiškį, parveža .liciją, tečiaus nieko nesuvo- 

kė. Maiše buvo sudėtos ke- 
no žekės, keno sūriai, keno 
pirštinaitės... Vagys pavogė 
ne tik visa tai, bet dargi ku
nigo štolą ir knygą. Dau
gelis sako: “Savo.amžiuj ne
girdėjau dar, kad būtų kas 
brangius metinius svečius 
taip apvogęs. Jeigu, būdavo, 
jie pames maišą su grūdais,

degtinės ir sukviečia apielin- 
kės jaunimą. Susirinkusie
ji gerdavo ir dainuodavo per 
kiaurą naktį. Nuo degtinės 
neatsisakydavo ir merginos. 
Kiekvienas vaišintojas 
stengdavosi duoti kuodau- 
giausia degtinės, nes mėgda
vo, kad jį girtų. Nebeparda- 
vinėjant degtinės daugelis 
nusiminė. Vieton girtuok
liavimo dabar Jaunimas lo
šia kortomis iš

able such states and munici

šia kortomis is pinigų. Juo
sia kas vakaras; kartais be 
lošdami net susipeša, o laik

tai kiekvienas radęs nulvež 
davo, o dabar”...

(Iš “L. Ūk-ko” ir “U ž ”).
kajaus ant žemės.

E. Arlington, Vt. K. Baltrunytė

si pasilsėti, pagulėti... Bet ką daryti 
keliaujam, nors jau pavakarė...

(Pabaiga bus).



WL Berenstamm kius po kambarį, priėjo prie lango ir pradė
jo pirštais į langą barškinti, tartum tęsda
mas savo dainą. Staigiai aš išgirdau, kad 
jis ir dainuoja:—“Gavrov, Cąvrov, verskite

(Tąsa):
‘advokatas, nesulaikiau šoviko, kuris, atėjęs 
pas mane pasitarti, prisipažino ir neperda- 
viau į policijos rankas! Visuotinas susirin
kimas išnešė savo nuosprendį... Tik 20 d. 
balandžio aš gaunu advokato teises ir galiu 
pradėti dirbti. O dabar?! — Teismų karš
tyje tu netenki savo teisių!...

Ir vėl pasilikau be darbo... Gyventi 
Peterburge ir rankas susidėjus sėdėti, aš 
negalėjau. Išvažiavau į užsienį... Sėdžiu 
Šveicarijos kalnuose.

Mintis lenda į galvą, daugybė visokių 
atsiminimų... žinau, kad apie viską negali
ma rašyti, bet apie ką galima ir tas bus žin
geidi!... Prisieina rašyti ištraukos ir vieto
mis neaiškiai. Aš, kaipo advokatas, neturiu 
teisės paskelbti to, kas būna teismuose prie 
uždarytų durų. O man, kaip tik ir prisiėjo 
teismuose sėdėti prie uždarytų durų ir po 
didele kareivių sargyba. Iš tos priežasties 
ppsiena su daug kuo apsilenkti...

Ir taip, prie darbo!...
Pagelbėkite!

— Aš išdavikas! — sušuko ji&, išsitem
pęs prieš mane, kaip kareivis prieš aficierį. 
Ir tuojaus nuėjo į kertę, tartum laukdamas, 
kad aš jam drošiu į veidą...

Mudu ilgai tylėjom...
‘— Aš tik dėl to ir prašiau, kad jūs atei- 

tut... Man reikalinga jūsų pagelba... Aš 
noriu atsaukt tą, ką esu pirmiau pasakęs. 
Bet to dar neužtenka... Aš turiu viską pa
daryti, kad tik išgelbėjus draugus! Ir aš 
prisiimsiu viską, viską ant savęs... Visas 
užmušėjystes... Jų buvo, rodos, trįs... Taip 
apkaltinime yra pasakyta... Viena girioj— 
užmušta provokatorius ir dvi prie krautu
vės. Paskui reikalingas eksproprijacijos 
organizatorius... Reikalinga atsakantis re- 

Patarkite, kaip aš tunu kal
kių jie turi medogą... »u.> reikia iš- 
:, kaip prasidėjo eksproprijacijos ir 

-, nežino ’.amas, pradėsiu pasakoti,

visKą ant negyvųjų, nes jie geuos neturi ... 
Ir, tęsdamas savo pirmą, dainą, — “Pasibal
nosiu juodbėrėlį”, — vėl pradėjo vaikščioti. 
— Versti viską ant negyvųjų! Bet kas gi 
mirė? ! Aš stengiausi prisiminti, bet nega
lėjau!...

— Meldžiame prie stalo, nes jau laikas 
išsibaigė, — kas tai pratarė.

— Duokite man dar porą minutų !...
Jie sutiko.
— Gerai, męs palauksime...

- Aš vėl pradėjau galvą laužyti!

MOTERIMS 
NAUJIENOS

,a a
iie nepatikės?...
— •• u teis kal ės teismas. Tuomet jum

— Aš ta gerai žinau! Mano likimas 
nuspręstas. Jie mane pakars! Aš norėjau 
pats nusižudyti jau trįs mėnesiai tam atgal, 
bet neužteko tiek drąsos...

Jis pamislijo. Paskui užsimąstęs tarė:
— Juk aš aršesnis už Judošių. Judo

šius buvo galingesnis... Jis pats pasikorė!... 
O aš... niekšas, bailys... Noriu gyventi, bi
jausi “ano svieto”... Lai mane kiti... Ko
kiam laike įvyko girioj užmušėjystė: dieną 
ar vakare?

— Ne, aš taip ginti neapsiimu. Aš ne
gabu jums ruošti kartuves.

— Bet aš jau taip nusprendžiau ir mal
dauju jūsų pagelbos...

— Pakarti?
— Taip, pakarti ir draugus išgelbėti...
— Męs pasirūpinsime viską atlikti, kad 

išgelbėjus draugus, bet aš negaliu būti jūsų 
budeliu!... Papasakokite, kaip viskas atsi
tiko?!

— Aš ir pats nežinau, ir pats nesupran
tu! Kada mane pagriebė ir atvežė į kalėji
mą, tai aš pasidariau silpnas, nupuoliau dva
sioj . Aš visai nesitikėjau, kad sėdžiant pa
vienėj kameroj, taip nupulsiu dvasioj... Aš 
visai “surūgau”. Nustojau energijos^ va
lios, nusivyliau... Pradėjau abejoti. Pra
dėjau netikėti į tą darbą, kurį męs dirbam... 
Eksproprijacijos, eksproprijacijos... Mano 
dvasia mirė. Pašaukė prie tardymo.. Sėdėjo 
prokuroras, jo draugas, du žandarų pulki
ninku. Aš mačiau, kad dalykai stovi blogai. 
Išsyk mano tardymas buvo iškilmingas... 
Tuojaus pasakė, kad nįio manęs priklauso, 
ar^mane atiduos karės teismui, ar ne... Jei
gu aš išduosiu visus savo talkininkus, tai 
mane atiduos paprastam teismui — bus 
daug žmonių, tai negalima bus visų karti... 
Man davė tris minutas laiko apgalvoti tą da
lyką ir parodė jau parašytus dokumentus 
karės prokurorui... Aš neapsakomai kan
kinausi. Priėjau prie lango ir atrėmiau gal
vą į ušėką... Galva buvo sunki, tuščia...

— Jūs turite vieną minutą laiko — ta
rė pulkininkas. — Jeigu per minutą laiko 
Dcišduosite savo drau^į, tai per dvi dienas 
būsite pakarti... Pagalvokite...

Aš buvau tartum girtas, kokiuose tai 
rūkuose... TuMn tarpu prokuroras atsikė 
lė ir pradėjo vaikščioti, ar tai švilpaudamas 
ar tai dainuodamas, ar kaip kitaip — ve at
simenu, — “Pasibalnosiu juodbėrėlį ir nujo
siu pas savo meilužėlę”... Perėjęs kelis sy-

Kas daryti?
Daugelis mūsų draugių 

užduoda sau klausimą: “Kas 
daryti, kad prieiti prie tam
sesniųjų draugių, kad jas
patraukti prie . apšvietos, Išgirdęs tokius žodžius, ku- 
kad suteikti klesinį suprati- nigas iš piktumo pradėjo 

Bet tas klausimas drebėti, pradėjo plūsti viso- 
; Dau- kiais žodžiais ir sušuko, kad 

prokuroras klausė, ar aš pažinau velionį Z.? gūnia iš mūsų draugių jau- tai velnias šiuose namuose 
gyvenąs.

Mergaitė atsakė, kad vel
nio visai nemačius, o tik jo 
įpėdinį, kuris velniais žmo
nes gązdinąs. Tuomet kuni
gas nedėsi per duris.

Geistina, kad ir daugiau 
atsirastų tokių mergaičių.

Jurbarko Jonas.

*• Ml

“Ir tu nebučiuosi kry- niuose dalykuose remia par- fanatikai ir labai priešinosi žiaus?” r,.. . . .,.v, v,. , . , . .•
Mergaitė rimtai atsakė, 

kad jai kryžius nieko gero 
nesuteikia ir nemato reikalo 
bučiuoti tą metalo šmotą.

civiliškam šliubui, bet jinai į 
tai nepaisė.

Linkėtina naujai porai lai-

Vieš
patie, negaliu atsiminti nei vieno numirė-1 mn įr įL ” 
lio!... Ant galo aš atsiminiau, kad mane , ir pasilieka klausiniu.

i suprantančiom, 
kad pradėjus ką nors viešai 
veikti, kitos nedrąsios ir gė
dinasi ką nors pasakyti. 
Taip laikas ir bėga.

Man rodosi, kad męs, ku
rios jau esame atsikratę nuo 
visokių prietarų, kurioš jau 
suprantam klesų kovą> pri
valom nesėdėti rankas sudė
ję, bet darbuotis. Jeigu 
męs pradėsim darbuotis, tai 
pas mus atsiras drąsa ir pa
čios daugiau įgysime supra
timo.

Bet kaip darbuotis,?
Suprantama, męs 

negalime prieiti prie

Reiškia, jis miręs, — nudžiugau aš. Jis bu- mažai 
vo sužeistas tuom laikų,. kuomet mudu bė
gom nuo eksproprijacijos... Tuomet tiek 
daug Į mus visus šaudė...

Aš tuojaus viską suverčiau ant Z... Aš 
kabinaus! už Z., kaipo skęstantis už virvės...

Kada aš pabaigiau savo kalbą, tai jie 
pareikalavo, kad aš pasirašyčiau... jie man 
viską perskaitė.

Aš pasirašiau... Tuomet prokuroras 
pasakė: — Dabar jūs mūsų rankose... Jei
gu.jūs per tris dienas neišduosite kitų drau
gų, tai męs jūsų kalbą parodvsime Z... — Aš 
neiškenčiau ir sušukau:

— Argi Z. gyvas? !
— Suprantama, štai jo ir fotografiška 

kortele.
Tuomet tik supratau, kad prapuoliau...
Sugrįžau i kamerą . Viskas šokinėja... 

Aš negalėjau susivokti su mintimis. Tar
pais man rodėsi, kad aš iš proto išėjau... O 
gal ištikro mano silpna galva neišlaikė... . 
norėjau savo galva į siena sudaužyti... Štai- laikyti mitingus ne re- 

.............i i ‘r • nt -• • ciau, kaip du sykiu i menesi glai as išgirdau kalimą į S1eną. Norėjau vi- įr ^ike pmiti/gu 
sai neklausyti. As norėjau bėgti nuo zmo-iskaityti moterims naudin- 
nių, bet negalėjau nubėgti nuo to kalimo! gus straipsnelius, knygeles, 
Abėcėlę aš žinojau, kaip telegrafistas, nes! diskusuoti įvairius klaiiųL 

mus, uždavinėti visokius 
klausimus ir paskui ant jų 
atsakinėti ir tt. Jeigu tik 
męs panašiai pradėsime dar
buotis, tuomet nereikės už
duoti sau klausimą “Kas da
ryti?” Męs turėsime užtek
tinai darbo, pačios lavinsi
mos ir pritrauksime tas 
drauges, kurios dabar nup 
mūsų šalinasi.

Kad toks darbas atneš 
vaisių, tai aš visai neabejo
ju. Kiekviena lietuvaitė, 
dirbanti dirbtuvėj ir uždir
banti penkis ar šešis dole
rius į savaitę, negali žmoniš
kai pragyventi ir priversta 
badauti. O jeigu jinai ba
dauja, tai labai lengva prie- 
jos prieiti ir pertikrinti, ko
dėl jinai badauja ir kas ją 
priverčia badauti. Reikia 
tik pasišventimo, energijos 
ir mokėjimo prie tamsesnių
jų draugių prieiti. .

Kurios iš draugių norėtų 
gauti platesnių žinių apie 
Lietuvių Moterų Proeresy- 
višką Susivienyjimą, lai at
sišaukia pas centro sekreto
rių sekančių adresu: M. Pat
rick, 176 Sand St., Brooklyn, 
N. Y. K. S. Lietuvaitė.

išsyk 
savo 

tamsesniųjų draugių aiškin- 
damos jom socijalizmą, nes 
jos to žodžio baisiai bijosi. 
Geriausias prie jų priėjimas, 
tai visur organizuoti Lietu
vių Moterų Progresyvi ško 
Susivienyjimo kuopos. Kur 

Aš'jau kuo*pos suorganizuotos,

čiau, kaip du sykiu j mėnesį 
stengtis 

nuo to kalimo!'gus straipsnelius, knygeles,

jau du sykiu sėdėjau. Aš visai nenorėjau’ 
klausyti ką jie kalba, bet girdėjau... Girdė
jau, girdėjau... O gal tai girdėjo mano su
mišęs protas!... Nepažįstamas draugas mal
davo, kad aš stengčiausi išgelbėti draugus, 
kad jie nepakliūtų po karės teismu... paskui 
jis kalbėjo apie eksproprijacijas, apie jų 
blėdingumą, o aš vis ėjau silpnyn ir silp
nyn... O, kaip aš dabar norėčiau keršyti! 
Nejaugi jūs nesuprantate, nejaugi jūs ne
jaučiate, kad aš dabar savo galva prisiren
gęs mušti į šias sienas, laužyti jas, kad tik 
galėčiau ant valandėlės iš čia išsisukti, nu
bėgti prie žmonių ir sušukti mirštančio bal
su... Bet, jau negalima... Suprantama, 
aš jiems melavau, bet ir jie man sumelavo... 
Apgavo, apgavo!... Karės teismas!...

Jis nutilo, paskui liūdnai nusišypsojo ir

— Aš kvailesnis už Jut ošiu. Judesius 
gavo teisingų, sidabrinių pinigą, o aš savo 
draugus pardaviau už neteisingus... 

I

— Bet pagelbėkite man! Aš turiu vi
sas smulkmenas žinoti. Aš mokėsiu jiems 
papasakoti! Per visą savo amžį aš nemela
vau... Jaunystėj mane vadindavo krišto- 
lium... Visi mane kiaurai permatydavo... 
Ypatingai motina ir vyriausios seserįs... Aš 
niekados negalėdavau apgauti, jeigu ir no
rėdavau... Ir taip buvo per visą gyvenimą. 
Bet dabar — aš mokėsiu. Tai bus augštas 
dvasios pakilimas ir aš būsiu aktorių, tikru 
aktorių! Aš jiems papasakosiu, kaip už- 
mušinėjau, kaip vadovavau... Tik pagelbė
kite man!...

Aš vėl atkartojau, kad negaliu taip da
ryti.

— Bet aš apgynimo nereikalauju... M a 
'neginti?! Ne. Aš jau pats save pasmer
kiau. Šiandien aš jau nusiunčiau karės teis
man pranešimą, kad atsisakau nuo apgynė
jų. Aš žinojau, kad pranešimas eis tris die
nas ir kad dar jūs spėsite^pas mane atsilan-

Švedijos jaunimui gražiai 
klojasi, kai pkur jis jau turi ___________ t_________
savo rūmus, savo knygynus mingo šeimyniško gyvenimo 
ir jaunoji siela, auklėjama' 
socijalistiškoj dvasioj nuo 
pat mažens, galės drąsiai 
kovoti prieš kapitalistiškas 
audras.

lJas mus, lietuvius, tūli 
| senberniai - pypkoriai įkūrę 
vadinamas jaunimo draugi
jas . Veltui ten jieškotum 
laisvos dvasios ir stengimo
si pažinti naujos gadynės 
reikalus.

Lietuvių socijalistiškas 
jaunime — organizuokies!

Kode! mergaite nori būti 
vaikinu?

Aš norėčiau būti vaikinu, 
maži 

broliukai ir apsiskalbimas. 
Aš galėčiau sau eiti žuvauti 
ir žaisti. Aš taip-pat turė
čiau daugiau pinigų dėl pra
losimo. Kuomet aš vyru 

pplicma-1 suaugčiau, tuomet aš turė
čiau sau minkštą kėdę ir ga
lėčiau sau miegoti, kuomet 
motina turėtų skalbti. Išė
jęs dirbti, aš visuomet už
dirbčiau daugiau pinigų. w
Man nerūpėtų skalbimas,llingiausių ir gražiausių lau- 
prosinimas ir džiovinimas 
drabužių. Aš galėčiau sau 
turėti pramogėlę, nueida
mas vakarais į teatrą, į kon
certą, į mitingą. Aš myliu 
skaitytie ir, gavusi knygų iš 
knygyno, galėčiau skaityti 
važinėdama traukiniu, dar
ban.

Štai kodėl aš norėčiau bū
ti vaikinu!

(London Teacher).

ir nenustoti energijos dir
bus dėl visuomenės labo.

P. Mozūras.

DETROIT, MICH.
Šiomis dienomis eidamas tuomet man nerūpėtų

gatve pamačiau mažą mer- 
■gaitę, kuri stovėjo ant gat
vės ir graudžiai verkė Pri
ėjęs užklausiau, ko jinai ver
kia. Mergaitė atsake, kad' 
Į)as' motiną atėjo ] 
nas, tai jai liepė išeiti antį 
gatvės. Jinai pradėjo pasa
koti, kad tas policmanas tan
kiai ateina ir vis jai liepia iš
eiti ant gatvės.

Graudu buvo žiūrėti i 
mergaitę, stovinčią tokiame 
šalty ant gatvės. Tai matot 
kokių yra motinų ir kaip jos 
savo kūdikius auklėja.

A. Vergas.

ŽINIOS, j
Jaunuomenes o r g a n i z a c i j a

Moterų organizacija ir 
jaunimo organizacija — tai 
du labai svarbiu uždaviniu, 
kuriuos reikia atlikti socija- 
listiškam judėjimui.

Pas mus, lietuvius, su jau
nimo organizacijomis kas- 
žin kodėl nesiseka. Turbūt, 
todėl, kad tie, kurie dirba 
begale visuomeniško darbo 
apversti, o kiti — tai amžini 
kritikai, kurie, abelnai, jo
kio darbo dirbti neišmano.

Švedijoj, Stockholme, at
sibuvo socijaldemokratiškos 
jaunuomenės suvažiavimas. 
Pasirodo, kad jaunuomer/s 
organizacijon priguli jau 8- 
000 vaikinų ir merginų. Jie 
turi savo organą - laikraštį, 
kuris turi jau 21,000 skaity
tojų. Organizacija dirba su- 
lyg principų ir programo 
partijos ir visuose svarbes-

NAUJOS POROS. 
Cambridge, Mass.

30 d. sausio apsivedė L. S. 
S. 71 kuopos narys J. Kaz
lauskas su panele B. Valei
kai te. Vestuvės atsibuvo be 
jokių triukšmų, nes buvo 
kviečiami tik artimiausi 
draugai, kurie dailiai links
minosi.

Linkėtina naujai porai 
laimingo šeimyniško gyve
nimo. Laisva Moteris.

Springfield, III.
29 d. sausio apsivedė drg. 

Jonas Bubliauskas su p-le 
Valerija Bazariute. Šliūbą 
ėmė civilišką. Bubliauskas 
origuli prie L. S. S. 29 kp. 
ir yra veiklus jos narys. Ba- 
zariūtė priguli prie teatra
liško ratelio “Bangos” ir 
darbuojasi ant scenos.

Bazariutės giminės dideji

LAWRENCE, MASS.
30 d. sausio buvo moterų 

“Birutės” kliubo balius. Jau
nimo buvo gana skaitlingai 
ir visi dailiai užsilaikė. Mat, 
kada rengia socijalistai ir 
‘ ' *n»ės" klinbas, tai baliai 
būna be svaiginančių gėry
nių.

31 d. sausio buvo statoma 
scenoj pora veikalų, mono
logų ir deklamacijų. “Pirš
lybos” sulošta gana gerai. 
Monologai išėjo vidutiniš
kai. Deklamavo mažos mer
gaitės: Jarinskiutė, Zabloc- 
kiutė ir Pociuniutė; Pocių-' 
niutė kokių keturių metų ■ 
mergaitė deklamavo ir dai
navo “Broliai, i 
Tėvai verti pa 
lavina savo kūdikius.

Dilge.

— Taigi, pagelbėkite man, pagelbėkit!
Jo tas maldavimas varstė man širdį ir 

iš vos laikiausi. •
— Ne, tokiuose dalykuose aš negaliu 

duoti pagelbos.
— Na, ką daryti, — ramiai pratarė jis.

— Pas mane atsirado viltis, kad aš pats ap
sidirbsiu. Kada man buvo parodyta tardy
mo dokumentai, tai aš nei nepažvelgiau į 
juos, bet aš gerai išsimokinsiu apkaltinimąjį ba, geriau pasakius, benini- 
iktą. Aš nekalbėsiu apie smulkmenas... Aš gaudamas. . Užėjo pas J. L. 
jų negaliu išpasakoti. Jie taipgi patikės, Į įr P radėj o visus kviesti prie 
kad aš negaliu... Puiki mintis...

Męs atsisveikinom... Stipinai paspau- 
dėm vienas kitam ranką...

(Toliau bus).

/

•- • . ... A

CE5°
*P«J Tiktai

FARMOS, GERIAUSIOS 
FARMOS.

(Apskelbimas).
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas farmas su bu- 
dinkais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
f a i m ų, zeme su moliu, juod- ■ 
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu cįaugybę 
neišdirbtos žemės labai ge
ros. Pigiai parduodu ant 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di- * 
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies
to Scottville, Mason County, 
Michigan, kuris yra turtin
giausiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der-

k.ų, lygų keliai, gerai žvira- 
voti plentai, upės ir -ežerai 
pilni žuvies ir Scottville yra 
lietuvių koliofiija ir randasi 
arti prie Michigan ežero 
portavo miesto Ludington, 
turinti geriausią transpor- 
tacija vandeniu ir geležin
keliais. Turime turgus svie
stui, sūriams ir visokiems 
produktams fabrikas, ban-

bažnyčias ir mokslaines, ir 
visas vigadas farmeriams. 
Broliai lietuviai, neklausy
kit kompanijų ir jų agentų, 
kurie vilioja žmonės, kad 
pirktų smėlinus ir pūstynes, 
ant kurių žmogui yra var
gingai gyvenimas visą am
žių. Atvažiuokite pas mane 
Į Scottville, Mich.
geriausių žemių su moliu, 
juodžemiu ir visokių maišy
tų žemių, geriausio gatunko, 
kokių gali rasti Amerikoj, 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manęs 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagotų farmerių. Norinti 
pirkti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite žemlapį (ma- 
pą) Lietuvių Kolionijos ir 
faunu katalioga. Adresuok:

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville, Michigan.

» ■ ........... ■ ....................... ...

IAIKRODELIS 14 K. GOLD FILLED!
15 dovanų prie laikrodėlio visai Dovanai

į7'

•-> t-V ■ ’ K

Aš turiu

Tiktai

PERKANT LAIKRODĖLĮ STAČIAI Iš FABRIKO, sutaupysit «au ne mažiau, kaip $19.00, nes pas koina
— _ __ ----- pardavėją už tokį laikrodėlį užmokėtuinet mažiausiai $25.00, o mūsų SPECIJ ALISKA I- ABRIKOS PREKĖ to lai*
Sukilkime” krodėlio yra TIKTAI $5.50 ir aprat to, KAS DABAR UžS/SAKYS PAS MUS LAIKRODĖLI, tai augščiau-patal« 

.... V.,’ i pintus 15 rUIKIAUSIU DALYKŲ kožnas ap - ' •«'
pgyflnaO, Kaili I—2) Lenciūgėlis su Breloku, 3) Britva, 
liklUS. • ?) Plunksna Fontaininč, 8) Peilukas, D) Žiedą

KEWANEE, ILL.
Pastaruoju laiku mūsų 

kunigėlis lankosi po lietuvių 
stubas neva kalėdodamas ar-

i’aikys prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai:
4j biržas galandimui britvos, o—6) Puodelis ir Penzelis skutimui, 

Žiedas, 10) Veidrodėlis, 11) Šukos, 12) Spilkutė kak’aryšiui, 13—14) Sa
bučiai rnankietams, 15) 32 Kalibro Rexolveris (Modelis). , . , . ,

Taigi jei norit pirkti tą puikų 26 dolerini laikrodėlį už $5.50 ir gauti tuos 15 dalykų prie laikrodėlio VISĄ.! 
DYKAI, tai iškirpkit tų apgarsinimų ir atsiųskit sykiu su 25 centais markėmis rankpinigių, kad būtumėm persiti
krinę, jog ištikrųjų norit turėti mūsų laikrodėlį, o męs tuoJaus išsiųsim jums laikrodėlį ir 15 dovanų prie laikrodžiu

Kada priimant siuntinį persitikrinsit, jog tas laikrodi18 Yra tikrai 14 K. GOLD FILLED, GVARANTUOTAS 
INT 20 METU, su garsiausiu pasaulyje mechanizmu, o tie 15 dovanų yra taipgi kuogenausios rūšies, tai užmokėidi 

likusius $5.25 ir keliatą centų už persiuntimų, jeigu gi nepatiktų, tai sugrųžinsim jūsų 25c.. Turime priminti, )•»< 
perkant laikrodėlį nuo mūs NEI KIEK NE RIZIKUOJATE, kadangi mūsų laikrodė'iai yra GVARANTUOTI ANT 
20 METŲ ir jeigu laikrodėlis pasigadintų, tai męs pataisysim ar išmainysiu) ant kito VISAI DYKAI, prisiuntus tik 
25 centus ant persiuntimo.

Iš Kanados užsakant, visi pinigai turi būti prisiųsti iš kain°"
A.TYDA: Tankiai žmonės'mums skundžiasi ant įvairių kitų firmų už tai, jog negavo to, ką mistino, Ir be abejonės, bu* 

patjs sau kaiti, nemokėdami atskirti blogo apgarsinimo nuo gerojo. IŠ tos priežasties męs esam priversti pranerti, 
JOG MOŠŲ FIRMA YRA KRIKŠČIONIŠKA, neturi nieko bendro su firmomis garsinančiomis šitame laikraštyje 
Juoda visa tą, ką garsina; apie mūsų teisingumą ir sąžiniškumų kožnaa gab persitikrinti, užsisakant vyrišką ar mo
terišką laikrodėlį (su dovanomis) ir adresuojant stačiai tiktai pasi

NATIONAL COMMERCIAL \COMP AN Y, 
tlO W. BROADWAY, Dep. 4-15. \



f

KORESPONDENCIJOS
D-RO F. MATULAIČIO 

PRELEKCIJOS.
D-ras F. Matulaitis skai

tys prelekcijas apie sveikatą 
šiose vietose.

Utarninke, 9 d. vasario 
Rochester, N. Y. Rengia D. 
L. K. Gedimino draugija.

Seredoj, 10 d. vas. Cleve
land, Ohio. Rengia “Lais
vės” draugija. Prelekcija at-

su dabartiniu surėdymu, ei
na ranka rankon su darbi
ninkų išnaudotojais ir neko
vojo su darbininkų skriau
dikais Ijei skriaudomis.

Na,vyručiai,I.W.W., ar jūs 
kovojate su tais,kurie darbi
ninkus skriaudžia? Kelia
tas metų atgal žibalo ir alie
jaus trustas davė republiko- 
nų partijai dėl agitacijos

sibus Popovičiaus svet. ant pusantro šimto tūkstančių 
St. Clair Ave. I dolerių, arba, aiškiau pasa-

Četverge, 11 d. vas. Dėt- Įkius, trustas per republiko- 
roit, Mich. Smulkmenas su- " .....
žinot ant vietos, plakatuose.

Visur ‘prelekcijos įvyks 
vakare.

is

192 kuopos, II skyriaus, pir
mininkas p. J. Lietuvninkas. 
Jis sako: “Socijalistai suva
žiavo į šią šalį ir nori valdžią

non
nų partiją išnaikinti” ir 1.1.

I? W. W. unijos vadai gi
riasi, kad kovoją už darbi
ninkų gerovę, bet bijosi, kad 
socijalistai nepanaikintų ka
pitalistiškos sistemos, neiš
naikintų tos partijos, kuri 
palaiko dabartinį kapitalistų 
surėdymą!

Dar vienas 1. W. W. narių 
nešvarus pasielgimas, kuris 
šiomis dienomis įvyko. I. W. 
W. unijos'nariai sako, kad 
jie su A. G. W. of A. labai ge
rai gyvena ir išvien darbūo-nų partiją nusipirko valdžią 

ant keturių metų, kad ap
gint savo reikalus ir iškilus 
streikui, pašaukti tą valdžią 
į pagelbą darbininkų nuslo
pinimui.

Lietuviški i
arba I. W. W. vadai remia tą įr klausytis. I. W. W. unijos 
kapitalistų susivienyj imą —- l susirinkime irgi pirpažinta, 
trutsą, agituoja uz republi- kad tag lakaf ;da'linimas 
urmu navrnnc LrnnrliHnfiic' I 1 ‘ <

sausio rengė prakalbas. Tų 
prakalbų plakatai buvo dali
nami dirbtuvėse, kur dirba 
I. W. W. nariai. Pastarieji, 

.... t . pamatę plakatus, tokį lermą lepu oi i ko n ai ncy bjauru buvo

1 • • • i 1* *1 j IXCVV4 vCVm »vACll Al A1 JI 11 CIOkonų partijos, kandidatus necĮorag
nei kiek nemažiau už Goido- ar 0 mf1Sų

’ 1 tai Jus industrialistai neturi nei lio-
gikos, nei doros.
' Negražu, vyrai, taip elg-

Ar šiaip, ar taip, o mūsų
kovojate?

Jeigu darbininkai nori pa- 
jjennti savo buvj, tai privalo tis ire . vis./laik’a tiį k01^. 
kovot! ne yien pries kapita-1 štimi£? atsižyInėti. ‘ Su tokiu 
istus, bet ii pnes tuos P0- i savo pasielgimu žmonių 

mis, kurie tveria republiko-1 Vvap Aro-?™™™™! vi 
nų kliubus. Į minėtą khubą i 
priklauso žmonės sekančių 
profesijų: I. W. W. vadovai, 
“D. B.” žymesnieji nariai, 
kromelninkai, smuklinin
kai, ex-socijalistai, kriaučių

j a- 
kyse organizacijoš vardą 
pūldote.

K. S. Kregždžiūnas.
CAMBRIDGE, MASS.

31 d. sausio Lietuvos Duk-
boseliai ir dar keliatas kitų jr Sūnų draugyste pa- 
žymesnių lietuvių.

Gruodžio mėnesy pereitų 
metų smuklininko-Karaliaus 
dirbtuvėj iškilo kriaučių 
streikas. I. W. W. unija 
“darbavosi” per keturias sa
vaites, bet negalėjo paimti 
viršų ant boselio su šešiom 
masinom. Mat, kontrakto- 
Gai - boseliai laikosi vienv-! 
hėj ir visi priguli prie repub-1 
ikonų kliubo, kurį sutvėrė 

I. W. W. unijos vadai ir “L. 
Balso”bendrovės nariai—tai 
viena, o antra—dirbtuvės 
savininkas yra žymus žmo
nis. nes užlaiko ir saliūną, 

todėl, streikui iškilus, val
džia davė jam policijos, kai
po geram republikonui.

Darbininkai su bosais ko-

ta. Linkėtina naujai įstai 
gai kogeriausios kloties.

PEABODY, MASS
Sausio 31 d. vietinė Šv. 

Jurgio draugystė buvo pa
rengus prakalbas. Už kal
bėtoją buvo kviestas S. Vi- 
taitis, bet kasžin kodėl ne
pribuvo. Publikos, kaip dėl 
Peabody, prisirinko gana 
daug. Nesulaukus kalbėto
jo, buvo pradėtos diskusijos. 
Pirma tema: “Ar reikalinga 
kiekvienam lietuviui prigu- 
lėt prie pašelpinės draugi
jos?” Pripažinta, kad rei
kalinga. Antra: “Ar galima 
ir moteris kartu su vyrais 
priimti į vieną draugiją?” 
Pripažinta, kad galima. Po 
diskusijų atsilankė iš W. 
Lynno aktoriai ir sulošė dia
logą “Pas Fotografą” ir dar 
keliatą juokų pakrėtė. Jau
nos mergaitės, I. šidiškiutė 
ir O. Pangoniutė, pasakė ei- 
lias, kurios išėjo labai pui
kiai. Reikia pastebėti, kad 
West Lynne yra labai gerai 
išsilavinusių aktorių - lošė
jų. Būtų gerai, kad ir Pea- 
bodiečiai mestų kaziras, o 
užsiimtų panašiais dalykais, 
sekdami Lynniečius. Prie 
draugystės prisirašė 4 nau
ji nariai. ~ S. L. Z.

• rengė prakalbas. Kalbėjo
■ F. J. Bagočius apie Europos 
kares. Savo kalboj nurodė, 
kad dvasiški j a, tai pirmoji 
kares rėmėja. Žmonių buvo 
pilna svetainė ir visi ramiai 
užsilaikė. Kalbėtojas publi
ką užganėdino. “Laisvės” 

į sudainavo keliatą 
dainelių, kurios publiką la

ibai užganėdino. Už tai rei
kia ištarti choro vedėjui 

įy drg. Simonavičiui širdingą 
ačiū, kad taip energiškai 
darbuojasi.

Prie draugystės prisirašė 
43 nauji nariai. Reikia .pa
žymėti, kad L. D. ir S/ drau
gystė dar tik du metai, kaip 

! susitvėrė, o jau virš 200 tu- 
.. ................................... ri narių ir apie tūkstantį do- 

voja už duonos kąsnį, o I. W. kasoj pinigų. Moterų 
W. unijos vadai ‘ir “D. Bal- P™, draugystes daugiau 
-o” bendorvčs nariai su tais priklauso, negu vyrų, 
naciais bosais kovoja už ci-!
garus. Ar tai ne puiku ! i 30 d. sausio L. S. S. 71 kuo- 

22 d. šausio L W. W. unijos pa buvo surengus /balių.
Pild. Kom. susirinko laikyti Žmonių buvo , nemažai ir 
paprastą mitingą. Susirin
ko ir republikonai cigarų pa
rūkyti. Unijistai turėjo ap
leisti svetainę ir eiti į šaltą 
skiepą, kad apsvarsčius rei
kalus ir apie minėtą streiką.

Mūsų republikonai, rūky
dami cigarus, sėdėjo ant 
dviejų kėdžių ir svarstė apie; klebonų"’Po°š“liūbor kas"tai 
tūlo policisto likimą ir t.t. , i pranešė merginos giminėms, 

I. W. W. unijos, vadovai kacj juos surišo kun. Micke- 
spjaudo ant balsavimo ir sa-: vičius, o ne Kuras, 
kosi, kad jokia politika neuz- 
siimą. Tai kdkia gi I. W. W. i šalininkai, tai pasigavo 
taktika ir prirgnpas. As ne-1 giną, surišo ražančium__
suprantu, kas čia per pnn- kas, įstūmė į kambarį ir du- 
cipai. Ar organizacijos; rjs ra^ančiais užrišo, išsta- 
principais galima mainy-: ty darni reikalavimus, kad 
tis, kaip pancekomis — ■ tuomet paliuosuos, a kuo- 
yienom , į darbą, o kitom met sutiks pas Kūrą antrą 
šventadieniais. O gal pnn- šiįūhą imti. Mergina nutrau- 
cipai yra skaitomi veidmai- “retežius” ir leidosi bėgti 
nyster O gal anarchija?

Laukio or_ 
vas: jeigu socijąlistą pamato priežiūra miesto gaspadinės. 
cigarą rūkant, tai sako, kad 'puorn tarpu vyras pasamdė 

(jai‘^^.aV10 a advokatą, kad atėmus savo
• unijos vadai ir Dar- (šmoną. Giminės gi pradėjo 

bin inkų Balso , bendroves ruošti vestuves. Teisėjas 
nariai maino principus ir uz pašaukė jaunąją ir užklausė, 
cigarus parduoda darbinin- kodėl jinai nenori imti antro 
kų klesos reikalus, tai D.L..Ū 
B. į tai žiūri kurmio akimis (jar su savo vyru neišgyveno 
ir tyli ausis suglaudęs. L__

1a* K°vs-rr7i:a AsGirtumas dievą,‘o ne į du, per tai ir ne- 
tarp I. W. W. ir A. F. of L. I

CARNEGIE, PA.
25 d. vasario Augščiausios 

Prieg. Liet. Amerikoj 3 kuo
pa rengia dėl moterų ir vai
kų pasilinksminimo vakarą, 
kuris atsibus naujojoj sve
tainėj ant Grand St., Glen
dale, Pa. Įžanga į svetainę 
veltui; taipgi bus duodama 
moterims ir vaikams veltui 
užkandžiai ir gėrymai. Var
de visų vietos moterų išta
riu širdingą ačiū 3 kuopai, 
kad jinai rengia tokį vakarą. 
Taipgi linkiu, kad kuopa Ro
ger i ausiai gyvuotų ir turėtų 
pasekmes savo darbuose.

M. Liepiene.

vintą L. S. S. 203 kuopa iš 15 
narių, tarp kurių randasi 4 
merginos.

• Linkėtina draugams gero 
pasisekimo, o męs iš šalies
stengsimės tą kiwpą parem
ti.

Lawrence’o Reporteris.

MAHANOY CITY, PA. 
Pranešimas.

šv. Petro ir Povilo drau
gyste praneša visiems savo 
nariams, kad nuo 1 d. sausio 
1915 m. tapo atmesta senoji 
konstitucija ir priimta per
taisyta ir naujai atspausdin
ta. Reiškia, nuo 1 d. sausio 
draugystė pildo naujosios 
konstitucijos įstatus. No
rintieji gauti naują konsti
tuciją, > malonės atsišaukti 
pas draugystės sekretorių 
sekančiu adresu: Joe. Ance- 
ravage, 407 W. Centre St 
Mahanoy City, Pa.

AMSTERDAM, N. Y.
30 d. sausio L. S. D. kliu- 

bas parengė balių. ^Žmonių 
buvo gana daug ir visi gra
žiai linksminosi. Kliubas 
vertas pagyrimo, kad balius 
rengia be svaiginančių gėri
mų. J. A. Romanas.

pasiųsti L. š. F. iždininkui 
nutarta Detroite palikti.

Dabar pažjūrėkim, kas to
kį nutarimą padarė. Ogi šv. 
Juozapo dr-stė, šv. Jurgic
dr-stė, L. P. Kliubas, D. L. 
K. Keistučio dr-stė i b L. S. 
S. 157 kuopa, pas kurios na
rius pasiliko tie pinigai.

Kokią teisę tos draugys
tės arba tų draugysčių na
riai turėjo nutarti tuos pini
gus pasilikti pas save, kuo
met jie nutarta pasiųsti L. 
Š. F.? Kokią teisę turėjo tos 
draugystės kalbėti varde vi
sų Detroito lietuvių? Kodėl 
tų draugysčių delegatai 
prieš tą nutarimą nesušaukė 
visų vietos draugysčių, bet

sulaukėm milijonus bedar 
bių ir dar jų skaičius vis di 
dinasi, 
brangsta

Northsidiečiai, nepraleis

pragyvenimas

kite šios progos, idant pra
dėtas darbas nepražūtų, bet 
plėtotusi, žydėtų ir naudą 
žmonijai neštų.

A. K-šas.

DARBAI
Brattleboro, Vt. — Dar

bai eina labai silpnai ir iš 
svetur atvažiavus darbas

susirinko tik kelios ir pada-|’nega|jma gauti.

BALTIMORE, M D.
Labai liūdna,kad būdamas 

darbininku, turiu daryti sa
vo draugams - darbininkams 
išmetinėjimus, rodyti jų ne
taktiškus veikimus, siaurą 
protavimą ir nežinojimą sa
vo klesos reikalų. Gyveni
mas taip aiškiai parodo fak
tus, kuriuos, rodos, ir spau
gas galėtų mhtyti, bet jų ne
mato, ypatingai mūsų bepar-, 
tyviai vadai. Vienas iš svar
biausių klausimų tai tas, 
kaip prieiti prie tokių žmo
nių ir parodyti jų klaidin
gumą, kuomet jie neprisipa
žįsta prie klaidų, neskaito 
laikraščių arba nenori su
prasti, ką skaito. Bet dau
gumo iš jų nori Veikti, tik 
nedrįsta ir tas darbas jiems 
nesiseka, tuomet paima am 
“lulus'. xra ir tokių, ku
rie veikia ūpui pakilus ir va
dovų apsvaiginti heapykan- 
ta prieš tokius pat ciaroinm- 
kus, kaip ir jie patįs. Ir visi 
tie veikėjai giriasi, kad vei
kia dėl darbininkų labo.

Aš čia omenyj turiu uni
jas ir politišką veikimą ir 
paduosiu keliatą faktų 
mūsų miesto veikimo,
tais faktais kas pasinaudos, 
tai kitas klausimas.

Manau, kad visi pamena 
garsųjį Schlošs dirbtuvių 
streiką. Tas streikas tęsėsi 
keturioliką savaičių ir juomi 
vauuvavu i.vv.vv. unija. Man 
rodosi, kad tas streikas tu
rėjo duoti darbininkams ge
rą lekciją ant visados ir jie 
turėtų suprasti, ką tai reiš
kia streikas prie dabartinės 
valdžios, nepaisant ar demo
kratiškus, ar republikoniš- 
kos. Tain manydamas, au
kavau dolerį streikierių su- 
šelpimui; aukavo ir t r*. 
Gausiausiai aukavo socija
listai. Kaip atskaita pabo
do, tai suplaukė $8,933,37. 
Išleista streikieriui sušelpi- 
mui $7,701.00. Viso išleista 
$8,913.40. Reiškia, nuo pa- 
šelpos lieka $1,212.40.

Dabar kįla klausimas, ko
kiems tikslams tie ' pinigai 
suvartota? Bet čia I.W.W. 
vadai nedrąsiai atsako/‘Lai
ke streiko valdžia labai žiau
riai elgėsi, daugelį streikie
rių areštuodavo, tai daug pi
nigų teismams išleista”. Bet 
dar ne viskas: virš trijų šim
tų skolos esama.

Ir kokiu būdu ta valdžia 
galėjo būti žiauri? Juk jūs, 
darbininkai, patįs už tą val
džią agitavote ir patįs ją rin
kote. Gubernatorius repub- 
likonas, o majoras—demok
ratas! Pagaliaus dar metai 
laiko nesuėjo, kaip tas strei
kas užsibaigė, o I.W.W. uni
jos vadovai: V. Čėsna, K. 
Baltrušaitis, J. Lietuvninkas 
ir kiti sutvėrė republikonų 
kliubą.Pereitais metais prieš 
rinkimu^ tas kliubas suren
gė dvejas prakalbas ir virš- 
minėti vadovai, su pagelba 
cigarų, agitavo už republi- 
konus.

Aš manau, kad čia kalba, 
būk laike streiko valdžia 
žiauriai elgėsi, yra “klaidin
gai” prikergta. Nejaugi 
valdžia negalėtų savo tarnų- 
čebatlaižių pažinti?! < 
paj/rastas : 
lųnds vėliau paaiškėjo?

I. W. W. unijos vadai vi- rių naudai, savo laikraščiuo- 
suomet sako, kad Amerikos
Darbo Federacija su savo vo streikierių reikalams.Bet 
vadais, kaip tai: Gordonu, dabarpasiklaur 1 " 1 ' 1
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D. Bal- Prie draugystes daugiau

Laisva Moteris.

SCRANTON, PA.
22 d. sausio apsivedė Ig. 

Čepulionis su Jakšiu te. Šliū- 
bą ėmĄpas kun. Mickevičių, 
neprigulmingos parapijos

Mergi
nos giminės didžiausi Kuro 

i mer
giną, surišo ražančium ran-

MAHANOY CITY, PA..
“Laisvės” N5 buvo pami

nėta, kad čia užsimušė Jonas 
Kovukas, įpuldamas į ąnglių 
kasyklą. Apie priežastis į- 
puolimo neminėsiu, nes jau 
buvo minėta, bet noriu trum
pai paminėti apie Kovuko 
gyvenimą. Būdamas 15 me
tų amžiaus jau pradėjo pla
čiau žiūrėti į gyvenimą; su
laukęs 18 metų prigulėjo 
prie L. S. D. D. P. Kada at
važiavo į Ameriką, tuojaus 
prisirašė prie vietos L. S. S. 
kuopos, o vėliaus prie pašel
pinės Laisvės Sūnų draugys
tės. Draugas Kovu kas dar
bavosi, kaip galėdamas. Di
delis priešas buvo dvasiški- 
jos ir visuomet vesdavo 
atvirą kovą.

Mirus drg. Lovukui, L. S. 
S. 46 kuopa nupirko už $10 
gyvų gėlių vainiką, palydėjo 
ant kapihių ir nekurie drau
gai pasakė prakalbėles.

Lai būna jam šios šalies 
lengva žemelė.

Laidotuvėse Buvęs.

, EAST CHICAGO, IND.
. 31 d. sausio L. S. S. 201 
kuopa parengė vakarą. Bu
vo statoma trijų veiksmų 
drama “Kovoje už Laisvę” 
ir vieno veiksmo juokai. “Aš 
numiriau”. Po tam buvo 
“Maikio su Tėvu” pasikalbė
jimas ir keliatas deklamaci
jų. Aktoriai savo roles atli
ko gana gerai. Publikos bu
vo gana daug ir visi likosi 
užganėdinti. Ant pabaigos 
buvo pasakyta trumpa pra- 
kalbclė, raginant vietos lie
tuvius prisidėti prie L. S. S. 
kuopos, visiem lavintis ir 
veikti išvien. Prie kuopos 
prisirašė du nauji nariai.

Draugai! Atlikę šį sunkų 
darbą, neišsisklaidykime, 
bet tuo jaus griebkimės už 
kito, pradėkime naują vei
kalą mokintis, nes męs ma
tom, kad publika mumš pri
jaučiu. Galima drąsiai sa
kyti, kad kitą sykį publika 
dar skailingiau atsilankys.

Melstų Tamošėlis.

rė nutarimą varde visų vie
tos draugysčių?

Suprantama, kurios drau
gystės dabar prisideda prie - . 
jų, tai turi sykiu prisidėti ir 8^0 kas^?sc’ bet pastaruo- 
prie jų nutarimų. IJĮĮ jaiku taip sumažėjo, kad

Man rodosi, kada visos dn’bama tik po 2 3 dienas
draugystės ar draugysčių '1 savaitę. I ribuvus is kitur 
delegatai susirinks, tai turės darbas negalima gauti, 
tą dalyką išnaujo aptarti ir, ‘ v•
pagal didžiumos balsų, pasi
elgti, t. y. ar “benartyviškai” 
elgtis, ar prisidėti prie L. š. bai eina prastai; dauguma 
F. Tos aukos, kurios buvo;dirba po 4 dienas į savaitę, 
surinktos laike prakalbų, belNekuriose dirbtuvėse dirba- 
jokių taRimų turi būt pasiųs- Ima ir pilnas laikas, bet be-

Clinton, Ind. — Čia kito
kių darbų nėra, kaip tik an-

W. Hanover, Mass.—Dai

li. Tamošiūnas.

FITCHBURG, MASS.
30 d. sausio atsibuvo Lais

ves kliubo balius.
31 d. sausio tas pats kliu

bas parengė prakalbas, kal
bėjo drg. M. Dusevičia te
moj “Gamtos evoliucija”. 
Kalbėtojas publiką užganė-; 
dino. Buvo klausimų, ant 
kurių irgi gerai atsakinėjo.

Naudžių, Jonas.

X ’

darbių yra daug ir iš svetur 
'pribuvus darbo negalima 
gauti. Žmonės pasakoja, 
kad pavasary pradės eiti ge
riau. bet nežinia, kaip bus

Bipžų Parapijonas.

(Christopher, Ill. — Čia 
randasi keturios anglių ka
syklos ir visos gerai dirba,be t 
iš kitur pribuvus darbo ne
galima gauti. O. M.

Fitchburg, Mass. — Dau
gybė bedarbių vaikščioja 
gatvėmis ir j ieškojo darbo, 
bet negali gauti. Tūlas dar
bininkas, J. Simonas, nega
lėdamas darbo gauti ir netu-

MANCHESTER, N. II. 
jl6 d. sausio L. S. S. 171 

kuopos dramatiškas ratelis 
sulošė du veikalu: “Saliamo
no Sapnas” ir “Dėdė atva
žiavo”. Lošimas išėjo gana į18 
gerai. Visas pelnas buvo 'ie , . 
skiriamas L. Š. F. Publikos i^air^a 
buvo labai daug. Reikia pa-1 
žymėti, kad parapijos pre-; 
zidentas, norėdamas • už-' 
kenkti tam vakarui, parengė 
šokius, bet nieko nelaimėjo.

A. Ziipkus.

WANAMIE, PA.
31 d.sausio S. L. A. 230 kp. 

parengė vakarą su įvairiais 
pamarginimais, kaip tai: 
dainomis, monologais, dialo
gais, deklamacijomis ir tt. 

i Programą išpildė L. S. S. 92 
1 iš Wilkes 

Publikos buvo daug 
ir visi pasiliko užganėdinti. 
Už vis labiausia atsižymėjo 
Pietariutės.

?al anarcnija. | pas savo vyrą, bet vėl tapo, ” aktoriai
•ganas labai aky- pagauta ir jau atiduota ‘po3arre rK-’

unijų vadovų? Kuomi jų 
taktika skiriasi? Pasakyki
te, meldžiamieji?

Iki šiol socijalistai buvo 
uoliausi I. W. W. unijos šali
ninkai ir daugiausia už kitus

! O gal1 ją remdavo. Jeigu iškildavo 
nesusipratimas, streikas, tai socijalistai dau

giausia aukaudavo streikie-

se čielus puslapius pašvęsda-

‘krikš
D.Bal

Jaunoji atsakė, kad

50 metų ir kad tiki į vieną

nori antro šliūbo.
Teisėjas nusijuokė ir pa- 

liuosavo jaunąją. Taigi gi
minių visą triūsą šuo ant uo
degos nusinešė.

Bočių Juozas.

SO. BOSTON, MASS.
Lietuviška Muzikos Konser

vatorija.
Žinomas kompozitorius

M. Petrauskas atidengia

LOWELL, MASS.
31 d. sausio buvo prakal

bos su tikslu atgaivinti L. S. 
S. kuopą. Prie prakalbų sti- 
rengimo prisidėjo L. S. S. 
192 kuopa iš Nashua, N. H. 
Kalbėjo drg. M. Akelaitis. 
Pirmoj daly savo kalbos aiš
kino apie caro žiaurumą. 
Laike pertraukos deklamavo 
S. Maskaučkiutė ir A. Pas- 
kaučiutė. Dailiai sudainavo 
J. Buiniutė, Ž. Buiniutė, Ž. 
Bučkauckiutė ir M. Kur- 
kauckiutė. Labai pagirtina, 
kad merginos prisideda prie 
viešo veikimo. Antroj daly 
kalbėtojas aiškino apie da-

DETROIT, MICH.
Aš noriu atkreipti atydą 

visų vietos draugysčių kas- 
link aukų rinkimo nukentė- 
jusiems Lietuvoj nuo karės. 

1 20 d. gruodžio 7 vietos 
draugystes parengė prakal
bas su tikslu parinkti aukų 
nukentėjusiems nuo karės. 
Viso Detroite yra 15 drau
gysčių. Dabar kįla klausi
mas, kodėl kitos draugystės 
neprisidėjo prie to prakil
naus darbo? Kaip teko pa
tirti, tai dauguma draugys
čių visai nežinojo, kad tokios 
prakalbos yra rengiamos.

Nors trumpai turiu pri
mirki ir apie pačias prakal
bas. Kalbėtoju buvo pa
kviestas drg. K. Gugis iš 
Chicagos. Detroitiečiai ge
rai žinojo, kad Gugis yra vi
suotinojo seimo išrinktas 
viršininku L. Š. F. Jis ener
giškai kalbėjo, nupiešdamas 
vargingą Lietuvos padėjimą 
ir ragino visus aukauti, kiek 
išgalint, nes yra sutvertas E. 
Š. F. Taipgi aiškino, kad nei 
vienas centas nebus numes
tas į šalį, bet bus visos au
kos pasiųstos į Lietuvą.

Pirmininkas tų prakalbų 
D. J. K^sparka paaiškino, 
kad kiekvieno aukautojo 
bus užrašyta pavardė ir kad 
bus per laikraščius išduoda
mos atskaitos.

Susirinkusieji aukavo ir 
manė, kad jų aukautieji cen
tai bus pasiųsti L. Š. F., nes 
taip kalbėtojas ir prakalbų 
pirmininkas Kasparka aiški
no.

Praslinkus mėnesiui laiko, 
“Laisvės” N. 5 D. J. Kaspar
ka rašo korespondenciją a- 
nie atsibuvusias prakalbas ir 
pasako, kad aukų surinkta 
$56.80. Toliaus drg. Kaspar
ka sako, kad dėlei skirtingų 
nuomonių, nutarta veikti be- 
partyviškai,’ nesilaikant nei 
Chicaginio, nei Brooklvniš-

ROCKFORD, ILL.
v 31 d. sausio kuniginiai ir 

tautiečiai rodė iš karės lau
ko nejudančius paveikslus su! 
paskaita temoj “Karė”. 
Skaitė kun. Taškunas. Baž
nytinis choras sudaihavo po
rą dainelių, kurios išėjo ne
blogai. Žnipnių buvo pilna 
svetainė; įžanga — 10c. Vi
sas pelnas skiriamas tautos i 
fondui (? Red.). Progra
mas buvo labai trumpas, nes 
tęsėsi apie pusę 1
Z J 1 1 1 v/ 1 A v O OCAAYVj 

per trumpai. Kurie truputį 
pasivėlino, tai nespėjo atsi
sėsti, kaip jau turėjo vėl sve
tainę apleisti.

Visų žinomas.

Baisu ir pamislyti, kokį 
3 kenčia . darbininkai, 

i Bet kada ateina rinkimu die- 
na, tuomet užmiršta apie be- 
įdarbes, bet savo balsą par
duoda už alaus stiklą. Gal 
šie metai pamokins darbi
ninkus už ka balsuoti laike 
rinkimų.

Naudžių Jonas.c

Detroit, Mich. — Darbai 
'truputį geriau pradėjo eiti, 
i bet darbo gauti negalima; 
vedusieji greičiau gauna, 
nes tankiai miesto valdžia 
apžiūri jų vargingą gyveni
mą ir išduoda paliūdyjimus, 
su 'kuriais galima darbiu 
gauti. Bet nevedusiems/tai 
visai vargas: nei miesto val
džia išduoda paliūdyjimų, Lili S CIO* HV0 • • 1 2 ••, nei į dirbtuves priima, ipa-
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Žmonės sako, kad už 10c., tai ^inSai f 01 do kompanija ne-

talistų įrankis, nes ji sutinka so

Lietuvišką Muzikos Konser
vatoriją po N395 W. Broad 
way, Š. Boston, Mass. Kon
servatorija bus inkorporuo

bartines Europos kares ir jų 
blėdingumą. Kalbėtojas sa-

Ant pabaigos tapo
i gerai 

atgai-

kio seimų nutarimų. Tokiu 
būdu tos visos aukos. $56.80. 
kurios buvo suaukautos per

CHICAGO, ILL.
2 d. vasario “Liuosybės 

svetainėj” atsibuvo North
sides lietuvių susirinkimas, 
su tikslu sutvert kooperaci-1 
ją ir įsteigt kooperatyvišką 
valgomų daiktų 
šioj miesto daly.

Susirinkime dalyvavo | 
skaitlingas būrelis žmonių ir 
visi tą sumanymą priėmė. • 
Nutarta padaryt susirinki
mas ir pakviesti kalbėtoją, 
kuris plačiau paaiškytų iy)ie 
naudingumą kooperacijos. 
Taigi Northsides darbinin
kai ir darbininkės, prisidė
kit, prie šio prakilnaus dar
bo, nes kooperacijos įsikuny- 
jimas ir gyvavymas atneš 
naudą patiems, o ne kokiems 
privatiškiems biznieriams 
ar kitų rūšių kapitalistams, 
bet likusiuoju pelnu patįs 
pasinaudosite. Jeigu męs. 
patįs nesistengsime, tad jau 
mūsų būvio kiti nepage
rins, nuo kapitalistų malo
nės negalime laukt, nes visi 
matome, ką gero suteikė 
mums kapitalistai ir jų apgi- 
nėjai, kurie mulkina žmo-

•• • 1 1 A _ •

ima nevedusiu.
Bedarbių armijos vaikš

čioja gatvėmis. Prie dides
nių dirbtuvių stovi policma-* 
nai ir varinėja bedarbius; 
tankiai ir lazdas darban pa
leidžia. Moterįs su vaikais 
eina prie dirbtuvių darbo 
prašyti. Pas vieną dirbtuvę 
stovėjo penkios moterįs su; 
mažais kūdikiais ir laukė bo- 

Iso. Viena iš jų laikė ant 
, , (rankų žindomą kūdikį. Ka-
Kiautuvę^a pamat£ bosą , Laį visos 

puolėsi prie jo ir pradėjo 
lankas bučiuoti. Bet bosas- 
atsakė, kad jaih darbininkų 
nereikia. Vergas.

‘ Lawrence, Mass.
MASKARADŲ BALIUS.
Rengia Lietuvių Socijalės 

Kempės Bendrovė, subatoj, 
Vasarib (Febr.) 13, 1915 m., 
Vokiečių Central svetainėje, 
23 Monmouth St. Pradžia 
7 valanda vakare.

Tai dar pirmutinis Law
rence Maskaradų Balius. 
Kurie geriausia apsirengs, 
tie gaus dovanas. 1 dovana— 
$3.00, vertės laikrodėlis. 2 
dovana—laikraštis metams. 
3 dovana $L00 vertės.

Gerbiamojį^visuomenė: — 
Kviečiame atsilankyt ant 
virš minėto mūsų baliaus.

nes
ponų klausyt, tai iš ponų 
rųakmes belaukiant ir dvasi'

prakalbas ir kurios reikėjo'škijos pamokinimų klausant,

ant pabūdavo j imo kempės*’ 
Įžanga 25 centai.

Komitetas.
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apkrlčlo, jpacurengė duoti eilę Koncei 
tt Ami pageidautų koncerte tagu

V AU8KIJ
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JUOKŲ KĄSNELIAI Akušerkaį
Pabaigusi kurną Woman* Medical b 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlilka savo darbą prio £ 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodą* ir 5 
pagolbą invalnoso moterų lĮgoee. C

§ F. f
g SO. BOSTON.MASS. »

kL.
Ant gatvės dvi miltaveidės taip įsitarškėjo apie vaiki

nus, kad policistas tik su pagelba poros arklių galėjo jas 
perskirti.

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Chicago, III. Smalavirių 
gj’L- . ias gospodin Zimon- 
Uvski pasiuntė ultimatum 
Ch. L. D. S-gos tvirtovės ko- 
nicnuuAivui ponui Butkui, 
kad ši<? su visa tvirtu v o pasi
duotą i jo rankas, priešingai 
— tvirtovė bus bombarduo 
jama. Bet tvirtovės komen
dantas Butkus atsakė, kad 
smalaviriai, pirm pradč./ant 
bombarduot, turi atgiedot 
“Rože caria Chrani”. nes pas
kui bus pervėlu.

sipirko laivakortes ir sulipo 
ant laivo. Laivas buvo bai
siai didelis ir kada jiedu per
siskyrė, tai visą kelionės 
laiką daugiau nesusiėjo.

Pribuvęs į Ameriką Maik 
tuojaus gavo darbą prie tai
symo laivų už narą, 
ilgai negavo’darbo. 
kouaiiAas darbo, jis 
aažūuk-t, kur taiso
Tuo tarpu Maik išlindo iš 
vandenio ir kada jam atšriu- 
bavc kepurę, tai Pet tuojaus 
pažino savo seną draugą ir 
priėjęs prie jo, klausia:

— Ar tu čia, Maik?

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

’ Jei taip, tai perskaityt 
garsaus.mokslininko Panne 
koek’o knygutę “Galutinis 
K lesų Kovos Tikslas”.

Kaina tik 10 centų. Rei 
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.

f,/879

State * BanlLof Chicago
Korporatyvifl, Valstijos valdžios prižiūrimas, o 
todėl saugiausias pinigams pasidėti bankas.

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

$4,000,000.00
Į 9

Bankas moka 3% metams.
Ne Chięagoj gyvenantieji gali pasidėti čia 

pinigus atsiunčiant pačtu. Daug žmonių taip 
įkiro. Rašykite lietuviškai adresu:

. STATE BAK OF CHIBASO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

*a*cmrna

nuėjo 
laivus.

SPECUALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE.DAR NIEKAD NEBUVO

GRAFA FONAS
Su 12 lietbUčkų dainų, vertės $45.00,
Atidbcdsne tik už.................. $ 19.J5O

Tą gralafoną gvnrnntuoJame ant 10 net i|.

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

Toks pat Armonikas 
21 plieniniu klapanų, 12 basų 

Vertes $25.00, tik už $14.2fl

Atsiekite mumu nors kiek pi
nigų snt rankos, o męs juma 
nusiųsime muziknlišką instru
mentą, kokį jys t k norėsite.

Męs užlaikome specijališkal rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus Ir Fonografus.

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

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

Vilnius. Laike atidary
mo “Saules” kursų, kada ku
nigas Olšauskas visu balsu 
sušuko: “Ura! už caro svei
katą”, kasžinkas jo /pilve 
smarkiai brakštelėjo ir jis 
apslobo. Ten buvę činovni- 
kai mane, kad sprogo bom
ba ir visi palindo po stalu. 
Kada daktaras Basanavi
čius padarė jam operaciją, 
tai atrado, kad kunigo Ol
šausko tikroji lietuviška šir
dis sprogo. Tuojaus tapo 
pristatyta “istinno russka- 
ja” širdis ir Įdėta vieton lie
tuviškos. Dabar kunigas Ol
šauskas vadinasi lietuvys su 
rusiška širdžia.

— Tai kodėl tu man nusa
kei, kad eisi pekščias į Ame
riką, būčiau ir aš kartu ėjęs

Mat jis pamislino, kad 
Maik atkeliavo jūrių dugnu.

Lipčius.

Kurio tauta garbingesnė?
Kartą airys ginčinosi su 

francūzu, kurio tauta yra 
garbingesnė.

— Tu sakai, kad tavo tau
ta gerbingesnė, — tarė fran- 
cūzas, — bet kartą Paryžiu
je nugriovė st nes pilies bok
štą ir atrado daug dratu, o 
tas primena, kad francūzai 
jau nuo semi - senovės tele
grafą turėjo.

, — Tas gerai, — suko Mi- 
Brooklyn. N. Y. Lietuvis-' karti, — bet viename Airijos 

l»ų aidobliečių sorkės jau Lnū stę, kada nugriovėm pilį, 
prasidėjo. Sorkininkų va- tai neradom Jokių dratų, o 
..as Plepalu Umšas jau du. tas reiškia, kad airių tauta 
.>ykiu pu’k ai suIohč m> nkes- jau nuo senovės vartoja be- 
rclę. V ieną dalyką publika 
gerai įsitėmyjo — tai sorkL 
ninko liežuvį. Sako, jo lie
žuvis taip, ilgas, kad galima 
būtų juomi gatves klynyt.

Norwood, Mass. I ii s i 
prabaštėlis, kad kritikavo, 
tai kritikavo socijalistus. Ji
sai pasakė: “Socijalistąi ne
tiki į tokius daiktus, kurių 
nemato. Ogi. panic tego
męs ir Austrijos nematom, 
vienok žinom, kad ji yra”.

“Taip, taip, panie dobro- 
dzieju”, suniurnėjo kampe 
sėdėdamas vienas bedievis, 
“męs žinom, kad yra ir Aus
trija ir popiežius ir kunigas 
Daugis, nes męs juos galim 
matyt, bet tu, senavagan, 
parodyk mums velnią, a- 
rtiuolą, peklą, dangų, tada 
tai būsi smat vyras, o dabar 
šarap”...

Gudresnieji parapijonai 
dabar jau pilnai suprato,kad 
jų prabaščius turi tik tiek 
sumanumo, kaip senis žąsi
nas.

nai, i’v toj savo laikrašty aš 
pavadinsiu tave idiotu.

Kažemėkaitis: — Kodėl 
taip negražiai? Kuomi tau 
prasikaltau?

Pilypaitis; — Leidėjas pa- 
C liepė, tai turiu išpildyt-ją no

vą. Ar nesupyksi?
Kažemėkaitis: — Už ką 

gi? Didelio čia daikto! Pa
statysi vakare bonką konja
ko ir bus atliktas kriukis.

Kas vėlina žmonijai blogo?
Daktaras: 

laikai! Nei
’ neserga.

Graborius: A, kad taip
žmonės pradėtų sirgti chole
ra, tai pasipinigaučiau!

Advokatas: — O tai pra
keikta šalis! Žmonės nesi
peša, nevagia ir nėra man iš 
kur pasipinigauti.

Biznierius: — Ką čia pa
darius, kad subankrutytų 
mano kaimynai? Tada tai 
man būtų geri laikai.

Policistas: ■ 
nebūt, tai aš pats turėčiau 
eiti vogt.

Kunigas: — ’ 
temdyk žmonijai protą, ta-1

> t v J

Nerviška.
Užkabinskienė: 

tau, Agota, kad tu šiandien 
išrodai taip nervuota?

Plačiakulnienė: — Et, ko
kia aš avigalvė... Vakar ant 
vyro supykau, o šįryt, ėmiau 
ir pabučiavau jį, visai už
miršus, kad aš ant jo dar 
pikta. Kada jis man apie 
tai priminė, . tai mane toks 
piktumas paėmė,, kad 
drebėt pradėjau.

— Ot pasiutę 
vienas žmogus

Sarmata būti krikščioniu.
Kazys: — Kodėl tu, Jonai, 

lioveisi vaikščiojęs j bažny
čią?

Jonas: — Turiu prisipa
žinti, kad kol tęsis ši karė, 
tai bile vienam doram žmo
gui sarmata p. sirodyt krikš
čioniu.

, Y^gių Uų pastovėt.
rėvas:

_ perdaug d<fe>

Ned dig.
. Motina: — žiūrėk, tėvai, 
kas yra tam mūsų Džianu- 
kui, kad jis nugali ant koja-

• Turbut davei 
tinęs.

Motina: Noser, visai
. v ... ... i nedaug: tik du stikliuku ir da tavo šventas ti ėjimas ;taj ne vjeiį0S ųeę su a]um> 
gyvuos amžinai. Kada bus 
daugiau mulkių, tada ne tik 
aš, bet ir mano gaspadinė 
tave garbins...

Viešpatie, ap-|

Atėjo pekščias į Ameriką.
Du airiai, Maik ir Pet, nu

tarė važiuot į Ameriką. Nu-

Pas duonkepį.
Panaitė: — Ar jūs sakot, 

kad šitie keikai yra čysti?
Duonkepis:—O taip, taip! 

Panaitėm męs 
neduodam.

jų Čiupinėt

Svirplys.

Tel. Greenpomt
DR. F. MATULAITIS

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

Brooklyn, N. Y.

PETRAS BUTKUS, 
Pirmas Lietuviškas Graborius 

(Balsam uoto jas).
Atlieku ir papuošiu pagrabus nuo 

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

NOTARY PUBLIC.
Padarau ir paliūdinu visokius raš 

tus—dokumentus prie pirkimo ir par 
davimo. Reikale duodu visokį patar 
mą (rodą) dykai, Lietuviai, reika’e 
kreipkitės pas mane, o būsite užganė 
dinti.
*uano gyvenimas ir ofisas atdaras dien 
>r naktj.

PETRAS BUTKUS,
2131 Berry Street. Brooklyn. N. Y

LIETUVIŠKA

aptieka
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Averyue 

Brooklyn, N, Y.

JAU IŠĖJO 1S SPAUDOS

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

eik i J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi*pasirinkti pagal 
savo norą.

JIJOZ. MARTINAITIS

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave.

MASPETH, N. Y,

NEWARKO
AKUŠERKA

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

O. STROLIENĖ
Jauniškaite

819 Walnut St., NEWARK, N. J.
m i r 8052 nt i .Telefonas 4^35 Market

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos0 daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptiek* 
Bostone ir Massachusetts valstijoj 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit reika
laut per laiškus, o aš prisiųsiu par 
axpr«Bą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Calapbone So.Boston 21014 ir 21018

KAROLIS VAIRAS

PASAKOS
GALINA GAUTI

'JAUNOSIOS LIETUVOS” KMYGYNE
Aisono Pasakos” tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje.
Sv.-rbu ir n liūtinga kiek vienam įgyti 

“Aisopo Palaka:. ' tai vienintelis veikalas 
lietuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
paveikslais. "Aisepo Pasakas" surinko ir 
lietuvių kaibon i; ve-tė KAROLIS YAiRAS. Kai
na be apdarų $I.2S, su apdarais |1.50. Per- 
kupčiamsir agentams duodame gerą nuo- 
šiintj. Reikalaukite "Jaunosios Lietuvos" 
knygyno kataliogą. •> -t- ->

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

OCISCENA DEGTINE

iv H

Padaryta Amerike 
Mūsų biznio markė užregistruota 

Washigntone. 
GERESNE Ui IMPORTUOTĄ. 
Očiščenos degtinės skonis labai ge

ras,—stipri ir sveika.
Očiščena tris kartus distiliruota.
Očiščena brendu 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.

AR JAU NETEKOTE KANT- 
RYB0S JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, eavaitž pa 

aavaitei, minėsią po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
oargančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ii ga
ubtinėje įkirioje ligoje. Kada 
Jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jor 
kas kartas jums esti aršlaus — 
tada vienatinė pagelba yra ba 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalikto

D-ro Leon. Landes
Jis Jums ba pinigų duos11 rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir IŠaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijlmą kraujo, tekėjimą kraujo, 
Ilgos skllrlo, ilrdles, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiikų ir Inkstų ligų ta
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos Ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
Jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują Ir

> Slapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų (

D-RĄ L. LANDES 
US B. 22nd St., New York,N.Y. 
tarpe Srd ir Lexington A venae.

Valdiškos valandos: nuo J© 
ryte Iki 8 vakare; nedėldienlait 
aa« 10 ryta iki 4 po pietų.

Ataiųakitc ai 2c. marką, 
. laaaite labai iiageidiią k 

galą dovanai!

Tel. ŽS84 Greenpoint.
PnikiAMele vieta lietuviam* paa

DRAUGELI.
Kkanua alan, 
gardi arielka, 
eliuv, viaokk 
/ynai, kvepev- 
ci cigarai, Ir 
paikus aškoa- 
4žlal. 8al3 
bitino Nepa
mirškit iiee 
asakančiauaiee 
vietos, n bualt 
ažganėdlnti.

Hreeklya, N. Y.

Jonas MATHUS
G E RIA U SI A S DI Ožį A U SI A S 

IR ŠVARIAUSIAS S A LIŪ
NĄ S< VISAME SO. 

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

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—314 W. Broadwaj 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

Telefonas|885.Greenpoint 'XX

GURIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PA8

A. SHRUPSKI
mane galite geutl ek»- 

tdansio alaus, puikios degtlnle 
<ar skanaus vyne. Patarnavl- 
iiiAK knogerlauelai. Atsilanky
ti t, a pereitlkrlniili.

iii So. 8nd SS., #rc»®klyn, N, Y.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienntin? mokykla, kuri duoda piin 

užtikrinimą išmokino angliškos kalbos, labai 
trumpame laike

DIENINE Ii? KAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname pet 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas: j

WAITCHES BROS. *
1741W. 47th S Chicago, III.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų apredalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, F
(Arti Berry St.)

Fotografijų Specialistas
Užlaikau didžia įsių fotografijų gtleriją. Nu

fotografuoju didžiausias grupas n*t-iki šimtui 
ypatų. Visiems suteikiu puikius paveikslus si 
dovanomis, kurie tik pas mane atsilanko. Ypa
tingai jaunavedžiams duodu geras dovanas ant 
pradžios gyvenimo.

Motiejui Kichas
370 Bedford Ave. Brooklyn,N.Y.

Užsirašykite
Firmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

"NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS" leidžiamos daugybės darbininkų. 
Žmonių apšvietei ?r jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $ J. 50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mėu. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šilą blanką ir prisląsk kartu su pinigais.

“NAUJIENOS” 1641 Kalsled Si., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčiuS'----- -—— už "NAUJIENAS

metus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresu:
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Redakcijos Atsakymai

Bepartyviškam (Water- 
buiy). “Kur yra protas” — 
netilps. Perdaug mums bū
tų taisymo.

J. V. Vytautas (Brookly- 
ne). Žodelis koresponden
tams — netilps’. Redakcija 
pati sutvarko savo kores
pondentus ir duoda jiems 
nurodymų. Neteisingi žinių 
pranešėjai prašalinami nuo 
bendradarbiavimo.

P. Bastaška (Lincoln, 
Me.). Tame straipsny buvo 
kalbama apie moterų ir vai
kų vargus, kurie yra neap
sakomai dideli. Tamista nei 
nemėgini užginčyti tų fak
tų. Tai kam gi rašyti apie 
dideles šeimynas, kvailumą 
ir tt . Rasit, prie kitos pro
gos tamstos išvedžiojimuose 
ir būtų teisybės, bet šiuo žy
giu juose labai daug nuduo
to beširdiškumo. t

P. RakaviČiui. Išvadžioji
mų yra ir teisingų, bet jie la- 
bi netvarkiai sudėstyti. 
Mums būtų daug darbo per- 
taisyt, o dėlei pertaisymo re^ 
dakcijos tankiai gauna nuo 
bendradarbių vėjo.

Mikesku (/Vnsonia). “Ant 
gatvės” prie progos tilps.

Lietuvaitei (Baltimore). 
Nuoširdžiai velyjame jums 
nerašinėti “eilių”.

šeimininkei (Lawrence). 
Redakcija apie tai mažai nu
simano, bet męs turime spe
cialistę, kuri gamina mums 
straipsnius apie panašius 
dalykus.

Narkiui (Chicago). Atsa
kyta laišku .

Dviem Lietuvninkėm 
(Lawrence). Atsakyta laiš
ku.

A. Garbinskui (Chicago 
Heights, Ill.). Jūsų tiesa, yra 
merginų, kurios gauna ir 
mažiau, negu $6.00, bet “L.” 
buvo kalbama apie vidutinę 
algą, kuri kaip kur yra pa
šokusi, kaip kur nupuolusi. 
Tokių atsitikimų, kaip jūs 
nurodot, yra. To negalima 
užginčyt. Bet didelis - dide
lis skaičius tokių merginų 
nueina į neišbredamą pur
vyną.

Kariškos Marsalietės au
toriui (Oregon City). Būsit 
daug sveikesnis dvasia ir 
kūnu, kai liausitės rašinėjęs

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

SEVERAS
Balsam for Lungs

(Severos Plaučii; Balsamo,) kuri tai gy
duolė nevien nuramina, bet ir paleng
vina įvairius nuo peršalimo paeinančius 
nesmagumus.

Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Atsakanti gyduole nuo kosulio 
“Noriu junas pranešti, kad Soveros 
Plaučių Balsanias yra atsakanti gy
duolė nuo kosulio. Tris sykius toji 
gyduolė pagelbėjo mano vaikus nuo 
kosulio ir už tat rekomenduoju vi
siems, kuriems reikia gerų vaistų.” 
Em. Matejovoz, Box 41, Comly, O.

Atsitikimo šalčio
arba paršalus, norimo priminti, 
kad Severos Cold and Grip Ta
blets (Severos Plotkolčs nuo Gri
po ir Peršalimo) žymiai prigolb- 
sti Soveros Plaučių Baisumo vni- 

, kiniui. PlotKelOs kaštuoja 25 
centus.

Nemėginote Severos Tab-Lax- Liuosuotoją?
Tatai yra puiki gyduolė kaip vaikams, taip ir suaugusiems. Kašt. 10 ir 25 c.

Soveros Preparatai parsiduoda beveik kiekvienoje aptiokoje. Būtinai rei
kalaukite Sevoros išdirbtų vaistų ir ueimkito jokių užvaduotojų.

W. F. Severą Co. ““"o“"5
važiavo į Chicago, III. Turiu svarbų 
reikalą.

J. Macinskas
W. Hanover, Mass.N. F.

Pajieškau brolio T. Kvederausko, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Putiliš- 
kių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

A. Kvederauskas
65 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio M. Valečkio, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., So- 
dibų kaimo. Kas žinot, malonėkit pra
nešti.

ADRESAI VIRŠININKŲ •LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, W1S.
Feliksui* Dapkų#, 014 Jenna Bk., 

prezidentą#.
Kazimieras Norbutas, 815 Janna 8t., 

rice-prezidentas.
F. Bartkus, 1055 Jenno 8t, pratoka- 

lų raštininkas.
Kaz. Arlauskas, 818 Janna Bt., fi- 

(lanaų raštininkas.
J. šereiki#, 616 Market St., iždiniu-

Hšgydau Vyrus Greitai.;
L VARICOCFI F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, ( t . . operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su- <
| tinimas ir sukepirnas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su- I stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy- 1 vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama. (
b PI?OQ*1’ AT’ITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arbaM I 1 I 11110 • tampymo. Mano gydymas prašalina visus1 bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso- 
Į> kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 

silpnojusiems organam# ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū- 
| no daliai, kuri buvo apimta ligos.
1 QVpII |Q Jeigu jums skauda gerkle, randasi pievos, išbėrimai, va- 1 vlliDlu* rio spalvos pletmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimao, 

plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje arę pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy- I mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Ne- .1 ra jokio pavojaus, kad, liga atsi- 
JL naujintu. Kam jums per ilgus me- 
C tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
> aš gabu jus visiškai išgydyti be jo- f kių bledingų vaistųTTuojaus klaus- 1 kite mano patarimo.

? Nusilpnėję VYRAI.
f Mano gydymas nustojusiems vyriš- 1 kūmo pi aš liną visas blogas |tek- C mes pirmesnio nualinimo ir besotu-V mo; sutvuuna narvus, sustiprinaV ir padaugina kraują, o labiausiai I už viską sugrąžina išaikvotą iiegą A vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
£ mų gyduolių. Stengkitės išsigy-

1
* dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 

visados atgavimą tobulo ir pilno-vyrifikumo. j
QI A PTTHi 1 Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip JMI JuIkJv/m. tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini- i 
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti- l 
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 4 
slaptybėje. j J

STI^ICTI JI? A DaB <IU0“. kuriuo#daktarai jau buvo atoUako išgydyti. Gy- <

O 1 lyiv 1 yjryry daU be jokiu operacijų, nkauBtuu Ir neatitraukiamo nuo biznio. T 
Tuojaus duodame PalenBvinima. AR neapsiimu Išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy- J 
mo -^udaii chroniškų ligų yra vienas (S goriausiu, kų užtikriname, jog visada atnefia geras, f 
pa*ekmeR. Gydau Anau, Galvos, Širdiei' GerkUa, Plaučiu, Krutinės, Pečiu, Kepenų, Pilvo, j 
Žarnų, inkstu, Siapinimotu organu, rtmo^enu, Nervu, Kaulu, banariu ir visas kitas ligas, į 
Aš netikiu j gydymą Inlškaiu, todOI neklauskite manęs patarimu, Kurte gyvenate toliaue < 
atvažiuokite pas mano ant vienos dienos,o aš'jums tikra tetsylx) pasakysiu, ar'galiu išgydyt,

DR RVDNF 208 W- 42nd St ’ Broadway I1 DIV. DlIYllC, NEW YORK CITY, N. Y. j

<

M. Dichkus
Throop, Pa.

Pajieškau P. Matulio, J. Kunčiaus ir 
J. Kučiaučiaus. Visi Kauno gub., 
Vabalninku miestelio. Taipgi pajieš
kau A. Rupliuko, Pinpiškių kaimo, Va
balninku parapijos, pirmiau gyveno 
Boston, Mass. , -

P. Šatas, a
205 St. Charles St., Montreal, P. Q. 

Canada

k*hob globėjai: J. Leščauskau, 801
Jenna St., J.Bagdonas, 822 Milwaukee 
Ave.J. Sukelia, 712 Bark Ava.

Maršalka V. Rulinskia, 261 N. Chi
cago St. Fagelbinmkaa maršalkai* J. 
Kasiulis, 653 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Milawakai, 801 
Calidonian St. ir B. JLlga, 16g Main 
Street.

Durininkas J. žilius, 614 Market St.
Metiniai komitetai: L. Janaiavakaa, 

50 Newell St. ir P. Bailia, 171 M. 
Fremont Ave. •

MUZIKALIŠK1J INSTRU MENTŲ IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKTU KRAUTUVĖ.

Pajieškau brolio F. Barodico. Kau
no gub.. Šaulių pav. Kas žinot, pra- 
neškit.

F. Barodica
922 Jenne St.. Kenosha, Wis.

Pajieškau savo pažįstamo Simano 
Vainos, Suvalkų gub., Seinų parapijos,'- 
Šventažerio valsčiaus, 
kaimo. Jis pats ar kas jį 
nės man pranešti, už ką 
dėkingas.

A. Janušonis
Mano antrašas:

• A. Janush
430 So. 7th St., N<

Verstam inų 
žino, rriald- 
būsiu labai

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 226 

Magazine St., Carnegie, Pa.
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 

1111 Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininką* K. Varaėls,

and Carson Sts.. S. 8. Pittsburgh.
Centralinis Kasos Kontrolis

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

U

NAUJA KNYGA
_________________________________________ ___ _____________________________________ , , , ■■ .. —1—_——————————■■—• ■

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojaus 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

KAINA

35 centai

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

Reikalauk šiuo adresu

183 Roebling St,

Sveikatos

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
19 iki 30 metų Aš esiu 27 m. Tai
gi merginos, kurios mylite mokslą, ap- 
sivedimą ir ramų gyvenimą, malonė
kite atsiliepti ir kartu prisiųsti savo 
paveikslėlį ant sekančio antrašo:

J. V. Jurgibtitis
P. O. Box 19, Wilkes Barre, Pa.

Kanu Kipšui (Brooklyn). 
Apie Lietuvos vargus “Lais
vėje” užtenkamai rašoma. 
Reikia daugiau aktuališkų 
žinių ir rodos, kaip veikti, o 
ne dejavimų. Netilps .

Jonui Pėžai (Norwoode). 
Kad jau negerai padarėt, tai 
bent stengtu mėtės atitaisyti 
klaidą.

S. Bakanas. Pasiųsta laiš
ku.

K. Undraitis (Argentino
je). Netilps. Mums neaiš
ku, ko jūs norite. Išrodo, 
lyg ir ypatiškumai.

PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau apsivedimui doros mergi
nos lietuvaitės ar prūsiukės, kuri mo
kėtų lietuviškos kalbos nors bi. kį, nuo 
21 iki 29 m., aš esu 23 m. Merginos 
rašykite laiškus ir prisiųskile savo pa 
veiksleli su pirmu laišku šiuo adresu:

. Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos, J. K. Mažiukna. 1111 Mar-
2 kuopos, P. A. Samulionis, P. 0. 

Box 63, McKees Rocks, Pa.
225, McKees Rocks, Pa.

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

4 kuopos, Ig. Rasinskas, General De
livery, Pittsburgh, Pa.

h ruunoB, r.retrausK.au, Paav 
^ddy, Pa.

6 kuopos, Export, Pa. 
'jotlejus Matuszis, Pirmininkas, 

■’inznnas Wiczup. Pagelbininks* 
Martinas Grigaleviče. Protokolų Se

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

Mr. Osie K.
. O. General Delivery, Rockford, Ill.

Pajieškau savo tikro brolio Maleu- 
šo Vilko, Suvalkų gub., Senapilūs pa
vieto, Klebiškio ginino, šiauliškiui kili
mo. AŠ esu dabar ant mirties patalo 

į ir norėčiau su juomi pasika’bčti daug 
svaroių reikalų. Tad būkie malonus 
atsišaukti arba kas kitas apie jj žino, 
bus taip geras .šiuomi adresu pranešti. 

Geo. Vilkas
1745 Nayang Ave., Scranton, Pa.

“AIDO” CHOROę VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas F. F. Svetlka#, 18.> 
Roebling St., Brooklyn,.N. Y.

Sekretorius K. Čiuberkia, 183 Ro*bl 
Ing St., Brooklyn, N. Y.

KasieriuH S. Garšviutė, 548 Grano 
St., Brooklyn, N. Y.

Choro vedėja# L. Eremįnae, 824 
Barreman St., Brooklyn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kaa pėtnyčla 
“Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 
8 vai. vakare.
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5.000 Katalogų Dykai.
kfitalngą tuojau# gausits 'l'iirinv lietuviškų rekordu su visokiom# ^dainom*
J. GIRDĖS, 103 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

ž"°“« ntr
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTJEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę spccijaftškų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas, 
delyje sukrautos ir gaunamos

$1.00
.75

i oo
1.00

.50

.50
.50

1.00
.25
.10

,. 3.00
.. .25
.. .25
.. .50
. . .25 
ir 1.00

Pajieškau pažįstamų G. Naikaus ir 
S. Bliumoraitės, Kauno gub., Kupiškio 
parapijos, Likalaukių kaimo. Taipgi 
pajieškau P. Žekoniūtės ir Juozo Siau
rio.

N. Vaitiekūnas
188 Earl St., Troy, N. Y.

Pajieškau sesers A. I .ipoliauskiūtės, 
po vyru Levend auskionės,
Vilniaus gub.. Trakų pav., Bob risk i ų 
kaimo. 3 metai atgal gyveno Hazle
ton, Fa.

Kas žinot, malonėkite pranešti.
R. Bendoraitienė

P. O. Box 35, Hartford, Ark.

Pajieškau švogerio Vinco Jurkaičio, 
Kauno gub., Raseinų pav., Sartininkų 
parapijos. Trečią sykį Amerikoj, pe
reitais metais gyveno Cleveland, Ohio.

Turiu svarbų reikalą, todė’ meldžiu 
atsišaukti.

P. Kuisis
Kohler P O., Sheboygan, Wis.

Pajieškau .L. Kavetskaites, Kauno 
gub., Telšių pav., Gargždūnu miesto. 
Ji pati arba kas apie ja žinote, mel
džiu duoti žinią.

V. Pocius
1102 La\Šall° , Racine, Wis.

Pajieškau, tlraugų Juozo ir Karolio 
Butvilų, Kauno gub., Šaulių pav., VaiŠ- 
latikės kaimo. Kas žinot, ma’onėkit 
pranešti.

D. Savickas 
Box 21, Bayųe, Wash.

Pajieškaa brolio V. ------
Kauno gub., šaulių pav., Triškių par., 
Šarkalnes kam.o.
lą, todėl kas žinot, malonėkit praneš-

J. Gauranskia
Box 45 C, Cliffside, N. J.

$15.00 ANT NEDĖLIOS EXTRA!
Pajieškau lietuviškų Agentų iš kiek

vieno miesto. Iš darbo atlikusiame 
laike gali šitą darbą atlikti. Atsišauk
damas prisiųsk markę už 2 c. dėl 
aiškinimo.

JOHN B. PARIMSKY 
Box 911, Hallowell,

(10-14)

pa-

Me.

PARSIDUODA PULRUMIS.
Parsiduoda pulrumis geroj vietoj, 

lietuvių apgyventoj. Gera proga dėl 
lietuvio, kuris norėtų įgyti gerą biznį.

Parsiduoda pigiai.
A. VILENIŠKIS

1313 Reedsdale St.,'N.S., Pittsburg,Pa.
(12—17) .

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS “ 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininką# M. A. Liberia, 

Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorių# J. Petravičia, 264

St., Brooklyn, N. Y.
Iždininką# J. Klaščiun, 555 Dries# 

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

1. Kuopo# Brooklyn®—V. žilinakai*, 
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

2. Kuopos Brooklyne—V. Vltkavlčia 
2$ Hudson A»« . Brooklyn, N Y

8. Kuopoa White Plaina, N. Y.—V. 
Žuką#, Off C. Deutarmann, Lak* St., 
White Plaine, N. Y.

IR.

Front

TEISINGIAUSIA) LIETUVIŠKA BANKA

. JONO KOVAKSO
Priima pinigu# taupinimui ant 4% metams nuo šimto. Dabar jau vėl •in» 
čia pinigus į Rusiją,Lenkiją ir Lietuvą su pilnu užtikrinimu, kad pinigai n» 
prapuls. Banka randasi po priežiūra valdžios steito New York, užtat jūs p 
nigai pilnai gvarantuoti per valdžią. Rcjentinėj kanceliarijoj prie bankos p» 
daromi ir užtvirtinami visokį dokumentai, kaip tai: doviernastys, kontrakt* 
aktai pirkimo ir pardavimo ir kitokį Taipogi agentūra apsergėjimui (Ir 
surance) gyvasties ir nuo ugnies. Visokios rodo#—patarimai dykai. KAI 
BAM LIETUVIŠKAI.

Dabar galima važiuot į Rusiją.
per Angliją kas Sercdą ir kas Suoatą. Per Archangelską gi be persėdimo 
ant laivo “Kursk” 23 dieną Sausio (January), 1915. Kas nori važiuoti, 

t 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 absoliutišku 
atsakomybe persiunčiu pinigu# Rusijos kareiviams, patekusiems nelais
vėn Austrijai ir Vokietijai.

JOHIN KOVACS
35 GRAND STREET F1LIJA: 155 CLINTON AVE.

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

Pajieškau draugo Mikolo Srogos, 
,Kj. ou^.» rantvėžio pav., Sodelių 
'kaimo. naj!eF---> »-• ’ -%

Stepono Macinsko, I metai atgal LL

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
ATYDA LIETUVIŲ MOTERŲ PRO- 

GRESYVIŠKO SUS. AMER. 
KUOPOMS.

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

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

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

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

Su visais reikalais malonėkit kreip
tis prie augščiau nurodytos valdybos. 

L.M.P.S.A. Sekr K. Petrikienė.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ SELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRASAI:

Pirmininką# S. Yankui, 850 Newark 
St.. Hoboken, N. J.

Pagelbininka# J. Krulikauskaa, 01 
Warwick St., Newark, N. J.

Sekretorių* A.. Žolynas, 2 Marchant 
PL, Newark, N. J.

Iždininkas P. Vatėallunas, 88 Farlay 
Ava., Newark, N. J.

I iždo globėjas J. Doblnia, 108 Jack- 
son St., Newark. N. J.

IT Iždo globėjas A. Staknevlėa, 71 
Warwick St., Newark, N. J.

JSu visokiais Draugijos reikalais 
kreipkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo So- 
kretoriuL

LIETUVIU PRESERIŲ UNIJOS i8
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININKU

ADRESAI:
Prezidentas T. Tolliiue, UI N. 8rd 

lit., Brooklyn, N. Y.
Protokolų reštininKaa r. «iv«cikbi,

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

18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Patašius, 94 So. let St.

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS,

Prezidentas K. Gugia
Chicago, UI.

Vicn-Prezidenta# 2) S. Mauku#
Cor. 12th & Vine St#.,

Philad<įlphia. Pa.
Suaineėimų Sekretorius l) M.M.Rice- 

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

Susinešlmų Sekretorių# 2)J.Neviacka#
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius
1815 E. Mpyamensing Avė. !

Philadelphia, Pa.
Iždininką# 1) K. Šidlauskas

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

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

Visu# pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką
T. M. Dunduli, 101 Main St.. Danville, 1227 N. Darien St
Ill., kuria bua po kaucija 11,000. (12

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

nigus visur Suvienytose Valstijose, taipgi ir Europoje 
Iš j ieškau dalis ir išpildau popieras dėl Compensacijo* 
Komisijos. Vedu provas nelaimių. 
Estate.

KOVAC’S BANK BUILDING.
BROOKLYN, N. Y

Didžiausios Dovanos!
Kas užsirašys laikraštį “Kovą” pas 

mane ant dviejų metų ir prisius $4.00, 1 
tas gaus dovanų dolerio vertes kny
gų. Kas užsirašys dienraštį “Nau
jienas” ant metų ir prisius $5.00, taip
gi gaus tas pačias dovanas. Kas už
sirašys “Kovą” ant metų ir prisius du 
doleriu, tas gaus dovanų 50c. vertės 
knygų. Dovanoms skiriu šias knygas: 
TRIMITAS, laisvos dvasios giesmės

ir dainos su gaidomis. Kaina $1.00 
DAKTARAS KIŠENIUJE..........1.00
KANKINTOJAI IR KANKINTINIAI

Už MOKSLĄ ........................... 1.00
Jeigu viršminėtų knygų nenorėtu

mėt, galit gauti kitokių knygų, kurių 
čia negaliu paminėt;. Pinigus siųskit 
Money Orderiu arbh, registravotam 
laiške. Dovanas duosiu tik per vie
ną mėnesį.

S. REIKAUSKAS
Philadelphia, Pa.

Užsiimu Real

36 GRAND ST

“Laisvės” Agentas
K. OPANSKY

2304 Leach Ave., Sioux City, Iowa.
Pas jį galima užsirašyti “Laisvę”.

“Laisvės” Adin.
(9-12)

Tarpe kitų aptiekos san- 
sekančios gyduolės: 
Nuo galvos skaudėjimo.10c. Ir 
Nuo kojų nuospaudų.. XOc. 
Nuo dantų gėlimo............
Nuo peršalimo........... ..
Plaukų stiprintojas... ,25c. 
Linimentas arba ExpCllcris 
Nuo 
Nuo 
Nuo ly 
Nuo du.........................................
Nuo kirmėlių........... ..
Antisepti.ška mostis...................
Nuo viduriavimo.......................
K.istorija del vaikų.... 10c. ir 
Proškos del dantų.....................
Karpų naikintojas.....................

delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsainas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas., 
Nuo kosulio...............
Nuo gerklės skaudėjitno 25c. 
Skilvinės proškos...........""
Pigulkos <lel kepenų... 
Blakių naikintojas........
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui.. 
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti mostis.................
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai....................50c.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., ImMN 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

KžTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymai»“WP
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, .ai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami : 
atsilankydanr . Lictuziikq Af'ticką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu*,
229 Bedford Avenue Kampas North t-tos gatvės Brooklyn, M. .

Taippat

50c. ir
50c. ir

25c. ir

10c. ir

ir

IT

{rlaukų žilimo.............
teumatizmo..........50c.

lytiškų ligų.......... 50c.
Jusulio..........................
kirmėlių........................

ir

.26 

.23 
JO 
.25 
.50 
.25 
.50 

i no 
1.00
.50 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.10

Graži Dovana
DĖL LABO VISUOMENĖS 
Knyjpi sveikatos bei 
mokslo išradimui ir ką reikia 
sirgti#, taip pa' kaip ir kur 
lygiai knygoj “Daktarus* 
kaip nno visokių nelaimių bei 
saugoti .

uanjaust* 
daryti ap 
negydyti.
• parodo.

DAKTARAS" gražiai pa-, taip ir sergantiems. Tik perskaičius 
taip ir moteris, kas būtinai patirsi, ko čia pegalima parašyti.
• ------ a PART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodljim*

skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, roniatiaiDO- 
odos, vidurių, nus-’pnėjimo, bi ochitis ir limpan
čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus, n 
kitas visokias ligas, sekios nubėgimo ir 1.1.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vart©4ž 
kokias nors liekarstas r.r kreitis prie ^Y^ytoM^ 
reikia būtinai perskaityti knyj,ų "DAKTARAS * 
Daug žmonių išgijo nuo rodos ‘ ‘DAKTA RO"< 

YPATINGA 1 serganti, nusilpėię. sukliurę, 
sigadinę per jaunystės klaidas ir vargin am i viso 
kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip užs<n4- 
justomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tilcr%

VoDEL, kad ta knyga dėl labo visuomenė®iš
duota, vai kiekvienas apturės DOVANAI, ku
ris tik atsių 10 c. stampomis prisiuntimui.

REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant «• 
tą apgarsinimą ir adresuok teips

TOJE KNYGOJI: 
mokina, kaip vyrus, 
reikalinga žinoti, vii iems, kaip jauniems, taip ir 
seniems, ženotiems ir reženotiems.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra la
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam yra labai 
naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai gyventi.

ŠITA KNYGA "DAKTARAS” aprašo visokių 
ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia, 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 
išsigydyti.

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

ŠIOJ KNYGOJ "DAKTARAS" dik, :ai aprašo, 
atidengiant daug paslapčių apie geriausius sma
gumus ženybinio gyveninio ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yr a apsivesti ir kaip .

KNYGA “DAKTARĄ S’\ yra paveikslais ilius- 
trauota, parodo ir giliausias kuno dalis, išaiški
na paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems,

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa

PASARGA: Profesionališki Daktarai Klinikn pasekmingai greit viso*, 
kias ligas gydo.

Laisvė” už 1 dolerį metams

Kas prisius metinės prenumeratos $2.00 už “Laisvę”, tas gaus puikią DOVANĄ 
—“Stylografišką” plunksną,vertės $1.00. Seniem skaitytojam ir vietiniam^ tokia cto* 
vana nebus duodama. ,

.Visi, kas tik galite, naudokitės šia puikia proga. Adresuokite taip:
K. LIUTKUS, 131 Grand Street, Brooklyn, N. TąBrooklyn, N. Y

r.retrausK.au
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V1L111USZ1M0S.
Lietuvos Šelpimo Fondo 

fėrai subatoj ir nedelioj pil
nai pavyko. Per abu vakaru 
publikos atsilankė gana 
skaitlingai. Subatoj įėjo ar
ti 100 dol., o nedėlioj — arti 
150 dol. Jeigu publika skai- 
lingai atsilankys ir panedė- 
lyje, tai nuo karės nukentė- 
jusiems Lietuvos vargšams 
sušelpti liks apie 300 dol. 
vien tik nuo fėrų.

“Birutės” perstatymas Mc 
Caddin salėje (6 vasario) 
pilnai pavyko. Tūli aktoriai 

• savo roles atliko visai gerai.
Publikos irgi buvo beveik 
pilna svetainė. Tik reikia 
pastebėti, kad to vakaro pir
mininkas pasielgė labai cha
miškai, paskelbdamas publi
kai visokių mažmožių, bet 
tyčia užtylėdamas apie Lie
tuvos Šelpimo Fondo fėrus.

Reporteris.

AUKOS FeRAMS.
Aukavo šios ypatos: B. L. 

K. Tailoring Co.—du over- 
kotu po*$13.50 vertės; J. Gir
dės — laikrodėlį (budnika) 
vertės $1.50; M. Ukeliūtė — 
laikrodėlį vertės $5.00 ir žie
dą— $1.00; V. Masiulevi- 
čius—laikrodį vertės $2.50; 
A. Judickas — “Tikyba ar 
mokslas”, Baltramiejaus 
Naktis” ir “Poezve A. iviic- 
kewicza”; S. Pociūnas — po- 
14 čeverykų vertės $1.50; V. 
Šibanauskas—britvą vertės 
$1.50; D. Sukeliūtė—manda- 
liną vertės $3.00; A. Otes’ 
Pharmacy—baksą saldumy
nų vertės 65 c.; R. Kručas 
—puikų paveikslą su rėmais 
Vertės $4.00; Kazys Šimkus 
—dvi puikias torieikas ver
tės $3.00; P. Jankauskas — 
gramafoną vertės $3.50 ir 
siuvamą mašina vertės 
$7.00; K. Ambrožas (Am
bros)—baksą vyno; J. Star- 
keviče—bonką degtinės ir 
višniovkos vertės $2.00; V. 
Vaivoda—dvi bonkas degti
nės ir dvi bonkas vyno vertės 
$4.00; M. Tol ubo—honką)vv- 
no vertės 75c.; Marijona Si-

dabriūtė—vaikams vilnonį tuoti. Argi tai bus gražu, 
koutą mėgstą ir dvi poras kad męs pradėsime skaldy- 
vaikams pančekų vertės $2; ties?
A. Dobrovolskis — bonką Męs patariam Jurginei 
degtinės vertės $1.00; J.Ske- grįžti atgal į Sąjungą, kuri 
menta—25c.; L. C. Basserdt įnėra partyviška, bet lygiai 
—50c.; L. Slavickas—pasta-' tvarko visų draugijų reika- 
tomą laikrodį vertes $2.50; lūs.
Teod Emmerich—50c.; L. Draugijos nariai, sekan-
Leibowitch—25c.; J. Velička 
—britvą vertės $1.50.

Gerbiamieji, jeigu kurių 
per klaidą nebuvo pagarsin
ta aukos, tai malonėkit man 
pranešti, o aš pagarsinsiu.

V. A. Zaperiackas.
Liet. Gimnastikos Kliubas 

nutarė šaukti pabaigoj šio 
mėnesio extra susirinkimą 
apkalbėjimui klausimo apie 
nuosavaus namo įgyjimą. 
Kliubas išrinko delegatus, 
kurie dalyvaus konferenci
joj, šaukiamo j ant 28 d. vas., 
kad apkalbėjus klausimą a- 
pie gegužės apvaikščiojimą.

Subatoje, 13 d. vasario, at
sibus šv. Jurgio draugijos 
balius, 21 iš eilės.

Įvyks Tautiškame. Name, 
7:30 vai. vakare. Griežš ge
riausi muzikantai po vado-, 
vyste P. Kaizos.

Įžanga su padėjimu dra- 
oanų vyrams 25 c., mote
rims—15c.

Atsiliepimas j Jurginę drau
giją*

Męs, keli seni Junginės na
riai, apgailestaujame, kad 
mūsų didžiausia draugija at
simetė nuo Didžiojo New 
Yorko Draugijų Sąjungos.

Panašus nutarimas kenkė 
vardui ir šlovei mūsų drau
gijos. Tas nutarimas pada
rytas prieš draugijos narių 
daugumos norą. Tai padarė 
keli politikieriai dėl savo loc- 
nos garbės, pasinaudodami 
proga ir pervarė klausimą 
per balsus.

Mūsų draugijai gręsia pa
vojus. Jeigu męs parengsi
me balių ar pikniką, nesusi
žinoję su kitom draugijom, 
tuomet išeis didžiausias su
siskaldymas ir mus pradės 
kitos draugijos (kurios pri 
guli prie Sąjungos)* boiko- 

čiame mitinge grįžkime at
gal prie Draugijų Sąjungos. 
Šalin su skaldytojais ir šun
advokačiais !

Keli draugijos nariai.

L. S. S. 59 kuopa (Jersey 
City, N. J.) rengia ant 11 d. 
vasario puikų perstatymą: 
“Lizdą Naminio Liūto”.

Atsibus Union Hali, 110 
Grand St., Hoboken, N. J. 
Pradžia 8 vai. vakare .Durįs 
atdaros 7 vai. vak. Bus ir 
šiaip puikių pamarginimų ir 
dar komedijėlė “Kunigo 
Gramulos Raštinyčioje”.

Įžanga 25 c.
Amerikoniškas kapucinas,- 

Billy Sunday, turbūt atsiba- 
lados ir New Yorkan versti 
ant kelio pablūdusias aveles, 
gązdinti pekla ir smala ir dė
ties kišeniun pinigėlių.

Mat, New Yorko kunigu- 
žiai mato, kad jų bažnyčios 
dąrosi vis labiau tuščios ir 
nor|.v Billy Sunday įtaisys 
jieriis konkurenęiją. ant to 
sykio, užtai paskui jau kuni- 
gužiai atsigavės. ;

Aj)ie 300 įvairių atskalų 
ypatiškai vyko* į Philadel
phia, kad tik tą, “kapuciną” 
parthaukus šin* miestan.

Kas jisai per tienas, “Lai
svėje” jau buvo rašyta.

12 d. vasario bus bedarbių 
diena. Kriaučių, preserių ir 
merginų unijos skyriai, o 
taipgi ir L.S.S. 19 kuopa ren
gia tą dieną Tautiškame Na
me didžiausias prakalbas.

Apvaikščiokime bedarbių 
dieną.

New Yorke buvo manoma 
įkurti tam tikrus bedarbių 
namus. Sumanymą padavė 
J. Davis, bet nelabai tesise- 
ka. Valdžia atsisako pri- 
gelbėt.

Visokius VYlUsKUS RŪBUS pigiai 
ir gerai galite pasiūti pas ANTAN4 
LIUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie už
sisakys pas mane kokį nors apsivilki- 

’mą, pilnai užsiganėdins mano darbu, 
nes aš, pasidčkavojant savo praktikai, 
—gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą. 
Aš užlaikau įvairių firmų prabas 
(sampelius), iš ko kiekvienas ga'i pa- 
siskirt sau patinkamą medegą už pri
einamą kainą. Taipgi sutaisau, išva
lau ir suprosinu senus vyrų ir moterų 
drabužius,—išrodo, kaip nauji.

Atsitikus reikalui, kreipkitės po šiuc 
adresu: 670 N. Main St., MONTELLO 
V1ASS., Lietuvių Tautiškame Name. 
. Su pagarba
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Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

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

UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEM* PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nedėliomis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį ui 
atsižymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebūklingomis mašinomis. X-spindullų 
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 UŽSISENEJUSIAS IR NERVIŠKAS

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

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kartos perdąs* vietas 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmis.

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

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

ATMINKITE, JOG Aš IŠGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išgydo ant 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 jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimus ligoniams 
DYKAI Nedėliomis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

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

OFFISO VALANDOS* NEDALIOMIS:
Nuo 9 vai. rytp iki 12 vai. pietų. Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. po piet
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

/

PIRMUONIS LIETUVIŠKAS YORKB

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS 
\<

Turi 38 kambarius ŽfĮui-l 
kiaušiai įrengtus pagal hau-L 
jausią madą. V

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visa# 

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.

a ■?

GEO. J. BARTASZIUS įf Z P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., . '^261 W. Broadway

NEWVWK CUXN. v. * SOU ra BOSTON, MASS 

820 Bank Street,' Waterbury, Conn.

“DARBININKU BALSAS” Pasaulio Pramonijos Lietuvių 
Darbininkų I. W. W. Unijos Organas, Leidžiamas Kooperatyvės 
Bendrovės iš Baltimorės, Md.

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

“DARBININKŲ BALSUI“ rupi ir rūpės: Nušviesti darbi
ninkų reikalus, nurodyti jų tikrą padėjimą ir parodyti tiesiausius 
kelius išėjimui iš dabartinio jų padėjimo.

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

“DARBININKŲ BALSO“ kaina metams Suv. Valstijose 
I.50e. Vienam numeriui 5c. Šešiems numeriams 25c. Kanadoje ir 
Meksikoje metams $2.00. Užsenyje metams $2.50c.

Visokiais reikalais.krėipkites šiuo adresu:

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

arba 2 dole
M Ai

Trijų kavalkų minkšti krėslai nuo $18.75 ir augštyn.

Vaiku vežimėliai nuo 
$1.98 iki $35.00.

savininkai.
Brooklyn, N. Y,

Nėra skirtumo, kad ir 
ant išmokesčio.

Supami krėslai medinė sėdy
ne $2.00, $3.00, o skurinės 

$5.00, $6.00 ir iki $15.00.

damajį kambarį krėslai nuo 50c. iki $1.00. Indų šėpos
Cystos vatos matrosai, verti $6.00 ir $7.00, dabar par 

duodam už$3,75.

Aržuoliniai stalai nuo $8.00 iki $15.00 ir augščiau. Į ver 
damajį kambarį krėslai nuo 50c. iki $1.00. Indų šėpos 
(china closets) $9.00, $12.00, $15.00 ir daugiau, pagal 

išdirbimą.

Tik įsitėmyk gerai mūsų varda ir adresą.
ANTANAS MALIAUSKAS IR ANTANAS VIDŽIŪNAS, Savininkai

3rd AVENUE, Corner 21st Street,

ną, Maspethą, New 
Yorką ir Newarką.

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

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

dų (Forničių) pirkimą. .Męs toje pramonėje esame bus jau arti dešimts metų, tai, suprantama, kad męs ir pa- 
tyrėm joje praktikos. Retai rasime 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 žinotų. 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 didelė ir MĘS TURIME VISOKIOS RŪŠIES RA
KANDŲ (FORNIČIŲ) ir už labai žemą kainą. Duodam ir ant lengvų išmokesčių, kaip tai po 1 
r in ant savaitės

VI. & V. FURNITURE CO
Antanas Maliauskas ir Antanas Vidžiūnas, Savininkai

Męs palaukiam pi
nigų nuo tų, kurie pa- 

| puola į nelaimę, kaip 
tai liga, mirtis, strei
kas arba šiaip kokia 
bedarbė ir tam pana
šiai. To nepadarė ir 
nepadarys svetimtau
tis. Męs visur prista- 
tom Rakandus (For- 
ničius) savu vežimu 
dovanai po. Brookly-

Męs duodame pirkėjams DEŠIMTS DOLERIŲ DOVANAI 
rokuojame dešimts do
lerių nuo mūsų žemų 
prekių, taip kaip męs 

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

KURIS IŠKIRPĘS ATSINEŠ ŠĮ APGARSINIMĄ. 
\ M. & V. FURNITURE Co.,
Antanas Maliauskas ir Antanas Vidžiūnas

687 — 3rd Avenue,




