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LIETUVOJ.
Pilviškių \valstiečiai 

apsiginklavę šautuvais 
ir rankinėmis granato
mis buvo užpuolę ant 
vokiečių ulanų būrelio 
ir jį sumušė. Pabėgę 
ulanai parsivedė kulka- 
svydžių komandą ir ar- 
motas, kuriij ugnimi 
nušluota visai nuo že
mės paviršiaus Pilviš
kių sodžius su visais jo 
gyventojais. '

Virbalyje (Vilkaviš
kio pav.) vokiečiai in- 
taisė dideliausias gelž- 
kelių dirbtuves, kuriose 
dirba beveik pusė dar
bininkų — be kojų, nu
stotų karo laukuose. E- 
sama taipogi francūzų 
ir belgų nelaisvių. Dir
bama dienomis ir nak
timis.

Nemunėlio Radviliš
kis (Pan. pav.). Kaip 
sužinojau iš pabėgėlių, 
12 rugpjūčio katalikų 
bažnyčia netik susprog
dinta, bet ir sudeginta. 
Mina buvus indėta į 
iškaltą tam tyčią skylę 
virš didžiųjų durų, o 
ant bažnyčios lubų buvę 
sunešti šiaudai. Atsi
traukimo valandoje jie 
buvo uždegti taip, kad 
iš tos gražios bažnyčios 
liko tiktai akmenio sie
nos, gi visas vidus išde
gė, nes lubos buvo me
dinės. Tokiuo pat būdu 
sudeginta reformatų 
bažnyčia, klebonija ir 
kitu du muro namu a- 
biejų Nankinų. Iš ki
tų, medinių namų, ar li
ko koks sveikas, nėra 
tikrų žinių. Stebėtinu 
būdu užsilikęs nenu- 
griuvęs reformatų baž
nyčios bokštas, nors 
taip-pat buvęs sprogi
namas; išdegti visgi iš-

nyčia.
Maišiogala, Vilniaus 

pavieto, veik visiškai y- 
ra sudeginta. Abišaliai 
kelio žemė granatų iš
arta. šašiejaus grabė- 
je guli daug lavonų.

Ašmenų pavietas, 
(Vilniaus gub.) baisiai 
nukentėjo. Vokiečių ka
valerija padarė didžiau
sių išpusti j imu.
gybė ašmeniečių, kaip 
iš miestelių, taip 
ir iš sodžių gyvena 
Minske.

Pivašiūnų (Trakų pa
vieto) bažnyčia, kaip 
rašoma “Ryg. Garse”, 
esanti sudeginta.

Nedzingės bažnyčia, 
Trakų paviete, sudegin
ta. Kun. Šopara sužeis
tas. Kulka perėjo per 
petį ir šrapnelio skevel
dra apdraskė žandą.

Varėnos (Trakų pav.) 
žydai, lygi vienam, tapo 
išmušti 26 d. rugpjūčio. 
Buvo įtariama, kad į 
saviškius šaudė.

Dau-

.(LIETUVIŲ KARIUMENĖ 
GRETA RUSŲ.

Paskutiniame rusų gene- 
ralio štabo pranešime kalba- 

; nia apie rusų pasisekimus 
; Rygos rajone. Tarp kitko, 
L tame pranešime sakoma,kad 

jauna lietuvių kariumenė 
kovėsi su vokiečiais, uoliai 
gelbėdama rusų kariumenei. 
Nors mūšio sąlygios buvo 
labai sunkios, bet lietuviai 

1 pasižymėjo labai puikiai. 
Lietuviai esanti neištikimi 
vokiečiams ir prijaučiu ru- 
sams.

Tas pranešimas lyg ir sa- j 
ko, kad greta rusų kariume-! 
nes susitverė specialiai lie-! 
tuvių legionai arba būriai. Į 

i Ligišiol, betgi, apie tai nie
ko nebuvo girdėti. Yra ži
noma tik apie latvių Šiaulių, 
būrius, kurie padeda rusų 
kariumenei. Bet gal dabar | 
susitvėrė ir lietuvių būriai, 
kurie turi autonomiškas tei- 

f sės, kaipo tam tikra kariš
ka vienutė.

Vokiečiai traukiasi
NUO RYGOS.

Iš Londono praneša, kad 
vokiečių jiegos palei Rygą 
ir Dvinską sumenkėjo ir jie 
dabar priversti yra trauktis 
atgal. Mat, vokiečiai dau- 

: Ii savo kariumenės nusiuntė 
i ant Balkanų, per tai čia ma

žai liko kareivių ir jie ne- 1 
gali prieš rusus atsilaikyti. 
Net ir vokiečių karės štabas 
praneša, kad Rygos rajone 
jie turėję pasitraukti atgal.

Rusams labai svarbu, kad 
vokiečiai atsitraukė atgal 

!Šlokų rajone. Piriųiaus vo
kiečiai daug paguldė gyvas- 

 

• čių, pakol paėmė šį rajoną 
ir paėmus Slokų-uajorfą, ru- 

; sų armija tapo perskelta į 
; dvi dali. Dabar vokiečiai tą 

vietą apleidžia.

i Vokiečių oficialis praneši
mas sekančiai skamba: “Ne
toli Kimmem, į vakarus nuo 

1 Rygos, rusai padarė tris 
', smarkias atakas, palaikan

čias. rusų laivyno ugnimi.
.Tos atakos atmuštos. Bet 
'męs turėjom pasitraukti,nes 
vanduo išsiliejęs ir dideli lie
tus užliejo tas vietas. Męs 
pilnoj tvarkoj atsitraukėm 
nuo Šlokų; traukėmės per 
visą naktį”.

Rusai praneša, kad jiems! 
daugely vietų pavyko vokie
čius atstumti atgal ir už
imti svarbias pozicijas.

Pagal pranešimus, tai Vo- 
ly.niuj rusams pavyko paim
ti 71 teutonų aficierį ir 3,500 
kareivių. Priešai bėgę di
džiausioj betvarkėj.

Gardinas nuo Nemuno puses.

ti duoti Anglijai, o Anglija dui Bagdade kardą imamo derlando užpuoliiųu” tokį 
jau kur norės, ten užsakys. Hessano, kad turkų kariu-1 Francijos žydų žingsnį ir 
Reiškia, Anglija gaspado- menė imtų ginti taipogi ir žada pertraukti visus tarp-
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piai ginkluojasi ir gerina sa
vo kariumenę.

prietaisų užsakymus Ameri
koj, ir nori dar gauti 2 mi
lijardu gyvais pinigais. 
Rusų valdžia dabar to griež
tai reikalauja. Rusų suer
zinti paskolos tarybomis 
New Yorke, kur rusų be
veik visai neatbojama, ang-

DESANTAS IR NARDO
MOSIOS LAIVĖS.

Neseniai vienai anglų nar- 
domajai laivei, veikiančiai 
turkų vandenyse, pasisekė ''ne^is,,‘kaip"Ž
veikti net ant sausumos 1 a ; pjldyti r£ikalavi^us 'lllsų 
awe. pralindo I.,mido įlan- valdžios, nesą caro atstovas 

kon ir iškeldino savo zmo- ; ’t ki Kai.
nes ant kranto, kūne gavo k
}sakynią išsprogdinti su di- ištikr0’ tokiu būųdu tik 
namitu gelzkelio tiltą ties j - §k tj k b- kį 
Gebidu, uz 44 verstų nuo 1 1
Skutari, ant linijos Izmid -1 1
Chaidarpaša. Tas nepapra- • 
stas ir drąsus nardomųjų 
jūrininkų darbas pasisekė, 
ir jūrininkai laimingai ir be 
nuostolių sugrįžo laivėn.

DIDUMAS ATIMTOSIOS
RUSAMS ŽEMĖS.

“Dabartis” rašo:
Vokiečių

ITALIJA SIŲS KARIUME- 
NĘ Į BALKANUS.

Ir Italija siųsianti karei
vių į Balkanus serbams pa
gelbėti. Nuolatinis francū
zų ir anglų kėlimasis Solo- 
nikuose pradėjo bauginti 
turkus ir bulgarus. Jie vė-

Vokiečių užkariautasis ’ lei protestuoja prieš Graiki- 
Rusijos žemės plotas turi a-'jos valdžią, kuri pavelijo 
pie 300,000 keturkampių ki- talkininkams žeisti Graiki-

riaus ant Rusijos kariškų persus nuo svetimtaučių už-1 tautiškus susivienyjimo ry- liometerių taigi yra beveik jos neutralitetą.
iirrcalrvmii iv ninimi Innnlimn dirrlnii i’otm nov. eina nalrnl ■niln'ji -iii vnilrnlo_ , • i v . -užsakymų ir pinigų. į

Tai jau ne paskola, bet! 
kontrolė ant Rusijos pini- 
gų!...

CARAS GAVO MEDALĮ.
Generolas Ivanovas, kai

po vyriausias kavalierius 
Georgijaus ordeno, įteikė 
carui viršminėtą ordeną už 
“drąsumą”.

Kasžin kokiame mūšyje 
caras būtų pasižymėjęs?

| puolimo.. Girdėti tarp per- šius, pakol pilnai jų reikala- 
!sų valdžios ir turkų prade- vimas nebus užganėdintas.
ta tikros tarybos apie są- Germaniškiai pasmerkia

taip didis, kaip visa Prūsų -------------
valstybė su savo 12 provin- AMERIKIEČIŲ NEŽUVO.
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jungą. Spėjama, kad tai vo- francūziškius žydus už “su- 
kiečiai kurstą persus' prie 'laužymą neutraliteto” ir rei- 
vienybės su turkais, kad ir kalauja atsakomybės po ka- 
persus savo globon suėmus 
ir išveržus juos iš anglų ir 
rusų globos.

cijomis, kuri yra didžio 
350,000 keturkampių kilo- Amerikiečių nežuvo ant 

“Anconia”. Taigi, triukšmo

rei už tai.
, ♦ ^.a^s su Austrija nebus,yra didesne, negu puse visos 1^.

Vokietijos, kuri 540,000 ke- j bardavo Italijos miestą Ve^
Austrijos aeroplanai bom- T

RUSIJA RUOŠIA NAUJĄ 
ARMIJĄ.

Londonas.—Rusijai trūk
sta tik šaudyklių ir šiaip jau 
ammunicijos. Kuomet ji tu-VOKIETIJAI UŽTEKS 

MAISTO.
Vokietijos kancleris Beth- 

mann Holweg apskelbė, jog 
Vokietijai badas negręsia. 
Jai užteksią maisto. Vokie
tijos priešai tegul nelaukia, 
pasakė kancleris, kad jai 
prisieis badauti.

Dabar Vokietijos valdžia lv
kontroliuoja visą maistą. | raštis “Messagero 
Net kava, cocoa ir arbata '

konil°.i5" I Buetow? matėsi"šve'icarij'oj
su jėzuitų ordeno generolu, 
Ledochowskiu. Jėzuitų or
deno vyriausią generolą pa
prastai vadina “Juoduoju 
Popiežium”.

valdžios. Paskirta kaina1 
ant medaus, vaisių, cukerkų 
ir įvairių konservų.

BULGARAMS NESISEKA 
PIETŲ SERBIJOJ.

Pietų Serbijoje ant fron
to per 60 mylių eina didelis 
mūšvs tarpe bulgarų ir tal- 

! kininkų.
Iš Solonikų praneša, kad 

prieš bendras serbų-francū- 
zų ir anglų spėkas bulgarai 
nepajiegia atsilaikyti.

Užtat vidurinėj Serbijoj, 
tarpe Nišo ir Kralijevo ser
bų armija yra pavojingiau- 
siame padėjime. •

20,000 RUSUOS ŽYDŲ PA
TAPO TURKIJOS PI

LIEČIAIS.
Berlynas, lapkričio 9 d.— 

“Frankfurter Zeitung” ko
respondentas praneša iš Je- 
ruzolimo, Palestinos, ’

ANGLIJA PASKOLINO 
RUSIJAI 5į MILIJARDO 

RUBLIŲ.
Ųaikraščiai praneša, kad 

Anglija paskolino Rusijai 
<5į milijardo rublių. Apie tą 
paskolą rusų finansų minis- 
teris pranešė laikraščių re
porteriams. Kokiomis išly
gomis Anglija skolino tą su
mą, tai teisingai nesužino
ta. Bet sakoma, kad Ang
lija tų pinigų nrišduodanti 
Rusijai, bet pati apmokė
sianti už tuos kariškus už- 

į sakymus, kuriuos Rusija 
(užsieny užsako. Taipgi ir

PERSIJA PRADEDA JU
DĖTI.

Vokiečių agentai deda vi
sas pastangas, kad ir Persi
ją patraukus savo pusėn. 
Rusai taip-pat nesnaudžia. 
Rusijos kariumenės būrys 
einąs ant Teherano, Persijos 
sostamiesčio. Vokiečiai, 
turkai ir austrai būk tai 
rengiasi jau bėgt iš Tehe
rano.

Persijos parlamentas taip 
pat svarstė apie santaikas 
tarpe Persijos ir Rusijos.

Muzulmanų dvasiški jos 
vyriausybė indavė vyriau
siam turkų kariumenės va-J)užsakymus Rusija turėsian-

turkampių kilometerių ap
ima. Nuo Poznaniaus sie
nos, ten kur upė Varta iš 
Rusijos teka Prūsijon, iki į 
rytus nuo Pinsko, kur dabar 
kovojama, yra tarpas 600 
kilometerių, tai yra plotas, 
kuris Vokietijoje siekia nuo 
Toninės (Vakarų Prūsuo
se) iki Bremeno. Nuo Ry
tų Prūsų šiaurinio j o rube- 
žiaus iki Dinaburgo yra 350 
kilometerių, o nuo Goldapės 
iki ten, kur toliausiai rytuo- 
sna nuėjo kareiviai generolo 
Eichhorno armijos, yra 300 
kilometerių. Visos šitos vo
kiečių užimtosios rusų gu-

kad kuris Vokietijoje siekia nuo 
rėš šaudyklių pakaktinai, jsuvįrš 20,000 Rusijos’ žydų 
tuomet 2 milijonai naujų ka- paprašė Turkijos pilietystės.

roną. 30 ypatų tapo už^ 
mušta ir 49 sužeista.

Bombų daugiausia puolė 
ant centralinio squaro.

Tai jau antru sykiu aust
rų aeroplanai lankosi Vero
noj.

reivių stos po ginklu.
Manoma, kad tai įvyks 

pavasarį.

KUNIGAIKŠTIS BUELOW 
PAS JUODĄJĮ POPIEŽIŲ.

Kaip praneša italų laik- 
i”, vokie

čių diplomatas, kunigaikštis

GRAIKIJA PADIDINS 
ARMIJĄ IKI 500,00.
Geneva, Šveicarija, 11 lap

kričio.—Iš Athenų praneša
ma, kad graikų generalis 
štabas nutaręs paimti mo
kinti militariško amato vi
sus piliečius, kurie nėra ka- 
riumenėj tarnavę. To žings
nio pasekmės būsiančios to
kios, kad graikų armija pa
kils iki pusės milijono karei
vių ir aficierių.

“CIVILIŠKA KARĖ” žY- 
DlfsUSIVIENYJIME. j 
Berlynas, lapkr. 10 d. -y

Iš Berlyno praneša, kad ki
lo “civiliška karė” — pešty
nės Pasaulio Izraelitų Susi- 
vienyjime dėl dabartinės 
Europos karės.

To susivienyjimo Vokieti
jos žydų skyrius paskelbė 
karštą protestą prieš feene- 
ralį Francijos skyriaųjsralį Franci jos skyriaus sek
retorių, kam pastarasis iš
leido susivienyjimo cirkulia
rą., atakuojantį/ Vokietiją. 
Vokietijos skyriaus . žydai 
vadina “žiauriausiu jų Fa-

ik

Turkų valdžia suteikė jiems 
jos piliečių teises visai be 
tam reikalingų mokesčių.

VĖLEI nuskandino 
ITALŲ LAIVĄ.

Austrų submarinas vėlei 
nuskandino italų garlaivį 
“Firenze”. Nuskendo 15 pa- 
sažierių. 27 pasažieriai iš
gelbėti ir visi laivo tarnai.

KAIZERIS VYKSTA Į 
KONSTANTINOPOLI.

Kaizeris Villius pravažia
vo pro Orsovą, Vengrijoj, 
savo kelionėj į Sofiją, kur 
jisai aplankys carą Ferdi
nandą.

Vėliaus kaizeris žada vyk
ti į Konstantinopolį. Kai
zeris taip-pat nori atlankyt 
Mackenseno armiją Serbi
joj.

kurios ūkiškai labiausiai pa
kilusios ir kurios ūkio žvilg
sniu svarbesnės už beveik 
visus kitus Rusijos kraštus.

PINIGIŠKOS SUNKENY
BĖS RUSIJOJ.

Kiekvieną kartą, kada ar
tinasi nuošimčių mokėjimo 
diena milžiniškų rusų val
džios skolų, ji siunčia savo 
atstovus į Londoną, kad už
imtų naują paskolą, grąsin-

SERBIJOS NUOSTOLIAI,
Iš Berlyno praneša, kad 

vokiečiams užpuolus ant 
Serbijos pavyko paimti 54- 
000 serbų kareivių nelaisvėn 
ir 478 a r motas ir austrai pa
ėmę 40,000 serbų nelaisvėn.

Visa Serbijos armija susi
dedanti iš 300,000 kareivių 
ir 514 armotų.

NUSKANDINO DU ANG
LŲ LAIVU.

Viduržemėse jūrose vėl 
submarinai nuskandino du 
anglų laivu.

VOKIEČIAI REIKALAU
JA Iš BELGIJOS KON

TRIBUCIJOS.
Vokiečiai vėl pareikalavo 

iš Belgijos kariškos kontri-

ERGERCOGAS EUGE
NIJUS IR GEN. DANKL.
Kaip praneša švedų laik

raštis “Svenska Dagbladet”, 
gavę “Garbės Daktaro” ti
tulus. Tokius titulus sutei
kę jiems Insbruko universi
teto profesoriai užtatai, kad 
būdami vadais austrų armi
jos, veikiančios prieš italus, 
apgynę Tirolį (Austrijos da- 
lis) nuo užpuolimo priešų.

CHINŲ GENEROLAS PAS 
ŠVEDUS.

Chinų generolas Lin, vir
šininkas chinų arsenalų 
(ginklų sandėlių) buvo atsi
lankęs švedų ginklų fabriko- 
se. Spėjama, jog chinai ma
no užsisakyti sau armotų ir 
karės medegos. Chinai stro-

daina, kad karę užbaigsian- kucijos, tik dabar jų reika- 
ti, jeigu neišklausytų rusų 
finansų ministerio reikala
vimus. Jau birželio mėne
syje nišų finansų ministeris 
Bark išvažiavo į Londoną 
užimti paskolą užmokėjimui 
nuošimčių valdžios skolos, 
kuri laike karės yra dides
nė, negu šiaip. Didžiausia 
dalis rusų valdžios paskolų 
yra užimta užsienyj. Kadan
gi dabar nuošimčiai turi bū
ti mokami ne rubliais, bet 
frankais arba sterlingų sva
rais, o rubliai yra labai at
pigę, jų išmainymas į fran
kus arba sterlingų svarus 
padaro rusams didelius nuo
stolius. Rusų finansų mi
nisteris Šįkart reikalauja ne 
tik apmokėjimo nuošimčių, 
bet dargi kad .anglai apmo
kėtų ir jų milžiniškus karės

lavimas visai skiriasi nuo 
pirmųjų reikalavimų: jie 
pasakė, kad Belgija privalo 
kas mėnuo mokėti kariškų 
duoklių 8 milijonus dolerių.

5000 PAČTO BANKŲ 
RUSIJOJ.

Petrograd. — Rusų val
džia įkūrė prie pačtų 5000 
naujų bankų.

Veikiausia, tai blaivybės 
pasekmė.

KAIZERIS ĄČIUOJA 1

Vokietijos armotų kara
lius Kruppas ir Comp. pa
aukavo nukentėjusiems nuo 
karės $5,000,000.

Kaizeris paačiavo Krup^ 
pui.



LAiave

Į Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga Moksleivių šelpimo
klausimu

ir parodo savo pilną širdin
gumą pp. Yčui ir Gabriui. 
Čia jau ir be.,komentarų aiš
ku, kame dalykas.

Tai bus, rods, pirmas at
sitikimas Amerikos lietuvių 

, gyvenime, kada męs susi-

Šiame “Laisvės” num., ant 
trečio puslapio, telpa straip
snis apie mainierių unijos 
veikimą. Autorius to 
straipsnio yra didelis žino
vas mainierių unijos ir pri
sižadėjo nuolat rašinėti į __ 
“Laisvę”. Męs tikime, kad lauksime svečią, ant kurio 
mūsų skaitytojai mainieriai1 kaktos pridėta oficialis 

štempelis “dozvoleno”. To 
štempelio nėra nei ant pp. 
Šimkaus ir Maliausko kak
tų. Bet Gabrys sumušė vi
sus rekordus. Jisai jau net 
“daktaru” tituluojamas.

Mums begalo keista dar 
tas, kad p. Gabrys ir jį siun- 
tusioji Rusijos valdžia tik 
dabar susirūpino Lietuvos 
šelpimu, kuomet jau ji po 
vokiečiais. Kodėl Rusijos 
valdžia nepasirūpina Lietu
vos pabėgėliais, kuriuos 
dažnai pati vijo iš tėviškės; 
ir kurių visa pusė milijono 
be duonos ir drabužio jieško 
prieglaudos Rusijos gilumo
je? Apie juos Rusijos val
džia užmiršo.

O prie vokiečių užimtos 
Lietuvos kelias veda ne per 
Gabrio biurą ir rusų amba
sadorius, bet per Berlyną ir 
Tilžę.

maloniai skaitys straipsnius 
apie unijos dalykus ir mai
nierių kovą.

Mums kuosmarkiausia iš
puola rūpinties unijizmu.

Šiomis dienomis mūsų ko
respondentai ir šiaip jau ne- 
kurie visuomenės vadai 
New Yorko valst. gaus iš re
dakcijos užklausimus su 
meldimu suteikti informaci
jų apie skaičių lietuvių pi
liečių ir, abelnai, apie dar- 
bavimąsi ant pilietystės 
dirvos.

Melstume korespondentų 
padėti mums tame darbe.

Vokietijos katalikų parti
ja (centrum) nutarė “ka
riauti iki pilnam laimėji
mui”. Ta partija visais ga
limais būdais remia kaize
rio valdžią. Ji nei nekalba 
apie taiką, palikdama tą 
darbą socijaldemokratams.

Lietuviai klerikalai dar 
vis prikaišioja socialdemo
kratams jų patriotiškumą. 
Bet socijaldemokratai vis 
tik agituoja už taiką. O ką 
daro klerikališki katalikai? 
Tie tai nei lašelio žmonišku
mo neturi.

Ponas M. Yčas savo laiš
ke “Kataliko” redaktoriui 
rekomenduoja Amerikos lie
tuviams: “nors kartą pa
laukit vaidinties ir barties, 
o dirbkite Lietuvai naudin
gą darbą”.

Mat, apie vienybę kalba 
tasai pats p. Yčas, kurio 
draugai, išėdė visus pirmei
viškus žmones iš lietuvių 
šelpimo draugijos.

PUIKIAI ATSAKĖ.
Tėvas Rusijos socijalde- 

mokratijos G. V. Plechano- 
vas ragino durnos socijal- 
demokratų frakciją balsuoti 
už karės biudžetą. Jojo 
laiškas buvo užbaigtas šiais 
žodžiais: “būkite ramus”. 
Tuomi G. V, Plechanov, vei
kiausiai,norėjo pasakyti,kad 
socijalistų sąžinė gali būti 
rami, jeigu jie balsuos už 
karės biudžetą.

Durnos frakcija atsakė G. 
V. Plechanovui trumpu laiš
keliu, kuris užsibaigia šiais 
žodžiais: “mums nerūpi ar 
jūs ramus ar neramus. Bet, 
meldžiamasis, palikite mus 
ramybėje”.

Puiku!

RUSŲ VALDŽIOS AT
STOVAS.

Ponas Yčas ir Rusijos 
ambasadorius Švedijoje, 
matomai, išanksto susinešęs 
su Petrogrado valdžia, mušė 
telegramą Rusijos ambasa
doriui Washingtone, jog A- 
merikon atvažiuoja p. Gab
rys. Jisai būsiąs delegatu 
tos draugijos, kuri Ameri
koj jau ir be jo turi pasiun
tiniais kunigą Maliauską ir 
p. S. Šimkų.

Matomai, jog klerikale 
Lietuvių Šelpimo Draugija 
eina ranka rankon su Petro
grado valdžia. Ta draugi
ja jau tapo valdiška drau
gija. O jeigu taip—tai į p. 
Gabrį męs žiūrėsime, kaip į 
valdžios žmogų.

Męs juk žinome, kad Ru
sijos valdžia nerodo, nei per 
aguonos grūdelį užsitikėji- 
mo visuomenei. . Rusijos 
valdžia bijosi visuomenės 
iniciatyvos. Ta valdžia net 
ramutėlę durną išvaikė. Ta 
valdžia atsisakė išpildyt že
miečių suvažiavimo Mas
kvoje reikalavimus. Ir štai, 
toji valdžia, kuri ištolo bijo
si ne tik darbiečių, bet ir 
kadetų, ne tik kadetų,, bet 
ir progresistų, staigiai ima

kos klausime yra didžiausių 
skirtumų ir jų negalima už
slėpti. Socijalistai, agituo
dami už taiką, negali užty
lėti buržuazinių pirmeivių 
veidmainystę.

NEPAVYKUS TRIO, IŠ
ĖJO DUETAS.

Trįs Bostono laikraščiai 
“Keleivis”, “Ateitis” ir 
“Darbininkas” sumanė su
rengti “bendras” taikos pra
kalbas, kad “bendrai” paa
gitavus už taiką. Tuomi, 
veikiausia, norėta parodyt, 
tad taikos klausime visos 
mūsų visuomenės sriovės 
gali eiti “išvien”. Bet mo
čiutė liogika pasirodė daug 
gudresne, negu įvairus pie
nai. Ir štai, nespėjo dar 
gaidys užgiedoti, kaip jėzui
tų - juozapiečių partijos at
stovas apleido taikos kon
certą. Jisai, žinoma, manė, 
kad geriausias būdas taikai 
įvykinti, tai surengti specia- 
les pamaldas bažnyčioje. 
Taip tai ir nuvyto “vieny
bės” kvietkelis nespėjęs pra
žydėti. Taip tai ir neįvyko 
tasai “trio”. Tai ir gerai! 
Juo mažiau veidmainystės, 
juo mažiau užglostymo, tuo 
geriau. Gi, rodosi, jau iš
anksto galima buvo žinoti, 
kad negalima vienyti nesu
vienijamus dalykus. Taikos 
agitacijon kiekviena sriovė 
deda ne tik jau ypatingą 
temperamentą, bet ir skir
tingus motyvus, skirtingus 
reikalavimus.

Nepavykus trio, išėjo du
etas, bet ir tasai nepilnai 
nusisekė. Štai, “Ateitis” 
praneša, kad

“Michelsonas nuo “Ke
leivio” ir Rimka nuo “A- 
teities” pabriežė savo pa
žiūras į karę, jos priežas
tis, bei karių panaikini
mo būdus... bet šiuose 
klausimuose juodu ne vi
sur sutiko ir net kai ka
me buvo skirtinų nuomo
nių (mūsų pabraukta).
Ir męs tikim “Ateičiai”, 

kad ne tik nebuvo,bet ir būti 
negalėjo vienybės pažiūrose 
taip svarbiame klausime. 
Socijalistas Michelsonas ga
lėjo nurodyti, ką darė ir ką 
daro Europos socijalistai, a- 
gituodami už taiką. Jisai 
galėjo pasididžiuoti,kad Eu
ropos pamišėlių name dar 
yra žmonių su sveika galva 
ir tie žmonės — yra socija
listai. O ką galėjo pasaky
ti p. A. Rimka, pirmeivių 
atstovas? Męs nežinome, 
ką jisai sakė, bet męs žino
me, kad visų kariaujančių 
šalių pirmeiviai (net radika- 
liški) stoja už karę “iki ga
lui”. Tokią giesmę jie gie
da Vokietijoj, Rusijoj, 
Franci jo j ir kitur. Lietu
vos pirmeiviai iš “Liet, ži
nių” ir “Ūkininko” taip-pat 
daug rašė apie šią karę, kai
po “pasiliuosavimo karę” ir 
jų argumentai labai buvo 
panašus į Rusijos patriotų 
argumentus.

Kaip matote, tai tarpe 
pirmeivių ir socijalistų tai-

DIDŽIOJI INDIJA.
Dabar, kada vokiečiai su

sivienijo su Turkija, kada 
jie pasiekė Konstantinopolį 
— anglai klausia patįs sa
ve:

Ką gi dabar vokiečiai da
rys?

Ar jie norės eiti ant Su- 
ezo?

Ar jie sieks prie didžio
sios Indijos, to perlo Angli
jos karalių karūnoje?

Indijoj gyvena 325 milijo
nai žmonių, tai yra, du syk 
tiek, kiek Rusijoj yra gy
ventojų. Indijoj reprezen
tuota visos rasės ir religi
jos, kiek tik jų yra pasauly. 
98 procentas gyventojų ne
moka skaityt ir rašyt. Žmo
niškai maitinasi tik 4 gy
ventojų procentai. Minios 
svieto pusbadžiai gyvena. 
Badas toje turtingoje Indi
joje, tai paprasčiausias ap
sireiškimas. Žmonės pas
kendę prietaruose. Taip, 
padėkime, “Brooklyn Eag
le” korespondentas rašo, jog 
indusai priešingi surgiš- 
koms operacijoms. Jie 
daug geriau sutinka numir
ti, negu duoti daktarui nu
pjauti koją, ranką ar net 
rankos pirštą. Mat, jie po 
mirties nori stoti dievo aky- 
vaizdoje tokiais jau, kokiais 
tapo “sutverti’. Milijonai 
indusų mirė nuo buboniško 
maro tiktai todėl, kad atsi
sakė skiepinties.

Darbininkų vidutinė alga 
į dieną — 4 — 5 centai. 
Anglijos valdžios jungas 
šimtmečiais tvėrė. Indusai, 
išdalinti į atskalų - atskalas, 
neturėjo savyje pajiegos nu
sikratyti britų jungo.

Anglija dedasi apgynėja 
nuskriaustų tautų, bet jos 
elgimasis su Indija parodo, 
kad ji tokia nėra.

Sunku kiekvieną klausimą 
pradėt nuo a, b, c rišti, tuo 
tarpu, pas mus tai reikalin
ga. Ką, rodos, bendra ga
lėtų turėti susipra tusieji 
darbininkai ar jų laikraš
čiai su buržuazijos mokslei
vių auklėjimu, kurie, 
plunksnų įgiję, patys lups 
darbininkų kailį, o vienok ir 
čia tiesiasi duosni Amerikos 
lietuvio darbininko ranka. 
Nieko nėra nuostabaus ta
me, kad liberalų atstovas, p. 
Rimka šaukia darbininkus 
skubinties tai moksleivijai į 
pagelbą; nuostabu, kad soci
jalistų laikraščiai jam prita
ria ir kartu su juo šaukia 
darbininkus “Žiburėlį” pa
turėti. Sako, jis visus lygiai 
šelpiąs. Aš savo laiške drg. 
Pruseikai nuiodžiau, kad 
tai netiesa. P. Rimka atsa
ko į tai “Laisvės” N. 83, 
jog aš neteisingai esąs pain
formuotas, ir “taiso” mano 
nurodytus faktus:

“Mukaris, sako, kurį laiką 
pašelpos negavo, bet ne dėl
to, jog jis buvęs s.-d., bet 
dėlto, kad į “Žiburėlį” nesi
kreipė ir apie jo padėjimą 
“Žiburėlis” ilgai nežinojo 
(toksai jo būdas — neprašyki n ”

“Žiburėlį”, kad jis sušelpęs 
ir atgaleivius, klerikalus.

“Laisvė” da susilaiko ir 
nori aiškesnių žinių iš euro
piečių.

Jeigu “Žiburėlis” duoda 
pašelpą ir tokiam mokslei
viui, kuris jau yra žinomas 
atgaleivis, mokinasi darbi
ninkus mulkinti, tai susipra
tę darbininkai, žinoma, ne
aukaus “Žiburėliui”.

Dabar, gal-būt, p. Rimka 
supranta, dėlko tas Mukaris 
“neprašė” “Žiburėlio” pašel
pos, kad ,ir badu dvėsė, tri
mis frankais per savaitę gy
veno ! Gal supranta, dėlko a 
“jo toks būdas” buvo? Aiš-; 
ku, kad “Žiburėlis” nelygiai 
Šelpė. Geriausia tai rodo 
šitas didei atsidavusis dar
bininkų klesos reikalams ir 
vieno gabiausių mūsų publi- 
•cistų liudijimas. Ne dy- 
vai, kad jam reikėjo dide
lių rekomendacijų, kad galė
tų gauti nors-kokią pašel
pą iš “Žiburėlio”.

Draugui A. D. nė reko
mendacijos negelbėjo. Su 
tuo sutinka ir p. Rimka, tik 
kodėl nedavė? Gi, sako, jo 
tėviškė — “pusėtinas dvare
lis ir iš bėdos gaudavo jis 
iš ten pašelpos”. Tas “pusė-1 
tinas dvarelis” — apie 60 
dešimtinių nekokios žemės, 
iš kurios gangreit jokių 
įplaukų nėra: nėra kam ū- 
kis vesti. O jei ir būtų ko
kių įplaukų, tai p. R. žino, 
kad ten daug kam būtų duo- į 
Ii: ne tik d. A. D. ilgus me
tus kalėjime sėdėjo, paskui 
buvo amžinai ištremtas į 
Sibirą, bet taip-pat jo bro
lis ir senas tėvas; trečiasis 
brolis apsiėjo be Sibiro, bet 
ir sėdėjo. . Nenuostabu, kad 
,tas dvarelis skolose pasken
dęs. Vadinasi, jau vien 
dėlto negalėjo būti nė kal-

Mažmožiai
P. Grigaitis, kaip girdė- 

ties, nori skųsti “Draugą” 
už tuos nežmoniškus šmeiži
mus, kurie tilpo “Drauge” 
ant drg. P. Grigaičio šeimy
nos.

K. Balutis jau išleido Su
valkijos žemlapį. Apie tai 
“Am. Lietuva” rašo:

“Iš spaudos tik-ką išėjo 
didelis (22 colių per 28 co
lius) ir smulkus žemlapis 
visos Suvalkų gubernijos su 
aplinkinėmis Kauno ir Vil- 

I niaus gubernijų. Žemlapį 
piešė ir sutaisė B. K. Balu
tis. Išleistas penkiose spal
vose. Kaina $1.00”.

Kun. Delianis iš Worces
ter, Mass., kaip rašo “Atei
tis”, apskundęs kardinolui 
O’Conell “Darbininką”

maisu didžiausią apšvietę 
ir veda žmones prie “geros 
ateities.

Politicus Lithuanus.

Salin bučkiai!
Pas lietuvius labai įėję į 

madą bučkiai ir męs visai į 
tai neatkreipiame jokios 
atydos; mums ir į galvą ne
ateina mintis, kad bučkiai 
gali būti pavojingi ir kad jų 
turime apsisaugoti. Bučkių 
paprotį męs esam atsivežę 
iš savo tėvynės Lietuvos, 
nes ten daugiausiai varto
jama bučkiai ir ašaros. Su
prantama, atkeliavę į šią 
šalį taipgi prisilaikom tų sa
vo papročių ir visai nepai
som, kad svetimtaučiai pa
našiai nesielgia, o jeigu ir 
elgiasi, tai labai maža dale-

Galima sakyti, kad buč
kiai, tai gamtiškas apsireiš
kimas (tik įprotis. — Red.), 
bet ne visos tautos vartoja 
bučkius. Yra tokių tautų, 
kurios vieton bučkių visai 
kitokius ženklus vartoja.
Meilėj bučkiai gal ir turi 

savo reikšmę, bet kokią 
reikšmę jie turi viešuose 
susirinkimuose, kaip tai: 

vzviivxi pj. I vestuvėse, krikštynose, ba-
I “Draugą” dėl nuolatinių ant‘Pu2se ** 9 Pal]ašiuose po- 
1 jo užsipuldinėjimų. Kardi- ;ykuose • Juk į tokius po- 
rolas įsakęs kun. Delianiui kylius susirenka įvairių 
išversti ne tik tuns strains- /moniu 11, galimas daiktas,

DĖL pranašo eze- 
KIELIAUS.

Prezidentas Wilsonas, be- 
jieškodamas argumentų už 
didesnį karišką apsiginkla
vimą, nuvažiavo net į žydų 
pranašų knygas. Jisai jau 
jieško argumentų sename 
testamente ir cituoja pra
našą Ezekielį. Tasai prana
šas pasakė, kad jeigu tau
tai sugaudžia persergėjimo 
trimitas, tai reikia imties už 
ginklų ir gint savo šalį. Kas 
nepaklauso persergėjimo 
trimito, tai to kraujas puo
la ant jo locnos galvos — 
nes jisai pats esąs kaltas — 
kam nepaklausė.

Prezidentas Wilsonas ma
no, kad Ezekieliaus žodžiai 
pilnai tinka Suvienytoms 
Valstijoms.

Pusėtini juokai, kuomet 
buvęs Princetono profeso
rius žvejoja politiškos iš^ 
minties Ezekielio raštuse. 
Bet dar juokingiau, kada 
Bryanas ima Wilsoną sa
vo nagan. Tasai mukaris 
taip-pat yra didelis specia
listas dievobaimingumo da
lykuose. Jisai sako, kad 
Wilsonas 
kreivai 
Ezekielį.
tuomet liepia rengties ka- 
rėn, kada jau pasirodo prie
šas, o Wilsonas, girdi, agi
tuoja už apsiginklavimą, 
nors dar priešo nematyt. 
Bryanas taip-pat mano, kad 
Wilsonas būtų geriau pada
ręs labiau skaitydamas nau
ją, o ne seną testamentą.

Taip jau ir galima buvo 
laukti, kad senas ir naujas 
testamentas ir visi tie pra
našai Ezekieliai bus paimti 
“į pučą”, kuomet reikės ap- 
kvailint Amerikos žmones.

Pranašas Ezekielis gali 
persiversti grabe ant antro 
Šono, išgirdęs Wilsono ir 
Bryano peštynes.

ir Rooseveltas 
suprato pranašą 

Ezekielis tiktai

Taip, “toksai jo būdas!” 
Bet tegul atsimena p. Rim
ka, ką 1910 m. “Lietuvos 
Žinių” N. 14 yra rašiusi jų 
redakcija apie tuos išeivius 
s.-d. Mukarius! O juk “L. 
Žiniose” buvo susitelkę arti
miausieji “Žiburėlio” žmo
nės. Tegul p. Rimka pasi
žiūri taip-pat to draugo 
Mukario, apie kurį kalbame, 
atsakymą 1910 m. “Visuo
menės” N. 2; tegul perskai
to tulžies kartumu parašytą 
jo straipsnį “Mums žodį!”— 
tada supras, delko “toksai 
jo būdas’ buvo. Štai kaip 
jis ten piešia daromus soci
jaldemokratams “L. žinių” 
priekaištus:

“Jūs, sodiečių vaikai, esa
te prie savo tėvų atšalę, — 
susipratusioji inteligentija 
(“demokratai”, vadinas) jū
sų klausia ir atsakymo ne-t T . y . . ,
sulaukia, kokius turtus esat! Lietuvoj ne nuo vieno drau- 
įnešę į tautos dvasią? Jei I dargi vilniškio, man te- 
bent pasididžiavimus, kad ko girdėt, kad ta ruse pati

išversti ne tik tuos straips
nius, bet ir kitus panašius.

Na, męs jau netikini, kad 
O’Conell pamokintų Keme
šį. To paties lizdo paukš
čiai.

Mališauskas, kunigas, 
Lietuvos klerikalų pasiunti-

bos apie pašelpą iš namų nys,kaip rašo “Lietuvos” ko-
pabėgusiam iš Sibiro 
ir mokslus užsieniuo
se einančiam d. A. D. Rim
ka sako buvę “daug vertes
nių” kandidatų. Su tuo su
tinku. Bet vertino “Žiburė-1 lio” niAC! nlzimnC' '
žiūrėdamas, o tuos akinius 
męs matėme iš d. Mukario

respondentas, renka aukas 
ne nukentėjusiems nuo ka
rės, bet klerikalų laikraš
čiui “Vilčiai”. Gabrys biu
rui, o tas “Vilčiai”.

Ir mulkina gi jie tuos ka-
lis” juos per savo akinius talikiškus žmones!

A. žagaras, seniau pagar
sėjęs socijalistų kalbėtojas.

straipsnio. Ar buvo didės- vėiei pradeda rodyties ant 
visuomenės dirvos.klausimą paliksime, nes vis- 

tik mudu su p. Rimka nesu
si kalbėsiva. Paliksime taip- 
pat klausimą apie tai, ar 
jam nedavė pašelpos dėlto, 
kad jis s.-d., ar kad rusė pa
ti (taip-pat s.-d.), ar dėlko 
kito. Pastebėsiu tik, kad

Parašė
I straipsnį “Naujienoms” ir 
kalbėjo Nebraskos ir lowos 
valstijose.

Biznis tai biznis!
Męs, lietuviai, visai neži

nojom, kad turim labai 
svarbų (gal ir nesvarbų) 
nuotikį, kuris paskelbtas ne
seniai anglų laikraštyje 

(“American Leader”. Ve kas 
buvo. Vienas Laikraštinin
kas, kuris leidžia “Katali
ką”, p. Tananevičius apsi- 
lankė New Yorke, — apsi
lankė taipgi svetimtaučių 
laikraščių draugijoj, kuri 
leidžia augščiaus minėtą 

, ™ , j laikraštį. Apreiškė jiems,
būrelis . Teisybe, jos vai- jįs leidžia labai svarbų 
dyba neseniai paskelbė, kad laikraštį ir kad jų biznis la- 
yra šelpusi ir šelpianti netik bai didelis, ko gal jokis ai- 
pirmeivius, bet dargi kleri- jjgig nežinojo. Gal ir jie 
kalų laikraščių bendradar- (airišiai) pradės skaityti 
bius.... Jam tikime _PlkA 1 “Kataliką”. “Biznis tai 

— — ine taip-pat, kad, gal-būt, da biznis”. Turįs, mat, ketu- 
Ir girdim ir kokį s.-d. rnoksleiyj. sel- rjų florų namą, turįs ban- 

jei ne armonikų, gramafonų ir 
tai^ bent tam, kitų tinksų. Reikia pasi

garsinti!
Ir štai “American Lea

der” net dviejuose nume
riuose įdeda p. “Tananevi- 

ir jau kad

tebedirbantieji seniai nie
kam nebetikę esą... Gana, 
gana filantropijos! Eikit 
velyk gatvių šluoti, popier
galių užkaboriais rankioti,
— parduodami, pasiderėda
mi pelnysit... Dieve! Koks 
sunkus moksleivių padėji
mas”...

Ir štai ką d. Mukaris at
sako tiems liberalams iš 
“L. Žinių” ir “Žiburėlio”: 
“Ačiū! Tatai gana aišku... 
Jūs sąkot moksleiviams: 
veikit toj pakraipoj, kaip 
kad męs veikiam, o ne, — 
eisit kitais keliais, tai jūs 
nieko neveikiai... L a____  -. . .
pamokslą. Kurstyki! žmo- pia: tai reikalinga, 
nes savo tautą ir tėvynę my- į Lain kitam, ' 
lėti, klumpakojus šokti, rū
pinkitės “žmonelių” gerovę 
kelti, skatindami juos į ama
tus, prekybą, pramoniją, — 
vadinas, dėkit savo jiegas, 
kad išsilukštentų iš konser
vatizmo vystyklų mūsų tau
tiečių nerangusis kapitalas,
— be to dar pridėkit kultū
ros darbo, kiek galint tau
tišką varsą; šio kultūros 
darbo juk reikalauja me
džiagiškai būdanti mūsų 
“tauta”, nuosavė ponija... 
Tu, mokslus einančioji jau
nuomene, eik drauge su mu
mis, mūsiškai veikdama, tu

viską sugadinus. Paskui 
draugai patys jam stipendi
ją rinko nuo savo artimųjų. 
Karui gi užėjus turėjo bul
vių eiti kasti... Bet į “Žibu
rėlį” daugiau už jokius pini
gus nebenori kreipties.

Rodos, užteks šitų faktų, 
kad parodžius draugams, 
kaip “bešališkai” šelpia “Ži- .......     ,
būrelis”. Teisybė, jos yal-'įaį jįs leidžia labai svarbų

lišis ir nežinojo. Gal ir jie

---- ------- , — ----- ---- , 
i kad savo bešališkumą paro- 
' džius. Bet męs negalime 
pritarti tokiam “bešališku
mui”; negalime taip-pat pa- 
turėti tokios draugijos, kuri čiaug .< ikčerr» 
ir juoduosius musų pnesi- reklam£oja t'ai rek amuoja 
mnkus šelpia arba augina ‘‘Votnlikn” - - - -
caro patriotus,busimus dar-1 - -- -
bininkų išnaudotojus ir 
tamsinto jus. Pakankamai, j • * •ii-ii uauuiau -- v avjluijlia
SęsAun.nl0 lr.be t0. dal;b.ų; talikui” sekasi.

Juk greta “Kataliko” yra 
dar ir “Naujienos” su “Am. 
_______ “Naujienoms” 
daug geriau sekasi, negu 
“Katalikui”.

Bet kad toks garbės jieš- 
kojimas ir savęs reklamavi
mas pas mūsų tautiškus 
buržujus yra paprastas da
lykas, tai nėra ko nė sakyt. 
Bet toks dalykas, kuris 
daugiau nieko nereiškia, 
kaip “poniška” garbė, — lie
tuviams nieko gero neatne
ša. Visi toki biznieriai ar 
jie lietuviai, lenkai, anglai 
ar kiti, jų visų yra vienas 
tikslas, skirtingas nuo dar
bo žmonių, tai daryt gerą

Rodosi, kad 
jau lietuviai tik tą vieną 
dienraštį teturi, ir niekam 
daugiau — tik vienam “Ka-

Neužtenka mums aukų, kad 
savo brolius ir tėvus Lietu- _.1X 
voj ir plačiojoj Rusijoj nuo Lietuva” 
bado apgynus. Jais męs tu-. 
rime rūpinties, o savo moks
leiviais tesirūpina buržuazi-

I galime rūpinties tik tais iš 
jų, kurie yra tikri darbinin
kų draugai. Jei kadaise 
męs ir galėjome paturėti 
“Žiburėlį”, tai šiandien, 
mums ne pakeliui.

V. Kapsukas.

kad daugelis jų turi įvairių 
ligų. Kada pradeda links
mintis ir pradeda bučiuotis, 
tuomet lengviausiai gali už
sikrėsti įvairiomis ligomis.

Negana to. Bučkiai vie
šuose susirinkimuose nėra 
mandagus pasielgimas. Tū
las anglų laikraštis labai 
nupeikia tą madą, kad žmo
nės ant stočių bučiuojasi. 
Ta mada daugiausiai ta ’pe 
lietuvių išsiplatinus. Pa
vyzdžiui; jeigu mūsų-pažį
stamas išvažiuoja į svetimą 
miestą, tai męs einame ant 
stoties po 10—15 žmonių tą 
savo draugą išleisti. Su
prantama, tame nieko blo
go nesimato. Bet štai pri
sieina mums su juomi per
siskirti ir męs pradedam 
bučiuotis, o moterėlės, kar
tais, ir ašaras pradeda lieti. 
Arba atvažiuoja iš svetur 
koks nors giminė arba pa
žįstamas ir męs einame ant 
stoties pasitikti. Kaip tik 
jis išlipa iš traukinio, męs 
jį apsupame ir pradedame 
bučiuotis. Bet ar męs žino
me, kad jis yra pilnai svei
kas? O gal jis serga pavo
jinga liga ir męs visi galime 
užsikrėsti ?

Bet dar bjauresnis daly
kas, kuris tarpe lietuvių la
bai įsišaknėjęs, tai bažny
čiose bučiavimas kryžių. I 
bažnyčią sueina visokių 
žmonių. Tarpe jų randasi 
ir tokių, kurie turi užkre
čiamas ligas. Jie bučiuoja 
kryžių ir męs, paskui juos 
bučiuodami kryžių, pilnai 
galime užsikrėsti limpan
čiomis ligomis. Kulturiš- 
kesnės tautos panašiai nesi
elgia.

Jeigu jau negalima apsiei
ti be. bučkių, tai visųpir- 
miausiai męs privalom ge
rai žinoti tos ypatos sveika
tą, su kuria bučiuojamės, 
bet ne taip, kaip kad iki šiol 
pas mus buvo daroma. Pas 
mus viešuose susirinkimuo
se jaunimas net žaidžia iš 
bučkiu. Tokie žaislai labai 
pavojingi ir męs nuo jų pri
valome apsisaugoti.

Paul Kapickas.
Lewiston, Me.

skleisti tautoje dvasios tur-1 ja, kuriai jie reikalingi. .Męs 
tus. Mylėkit, kaip ir męs 
(demokratai), lietuvius fa
brikantus, dvarininkus, ūki
ninkus, žemyn lig-pat darbi
ninkų, kuriuos taipogi juk 
privalot truputį mylėti... 
Mylėkit visus, ką randame, 
kas tik gražiai lietuviškai 
šneka”...

Jei taip darysią, busią 
pašelpos. Bet... jie ką kita

“Dilgėlės” sako:
“Žiburėlio” atstovu Ame

rikoj yra A. Rimka, “Jau- 
veikė", dž ką kita turėjo į nosios Lietuvos” ir “Atei- 
užsieniuą išsikraustyt, dėlto^ties” redaktorius.
jiems -A išgrauš! “Rankpelnis” k1

SIBERIJOJ MIŠKAI 
DEGA.

Iš Petrapilės pranešama, 
kad Siberi jo j miškai dega ir 
ugnis apsiautus! didžius jų 
plotus. Gaisras toks didis, 
kokio iki šiol dar nėr buvę. 
Tomskas ir kiti Siberijos 
miestai jau ilgą laiką esą 
apsupti dūmų. Laivininkys
tė upėmis Ob bei Jenisei su
stojo. Ugnies vidurys yra 
Marinki-Taiga, ties. Narym 
prie vidurinio Jenisei, Ir
kutsko gubernijoj ir pagal 
gelžkelį, einanti nuo Kainsk 
link Kurgan. Dešimtis tūk-| — v’ v V ~ a A A A Ik JUM. VC. A AVVU1 111 V1U VIA 4*

I biznį ir būti žinomais vi- stančių desetinų miško pleŠ- 
kritikuoja siems, kad ir jie neša su ka. Nuostoliai didžiausi.
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Iš Kietųjų Anglių Apielin 
kės Mainierių Gyvenimo

Kietųjų anglių apielinkės 
mainieriai pastaruoju laiku 
vis labiaus pradeda judėti ir 
tvirčiaus organizuotis. Tur
būt dėlei to, kad su 31ma 
diena kovo ateinančių metų 
dabartinė sutartis, kuri yra 
padaryta su kompanijomis, 
pasibaigs ir iš naujo reikės 
tartis. Matyti, kad visoje 
apielinkėje pradeda atsiras
ti daugiaus aktyviškumo, 
gyvumo bei daugiaus rūpi
nimosi savais reikalais. Iš- 
tikro, dabar kaip tik ir lai
kas tvirtinti spėkos, pralei
dus laiką bedarbės ir pradė
jus geriaus dirbti, kaip ly
giai ir dėlto, kad sutartis 
baigiasi.

Praeitą mėnesį atsibuvo 
9to apskričio Susivienijusių 
Anglekasių Amerikoje (U. 
M. W. of A.) konvencija, 
miestelyje Saint Clair, ku
rioj dalyvavo netoli du šim
tai delegatų. Reikia paste
bėti, kad toji konvencija 
buvo viena iš tvarkiausių to 
apskričio istorijoje, todėl ir 
padarė tarp mainierių ir vi
suomenės abelnai, nepapras
tą įspūdį. Matomai, jau ir 
mainieriai pradeda lavintis 
ir priprast prie geresnės 
tvarkos, nes praeitis juos 
mokina, tai žino, kad be- 
tvarkė organizacijoj jokios 
naudos neatneša, bet prie
šingai, naikina ir tas pačias 
nepertvirčiausias spėkas. 
Apart viršininkų raportų, 
pranešimo apie rinkimų pa
sekmes, buvo apkalbama 
daug mainieriams svarbių

buna pakelta, bet jeigu or
ganizacija nusilpnėja, tai 
darbdaviai pamaži mokestį 
vėla muša žemyn. Prieina, 
mat, taip, kad vienam vieną , 
dieną, antram antrą ir tt. 
Žinoma, jeigu visiems kar
tu numuštų, tai būtų pasi
priešinimas, ir darbininkai 
nepasiduotų. Ir ištikro, 
žiūrint į gyvenimą darbinin
kų kitų išdirbysčių, kur lai
kas nuo laiko yra trumpi
namos valandos darbo die
nos, pakeliamos mokestys ir 
įvedami kitoki pagerinimai 
darbe, tai reikia pasakyti, 
kad mainieriai turi tiesą 
reikalauti geresnių išlygų 
už saVo darbą. Ypatingai 
aky vaizdo je to, kad jų dar
bas yra kur kas sunkesnis 
ir pavojingesnis... Mainie
riams ne naujiena matyti 
važiuojant “ambulansą”, ir 
vežant sužeistą darbininką 
arba ir užmuštą... Jie prie 
tų baisenybių yra pripratę. 
Tas, žinoma, yra daugiausia

kartą męs tvirtai susiorga-Į prigulėti prie unijos. Pir- 
nizuotume, o tuomet patys mininkas kvietė kriaučius, 

kaip tai jeieąi kur būtų dirbamas 
Chicagos darbas, pranešti 
jam, K. Semaškai. Aukų 
dėl Chicagos streikierių su
rinkta 8 dol. 14c. Prakal
bos žmonėms patiko.

J. P. Stančikas.

nusistebėtume 
daug galima nuveikti suvie
nytomis spėkomis.

Unijistas.

Unijos
WEST VIRGINIJOS 

MAINIERIAMS.
‘Raportai iš West Virgi- 

jos skelbia, jog abiejuose 
anglekasyklų distriktuose 
mainierių unija auga labai 
smarkiai.

Linksmumas mus ima, 
kad ir tos atsilikusios valsti
jos žmonės pradeda susipra
sti, kaipo unijistai.

NASHUA, N. H.
Lietuviai ir lenkai audė

jai susirašė į uniją, kuri bus 
skyrium Amerikos Darbo 
Federacijos. Reikėtų pa
linkėti unijai pasisekimo. 
Tik tegul patįs unijos nariai 
veikia, nepasitikėdami va
dovams.

BALTIMORE, MD.
9 d. lapkr. įvyko prakal

bos Amalgamated Clothing 
Workers unijos lietuvių 
skyriaus. Kalbėto jum buvo 
pakviesta L. Pruseika iš 
Brooklyno. Be jo kalbėjo 
dar P. Sinkus ir vietos žy
das organizatorius.

Daugiausia kalbėta apie 
Chicagos kriaučių streiką. 
Kalbėtojai šaukė, kad balti- 
moriškiai nedirbtų Chica
gos darbo. Publika su tuo- 
mi sutiko. Net I. W.W. na
riai priešingi tam, kad Chi
cagos darbas butų dirba
mas. Klausytojas.

Vokiečiu užimtame Kaune

ROCHESTER, N. Y.
Amalgamated Clothing 

Workers of America lietu
viu skyrius surengė prakal
bas.

Užmuštas lietuvis 
socijalistas?

KAIP TVARKOMASI ŽE
MAIČIŲ SOSTAPYLĖJ?
“New York Times” kores

pondentas aplankė Kauną. 
Jisai šnekėjosi su lietuviais 
kareiviais, su daugybe be
laisvių, su naujuoju miesto 
majoru dr. Pusch ir tt.

Kaunas buvo begalo men
kai ginamas. Vienas lietu
vis seržantas pasakęs ko
respondentui, kad rusų ap- 
ficieriai automobiliais išdū
mė iš Kauno, kuomet atėjo 
“prikazas” laikyties.

Kauno kalėjime dabar 
randasi 3,750 belaisvių. Ka
lėjimas paverstas koncent
racijos punktu.

Minėtasai lietuvis seržan
tas, kuris gerai kalbėjęs vo
kiškai, pasakė: “paskutinę, 
dieną, 10 vai. iš ryto atėjo 
paliepimas laikyties ant žūt
būt. 1 vai. po pietų visi 
mūsų aficieriai išdūmė au
tomobiliuose, liepdami 
mums sugadinti kanuoles. 
Kuomet kareiviai pamatė, 
kad aficieriai neša kudašių,

“Galwitz”. Seniau tie gar
laiviai vadinosi lietuviškais 
vardais.

Kaune pilna rusiškų be
laisvių. Jie dirba naudin
gus darbus. Jų kuopelės 
vaikščioja tankiai be jokios 
apsaugos. Vokiečiai sako, 
kad rusų kareiviai neturi 
mažiausio noro bėgti iš be
laisvės.

Kauno majoras dr. Pusch 
paeina iš Reino provincijos. 
Kada jisai atvyko Kaunan, 
tai atrado didžiausią bet
varkę. Miesto rotušė buvo 
sugriauta. Rusai viską su
gadino. Miesto rekordai 
buvo sunaikinti. Rusiškas 
burgomistras buvo pabėgęs 
į Vilnių. Tuoj buvo suor
ganizuota komitetas iš “iš
tikimų”, vokiškai kalbančių 
piliečių. Miestas buvo pa
dalinta į penkias dalis.

Tuoj tapo įsteigta atbuda- 
vojimo biuras. Jisai turėjo 
rupinties pataisyt tą viską, 
ką rusai, bėgdami, sugriovė. 
Kaune i vesta savotiška mu-

rytas. Bus perstatomi vo
kiečių klasiški veikalai. 
Miesto valdžia atidarė hos- 
pitalę ir kliniką, kur gydys 
akis.

Iš Vokietijos atvažiuoja 
daug biznierių, kurie nori 
daryti įvairias spekuliacijas 
ir gauti daug pelno. Su jais 
vedama kova.

Kuomet Vilnius tapo pa
imtas, tai daug Kauniečių 
sugrįžo namo. Uždraudi
mas gerti “vodką” (degti
nę) atmainytas. Blaivybės 
nėra, bet girtuoklių nesima
to. Už girtuokliavimą bus 
baudžiama sulyg Vokietijos 
įstatymų.

Mieste įsteigta krimina- 
liškas teismas. Civiliškas 
teismas taip-pat tuojaus 
veiks. Greitai Kaune pra
dės veikti publiškos mokyk
los.

dėlto, kad kasyklose yra. Kalbėjo T. J. Kučinskas 
prastas prižiūrėjimas, ir ,r a. K. Baltrūnas. T. J.
kad kompanijos nėra pri
verstos atsakyti už tuos ne
laimingus atsitikimus, tai ir 
nesistengia prašalinti pavo
jų. Bet trumpoje ateityje, 
gal kiek tie nelanningi atsi
tikimai sumažės, kuomet su
lauksime Imos dienos sausio

5 RUSŲ GENEROLAI AT
STATYTI Iš TARNYSTOS.

Anot žinių iš Petrapilės, 
caro ukazu atstatyta iš vie
tų 5 generolai Volynijos ar
mijos. Petrapilės armijos 
laiškas paskelbia vardus 
254 aficierių, kurie užprašo
mi grįžti savo vietosna prie 
kareivijos.Berlyno socijalistų laik

raštis “Vorwaerts” prane
ša iš Viennos, jog pastaruo
siuose mūšiuose austrų su 
rusais tapo užmuštas soci- 
jalistas Dudzilic, kuris savo 
laiku už dalyvavimą revo
liucijoj buvo Sibiro ištrėmi
me. Išrodo, kad tasai “Du
dzilic” bene bus tiktai Di
džiulis.

“Vorvvaertso” korespon
dentas vadina jį lenku, bet 
jau seniai žinoma, kad dau
gelis vokiečių neatskiria 
lenkų nuo lietuvių.

Pradžioje karės Didžiulis 
įstojo į lenkų legioną. Už 
pasižymėjimą jisai buvo pa
keltas aficierių.

tai jie paklausė: kokių balų nicipališka rėdą, kaip tai y- 
męs čia liksimės? Tuomet ra Prūsų miestuose, 
lietuvis seržantas kreipėsi 
prie kitų trijų lietuvių ka
reivių ir pasiuntė vieną iš jų 
su laišku vokiečių patrulei: 
“ateikite ir paimkite mus”.

Iškabos ant krautuvių bu
siančios vokiečių ir lenkų 
kalbose. Miestas tapo išgry
nintas ir įvesta gaisrų de
partamentas. Ugnagesiai 

Rusai neišsprogdino Kau- apmokami. Įvestas taip-pat 
gatvių čystyjimo departa
mentas. Gatves čystija be
laisviai.

Daug vargo yra su suor
ganizavimu pašelpos var- 
gingiemsiems gyventojų 
sluogsniams. Kaune likosi 
tik varguoliai. Iš vietos

Kučinskas kvietė visus 
kriaučius prigulėti prie uni
jos. Taipgi kalbėtojas nu
piešė baisų vaizdą iš Na
shua, N. II. audėjų strei
ko, kur pačių darbininkų iš
rinktas kapitalistų atstovas, 

► m ai o ras, patveręs 
mušė strei- ■ 

Už tai sakė kalbė-i 
> netik 

reikalinga prie unijos prigu
lėti. bot atėjus rinkimams, 
balsuoti už savo, tai yra, 
darbininku partijos atstovą.

A. K. Baltrūnas ragino,l

ateinančių metų, tai įeis į policisto lazdą, 
galę įstatas Pennsylvanijos , kierius. . 
valstijos, kuris privers kom-' tojas, darbininkams
panijas duoti atlyginimą už 
sužeidimus ir užmušimus, 
tai yrą kompensacijos ak- 

dalykų, kaip tai permainyt tas, kurį perleido .praeitoji 
mas nekuriu punktų konsti-' sesija Pennsylvanijos legis- 
tucijos, įvedant geresnę or- laturos. Labai buvo sunku 
ganizacijoj tvarką, nuta-. tą įstatą išgauti, nes kaip 
riant laikyti apskričio kon- tik buvo “bilius” įnešta, tai 
vencijas kartą į du metus, tuojaus kompanijoms sim- 
ruošimasi prie ateinančių su patizuojanti 
darbdaviais tarybų ir tt. T

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
į visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname.

Viską atliekame greitai, 
mandagiai ir sąžiniškai. 
Pinigus priimame tau- 

pinimui.

no tunelio. Vokiečiai jiems 
už tai yra labai dėkingi. 
Gelžkelio tiltas per Nemuną 
taip-pat ne visiškai tapo su
naikintas.

Tujas aficieris pasakė ko
respondentui, kad Kauno 
tvirtovė nebuvo up-to-date, i 
nebuvo moderniška tvirtovė, žmonių išrinktas tam tikras 
Rusai ant greitųjų griovė komitetas, kuriam pavesta 
senus fortus ir budavojo lupinties pašelpos dalykais, 
naujus. I Kaune įsteigta miestava

Kareiviai sako, kad Kau-■ duonkepykla, kurioj iškepa- 
nan atgabentos kulkos neti- m a 6,000 svarų duonos kas- 
k.o kanuolėms. Pasirodo, dien.
kad čia buvo taip jau, kaip 
ir ties Varšava.

CENTRAL 
MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St, 

Chicago, Ill. 
Valstybinis Bankas 

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
A. PETRATIS.
Liet, Skyriaus Vedėjas.

Taip-pat įkurta ir mū-1 
nicipalė miestava) grosernė.

Nemunu plaukiojo garlai-: Kiek uždirbama grosernėie, 
viai, kurie gabena amunici- tiek suvartojama apmokčji- 
ją. Du iš tų garlaivių va- mui miestavų darbininkų, 
dinasi “Hindenburg” ir Miesto teatras bus atda-

i atstovai ir 
kompanijų pasamdyti “ber- 

spėkų, kad tik tą “bilių” pa-Nepaisant, kad pastarai- rnaJK’ ,ejn„C814.:(1 
siais pora metų viešpatavo ;.......   '''' ' " -
šioje apielinkėje didelė be- kasavot, nes kompanijos ge- 
darbe, tačiaus kaip pasirodo \aJ/aP(;į(č I
iš apskričio viršininkų ra- 
nortų, tai S. A. A. gyvavo Įp .... 
vidutiniškai. Ir taip, imant ^() -ĮT bujosi, 
aplamai skaitliu dirbančių mainie/lU r"/ 
šiame apskrityje pasirodo, l<ams^r kartu reprezentan- 
kad iš apie 50,600 darbinin
ku prigulinčiu prie unijos 
yra apie 38,000. Todėl uni-j

siais pora metų viešpatavo

statas įeis į galę, tai jie tu
rės “pakrapštyti” kišenes, 

*. Bet ačiū 
unijos viršinin-

tams kitų unijų šioje valsti
joje, kurie uoliai darbavosi, 
kad taip darbininkams pa- 

jos viršininkai ir kartu dau- 1^??^ jvei.us,
guma unijistų tiki, kad pir-j 
miaus negu pasibaigs šioji i 
sutarti^, tai nesi ras nei vie-i 
no darbininko visam apskri-: 
tyje, kuris neprigulėtų prie 
unijos. Tikima, U ’ 
panijų atstovai neturės pro
gą pasakyti unijos viršinin- - .
kams laike tarybų, kaip kad (}Hano?
pasakė kebais atvejais se-! 
niau: “tegul mainieriai pats 
pirmiaus pripažįsta jūsų li
niją ir pastoja jos nariais, 
tai tašyk pas mus galėsite 
reikalauti pripažinimo”. Ži
noma, atsiranda ir tokiu, 
kurie prieštarauja unijai, 
bet tokių tai turbūt visur 
keli atsiranda, kurie niekuo- 
mi nebūna užganėdinti, vi
suomet stengiasi kitų dar
bus peikti, o patįs nieko ne
veikia. Bet tokių skaitlius 
žymiai mažinasi ir yra vil
tis, kad laikui bėgant, susi
pras, ir pamatys savo, klai
dą.

buvo gauta gana simpati
zuojančių darbininkams at
stovų ir ant galo “bilius” li-

1 kosi perleistas. Mainieriai 
vtlvv tuomi džiaugiasi, nes gaus
kad\mn- šiokį tokį atlyginimą ir lai- j

1 ke. kuomet negalės dirbti iš' 
priežasteis sužeidimo, turės,

nusipirkti. Likusi našlė su 
našlaičiais taipgi gaus at
lyginimą ir galės pragyven- 

1 ti. Nebus taip, kaip buvo 
iki šioliai. Jeigu norėjo kas 
j ieškoti šiokio tokio atlygi
nimo, tai reikėjo eiti teis
man — kur tankiausiai nie
ko nebuvo gaunama, o jeigu 
ir buvo gaunama, tai reikė
jo dalytis su advokatais pu
siau, arba kaip yra žinoma 
nekuriuose atsitikimuose, 
reikėjo atiduoti didesnę 
dalį.

Dabar darbams truputį 
pradėjus geriaus eiti, tai 
matosi, beveik kasdien ap-

r: ■
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Kiek tenka patirti, tai garsinimai kapitalistiškuose
laikraščiuose, kad stoka 
darbininkų, būtent, darbo 
vra, bet nėra darbininkų. 
Mat, pas juos yra taip: 
Kad jeigu nesiranda kasdie
ną kelios dešimtys darbinin
kų prie kiekvienų kasyklų, 

1 jieškančių darbo, tai tuo- 
jaus pradeda šaukti, kad 
stoka darbininkų! Darbi- 

biausi reikalavimai, už ku- n,’n^a^ 
riuos ketina kovoti iki pas- 
kutinųju. Aštuonios valan-l 
dos darbo dienos ir pripaži-1

mainieriai pabaigoje sutar
ties visomis šnekomis steng
sis, kad jų reikalavimai bū
tų išpildyti, nes turi tyirto- 
ką organizacija ir, kiek ži
noma, tai ir prirėmimą vi
suomenės. Aštuonios va
landos darbo dienos, pripa
žinimas unijos ir pakėlimas 
mokesties, tai yra trįs svar-

atydos atkreipti, nes tokiais 
builais tankiai būna prigau- 

mvz u.v.vu .. narni... Žinoma, jeigu skai-
nimas unijos ypatingai bus darbininkiškus laikraš- 
tvirtai remiama, nes kartą ciuvs> kur apie darbus. yra 
sutrumpinus valandas darbo rašoma, tai tuomet žinotų 
dienos tai toji reforma pasi-' įvairių vietų aplinkybes ir 
liks ant ilgesnio laiko. Su nebūtų taip lengvai suvilia- 
pakėlimu mokesties, kartais, mi.
atsitinka kitaip. Mokestis) As labai mylėčiau, kadAs labai mylėčiau, kad

NUSKRIAUSTA NAŠLAITĖ.
Rodykit man kelią link žalios girelės,
Gal išgirsiu dainą našlaitės mergelės.
O aš ją išgirdęs, taipgi uždainuosiu,
Nuo sunkių vargelių gal ją išvaduosiu...

Štai, jaunas berneli, žalioji girelė, 
Ten gailiai vaitoja nuskriausta mergelė, 
Nuėjęs paklauskie, ko ji nerimauja.
Gal savo tėvelių ji apgailestauja?

Bet jie jau numirę ilsisi žemelėj.
Jų kapų jau puošia žalieji kvietkeliai.
Ten jaunas klevelis taip liūdnai siūbuoja, 
Jam raiba gegutė pritariant kukuoja.

Priėjo bernelis prie žalios girelės, 
Išgirdęs graudinga balselį mergelės. 
Ji rauda - vaitoja, ant rankų vaikelis, 
Jos mirė matutė ir senas tėvelis.

“Aš visų apleista — tarp girios medelių 
Suraminu sielą nuo paukščių balselių 
Jų galingas balsas taip maloniai skamba 
Ir melsvom padangėm į etherus skrenda.

Ir aš čia vargdienė našlaitė mergelė 
Nuskriausta bernelio, kaip pušies šakelė, 
Mažutį vaikelį ant rankų siubuoju,
Su girios paukšteliais daineles dainuoju...”

Baltimore, Md. J. Gvazdikas.

Nes jis yra geriausias vidurių paliuosuotojas (laxative) pavidale 
kendžių. Jeigu paklausi, kas yra MARMALAX, męs atsakysi
me, kad tai yra padarytas iš vaisių pavidale kendžių.

Marmalade kendes paliuosavimui 
VIDURIŲ,

kurios labai reikalingos vaikams.
Skanios vartojimui, kaip seniems, taip ir jauniems 

MARMALAX išvalo kepenis ir vidurius be mažiausio skausmo; 
sustabdo galvos skaudėjimą, negerą kvapą, skilvio skaudėjimą 
arba šaltį. Geriau vartot Marmalax, negu kokias druskas, 
Castor Oil, Calomel arba piles, nes Marmalax nedaro jokio 
skausmo.

Nesiduok apgaut, bet reikalauk Marmalax ir gausi kiekvie
noj aptiekoj. Imituotos “gali būti geros”, bet tyrinėjimai paro
de, jog kenkia vaikų sveikatai.

Marmalax neturi jokių pavojingų medegų, kaip tai opiumo, 
morfinos ar kitokių, bet pavaduotojas Castor Oil. Sustabdo 
graužimą ir sumažina karštį. Marmalax per metų metus yra var
tojamas, kaip tai nuo užkietėjimo, nuo išpūtimo vidurių, nuo 
dieglio, nuo viduriavimo.

Sutvirtina skilvį ir vidurius, pagelbsti perdirbti maistą, jog 
jautiesi naturališkai.

VAIKAMS NUO VISOKIŲ LIGŲ PAG E LB A. 
MOTINOMS DRAUGAS.

Geri tėvai visada turi namuose. Išbandyk šį vakarą!

Baksas 10c., 25c. ir 50c.
Jeigu tavo artimiausias aptickorius neužlaiko Marmalax, 

tai rašyk stačiai pas mus, prisiųsdamas 12c stampomis, o męs 
prisiusime <zper pačią dėl išbandymo.

Marmalax Mfg. Co
Dept. M.

Brooklyn, N. Y691 Broadway,

INC.
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L Brihonas.

Kaip norėta nušaut 
Kražių skerdynės 

surengeją?
Žemiau talpinamam pasa

kojime rusų revoliucijonierius 
Brilionas primena, kaip ji
sai norėjo nužudyt Kražių 
skerdynės surengė ją Klingen- 
bergą, kuris tuomet buvo Kau
no gubernatorium. Red.

Gubernatorius jau čia. Dar minuta 
laiko ir aš su juomi susidursiu. Imu abiem 
rankom bombą, — sunki, 12 svarų sveria 
— ir greitai einu priešais jį. Įtempiu visas 
savo jiegas ir bomba krinta po pat vežimo 
ratais. Mečiau ir pats biskį nulenkiau gal
vų. Užaušau. Nieko nematau ir nieko 

•negirdžiu. Bet viskas mane pašėlusiai su
judino ir nustebino. Ypatingai tas, kad nie
ko neatsitiko, tai yra, lyginai nieko neatsi
tiko ! Aš laukiau baisiausio sprogimo, 
trenksmo, o čia tylu. Nei mažiausio balso.

Tik praslinkus kelioms minutoms aš 
dasiprotėjau, kad bomba nesprogo. Taip! 
Nesprogo. Aš sunaikintas, užmuštas! Tik 
terroristas gali suprasti, ką aš tuomet jau
čiau ir kaip man buvo ant širdies sunku.

Kas svarbiausia, kad aš niekad ir sap
ne nesapnavau, jog bomba gali nesprogti. 
Panašios minties, kas dabar atsitiko, aš 
niekad negalėjau daleisti. Ir štai, nuo visai 
netikėto apsireiškimo, aš stoviu, kaip sta
bas ir nežinau nei ką daryti. Visai užmir
šau, kad kišeniuj turiu revolverį ir kad dar 
galėjau į gubernatorių šaudyti.

Atsipeikėjau, — bet jau vėlu.
Nėra nei gubernatoriaus, nei draugo 

E. Kokie tai nepažįstami žmonės mane 
apsupo.

Netoli kriaučių dirbtuvėlė. Artinuos 
prie jos, bet jie mane jau pastebėjo.

Senas, dviem gyvenimais, medinis na
rnas. Greitai lipu pusiau supuvusiais laip
tais. Durys atdaros. Įeinu į vidų.

Už stalo sėdi keliatas žmonių ir dirba 
vieni adatomis, o kiti žirklėmis; vienas siu
va ant masinos. Dirba labai greitai ir su 
pasišventimu, nei galvų nepakelia į viršų. 
Ant grindų šliaužioja purvini kūdikiai. Mo
teris išbalus, su nuvargusia išveizda plau- 
ja indus.

Nors aš labai susinervavęs, bet visgi 
nepametu sąmonės, apsistoja ant visų 
• r ulkmenų. Viską matau ir, rodos, viskuo 
žingeidaujuos. i

Prieina prie manęs senas žydas, dirb
tuvės gaspadorius. Žiuri, tartum tyrinė
damas : Į

— Ką tamstai reikia? j
Valandėlę tyliu ir nežinau ką sakyti, 

paskui nusivelku žiuponą ir prašau patai
syti: kišeniai netvarkoj. Kalbu rusiškai. 
Senis nusiramina. Jis paėmė žiuponą ir 
atydžiai žiuri. :

— Puikus audeklas! — tarė jis, čiupi
nėdamas pirštais audeklą. į

Tuom tarpu jau namas apsuptas poli
cijos ir kareivių. Girdžiu perkūnišką po
licmeisterio balsą: !

— Tuojaus turite išduoti man prasi
kaltėlį, nes kitaip aš jus, žydus, su žemėmis 
sumaišysiu! Tuojaus liepiu artileriją at
vežti... Iš kanuolių pradėsime šaudyti... Vi
sus išmušime.... /'

Kareiviai tuojaus pradėjo užtaisyti 
šautuvus ir “zatvorai pradėjo kaukšėti”.

Visi suprato kame dalykas. Darbinin
kai pradėjo blaškytis, vaikai pradėjo verk
ti. Senis duoda man atgal žiuponą ir, dre
bėdamas, verkiančiu balsu prašo neužmuš
ti jį. . •

— Tamsta! Dėl gyvo dievo... Mano 
liguista moteris... Vaikučiai... Nežudyki
te mūs...

Senio veidas pasidarė, kaip drobė, ran
kos dreba, žiba, siaura barzdelė juda.

Aš išsiimu iš kišeniaus revolverį.
Senis kruvinom ašarom verkia. Puo

la ant kelių ir maldauja nešauti, bet išbėg
ti per langą arba per palėpės viršų. Bet jis 
pats aiškiai supranta, kad aš to padaryti 
negaliu ir pradeda, kaip beprotis po dirb
tuvę blaškytis, nežinodamas ką ‘daryti.

Aš žiūriu į jį ir širdį pradeda skaudė
ti. Nenoroms atėjo galvon mintis: ir kuo 
mano gyvastis brangesnė už šių nelaimin-l 
gųjų, kurie taip sunkiai dirba, kad nuo ba
do apsigynus? Jiems jų gyvastis, kokia ji 1

nebūtų, išrodo be kainos, brangi. Ir kas 
jiems aš, kas jiems visi gubernatoriai. Klin- 
genbergai, kuomet jie nori gyventi? Ar aš 
turiu teisę aukauti šiais žmonėmis, kad iš
gelbėjus savo gyvastį?

Policmeisteris reikalauja atsakymo.
Dar praslinko dvi minutos — baisios, 

kankinimo minutos! Aš vis svyruoju ir, 
pagaliaus, nusprendžiu... Būtų prasižen
gimu pražudyti nors vienų iš šių žmonių.

Išsyk buvau manęs šaudyti, nesiduoti 
be pasipriešinimo save užmušti. Daug bu
vo įvairių minčių. Bet štai priešais mane 
klupo ant kelių žilas senelis, jo moteris 
graudžiai verkia, maži vaikučiai klykia, 
maldaujančiai, drebėdami, žiuri į mane 
dirbtuvės darbininkai ir aš nusprendžiu 
pasiduoti. Kitaip negaliu. Prašau senį 
pasakyti policmeisteriui, kad aš pasiduodu. 
Reikalauja ginklo. Metu per langą revol
verį. Atsidaro durys ir nedrąsiai, žvalgy- 
damosis, atstatęs šautuvą artinasi kareivis.

Pažino.
Krata. Policmeisteris atydžiai žiūri 

man į akis. Paskui pasako: “a-^a” iš visos 
pajiegos kerta brauningu į nosį. Mano no
sis nesveika, apsilieju krauju. Dar kirtis 
ir dar kirtis. Gaila, kad neturiu revolve
rio.

Mane panevalia aplieja vandeniu, nu- 
plauja kraujus, kad žmoniškiau išrodyčiau, 
stipriai virvėmis suveržia rankas ir, apsu
pę padidinta sargyba, varo į tą nelaimin
gąją vietą.

Centralinė gatvė. Ant bruko guli ma
no nelaiminga bomba, o aplinkui ją apstoję 
miestsargiai ir okolodočnai. Šalę visa augš- 
tesnioji miesto administracija susirinkus.

Priešais mane — jis pats: Klingenber- 
gas. Organizatorius žydų pogromų ir nu
malšinto jas valstiečių “buntų”, išbalęs, nu
sigandęs, žiūri man į akis. Tuomet man 
matosi, kad jis gudrus ir bjaurus vokietys 
ir darosi labai gaila, kad jo neužmušiau.

Jo lūpos baisiai persikreipę. Mikčio
ja ir iš visos pajiegos kalba:

— Ne... ne... ne jis, tas buvo už jį augš- 
tesnis ir juoda barzda.

Matomai, jis patėmijo draugą E., per 
tai jis taip ir tvirtina. Reiškia, jis manęs 
nematė, bet tik jį.

— Ne, jūsų augštenybė, drįstu praneš
ti, kad sulaikytasis —• prasikaltėlis, kurį 
męs matėm bėgant. — Raportuoja polic
meisteris, pridėjęs ranką prie kepurės.

— Ga...gal būt, kad ėmė dalyvumą... 
niurna gubernatorius ir liepia nuvežti į ka
lėjimą.

Iš kazermės iššaukia rotą kareivių.
Mane pasodina į vežimą; iš visų pusių 

apsupa kareiviai ir palengvėlia, su didžiau
sia iškilme, veža kalėjiman.

Važiuodamas galvoju, kąd blogi daly
kai: gubernatorius neužmuštas, o mane, 
veikiausiai, pakars.

Vertė švenčioniškis.
-----------o-----------

Merkynes Vaidila.
TEKANT SAULUTEI.

Pakilo migla, 
Prašvito diena, 
Ir nakties tyla 
Gražumo pilna 
Nyko ir nyko... 
Prabudo šilai; 
Rodos, supyko, — 
Suužė gailiai...

i Sužvilgo rasa
Ant kvietkų, žolių, 
Ir žemė visa
Nuo paukščių trilių, 
It marių vilnis 
Liūliavo, ūžė, 
Džiaugės širdis... 
Jaukiai giružė 
Kažką šlamėjo, 
Kažinką pynė...
Viskas judėjo.
Jaunai krūtinei 

I Gera alsuoti;
Sielą vadina
Džiaugtis, dainuoti...

---------- o-----------
RAUDA.

Tėvas ilsis kapinyne, 
į Mirtis paėmė sesutę,

Vargsta Lietuvoj tėvynėj 
Į Viena likusi močiutė...
I Aš našlaitis be tėvelio

Svetimoj šalyj klajoju,
Visur vargas man ant kelio, 
Vis tik skundžiasi ir raudoju...

J O dangau, atsiųsk man mirtį!
Mielai eisiu pas tėvelį, 
Nes išplėšė skausmai viltį 
Ir suspaudė man širdelę...

MOTERIMS NAUJIENOS
R KOVĄ I ŠVIESĄ IR LAISVĘ — TAI MUSŲ OBA

Ar ji gerai pasielgė?
PAPEIKIA.

Pagal mano 
trumpai pasakant, pas mi
nėtąją merginą nebuvo tik
rosios meilės prie minėto 
kalinio, jauno studento. Pas 
ją buvo tiktai geidimas įgy
ti sau patinkamą daiktą, 
kaip tai, turtą, įrankį, lai
bą ar ką kitą. Reiškia,kuo
met išnyko viltis jį sau įgy
ti ir turėti iš jo naudą, ver
čiau visai jį užmiršti.

Redakcija klausia, ar ji 
turėjo būti ištikima savo vy-1 
rui, paaukauti jam savo lai
mę ir laukti jo išėjimo iš 
kalėjimo?

Čia kįla klausimas, ar tei
smas, nuteisdamas jos vy
rą keliems metams kator- 
gon, kartu išplėšė iš jos 
krūtinės meilę arba užgynė 
jai jį mylėti? Ne, to niekas 
negali padaryti, niekas ne
gali užginti širdžiai, kad ne
mylėtų.

Čia ji nevien tik jam savo 
laimę paaukautų, bet ir ji,

turioms skaitytojoms, nes 
nuomonę, I jų atsakymai yra verti do- 

*vanų. Bet kadangi dovana 
tik viena buvo paskirta, tai 
reikėjo liosus traukti.

Trečią dovaną gauna 
Liaudies Vergė iš Worces
ter, Mass.

, _ . j , v. to pasirodys, kad aš jį labai mybe ir podraug net ziau- kJštai m'liu Laikraščiai 
rūmas. Dar žinodama, kad.ur draugaį kalbės apie mano 
tik astuoni metai liko jos pasįšventimą, apie pasiau- 
myhmam kalet, neišlaikytikavjmą ^1 savo mylimojo.

i -m ,

La.

AR JI KALTA?
Visiškai pasmerkti nelai

mingojo kalinio moterį ne
galima, nes ji dėjo visas pa- 

> stangas ir rūpinosi jo liki
mu ir, mylėdama jį, norėjo 
matyti linksmą ir laisvą; 
rūpinosi jo byla ir likimu, 
suteikė jam ramumą kaip 
raštu, taip ir žodžiu. Per 
tai ji visai užmiršo ir netu
rėjo laiko pagalvoti apie sa
vo likimą. Ji matė savo lai
mę jo laimėj ir liuosybėj.

Antras dalykas. Jis, t. y. 
nelaimingas kalinys, mylė
damas ją, taip-pat norėjo ją 
padaryti laiminga, bet kuo
met jo likimas priklausė nuo 

-----x ---------- , kitų malonybės ir jis, nema- 
turėtų tokią pat laimę iš to,’ Gydamas tikro kelio išeiti 
kad gali mylėti ant visados ant liuosybės, turėjo ją per
tą, kurį jos širdis aprinko • spėti, nedaleisti prie to žing- 
ir kuriam ji savo širdį pa- * — ,
aukavo.

Tikra meilė nežino rybų, 
ji pasiekia už tūkstančių 
mylių, ji pereina per geleži
nes kalėjimo duris ar štan- 
guotus mažus langelius, ji 
neišnaikinama ilgųjų metų 
laiko. Kūnui gali žmonės 
atimti laisvę, rankas gali 
retežiais surakinti, bet šir- .ęiti ant'laisvės, per taf ir 
clis, mintįs, meilė lieka lais- leido jai išpildyti savo pri- 
vais!.... r

Nors sunkios gyvenimo

savo duoto žodžio, netik 
kaipo vyrui, bet ir kaliniui, 
kurio visas suraminimas, 
laimė, viltis, tarp keturių 
kalėjimo sienų ir mažo lan
gelio geležinis apkalto bu
vo tik ji, jo mylima moteris. 
Tad toksai jos pasielgimas 
yra neišteisinamas ir ji pa
sielgė negeriaus, kaip kad 
mūs prietaringoji Jieva. Jie- 
va, prasižengusi, tapo pra
šalinta iš rojaus, bet su ja 
drauge išėjo ir jos vyras 
Adomas. O šių dienų Jie
va apleido savo Adomą la
biausiai kritiškoje jo gyye-1 
nimo valandoje; ji užgesino 
kaip ir per prievartą, tyčia, 
paskutinį jo laimės žiburėlį 
tamsioj kalėjimo grintelėj ir 
tuom išplėšė netik širdį, bet 
gal ir viltį netik tolesniam 
veikimui, bet gal ir gyveni
mui.

Stanislova J. Grinienė.

Kada jis taps laisvas, tuo
met ne tik jis, bet ir kiti 
garbins tą ypatų, kuri tiek 
daug dėl jo pasidarbavo, 
kad tik paliuosavus iš kalė
jimo”.

Bet štai jos tie pienai ne
išsipildo, ji randa sau kitų 
nuramintoją ir visai užmirš
ta apie savo prižadus. Pir
moji jos meilė, pirmoji lai
mė pavirsta į nelaimę ir ji 
apsiveda su kitu, palikdama 
savo vyrą kentėti ne vien 
kalėjimo kančias, bet dąr ir 
sielos.

Man rodosi, kad tokia mo
teris, tai besąžinė ir saumy- 
le. Ji neverta moters var
do. Z. Puišiutė.

(Toliaus bus))

ŽINIOS.
Parduoda bučkius po $200.

Iškilus Europoj karėms, 
visi pradėjo rūpintis sušel- 
pimu nukentėjusių nuo ka
rės, visi pradėjo rinkti tam 
tikslui aukas ir, supranta
ma, aukų rinkimui pavarto
ti įvairius būdus, štai vie
nas iš originališkiausių bū
rių rinkimo aukų:

T. . . •- r i I 2d. lapkričio atvažiavo
iš Franci jos į New Yorkų nnnn . v. £111311 GrCUZC

rinkti aukų sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės savo 
viengenčių ir pasigar
sino, kad ji pardavinės buč- 

garbintoją ir aniuolą saygą ;<JoĮeriu. Reiškia, kas norės 
tas 

turės tūkstantį dolerių už
simokėti. Pirmiausiai pra
sidės viešas bučkių pardavi
nėjimas francūzų teatre.

Kaip jai seksis tas biznis 
ir ar daug atsiras tokių 
“gailestingų”, kad sušelpus 
nukentėjusius nuo karės, 
nežinia.

Negerai pasielgė.
Mano nuomone,ta moteris, 

kuri apleido savo yyrą ne
laimėj, pasielgė labai blo
gai. Moteris apleidžia savo 
vyrą ir išteka už kito tik 
per tai, kad jis tapo nuteis
tas ant ašrionių metų į ka-j 
Įėjimą. J’ I
ma prasižengą prieš dorą ir 
prieš tikrąjį savo vyrą (tu
riu omeny pirmutinį), pada
rydama jo gyvenimą daug 
sunkesniu ir baisesniu. Ji ^1>V7 
žiurėjo įvyrą, kaipo į savo;kjus u£ kurjuos ims po 200 
garbintoją ir aniuolą sargą do)eriu.

bot viens daug, kaltinti tame , dalyke • padidlno^’tienJk'į'^^ Penk^ . bučkių

snio, išpildymo savo priža
dų ir išsižadėjimo savo gy
venimo laimės. Kadangi jis 
leido jai išsižadėti laimės'ir 
eiti vargo bedugnėn, mato
mai, neatjautė to, koks ją 
vargas laukia ir tik žiūrėjo 
į ją, kaipo į savo suramintų
jų. Bet jis taipgi nesijau
tė kaltu, nes turėjo viltį iš-

Ar šiaip, ar taip, bet per-

antrą mylėdami ir būdami nei vieną, nei kitą negalima, 
ištikimais viens kitam — 'nes meilė yra tokia jiega, 
manau, kad ištiesų galėtų kuri vargus, skurdą, nelai- 
abu jaustis laimingais, ra- mes, skausmus ir tam pana- 
mindami viens antrą per šiai paslepia nuo žmogaus 
laiškus, auklėjant viltį, kad, akių ir vien tik rodo kelią į 
kąrtą ateis ta valanda išėji- amžįną laimę, į rojiška gy- 
mo iš kalėjimo, kad kartą venima. Aš manau, ” kad i
^™S>TiCnyti gy-|ki.ekvie> gali ?uPras.V’|Jeigu ji būtu

Čia kįla klausimas: ar ji pagalvos. CJl!s \ i0S<
. . . r .. _ mnrnnr kan i

Bet paskutinis jos pasiel-apleidus savo mylimą sužie- į Bet paskutinis jos pasiel- 
dotinį—v_yrą ir ištekėjus už girnas—ištekėjimas už kito 
rito, galėjo būti laiminga? vyro ir paniekinimas to vis- 
Manau, kad ne, jeigu ji jį ko, ką pirmiau taip šventai 
tikrai mylėjo ir tą žingsnį gerbė, amžinai pasmerkia- 
padarė per kitų žmonių j-j mas. Man rodosi, kad nelai- 
teknię, ji padarė didžiausią mingasis kalinys būtų buvęs 
klaidą, kurią nekartą apgai- tūkstantį kartų dėkingesnis, 
Įėjo. Manau, kad ji niekuo- jeigu ji jam būt atėmus gy- 
met negalėjo jo^ užmiršti ir vastį, negu ramumą ir viltį 
tankiai jos minčių vaidintu-'atėmė, kurią pirmiau buvo 
vėi jis išblyškęs, be vilties,'.suteikus. Paskutinis jos 
prieš akis stovėdavo, kalbė- pasielgimas yra pasmerkia- 
damas jai išmetinėjimo žo-h---  ” * ' 1
džius: “Brangioji mano, ar 
jau užmiršai mudviejų pri- 
siegos valandą? Kodėl ap
leidai ir išsižadėjai manęs 
toj valandoj, kada jau išsi
gelbėjimo viltis dingo, kada 
sunkus ir juodas gyvenimo 
likimas prislėgė mane?!”

Bet, jeigu ji už kito ište
kėjus jautėsi laiminga ir jį 
greitai užmiršo, tai, kaip 
augščiau minėjau, pas ją 
nebuvo tos tikrosios, prakil
nios ir ideališkos meilės. 
Ir iš šio atžvilgio jos pasi
elgimas yra vertas pasmer
kimo. Kam ji jį privedė 
prie tokios meilės ir prisiri
šimo, žadėdama jį amžinai 
mylėti ir net kalėjime pri-' _ v.
imdama su juom jungtuves, c’us> ar sulaužyt turėjo pil- 
jeigu nebuvo pasirengus iš- ną teisę vieną iš dviejų pa
pildyti savo prižadėjimą sirinkt.
nors ir dar sunkesnis teis-1 Antra: jei ištekėjo ir pri

vyro ir paniekinimas to vis-

was, nes per jį ir geri dar
bai turi žūti.

Meilė yra labai galingai... 
Kiek pasišventimo, kiek 
skausmų, ašarų ir kiek au
kų buvo ir bus sudėta ant 
aukuro meilės dievaitei.

Liaudies Vergė.

Atsakymas į paduotą klau- 
mą “Laisvės” No. 75. Ar 

ji gerai pasielgė?
Minėtos moteries pasiel

gimas nedoras. Pirma: ji, 
gerai žinodama jo kritišką 
padėjimą ir kokia ateitis jį 
laukia, neturėjo tekėt pirm 
laiko, bet palaukt, pakol 
teismas išneš nuosprendį. 
Tada ar išpildyt savo priža-

ino nuosprendis būtų ant jo žadėjo jį mylėt ir neapleist 
puolęs! . ‘Iiki “grabo lentos”, tai jau

Ona Stiklytė—Vikšrienč.! beturėjo teisės ištekėt už ki-

tai nepaisė ir apsivedė su ki
tu.

Argi dora moteris gali 
trip pasielgti? Jeigu ji bū
tų mylėjus savo vyrą, ar ta 
meilė būtų atšalus taip 
greit vien tik dėl to, kad jį 

£ie, nei 
savo vyrą my- 
» širdies, tai 

matant, kad jos vyrą pati
ko nelaimė, būtų jos sim
patija linkui jo dar daugiau 
pasididinus.

Jam esant nuteistam ka- 
lėjiman, ji galėjo su juomi testavo prieš karę. Jos ėjo 
taip-pat susirašinėti, kaip ir .gatvėmis ir šaukė: “Sugrų- 
prieš nuteisimą; ji galėjo žinkite mums mūsų vyrus! 
nors retkarčiais atlankyti. Męs ne karės, bet duonos 
Jeigu ji būtų ištikro jį my- norime!” Kada pribuvo po- 
lėjusi, tai viena valandėlė i licija ir bandė demonstran- 
pasimatymo būtų užmušus 
kelių mėnesių ilgesį. Ji bū
tų su šypsą ant veido per
gyvenus tuos aštuonis me
tus, laukdama tos dienos, 
kuomet jis pasiliks liuosas 
ir ji sykiu su juomi galės 
gėrėtis gyvenimu ir laime.

Kiekvienos doros mote
ries meilės prižadai turi 
būt teisingi ir šventi. Ir ko
kia tos moteries gali būti 
laimė gyvenant su kitu vy
ru, jei tas vyras, kuris ją 
myli irriurį ji mylėjo, sėdi 
kalėjime ir kankinas? Jei
gu moteris tokiam atsitiki
me apleidžia savo vyrą, tai 
aiškus dalykas, kad ji jo ne

Męs norime duonos!
Kada Bulgarija apskelbė 

karę ir vyrai pradėjo krau
ją lieti, tuomet moterjs su
rengė Burgase ir Staroj Za- 
gore demonstracijas ir pro-

tęs išvaikyti, tai moterjs 
pradėjo policiją akmenimis 
ir kitokiais daiktais mėtyti. 
Policija, negalėdama mote
rų nuveikti, pareikalavo ka- 
riumenės ir tik pribuvus 
kareiviams, demonstrantės 
tapo išvaikytos.

Pasirodo, kad pas moteris 
nėra patriotiškos dvasios ir 
jos energiškai kovoja prieš 
kraujo praliejimą.

Atsiminkite.
Suvienytose Valstijose iš 

šešių vaikų pirm suėjus 
vieniems metams amžiaus 
miršta vienas kūdikis.

Naujoj Zelandijoj, kur y- 
ra moterų balsavimo teisės, 
iš 150 vaikų miršta vienas 
(pirm suėjimo vienų njetų).

Aš tikiu, kad ji iš tikros 
širdies rūpinosi jo paliuosa- 
vimu, bet man atrodo, kad 
jai daugiau rūpėjo savo in
dividuališkumas, negu jis. 
Jis buvo pagarsėjęs veikė
jas ir ji žinojo, kad palikus 
jo moteria galės savo vyru 
didžiuotis. O kad jai svar- 

., bu buvo pagarsėjimas, o ne 
Mano nuomone, toksai meilė, tai parodo jos pačios 

jos pasielgimas nužemina pasielgimas. Kaip jis, taip 
ne tik ją, bet ir visą mąstan- ir ji manė, kad valdžia netu- 
čių moterų luomą, ką ir be- ri užtektinu prirodymu jo 
to moterims primetama į- baudimui, per tai ji‘ir pasa- 
vairiais prietarais per išti- l<ė: “Aš dabar pasidarbuo- 
sus šimtmečius jų silpnu- siu, kad jį paliuosavus, apsi- 
rnas, veidmainystė, neištiki- vesiu su juomi kalėjime, iš

eiki “grabo lentos”, tai jau

Chicago, Ill.
Ona Stiklytė - Vikšrienė 

laimėjo antrą dovaną. Pra
šome nurodyt savo adresą, 
kurio redakcija neturi.

i to.

Trečia “Laisvės” dovaną 
galima būtų paskirti net ke-

Moterų mokytojų institutai.
Rusų caras, iš savo “ma

lonybės”, pavelijo švietimo 
ministerijai atidengti mote
rų mokytojų institutus ly
giomis teisėmis su vyrais.

Karė priverčia ir mote
rims suteikti lygias su vy
rais teises. Suprantama, 
tas daroma ne iš geros va
lios, bet po prievarta. Visi 
vyrai ant karės lauko, tai 
moteris turi jų vietas užim
ti. Kitaip, reikėtų daug 
įstaigų uždarytu



bus duodamos tik iki

kitus prikalbinti ir pa-

Pabaigus kalbėtojui kai-

SCRANTON, PA.

Tos dovanos 
Kalėdų.

Pasiskubinkit 
tįs atnaujinti,

testą, papeikiantį redakciją 
ir korespondentą.

“L.” Reporteris.

MINERSVILLE, PA. 
Pranešimas.

Pereitais metais L. S.

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 Third Ave., cor. 7th St., New York City

skaitlingiausiai atsilankytų.
A. Arbačiauskas.
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[KORESPONDENCIJOS
kitn« draugija nepageidauj 

ti didelio skaitliaus nai

k iii'in akn i tl i 11 c nnip ' iviaugija, iai viewssktH- us v <.-eva£e lietuviai su pasididžiavimu

Tik l)a^- Kasdieną mieste pil-

gai. Jeigu streiką pralai-^avo

listų.
Reporteris.

4Fa" I pirmą nedėldienį ir išrink-

Kazys.

Maryte.

■

laužiu sužeista ir nugabenta 
ligonbutin. Apie 10 karų su-

na žmonių ir nei vieną dieną 
neapsieina be riaušių. Važ

ta tam tikra komisija susi
žinojimui su drg. L. Prūsęi- 
ka, kuris nutarta** kviesti 
kalbėti.

tų pagalvoti,kad svetimi ant 
jų turto neviešpatautų.

Parapijonas.

reikalavimus.
Kitų miestų darbininkai 

neprivalo apsigauti ir neva
žiuoti į čia darbo iieškoti.

Darbininkas.

WILKES BARRE, PA. 
Strikas gatvekarin kon

duktorių ir mašinistų.
Spaliu 14 d. gatvekarių

WATERBURY, CONN.
Darbininkų streikas.

Šiomis dienomis sustrei-
sidabro išdirbystės

bininkai neorganizuoti ir 
nesirūpina savo reikalais. 
Tarpe 
da ir 
taipgi

lietuvių jau atsiran- 
streiklaužių. Italai 
streiklaužiauja.

Bobos Vaikas.

WATERBURY, CONN. 
“Susitvėrė naujas choras”.

darbininkai, anie 350. su- j prakalbų, perstatymu sce- 
streikavo reikalaudami pa-'niškų veikalų bei pasilinks- 
kėjimo mokesties 8c.ant va- minimo vakarų ir užsiėmė

mės, galės pasidėkavoti ku-1 darbinjnkai. Streikas labai turėtų parodyti savo gabu- 
nigui už baudimą klausyti prastai vedamas, nes nėra 0 ne tokias dramas loš- 
savo tikrųjų vadovų socija- ,£ęr.° organizatoriaus. Dar- tų ir šokius rengtų.
1’ j  VS vi i niro i nnnvn-nnwnrij-i iv. c ° "

landos. Kompanija apie pa
kėlimą mokesties ir kalbėti 
nenorėjo, tik pranešė, kad 
jei streikieriai negrįžš į 
darbą laike 10 dienų, tai 
tuomet samdys 
darbininkus (streiklaužius).. 
Praslinkus 10 dienų, kompa
nija parsitraukė apie 200 
streiklaužių ir lapkričio 4 d. 

f paleido karus. Vos tik ka
rai mieste pasirodė, tuojaus 
susirinko streikieriai ir 
jiems simpatizuojantieji,

LONG ISLAND CITY, N.
Y. STREIKAS.

Savaitė laiko, kaip tęsia
si streikas Pullman ir Penn. 
karų kompanijose. Darbi
ninkų viso ten dirbo apie 
700: 500 Penn ir 200 Pull
man. Didžiuma jų streikuo
ja. Didžiuma darbininkų 
lenkai, antrą vietą užima 
lietuviai ir trečią—italai. 
Dirba vyrų ir merginų. Se
nosios darbo sąlygos: vyrai 
gauna po 16c į vai. ir dirba 
66$ vai. į savaitę; tokiu bū
du uždirba $11.20. Mergi
nos gauna po 12įc ir dirba 
65 valandas į savaitę—gau
na $8.75. Jų reikalavimai: 
vyrai reikalauja nuo 20c iki 
25c į vai. mokesties ir 65 v. 
darbo laiko į savaitę; 
merginos nori gauti 15c į 
vai. vietoj 12įc. Darbinin
kams labai menkai apmoka
ma. Reikėtų tuos mažus 
reikalavimus laimėti. Ir 
būt nesunku laimėti. Tik 
bėda, kad darbininkai neor
ganizuoti ir labai tamsus. 
Savaitė laiko, kaip streikuo
ja, o da neturi nei streiko 
komiteto suorganizavę, nei 
formališkų derybų su kom
panijom pradėję. Susirink
dami rytais, tūli “smarkuo
liai” parėkauja, tai ir vis
kas. Tuomi streiko negali
ma nelaimėti.

Keli išmintingesni iš jų 
sumanė parsikviesti kalbė-Į 
Ži ktfSstreik? 8 aX i 
ZulILl Lcl oLl V11XQ. IbiodU.- - -- •- - - -

kė i “Laisve”. “Laisvė”nu-

Vardai suvarap i “T aisvos” ’nei P° vien^ stiklą langUO- vargšai suvargęą laisves ( Suareštuota apie 30 y- atsiųstą žmogų ziun, kaip i .y
į kokį baisų sutvėrimą. _L. 
ką pradėjus kalbėti, jau su
riko, kad “< ’ 
mums nereikia ir męs patįs 
galim pamokslus sakyti,; 
męs viską žinom be tavęs... 
Nereikia mums tavęs”....! 
Nuo “Laisyes”, taigi nuo 
socijalistų, tyrų ir vieninte
lių darbininkų vadovų at
siustą žmogų taip nemanda
giai sutiko. Sunku tokiems 
žmonėms streiką laimėti! 
Nereikia jų pačių tame 
perdaug kaltinti, nes kuni- į 
gas Milukas juos baudžia už 
prakalbų klausimą. O toki 
tamsus žmonės, jog kartu 
yra ir akliausi kunigų ver-

sutverti dailininkų draugiją 
vien tik iš gabių dailininkų. 
Sutverę tokią draugiją už- 

Ivardijo “Dailės Mylėtojų 
Draugija”. Vienam minėtos 
draugijos susirinkime buvo 
pranešta, kad draugystės 
tikslas esąs lavint vietos lie
tuvius dailėj ir dailę pakelti 
iki augščiausio laipsnio. Pa
galinus buvo pranešta, kad 

jau
ti didelio skaitliaus narių, 
bet pageidaujanti tokių, ku
rie supranta dailę ir gali ją 
atlikti. Reiškia, nedailinin- 
kam D. M. D. vietos negali 
būti, nes jie nemoka artis
tiškai savo užduotis atlikti.
Kada susitvėrė Dailės My

lėtojų Draugija, tai vietos

CLEVELAND, OHIO.
7 d. lapkričio buvo prakal

bos ir paskaita S. L. A. 14 
kuopos. Kaip paskaita, taip 
ir prakalbos buvo silpnos. 
Jam bekalbant pusė pu
blikos iš svetainės iš
ėjo. Pertraukomis buvo de
klamacijų. Deklamatorės 
publiką užganėdino.

Tadas Trokštantis.

r 

toriai savo užduotis atliko f- 
vidutiniškai. Publikos buvo 
pusėtinas būrelis. Po loši-1 
mui prasidėjo šokiai. Buvo 
ir skrajojanti krasa be do
vanų. Publika ramiai užsi
laikė ir gražiai linksminosi.

Draugystės Narė.

500, pradėjo daužyti karus 
ir mušti streiklaužius. Po
licija bandė numalšinti į- 
nirtusią minią, bet ir jiems 
nebuvo vietos, turėjo kuo- 
greičiausiai prasišalinti.
Kaip tik į tą laiką pataikė {rvaferaTuvau priteptas 
žmogus važiuoti pro šalį su t4 vaKar^ buvau Paverstas 
prikrautu plytų vežimu, vos 
žmogelis pravažiavo apie 30 
pėdų, kaip jau vežime neliko 
nei vienos plytos—visos bu
vo panaudotos daužymui ka
rų. Tą dieną 3 streiklaužiai 
buvo sunkiai sužeisti, iš ku
rių vienas mirė. Ant ryto
jaus vėl buvo bandyta leisti 
karus, o policijos mieste bu
vo apie 200, bet vos tik ka
rai pasirodė—vėl prasidėjo 
bombardavimas iš visų pu
sių; nei policija nespėjo ka
rų apsaugoti. Didžiausios 
riaušės buvo nedėlioję: kur 
tik karai pasirodė, ten buvo 
publikos patikti su akmeni- 

i mis ir kitokiais įrankiais.

laukė jos darbų. Ir štai 
naujai sutvertoji draugystė 
pradeda darbuotis —paren
gė balių su perstatymu. 
Kaip tas perstatymas pavy- 
vyko, negalėjau matyti, nes

pin namnkdn uc iictu&ių. v ai-
n Lo ° otic kai> eidami iš mokyklų, ne- 

; šasi prisirinkę akmenų ir, 
sutikę karus, daužo langus. 
Kiek karų bandė eiti, 
dn>' niekas neišdrįso 
važiuoti. 8 d. lapkričio bu
vo susirinkimai keliato lo
kalu mainieriu unijos ir be
veik visų lokalų nutarta už
dėti bausmės $10.00 tam u- 
nijistui, kuris išdrįs važiuo
ti karu.

I kapitalistų uždėtą jungą 
vilkti. Bet štai gaunu pra
nešimą, kad 6 d. lapkričio 
Dailės Mylėtojų Draugija 
statys scenoj dramą “Kvai
lą supras, aklą pažins”. 
(Tokios dramos męs nesame 
girdėję. “Kvailą supras, 
aklą pažins”—tai vieno ak
to juokai. Nesinorėtų tikė
ti, kad tuos juokus būtų pa
krikštiję drama.—Red.).No
rėdamas pamatyti persta
tant negirdėtą ir nematytą 
dramą, išanksto dirbtuvėj 
gavau nuo užveizdos paliuo- 
savimą ant 6 d. lapkričio. 
Atėjau į svetainę. Žmonių 
susirinko apie 20. Prasidė
jo lošimas. Išėjo kelios nu
sigandusios moterįs—nesi
girdi nei kalbų, nei jokio lo
šimo. Paskui įėjo ir pirš
liai. Čia gerai lošė piršlys, 
kuris vertas pagyrimo, bet 
jeigu ne piršlys, tai visas lo
šimas būtų buvęs apmiręs.

; Bet štai per 15 minu tų ir 
sulošta ta garsioji drama. 
Po lošimui prasidėjo šokiai. 

•Daug kartų buvau ant so- 
"llSbet cijalistU parengtų vakarų ir 
’• mačiau lošiant, bet dar nete- 

■ ’ 'ko matyti, kad į 15 minutų 
dramas suloštų. Bet Dailės 
Mylėtojų Draugija į 15 mi
nutų dramas sulošia.

Ar šiaip, ar taip, bet to
kiom draugijom ir su to
kiom dramom čia vietos nė
ra. Socijalistų kuopa visuo
met darbavosi ir nei kiek 
neblogiau tą darbą atlikda
vo. Jeigu susitvėrė jau tam 
tikra draugija ir užbėgo so- 
cijalistams už akių, tai nors

SHEBOYGAN, WIS.
31 d. spalių buvo prakal

bos ir balius A. L. U. Kliu- 
bo. Kalbėjo M. Mockus iš 
Chicago, Ill. Pirmoj daly 
savo kalbos aiškino apie lai
svų draugysčių naudingumą 
ir ragino lietuvius prie kliu- 
bo rašytis. Antroj daly sa
vo kalbos aiškino kas temdo' 
darbininkų protą ir varžo jų 
laisvę. Kalbėtojas savo už
duotį atliko labai gerai. 
Vieniems jo kalba labai pa
tiko, kitiems baisiai nepati
ko, bet visi iki sočiai prisi
juokė. Nuo baliaus pelno li
ko virš $30, kurie paskirti 
sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės lietuvių.

J. Vietinis.
T

RUMFORD, ME. .
Jau buvo laikraščiuose 

minėta, kad vietos lietuviai 
rūpinasi įgyti nuosavą na
mą. Bet deja, kad nevisi 
tam pritaria. Daug yra to
kių lietuvių, kurie pasako: 
“Aš geriau tuos pinigus pra
gersiu, negu aukausiu ant 
tautiško namo.”

Šiomis dienomis vienas to
kių gudruoliu gavo algą, tai 
nuėjo į karčiamą, gėrė per 
visą naktį, o kada sugrįžo 
namo, tai nerado savo žmo
nos; rado tik raštelį, kuria
me sako, kad su, girtuokliu 
nenori gyventi.

Jeigu jis būtų vieton pra
garimo tuos pinigus paauka
vęs labdaringiems darbams, 
tuomet, be abejonės, ir pati 
nebūtų pabėgus.

Rumfordietis.

LONG ISLAND CITY, N.Y.
Darbininkų streikas.

Pullman ir Pennsylvania , 
gelžkelio darbininkai išėjo į 
streiką. Streikierių skait
lius siekia į 500; merginų y- 
ra apie 70. Streikieriai rei
kalauja vyrams mokėti nuo 
20 iki 25c į valandą, o mer-; 
ginoms po 15c. Kompanija peticijas. Kada jau karčia- 
nusamdė daugybę policijos,| mas uždarė, tai apie 3 vai. 
kuri stovi ant kiekvieno' nakties naujasis choras nu- 
kampo ir skaldo streikie- ėjo į lietuvišką valgyklą ir 
riams galvas. Taipgi dau- j ten pradėjo koncertą atliki- 
gelis yra streiklaužių, kurie rėti. Choro vedėjas pasigy- 
po policijos apsauga eina į rė, kad septyniom_ kalbom 
darbą ir iš darbo. Darbiniu-; (o gal 7 balsais?- 
kai nepriklauso prie unijos, ’ lįs dainuoti. Viskas būtų 
bet kolkas tarp jų pasirodė. buvę gerai, bet štai,prasidė- 
vienybė. Jeigu ir ant to- jus koncertui, atneša nela- 
liaus laikysis vienybės, tai, basis policmaną su buože ir 
be abejonės, streikas bus lai- i tas pradeda chorą diriguo- 
mėtas. I ti savaip. Bediriguodamas

Darbininkai nepaisykite' polięmanas mūsų choro ve- 
visokių pasakų, nepaisykite dėjui užvažiavo lazda per 
ką jums pasakos kapitalistų šonus ir paskui dar patup- 
nusamdyti agentai, bet lai-.dė į šaltąją.
kykitės vienybėj, o kovą lai-1 Chore dalyvavo “žymių” 
mesite! Darbdaviai bus pri- visuomenės veikėjų. “Gar- 
versti išpildyti darbininkų bė” tokiems vyrams!....

tų ir šokius rengtų.
♦

♦ ♦

7 d. spalių buvo prakalbos 
L. S. S. 116 kuopos. Kal
bėjo drg. Ambrozaitis ir 
drg. Danta. Pirmasis kal
bėjo, kaip socijalistai panai
kins kares; antrasis apie 
vertybę prigulėjimo prie po- 

9 d. lapkričio “susitvėrė” | litiškų partijų. Abudu kal- 
naujas vyrų choras ir vėlai bėjo apie valandą laiko. Per- 
nakčia karčiamoj darė re- i traukomis buvo deklamaci- 

ian Vn yvu* n_ ' *111jų.
Aukų nadengimui lesų su

rinkta $4.75.
Užbaigus prakalbas buvo 

susirinkimas L. S. S. kuo
pos. Nutarta surengti pra
kalbas ateinančio menesio

DETROIT, MICH.
D. M. D. teatras ir dai

lininkai.
Pereita vasarą į mūsų 

miestą atvyko inteligentų - 
dailininku, kurie labai neuž
siganėdindavo socijalistų 
veikimu, kaip tai: rengimu

BRIDGEVILLE, PA.
Lietuvių čia randasi ne

mažas būrelis,turi savo baž
nyčią-ir užlaiko kunigą. Tik 
dabar tarpe parapijonų eina 
nesutikimai. Mat, daugelis 
parapijonų neužsiganėdinę, 
kad ant jų.bažnyčios ir vi
so turto gaspadorius vysku
pas, o ne jie patįs. Apart 
to, kunigas užlaiko tokį var
gonininką,kuris gyvena sve
timam mieste, per tai pa- 
rapijonai iš jo neturi jokios 
naudos, nes jis nepamokina 
nei dainų bei kitokių daly
kų, kurie parapi jonams bū
tų naudingi.

Parapijonai apie tai ture-

PROVIDENCE, R. I.
Nauja draugija ir prakalbos

24 d. spalių,per pasidar
bavimą pažangesniųjų vyru
kų tapo sutverta “Jaunuo
menės Apšvietos Draugijė
lė” su tikslu lavinties dai
lės srityje. -

Į naują draugijėlę susira
šė 17 narių. Tą pat dieną 
minėta draugija nutarė pa
rengti prakalbas su pamar- 
ginimais.

7 d. lapkričio atsibuvo ir 
prakalbos su dainomis ir 
muzikos gabalėliais. Kalbė
jo S. E. Vitaitis, “Ateities” 
administratorius, apie karę 
ir jaunuomenės reikalus. 
Kalbėjo pagirtinai, neuž
gauliodamas nei partijų, nei 
tikėjimų. Bet mūsų mote
rėlėms nepatiko prakalbos. 
Jos sako, kad kalbėtojas 
klysta, ragindamas nesivar
žyti save gorsetais ar vi
sai nenešioti. “Jeigu taip 
męs darytume, tai nei ant 
gatvės negalėtume pasiro
dyti be gorsetų”. Antra, 
kalbėtojas sako: “Reikia vy
ti lauk iš stubos tuos bute
lius su degtine ir alum, ge- 
riaus nueiti pas savo tautie
tį ir ten vieną,kitą stiklą iš
sigerti”. Ot, čia tai mūsų 
merginos ir moterėlės pasi
juto labiausiai “apibrozy- 
tos” šitokiu pasakymu, nes 
“vyrams tai gerai, jie nueis 
ir išsigers, o męs kur gau
sime? !”

Per prakalbas prisirašė 
24 nauji nariai abiejų lyčių. 
Prieš pat “adventus” nutar
ta parengti šokiai su lekio- 
jančia krasa.

Kaip matosi, tai nauja 
draugijėlė “stibytys”„ visas 
kitas seniau gyvuojančias 
draugijas savo veikimu.

GREAT NECK, N. Y.
' 6 d. lapkričio buvo vaka
ras Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugystės. Sulošta vei
kalėlis “Žydas statinėj”. Ak-

WATERBURY, CONN.
Svetimu triūsu giriasi.

“Laisvės” N90 tilpo iš mū
sų miesto korespondencija, ’ 
kurioje p. Chepulis aprašo 
Lietuvių Laisvamanių 4 
kuopos vakarą ir pasako, 
kad kuopa turi didžiuotis, 
turėdama savo tarpe tokių 
gabių aktorių.

Jeigu taip rašytų pašali
nis, tai nieko nesakyčiau, 
bet kaip rašo p. Chepulis, 
kuris priguli prie Lietuvių 
Laisvamanių 4 kuopos, tai 
negalima nutylėti. Man ro
dosi p. Chepulis gerai žino, 
kad lošime veik visi gabes
nieji aktoriai buvo ne Lie
tuvių Laisvamanių kuopos 
nariai, bet Lietuvių Socija
listų Sąjungos 34 kuopos 
choro nariai. Taipgi daly
vavo ir pašalinių aktorių. 
Tokiu būdu ne L. L. 4 kuo
pa turi pasididžiuoti, bet L. 
S. S. 34 kuopos choras, kad 
turi gabių aktorių. Kores
pondentas pasigyrė visai 
svetimu triūsu.

Bobos Vaikas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerb. “Laisvės” Redakcija!

“Laisvės” N89 tilpo V. R. 
Delianio laiškas, kuriame 
jis man atsakydamas išplūs
ta Worcesterio socijalistus 
ir sykiu iš manęs reikalau
ja paaiškinimų, kur jis so- 
tCijalistus plūdęs.

Rodosi, nereikėtų nei aiš
kinti, o tik pasiskaityt gerb. 
Dclianiui savo laišką, tilpu
si “Laisvės” N89 ir tuomet 
suprastų, kad jis socijalis
tus išvadina bepročiais. Juk 
ten aiškiai pasakot, kad tie 
lietuviški socijalistai, ku
kiuos jūs pažįstate (išėmus 
keliatą), tai tikrai organi
zuoti beprotiški ligoniai.Bet 
jeigu jūs savo žodžiam ne
tikite ir tuomi savo išsireiš
kimu neužsiganėdinate, tai' 
dar priminsiu tas prakalbas, i 
kurios buvo paminėtos “L.” 
No. 66. Ar tamsta prisi
meni, kaip tuomet pasiel
gei? Ar atsimeni, kaip soci
jalistus varei laukan ir sa
kei: “Aš socijalistų nekvie
čiau”, nors plakatuose nie
ko nebuvo paminėta apie 
socijalistų “nekvietimą”.

Ar tamsta atsimeni, ką 
pasakei iš savo sakyklos? 
Ar nesakei panašiai:, “Jei
gu visi tokie socijalistai bū
tų, kaip lietuviški,tai ir dur- 
namių neužtektų.”

Kartą aš atėjau svetainę 
paimti, tai pats man sakei, 
kad socijalistai neduoda ra
mumo ir juos niekinai.

Tai ko jūs daugiau nori
te? Jeigu mano žodžiam

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pa

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas ant sumos 
neaugėčiau 800 markių (apie 625 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiš- 
kai ar rašykite laišką pas

Kalėdų DOVANOS
‘Laisvė” duos dovanas 

savo skaitytojams
DOVANOS NAUJIEMS SKAI

TYTOJAMS:
Kas užsirašys arba kitą prikalbins už

sirašyti “Laisvę” ant metų ir prisius mums
2 doleriu, tas gaus dovanų knygoms už 
75 centus.
DOVANOS SENIEMS SKAITYTOJAMS:

Kas užsimokės už sekančius metut 
$2.00, tas gaus dovanų knygoms už 50c.

Knygas pasirinkit iš šio surašo:
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių, kaina ..............
Moteriškė ir Meilė .......................................................
Raudonas Juokas ...........................................................
Darbo žmonių istorija ..................................................
Lietuva sušals ..............................................
Moterų padėjimas evangelijoj .....................................
Griuvėsiuose ......................................................................
šeimynos istorija ...........................................................
Kontrobandnikai .............................................................

” Galutinis k'iesų kovos tikslas .....................................
Lekcijos apie atskyrimo ženklus ...............................

20c. 
20c. 
35c. 
25c. 
20c. 
20c. 
15c. 
10c. 
20c. 
10c. 
10c.

“LAISVĖS” ADMIN.

nų draugystės, tai J. Besąs-į čius iš Philadelphia, Pa. 
paris nusiskundė, kad jį ap- Prakalbos labai nusisekė ir 

“L.” Reporteris ir; žmonės likosi užganėdinti, 
išduoti Žmonių buvo apie 300. Per- 

• traukomis dainavo “Živilės” 
choras.

Bet reikia paminėti, kad 
šiuom sykiu neapsiėjo ir be 

Susirinkime dalyvavo a-'triukšmo. Mat, prakalbų 
jjie 200 narių ir didžiuma'pirmininkas K. Benis pami- 
nubalsavo išduoti paliūdyji-, r.ėjo, kad kun. Mickevičius 
mą, nes visai nesuprato, kas pradėjo “Živilės” choro ne
išeis. Suprantama, paliūdy- apkęsti, živilietes išvadino 
jimą išduoti pavedė komite- paleistuvėmis ir draudė eiti 
tui." Komitetas gi visai ki- į prakalbas. Tą patį atkar- 
taip pasielgė: Besasparis tojo ir kalbėtojas, padary- 
parašė protestą, o komitetas damas savus išvedimus, nu- 
po tuom protestu pasirašė. | peikdamas šiandieninį kuni- 

Na, ir išėjo sufabrikuotas. gų biznį.
protestas. Dabar žmonės Pabaigus kalbėtojui kai-

šmeižė
prašė draugystės i 
paliūdyjimą, kad jis yra tei
singas žmogus, o su tuom 
paliūdyjimu jis žinosiąs, ką 
padaryti.

netikite, tai aš galėsiu ke-1 mano, kad tai ištikro Liet, bėti ir užklausus publikos, 
■ - - kurie Sūnų draugystė išnešė pro--gal kam kas neaišku, atsi-lias dešimtis rasti, 

mano žodžių teisingumą pa
tvirtins.

Jeigu turite tuos $500, tai 
meldžiu ateiti į L. S. S. 40 
kuopos susirinkimą ir ten 
męs pasikalbėsime, ar aš tei
singai parašiau, ar ne. Per 
laikraščius su Delianiu gin
čius vesti atsisakau.

Zanavykas.
Nuo red.— Šiame klausi

me ginčus užbaigiame.

stoja tūla moteris ir sako, 
kodėl kalbėtojas ir pirmi
ninkas nekaltai apšmeižęs 
kunigą Mickevičių. Girdi, 
jis niekados nešmeižęs “Ži
vilės” choro ir neagitavęs 
neiti prakalbų klausyti,, bet 
dar siuntęs ir Čia susirinkę • ••• •• •

Atsistojo K. A. Garmus, 
“Živilės” choro pirmininkė

GRAND RAPIDS, MICH.
Irgi “teisingas” pasiel

gimas.
“Laisvės” N86 tilpo p. ----

Besaspario neva protestas i^dclcheny, 
prieš “Laisvę” ir “Laisvės” Sumbury St.
Reporterį, būk “L.” Repor-! \rac!^ia 7 vai. vakare. ] di- 
teris neteisingas žinias pa- kiekvienas at-
duodąs, o “Laisvė” jo ati- (\r Jose dalyvauti, t. y., 
taisymo netalpinus. Besąs-, £‘auti balsą.
paris sako, būk jam išdavei Pirmos diskusijos bus_ 20 
paliūdyjimą Liet. Sūnų d. lapkričio. Geistina butų, 
draugystė, turinti apie 450 kad vietos lietuviai ^uo- 
narių, kad “Laisvė” nepri
imtų jokių šmeižimų be tam 
tikrų prirodymų. ■ Išeina, 
kad ir Liet. Sūnų draugystė 
protestavo prieš “Laisvę”. 
Bet čia, grynas melas. Da
lykas buvo štai kaip: kada

15 kuopa rengė viešas dis^ veiA\ Xisj A° 
kusi jas ir žmonių atsilanky 
davo gana skaitlingai. Su- . , ...
prantama, tokios diskusijos lr Padėjo ką tai pasakoti, 
atnešė nemažą naudą, per svetainėj pakilo toks 
tai ir šiemet L. S. S. 15 kuo-1 triukšmas,kad_ nieko negali- 
pa nutarė rengti viešas dis- Įlna buvo girdėti, v argais-ne- 
kusijas. Diskusijos atsibus 
kas mėnuo po 15 pirmam 

, F. Gudeliūno

• galais pirmininkui pavyko 
publiką nuraminti ir Gar
mus vėl pradėjo kalbėti. Ji 
patvirtino, kad Mickevičius 
jau nuo seniai šmeižia živi- 
iietes. Po to publika nuri
mo.

Paskui kalbėjo K. Pūras 
apie knygyno reikalus. Kal
ba buvo vidutiniška.

Reikia pažymėti, kad tūla 
ypata buvo nusinešus netoli 
avinyčios plakatus dalinti, 
tai piemuo pagriebė plaka
tus ir sudraskė. Dabar

31 d. spalių buvo prakal- žmogus džiaugiasi atlikęs 
bos Knygyno draugijos. į didvyrišką darbą.

buvo susirinkimas Liet. Su-1 Kalbėjo drg. J. Stasiulevi- Kuopietis. '>
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’Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALU-

' PIRK BIZNI!
Parsiduoda geras saliūnas 

vietoj, biznis gerai išdirbtas, 
apgyventa visokių tautų, bet 
giausia lietuvių ir ’enkų. Parsiduoda
pigiai. Kas norit turėti puikų biznį, 
nelaukit ilgai.

J. ALMONAITIS
288 Lafayette St., . ..Newark, N. J.

(85—94)
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Ponas dievas įsako šven tam 
giau dūšių į dangaus karalystę, 
prigreitint karės užbaigimą, nes 
turės kur dingt.

Klausimas: —
Brangus Orakule! Būk 

toks peras ir paekspleinyk 
man šią kvestiją.

Prieš dūšines arba zaduš- 
nas apie 700 mūsų miesto 
familijų sunešė kunigėliui 
po 25c., po 50c. ir net po 1 
dolerį, kad jis už tuos pini- j 
gus papoteriautų už dūšias 
tėvų, brolių ir seserų. Štai 
atėjo ir dūšines. Visi, ku
rie davėm kunigui pinigų, 
nuėjom į bažnyčią. Ir ar 
žinai, Orakule, kokį šposą 
kunigas mums iškirto! At
sistojęs pasakė, kad męs pa
tįs poteriautumėm už savo 
familijas, vienok pinigų ji
sai mums nesugrąžino. Tai 
pasakyk, Orakule, už ką ku
nigas tiek daug pačežino?

Parapi jonas.

Petrui nepeisti dau- 
Tokiu būdu jis mano 

užmuštųjų dūšios ne-

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Paryžius. Kunigų amba
sadorius Gabrys expresiniu 
orlaiviu atlekia į Ameriką, 
kad atkeršijus “Tėvynės” 
redaktoriui V. K. Račkaus
kui. Mat, šis neseniai pa
leido iš New Yorko nuodin
gą strielą, kuri nulėkė net 
į Paryžių ir sužeidė ambasa
doriui tą kišenių, kuriame 
stovėjo amerikiečių 
gai.

Atsakymas: —
Kunigas pačežino jums už i 

jūsų kvailumą. Priežodis! 
sako: durnių ir bažnyčioj 
muša. Taip buvo ir su ju- 
mfc.

Jeigu norit būti biskj ra-! 
zumnesniais ir suprasti ku
nigų šelmystes, tai nusipir-Į 
kit dėl savo smegenų mos-1 
ties. Ta mostis vadinasi 
“Laisvė”. “Kova” “Keleivis” 
ir “Naujienos”.

Baltimore, Md. Šio mies
to lietuviai yra labai išsi
gandę, tūli net priepuolius 
gavo. Mat čia nabašnykai 

! pradėjo keltis iš kapų. Štai 
I neseniai numiręs “Sopulys” 
pradėjo vaikščiot po stubas 
ir reikalaut pinigų. Jeigu 
greitu laiku dievas nepa
šauks jo atgal į kapus, tai 
jis daug iškados žmonėms 
padarys.

So. Boston, Mass. Keme
šio “Darbininkas-” užvis la
biausia rūpinasi savo kiše- 
nium. Dar nespėjo nei tam
siausiu parapijonų durniais 
padaryt, o jau pinigų prašo.

Žinotina Lietuviams!
KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 

VOKIEČIAIS.
per mano Banką galit siųst pinigus ir gromatųia savo giminėm 
ir pažįstatamiem į tas vietas, kurias užėmė vokiečiai. Tai
pogi siunčiu pinigus į VISAS DALIS SVIETO, ir RUSIJOS 
KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS NELAISVĖN ’ AUSTRIJOJ 
ar VOKIETIJOJ pagal pigiausią pinigų kursą. GVARANTUO- 
JU, kad pinigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI 
ant 4% metams nuo šimto. MANO BANKA RANDASI PO 
PRIEŽIŪRA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pi
nigai gvarantuojami per valdžią.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIšKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintas. 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
30 Grand Street, 155 Clinton Ave.
BOROUGH of BROOKLYN,NEW YORK, MASPETH,L.I.N.Y.

M m/ OI n NEREIKIA JIEŠKOTI :: r. 
|w| I I Iff VI II Dėlto, kad mes aorodotns Kaip lengvai išmokit an^lį 
|W| IĮ 1% IĮ Į || kalbą, aritmetiką Ir lietuviu kalbos gramatiką savo M 
■ ■ ■ muose lluosame laike, visi išmoksta. Nurodymai I

knyga DYKAI. |dok štampą. Adresas:

LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA. 2019 Le Moyno St. CHICAGO

NAUJAI atjdARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkaa nužeminimą' 
kainos ant trumpo laiko. P» 
siskubinkite įgyti šitą grama 
foną su 12 lietuviškų daim 
500 aditų, kaštuoja $12.M 
Gvarantuotas ant 10 metų, ši 
tą gramafoną siunčiame klek 
vienam su tiesa apžiūrejim* 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei 
gu nepatiktų, galite sugrąžint 
atgal. Reikalaudami, prisiųskl 
te $1.00, likusius užmokėsiu 
aplaikę tavorą. Pasitikime, ka< 
tuomi gramafonu būsite pilne 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
Orchard Street, Dep. D

NEW YORK, N. 'V

KIEKVIENAI MOT EREI ŽINOTI N A
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijalintau Moterišku Ligą.
E. 50th St„ New Y®rk

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai.Iki

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedėliomls pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męa Išti 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš 
kita mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
814 E. 50th St., NEW YORK,N.Y 

Kalbama lietuviškai.

7,000,000 AKRŲ DERLIN
GOS ŽEMĖS ANT 

PARDAVIMO.
Canadian Pacific Gelžkelio kompa

nija parduoda apsigyvenimui prireng
tas farmas ant išmokėjimo per 20 
metų. Įsitaisymui gaspadorystos: 
gyvulių, sėklos, žemdirbystės įran
kių ir tt. kompanija duoda apsigyve
nusiems iki $2000.000 paskolą, išmo
kama per 20 metų laiko.

Hohuer Accordion 
5C3 coupon.

Gent's Gohl filled 
Open K tee Watch 

750 coupons

Diamond Ring In 
Case. 44 100 kt. 
11300 coupons

Linksmi Laikai

Tos gražiausios Kalėdų dovanos už Žirą

Kuponus ir Baksuko Viršelius
Zira Baksuko viršeliai kiekvienas vertas pusę cento pi

nigais. Tie viršiukai turi pilną vertę prie gavimo dovanų

Pradek Taupyt 
Juos Tuojau

Relkalauk Katalogo Dovanų.
ZIRA DEPARTMENTAS

95 First Street, Jersey City, N.J.

10 CIGARETŲ KOR- 
KINIAIS GALAIS 

5 centai.
PINIGINIS KUPO-Ul$4

NAS KOŽNAM 
BAKSE.

Erncrson Phonograph 
500 coupons

P. Lorillard C'., Ine., 
New York.Cf.y 

ESTABLISH!.-.D 5L7GC

DAKTARAS

Matulaitis

Parsiduoda 
visur

Vienatine mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias neda
lias. Galima mokintis dieno
mis ir vakarais. Gvarantuoja- 
me, jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNA T’l0 N A L SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St., New York,N.Y.

419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.
Netoli didžiojo miesto knygyno.

Offiso valandos: nuo 10—12 valandai. 
“ " “ 7—9 v. vakare.

Šventadieniais nuo 10—4 v. po pietų.

į Akušerka
* Pabalau "i kurną Woman* Medlcail 
2) College, Baltimore, Md.
į Pasekmingai atlieka savo d arba prie 
•t gimdymo, taipgi suteikia visokia* rodąs ir 
jį pagclbą invairioac moterų ligone

« F. Stropiene,^"”“ '

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

Klausimas: —
Sei. Orakule, jeigu jau tu 

visiems duodi patarimus, tai 
duok ir man, nes aš dar pir
mą sykį tave baderiuoju.

Štai mano kvestiją:
Aš neseniai pasistačiau 

sau naują auzą ir, kad joje 
nesiveistų piktos dvasios, 
tai sumaniau ją pašventy!. 
Parsigabenau keturias sta- 
tinukes byro ir pora galio
nu viskės, pasikviečiau su- 
siedus ir pradėjom šventi
nimo ceremonijas. Pirmiau
sia apšventinom patys save, 
paskui duris ir langus. Vis
kas buvo gerai. Tik staiga 
pajutau pu-pu-pu-nu-pu... 
man per ausis ir aš kebe
riokšt stačia galva nuo pi- 
jazo. Paskui visos piktos 
dvejos pradėjo runyti iš 
mano auzos. Bėgdamos 
mane spardė ir mindžiojo.

JAUNĄJĄ LIETUVĄ”
su paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenės mėnraštį.
JAUNOJI LIETUVA” eina kas mėnuo didelio formato 48 pusi., 

spausdinama ant gražios paveikslų popieros.
. J A UNOJE LI I*. 1 UVOJ E” kiekviename numeryje spausdinama 

rinktinės dailiosios literatūros veikalų (eilių, apsakymėlių ir kt.) 
taipgi raštų ir straipsnių, kame gvildenama įvairus mokslo’ir visuo
menės gyvenimo klausimai.

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ” yra dar šie skyriai:
I. Mokslas ir pažanga; 11. Ruožai iš politikos ir visuomenės gy

venimo; III. Spauda ir gyveninio atbalsiai; IV. Sriovių ir partijų 
gyvenimas; V. Literatūros apžvalga; VI. Jaunimo Balsai; VU. 
Moksleivių keliai.

Kaina melams $3.00, pusei metų $1.50. Vienas numeris 25c. 
Meldžiame užsisakyti tuojau:

“JAUNOJI LIETUVA

Iš priežasties didelio atpigimo ne
judinamo turto (Real Estate) šiemet 
ypač dabar, yra didelė proga pasida
ryti pinigų. Nusipirk namą arba ke
lintą lotų Flushing, L. L, arba Cran- 
ford’e, N. J., pasiturinčių, švarių 
žmonių apgyventose, be žydijos mies
tuose, o netrukus atsiimsi keleriopus- 
pinigus. Taip Flushing’e, kaip ir 
Cranford’e nuosavybę galima pirkti 
labai pigiai arba ir ant išmokėjimo 
Cranford’e parsiduoda namai nuo 
$1500.00. Kelionė j Flushing’ą arba 
Cranford’ą bile diena—veltui.

Platesnes žinias suteikia
C. PILĖNAS

493 West 22nd St., New York, N. Y. 
Telefonas Chelsea 4275.

(87—95)

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų 

Tai vienatine lietuviška apticka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kanip. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So.Boston 21014 ir 21018.

Čia 
susirė- 

vaikinų 
smar-

įvyko 
tarp 

merginų. Po

Schenectady, N. Y. 
neseniai 
mimas 
ir 
kaus mūšio vaikinai liko iš
varyti iš pozicijų. Dabar 
kaip viena, taip ir antra pu
sė mobilizuoja visas spėkas. 
Merginų armija vadovauja 
ponia L. G., o vaikinų — A.

Netrukus įvyks antras 
susirėmimas.

Be žydo negali būti dūšia 
išganyta.

Kunigas: — Pasakyk 
man, vaikeli, be ko dūšia ne
gali būt išganyta?

Vaikas: — Be žydo.
Kunigas: — O kas tave iš

mokino taip negražiai kal
bėt?

Vaikas: — Papė taip sa
kė.

Kunigas (j tėvą): — Ko
dėl tu tain negražiai mokini 
savo vaiką?

Tėvas: — Jeigu kunigas 
nori žinot kodėl, tai klau- 

Vargais - negalais aš atsi-’syk: keli mėnesiai atgal aš 
kėliau ir, manydamas, kad nunešiau tamstai tris rub- 
jau stuboj piktų dvasių ne
liko, pradėjau maršuot į 
stubą. Bet kas tau! Ne
spėjau tarp durų pasirodyt, 
kain vėl gavau i muturzę. 
Parkritęs supratau, kad 
piktos dvasios dar nevisos

2257 W. 23 rd PI., Chicago, Ill,

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas mane 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę’ 
ar “Keleivį”ai 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę 
ninku”, 
“Lietuvą”, 
"Amerikos1

Lietuvį" ar “Sakę” arba knygų ver
tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs 
jienas”gausi dar vieną visai dykai 
metus laiko. Tai l|ūk pirmas prie 
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N.

Lietuv
ai 
ar

Šauti DYKAI dvi geras štokas 
ir Didelį Kataliogą visokių ma- 
aštukų ir kitokių visokių 

ų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 
ivo pilną ir aiškų adresą ir už 

6 centus stempų dž) uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štokas tau nusių- 
8im DYKAI. Adresuoki
JUOZAS J. SZLIKA8 

(MAGIKAS)
3261 S. HalstedSt. Chicago, III.

“INKVIZICIJA”.
Yra tai svarbi knyga. Joje telpa nevien inkvizi
cijos, bet ir katalikiškos tikybos istorija. Čia nu
rodyta visos baisenybės kryžuoėių kanų ir inkvi
zicijos laužų, siautusių Europoje per daugelį šimt
mečių ir tt., ir tt.

Knyga papuošta su daugeliu paveikslų. Kaina 
$1.00. Tą knygą galite gaut F. Milažauskio knygy

ne, adresuojant
F. MILAŠAUSKIS, 25 Second Street_________
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niriTTfi v rw a n n 1 v rimt A 0 geriausi muzikališki instrumentaiPIGUS IŠPARDAVIMAS. Amerikoje.
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji

mo pirm užmokėjimo pinigų.
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b

Vienas armonikas sn 21 klavišiu, 8 bal
sais. Kaina $8.00. Tokia armonika su 21 
klavišiu, 12 basų, su plieniniais balsais 

Kaina $12.00.
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Pasakyk, Orakule, kas 
reikia daryt, kad mano stu- 
boj neliktų nei vienos pik
tos dvasios? Zu-zu.

liūs ant mišių. Beskaitant 
pinigus pasirodė, kad prie 
triių rubliu trūksta trijų ka
peikų ir tamsta nepriėmei 
rinitu, Hepei atnešti tris 
rublius Ivgiai. Neturėda
mas ka daryt, nuėjau pas 
pažįstamą žydą paskolint 
trim kaneiku. Žvdas man 
davė tris kapeikas ir aš 
tuomet nunešiau tamstai 
lygiai tris rublius. Vadi-’ 
nnr.;, jeigu ne žvdas. tai ne
būčiau galėjęs užpirkti mi-

užkrėsti kokius nors no 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plitiki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas 16
I’rlejį gydymą, anksčiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsau- 
gtioti Jos. Užsakyketo iluostrota kny
gute jitsu prigenitą kalba:

'•TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašlta etiropos gar

singo specialisto, kuri
oje randa* Įvairios ži
ruos: 

Cražybo plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku Ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai 1 pen
kios savltls tureli gra
žius plaukus.-ŽIU plau
kai.—Barzda.—Ir dėka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoj® savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertl- 

krentl kiekviena, kad 
gyduoles CALVACUBA 
sutaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotea 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su. Jusu 
antrašu. Męs išslučc- 
mo kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėto že- 

Aeštoje savaite tnlau atspaustą kuponą Keaioje savana. Jr 8lu£jket6 sianden.
UNION LABORATORY, Box 645, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

• ūox 146, Union, N. Y.
Sluclu i dedamas 10 centu del apmo- 

liejinio kaštu porslutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus Jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Fasluskete sykiu kuponą s» 
iusu antrašu.)

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos 

mokintis be mokytojo (apda
ryta :................................... $1.00

Vaikų Draugas arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
be mokytojo ....................... 15c

Naujas Būdas mokintis ra
šyti be mokytojo ................  10c

Aritmetika mokinimuisi ro- 
kundų, su paveiks'ais (ap
daryta) ................................... 35c

COW n, s • 
r* o' 

Oro

Atsakymas: —
Jeigu keturi bertainukai i šias už tėvo dūšią, 

su dviem galionais nepagel
bėjo. tai narritrauk aštuo
nis bertainukus su ketu
riais balionais. Tik jau 
tuomet stubą pririšk prie 
savo kojos, nes piktos dva
sios bėgdamos kartais gali 
ir stubą su savim nusinešt.

Receptas dantų 
sknudėiimo.

Kad dantis nustotu skau
dėje. reikia naimt burnan 
vandens, atsisėst ant karš
to našaus ir ^o^ėt, kol van
duo burnoj užvirs

Viso $1.60
Kas atsius iškirpęs šita ap

garsinimą iš “Laisvės” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus vLas 4 
knygas 60c. pigiau.

P. MIKOLAINIS
Box 62. New York City
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Geriausia dvieilinė Viennos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorui ir ma-orni basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri p'icno bakai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų, išduoda malonų balsą.

KAINA 32 dol. Tokia pat armonika dviejų to
nų KAINA 25 do).

Visi užsakymai išsiunčiami ta pačia diena.Prieš išsiunčiant siuntinys 
rlausiais specijalistais—meistrais, todėl nei jokio susigadinimo negali atsitiktu 
truoto kataliogo, kuris siunčiamas dykai.

MQSCOW MUSIC CO.
Dept. M

6 ftrūnų balalaika, 
nechaniški koteliai, 7 
laponų, kaina $3.75. 
okia pat geresnio iš- 

lirbimo $4.50.
pertikrinamas ge- 
Reikalaukite illiua-

52 CANAL STREET. NEW YORK, N. Y



Laiškas iš Padovi- Aukos L. Š. F

nio, Kalv. pav St. Louis , Mo.
Šv. Kazimiero draugystė 

paaukavo iš savo iždo $10, 
x., --j kad papirkti dvejas dovanas
brolio iš Suvalkų gub., Kai- įr leisti ant išlaimėjimo. 
varijos pa?>gmino ir kai- Taip ir buvo padaryta; čia 
mo Padovinių. Jis rašo: norėčiau, idant gerbiamoij 

“Męs esame sveiki ir visi'“L.” redakcija patalpintų 
laikomės krūvoj, dar neišsi-1 draugų vardus ir pavardes, 
skirstėm, tik iš namų išbė-. kurie darbavosi pardavinė- 
gom. Dabar esame nuo na- darni tikietus.
mų labai toli — Riazaniaus . Z 
gubernijoj. Apsistojimo čius pardavė už $10.00; Pe- 
vietą (kambarį) turime vai- tras Kraupa—$5.40; Augus- 
dišką, bet maitinamės sa-1 tinas Stelmokavičius-$5.00; 
vais pinigais. Pakol kas Vladas Domaševičius—$5;

F. Montvila iš Utica, N. 
Y., gavo laišką nuo savo

. Drg. Antanas Tvaranavi-

dar turime ant maisto, bet Juozapas Klastai tis—$3.40; 
kaip neturėsime, tai nežinia .Juozapas Daujotas—$2.70;
kas bus. Savo namus aplei
dom gegužės mėn. Namai 
sudegė ir visas turtas sykiu 
žuvo... Per šį visą laiką ne-

Kazimieras Šavokaitis — 
$2.80; Antanas Paulauskas 
—$2.50; Petras Baltrušaitis 
—$1.60; Joną Lukošius —

galėjau tau nieko parašyti, Juozapas Prapuolianis
nes nebuvo tos dienos, kad 51.50; Konstantinas Štaras 
nebūtume verkę. Pagalinus j_$i.l0; Antanas Živaitis— 
ir vetos neturėjom kur pn- 70c.; Vincentas Staneliūnas 
siglausti. Per tris savaitesm n’" 1
tik granatomis džiaugėmės, 
kurios aplinkui i
nes per tą laiką buvom pa-. 3 
čioj ugny... Kiek baimės, s
kiek vargo prisiėjo iškentė- 5oč‘‘“Dovana’’ paskirta: '$5 
ti ir dar nežinom kuom tas vertgs žiedas jr 55.00 vertės 
viskas užsibaigs. Pas mus skrybėle; išlaimėjimas atsi
jai! nuo 18 metų paėmė į ka- lwvo 9 d spalio §. m. giedą 
numenę bet mūsų jaunes- išlaim6j0 draUgas Petras 
nysis brolis dar nepaimtas, pakrauskis skrybėlę išlai- 
Mat, pnes pat ėmimą j ka- mėjo drg. Jonas Lavanas iš 
numenę užėjo vokiečiai, tai (rFallon> nl. Taipgi drau. 
ta komisija, kun ėmė. nau- „aį, kurje pirko ir pardavi-

• ^*1*1 nėjo tikietukus užsitarnavo
jis pasiliko nepaimtas.. Da- petuviško širdingo ačiū, 
bar, atvažiavus į Rusiją,ne- Manau, kad draugai ir ant 
zjniat ar paims, . ar isliks. toliaus mūsų užmanymus 

remsite.
Vietinis Cent. Kasierius

70c.; Teofilis Stakauskas 
_ . -70c., Vi tautas Skinkis —

mus krito, 3qc>> Petras Makaravičius— 
• :3() c., Tadas Krisiunas 40c. 

. .... - Sykiu pristatyta man $45
. Dovana paskirta: $5

žinia, ar paims, ;
Parašyčiau daugiau, bet ne
žinau, ar pasielgs tave ir šis 
laiškas.

Sudiev.
Tavo brolis Antanas. Vladas Domaševičius.

Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerų gyduolių.

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Balsamas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tj, krupus ir koklius;), nuo 35 metą. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai jų rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems. Kainos 25c. ir 50c.
“AŠ turėjau baisų kosulj,“ rdšo Frank Vacha iš Eik 
River, Minn., “tai aš gavau butelį covera’s Balsaan 
for Lungs ir pirm, negu suvartojau visą butelį, kosu
liu visai prapuolė. Aš esu 
čiuosi gana sveikas.“

Gauk Severos gyduofn preparacijas 
pas savo aptiekininką.

Nepriimk kitokių. Jei jūsų ap- 
tiekinlnkas jų neturi, tai užsi- 

ordoriuok tioniog iš

W. F. SEVERĄ CO.,
mmr.’ twwymy siti? w w

63 metų amžiaus ir

Užkietėjimas, 
nias, jaknų trukditaiai, 
nerviškumas greitai

jau-

galvos 
alcaudėjl- 
gelia ir 

pagydomu.
Severn’s Liver Pills 

fSeveroa Plgulkos nuo kepeni] 1 
Vartok pagal nurodymui. 25c,

Cedar Rapids, lawa.

Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 

reikaluose.
Škotiečiai nori darbuoties 

išvien su L. D. L. D.
Drg. V. Kapsukas rašo L. 

D. L. D. pirmininkui, jog 
Škotijos draugų sutvertoji 
knygoms leisti draugija ma
no tarties su L. D. L. D., 
jeigu prisieis reikalas leisti 
svarbesnes knygas.

Galime tik pasidžiaugti 
šiuo škotiecių nutarimu.

Iš Rochesterio, N. Y., 
pranešama, kad tenykščiai 
draugai nori sutverti L. D. 
L.* D. kuopą. Jie prašo in
formacijų.

L. D. L. D. iždininkas J. 
Dainius suteikė tiems drau
gams informacijų.

HERRIN, ILL.
L. š. F. atskaitose įvyko 

klaidelė. Per vestuves Juo
džio su Rutkauskiene, Her
rin, Ill., suaukauta ne $8.50, 
bet $8.80. Tai bus įvykusi 
zecerio klaida, nes T. L. 
Dundulis prisiųstame pakvi
tavime taip-pat pažymi. 
$8.50.

Atitaisymą daro Jakštys.

BROOKLYN, N. Y.
Ona Bazariūtė gyvenanti 

po N1013 40th St., aukauja

Redakcija perdavė auką 
vietos komitetui Lietuvos 
Šelpimo Fondo.

“Keleivy” tilpo Norwoodo 
draugų straipsnis, kuriame

BALTIMORE, MD.
Vestuvėse Stanislovo 

Šiukštos su Agnieška But- 
roriūte surinkta aukų nu- 
kentėjusiems nuo karėb 
$7.80.

Bet kokiam fondui per. 
duoti pinigai? Męs nega 
vom kasieriaus paliūdyjimų

jie išrodinėja, kad L. D. L. I Jeigu , dar neperdąvėte pini 
D. galima priimti kiekvieną 84 niekam, , tai perduota 
darbininką. ..... .

Kasžin ar ir juozapiečius 
reikės kviesti mūsij draugi- 
jon? Gaila, kad tūli nor- 
woodieciai to neišmano. 
Jiems buvo laišku paaiškin
ta apie tai, o į “Keleivį” kas 
nors iš L. D. L. D. Centro 
pasiųs atsakymą.

Kuopos draugai tegul pa
sako draugui J. Pakarkliui, 
kad jis žiūrėtų daugiau dar
bo, o ne diskusijų. Mūsų 
draugija yra veikimo drau
gija. o ne diskusijų.

i sietuvos Šelpimo Fondui 
' darbininkiškam fondui.

Praneškit, tada galėsim 
pavardes pagarsint.

Ii

NEWARK, N. J.
Aukos, surinktos per pra 

kalbas 3 d. spalio D. L. K 
[Vytauto draugijos, kur kai 
Lėjo drgg. L. Prūseika,“Lai 
svės” redaktorius ir A. Žo 
lynas, vietinis.

Iš kalno atsiprašau ger 
biamųjų aukautojų, kai 

tain deni

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1916 metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo kas 
gali tokį išleistu Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletųsskyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: apysakos, eilės, straipsniai iš hlstorijos, hygienos, drau
gijinio gyvenimo ir tt. S.L.A, Kalendoriuje rasite straipsnius geriau
sių rašytojų amerikiečių.

“S.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato Ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumėt pas savo kningų agentus, tai reika
laukit tiesidg pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen
tams rabatas. Kreipkitės:

A. B. Strimaitis
307 W. 30-th St. - - New York, N. Y,

1408 Victorian St., Waukegan, Ill. 
Kasierius M. Kairaitis

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, Ill. 2. M. Rekis, 1329 
No. Jackson St., North Chicago, 111. 
Maršalka K. Navickas,

1420 Victorian St., Waukegan, Ill. 
Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 

dienį po 12-tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 

i sx rainėje, 10th gatvė,North Chicago, 
Ill.

LIETUVIŲ APŠVIETOS DRAUGI
JOS, BROOKLYN, N. Y., VIR

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas A. Petraška, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Finansų raštininkas A. Plečkaitis, 

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

Iždininkas B. Vaičekauskas, 
526 39th St., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA STUDIJA.
Lietuviška Muzikos

Konservatorija
395 >V. Broadway
So. Boston, Mass.

Inkorporuota 1915 m.
Prez.ir Direk.M. PETRAUSKAS

Muzikos mokslas prasideda 11 
spalių, 1915. Mokinamos visos 
bUKUn KlaslSkOS II1UZ1KOS.

IšdirbtaH biznis per 15 metų. Vieta 
apgyventa lietuviais ir lenkais.

Kreipkitės vpatiškai ar laišku.
A. B.

28 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

SERGANTIEJI!
Ar nustojote sveikatą iš priežasties ligos?

mas. Priežastis—laukėm
draugystės susirinkimo, kad 
sykiu išsiųsti ir pinigus L. 
Š. F., bet susirinkime nutar
ta palikti dar pas draugys
tės kasierių, kaip bus per
duotos visos L. Š. F. stam- 
pos, tada sykiu pasiųsti.

Aukautojų vardai: auka
vo po $1.00: Ona Vaičiūnu- 
kė, John Šeima, A. P.; po 50 
P. Bindokienė, K. Jonaitis, 
F. Kulis, G. Simanavičiūtė; 
po 25c.: J. A. Janušionis, Al. 
Janušioniutė, J. Jaruševičiū- 
tė, A. Povilaitis, J. Gaspa- 
raitis, A. Nikštaitis, J. Kaz
lauskas, A. Gasparaitis, J. 
Jodeška, P. Pačelknis, Mrs. 
Pranis, M. Žolynas, K. Kuz
mickas, M. Janušionis, Mrs. 
Dulinskiene, A. Plikaitis, A. 
Kvedaras, P. Miknaitis, F. 
Križenauskiūtė ir F. Dulin- 
skas; (25c. pavardė neužra
šyta). Sykiu $10.10. Smul
kių surinkta $1.30. Viso 
$11.40. Štampų parduota

DR V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER. ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

Box 566, Steger, Ill.
Vice-prezidentas W. Stoškus,

Box 435, Steger, Ill.
Protok. raštininkas J. Dambrauskas, 

364 L. Box, Steger, Ill.
Iždo raštininkas V. Malinauskai,

Box 517, Steger, Ill.
Iždininkas (kasierius) T. Šnekutis, 

Box 482, Steger, Ill. 
Knygyno raštininkas F. Striško, 

Box 566, Steger, III.
Knygyne Iždininkas J. Damidavlčia, 

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūns, p« pirmam 

kiekviena mėnesio nedė.Hoj, P. A. Ha- 
laievičians ivatMlnfj.

Diena 
užsiimi

Mylėtojui: muziką ir dainas, 8 lek
cijos lietuviškoj kalboj išsimokinimo 
(notų) “Gaidų” ant visokių instru
mentų, kad ir nėši matęs gaidų, iš
moksi be mokytojo, kuriam mokėtum 
50c už 1 lekciją. Knyga $1.50, par
duodu už $1.00. Adresuokit:

G A. BARONAS
McKees Rocks, Pa.

REIKALINGI AGENTAI.
Reikalaujame agentų Conn, valsti

joj dirbti prie insurance; turi mokėt 
[anglų kalbą ir rašybą. Mokame al
gos nuo $25.00 iki $50.00 kas savaitė.

A t’QlSoilVlt'A

J. R. GAYSON, Manager for Conn. 
647 Main Street, Hartford, Conn.

(89—97)

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. Čebanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsville, 

Pirm, pagelbininkas M. Ražokas,
Vandalia Box 160, Collinsville, 

Nutarimų Rašt. A,- Dzidolikas, 
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, 
Fin. Rašt. J. Baronas,

500 S. Clinton St., Collinsville, 
Iždininkas J. Willumat,

337 Central Ave., Collinsville, 
Organo užžiūrėtojas V. Raudonius

306 Strong Ave., Collinsville, Ill. 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison Ave., Collinsville, 
Illinois.

III.

III.

III.

III.

III.

DIDELĖS DOVANOS!
Kas užsirašys pas mane “Laisvę” 

ant metų ir prisius $2.25, tas gaus 
dovanų “šakę” ant čielo meto arba 
knygų “Laisves” išleistų už 75c. Tos 
dovanos bus duodama tik naujiems 
skaitytojams. Todėl, jei pats skaitai 
“Laisvę” prisikalbink kitą užsirašy
ti ir gausi dovanas. Pinigus siųskit 
šiuo adresu:

M. M. PURVENAS
Box 181, E. Arlington, Vt.

PRANEŠU TAUTIEČIAMS
r 11 - v--n* kad aš krajuj būdamas užsiimda-

9CE prakalbas UŽ $3.00 1 ir- vau taisymu laikrodžių — laikrodėlių 
ma buvo parduota UŽ $3.20, armonikų, skrypkų ir tt. Dabar no-

- - - ■ nu pradėt čia, Amerikoj. laigi jei
kam būtų reikalinga pataisyti arbaiekas dar parduoti už

Gerbiami aukautojai atleis 
man, jei kurių pavardės iš
kreiptos, nes buvo sunku su
tvarkyti neaiškiai su paišiu
ku parašytas. Taipgi kalbė
tojams,aukautojams ir abel- 
nai publikai varde lietuvių 
nukentėjusių nuo karės ir 
varde Vytauto draugijos ta
riu širdingą ačiū. ,

J. A. Janušionis, Sekr.

įpirkti iš minėtų daiktų, gausit tei- 
' singą patarnavimą. Rašykit ’aišką

ypatiškai ateikit.
P. M., o subatomis 

Adresas:
J. P. GERI B A, 

325j — 4th Avė. (ant 
MOLINE, ILL.

arba 
nuo 4
P. M.

Valandos: 
nuo l-mos

2 lubų),

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau tėvo Jono Kontenio, 

atvažiavo Amerikon apie 23 m. 
jai, palikdamas mane dar mažą ir 
kitus brolius. Per 3 metus čia gy
vendamas nieko apie jį nesužinojau. 
Paeina iš Kauno gub., šialių pav., 
Veikšnių miestelio. Taipgi pajieškau 
Ig. Kaminsko ir J. Navardausko, Tel- 
šiii pavieto, Tirkšlių miestelio. Pir
masis gyvena Brooklyn, N. Y., ant
rasis Springfield, Ill.

F. Kontenis
67 Hollis St., Worcester, Mass.

jis 
at-

Pajieškau Frano Delnicko, kuris 8 
November prasišalino nežinia kur, 
nuskriausdamas mane. Jis buvo at
važiavęs iš Westville, Ill., 3 menesiai 
atgal. Jis turi 21 m., vidutinio il
gio. Kas apie jį sužinosit, būkit taip 
geri man pranešti, aš duosiu $5.00 
dovanų.

V. Butėnas
19 Remson PI., Maspcth, L. I. N.Y.

“LAISVĖ” tik už $1.20!!!
Kuris užsirašys pas mano “Lais

vę” metams ir prisius $2.00, tas ap
turės dovanų knygų vertės 80 cen
tų. Rašykitės šiandien, nes neilgai 
bus duodamos tokios dovanos!

Kiekvienam atsišaukusiam prisiųsiu 
kataliogą, iš kurie galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų. Adresuokite.

J. P. CHUPAS
P. O. Box 330, Ansonia, Conn.

P. S.—Vietiniams ir seniems skai
tytojams tokios dovanos neduodamos. 
Rašydami įdėkit štampą dėl atsaky
mo.

K. MASALSKIS

paeina 
Raųdo- 
dvaro.

Pajieškau Kaz. Stangvi'os, 
iŠ Kauno gub., Kauno pav, 
nes valsčiaus, Pantvardžių 
Girdėjau, gyveno seniau Bridgeport©; 
jūsų brolis prisiuntė man laišką iš 
Vokietijos, randasi idabar nelaisvėj ir 
prašo jūsų antrašo ur pagelbos. Ga
lit susižinoti su savo, broliu Jonu per 
mane.

M. Kelayčiute, 
1267 E. 58th St., Cleveland, Ohio. 

(86—94)

MAGIC SCHOOL.
Ar nori būti magiku? Ar 

dirbti teatruose? Tai mokykis 
giją, yra lengva išmokti. Dykai 
ma lekcija ir magijos štuka, tik 
iųskite 25c. už prisiuntimo išlaidas. 
"Jausite didelį magijos kataliogą ir 
'aaiškinimą, kiek kainuos mokslas.

Su pirma magijos štuka ir lekci- 
a jau galėsi padaryti didelę nuosta

bą (stebuklus) tarp žmonių. Kitos 
moterįs mislys, kad tu turi velnią.

J. G. STANKUS,
42 Vine St., Montello, Mass.

(88—96)

Kada persišaldai

nori 
ma- 
pir- 
prl-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, ROCKFORD, ILL., 

VIRŠININKŲ VARDAI IR 
ANTRAŠAI.

Pirmininkas P. G. Aleksinas, • 
1436 —7th Avė. 

Vice-pirmininkas F, RaškrwiČius,
539 Island Ave. 

Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtfi 
622 So. Hulin St. 

Finansų raštininkas J. Stružas,
1125—8th St. 

Iždininkas St. Buzinskis,
539 Island Ave. 

Kasos Globėjai:
M. Geruliūtė,

1109 S. Winnebago St. 
Ona Savrasevičiūtė,

639 Island Ave. 
Maršalka A. Nevcrauckas,

411 So. Church St.

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

RIŲ ADRESAI: /
pirmininkas P. Liepus, 
Magazine St., Carnegie, Pa. 
Sekretorius J. Mažiukna,

Centro
226

Centro
1111 Market St.,N.S. Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varašis,
12 and Carson Sts.,S.S. Pittsburgh,Pa 

Turtų Kontrolės Komisija:
J. Gataveckas,

109 Cross St., Carnegie,
M. Urlakis,

231 Forbes St., Pittsburgh,
P. Samulionis,

Box 63, McKees Rocks,
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 
Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.

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

3 kuopos, J. Galdinas, P. O. Box
118, Laupurex, Pa.

4 kuopos, Ig. Rasinskas, 2104 
Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P.Pctrauskas, Post office, 
Cuddy, Pa.6 - - -

P?

Pa.
Pa.

7

kuopos—J. Pūkas,
Box Lock 476 Export, Pa. 

kuopos, S. Kirmius,
2220 Tustin St., Pittsburgh,Pa. 

kuopos A. J. Normunas.B
2317 Cherry All., S.S. PitteburghJ’a.

K. MASALSKIS
Gerai žinomas Rockfordiečiams, su
taiko geriausią lietuvių orkestrą 
Rockforde, grajina visokiuose susi
rinkimuose, veselijose ir kituose pa
silinksminimuose. Reikalaudami lie
tuvių muzikantų, visados ras'te gerą 
patarnavimą.
105 Knowelton St., Rockford, Ill.

Old Phone 1171

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S.* * 
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne St. 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange St. 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jeune St. 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

818 Jenne St. 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne St. 
iždo globėjai:^ J. Sukelia, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sūdžia A. Bubelis, 813 Quince 
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 

Caledonia St. ir J. Jurevičia, 
Main St.

St.
801
152

DRAUGUOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS

ANSONIA, CONN., VIRŠI
NINKŲ ADRESAI. I LIETUVIŲ KELIONEI PASELPOS

Pirmininkas A. Muroika, DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS
103 Liberty St., Ansonia, Conn. IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Vice-pirmininkas W. Ulles, Centro Valdyba:
223 N. Stato St., Ansonia, Conn. Į Pirmininkai J. Skirmontai,

Nut. Raštininkas J. G. Vaitkevičius, 72 Hudion Ava., Brooklyn, N. Y.
P. O. Box 128, Ansonia, Conn. S. Karvelis, 111 Ainslij St.,

Finansų Raštininkas J. P. čiupas, Brooklyn, N. Y.
Conn. Į Iždininkai J Butkevičia,

88 So. 2-nd St., Brooklyn, N. Y.
Kaopų Sekretorių adrcaai:

. kuopoi Brooklyn* — L. Dovaikii, 
Conn. I 140 Metropolitan Ave. Brooklyn,

2 kuopos Brooklyn* — V. Vitk*vičia,
29 Hudson Brooklyn, N. Y.

P. O. Box 230, Ansonia, 
Iždininkas J. Mockaitis,

P. O. Box 128, Ansonia, 
Knygius S. Tiškevičius,

P. O. Box 149, Ansonia, 
Knyg. pagolb. A. Jakštys,

103 Liberty St., Ansonia, 
Knyg. Rašt. P. Ragaišis,

113 N. Main St., Ansonia,

Conn.

Conn.
Conn.

įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 
D-ro Rlchter’lo

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 60o. buteliuką* vlsoio nptiekoie &rbft 
stačiai nuo

P. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Strict, Nsw York, N. Y.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL. 

Valdybos vardai ir adresai:
Pirm, J. Bastis
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan, Ill.
Pirm, pagelb. M. Ambraziūnas

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill.
Protokolų sekr. St. Deikus.

721 Cummings Ave., Waukegan, Ill, 
Fin. sekr. V, Rudzinskas

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

51 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas A. Buzas, , 

850 Grand St., Brook1 yn, N. W.
Finansų raštininkas K. Kriaučiūnas.

18 Stagg St, Brooklyn, N. Y. 
Iždininkas P. Patašius,

94 S. 1st St., Brooklyn, N. Y.

po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių. 

Persistatykito sau, kiek aš išgy- 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas jkirčjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specijalistą
DR. LEONARD LANDES

Jis jums be pinigų patars, ką da
ryti, kad išgelbėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas u didžiausiomis pa
sekmėm^, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktarai turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10

'X> Fį . i_ANtn>S' 
lųo £45T

vai. ryto iki 4 po pietų.
140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.)

Naujausi = Lietuvišk

Columbia
Rekordai

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
Galima gauti pas

J. GIRDĖS
103 Grand St., Brooklyn, N.Y

2839.
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ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
Ka* bbBATUS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijoi Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maršaa. Princo Vaiskava 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų GvardiJ** 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
Į SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kap*’i>.
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Marša*. Republikonų Gvardija* 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRIALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ 
Kapelija. 
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTĖ ir__________
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ.
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcai. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka.
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcai.
MANO MIELAS. Polka.

NUSILEIDO ir MARSAS. Princo Vale kava

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

i —5 nnv,
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 

fee laimė ir. turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 

Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
jŠ PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
W kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 

apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
V pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir huno siL 

pnybių.
SC LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 

išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie-
jr žiausių ir geriausių gydančių L.edikainentų ir labai pasek- 
fen nungat gydančių įvairias ligai —
ęę delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;
J. Kraujo Valytojas.................... 1
j 1 Gyvasties Ralsamas.................

Nervų Stiprintojas. .. .50c. ir
Vaistas del Vidurių.. .50c. ir

\V/ Kraujo Stiprintojas.................
t/rr^ Nuo kosulio.................. 25c. ir
llll'Ht Is'10 skaudėjimo 25c. 
B Į 1 Skilvinės proikos..........10c. ir
I I j Pigulkos del kepenų...............
I I Į Blakių naikintojas...................
mmilllll Del išvarymo soliterio...........

Anatarinas plovimui......... .
Nuo kojų prakaitavimo..... 
Gydanti mostis........
Ąntiseptiškas muilas 
Gumbo lašai...........

Specljališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejo* Devynlero* tie.
tfaippat ii Lietuvos pargabentos visokios Hetuvlikos gydančios iolta, šaknj* k t. ic CrtftO j 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. f
iW“Reikalaukit® prisiuntimo katalogo *u musų gyduolių aprašytmfo’vŽJ f

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam® 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje

Plig* jtam* brangi yra jūsų sveikata, tai tuojau* reikalaukite gyduolitk r*4yd»ue 
atsilankydami į Li^tuviikį Aptitką.

VINCAS J. DAUNORA, ApUM-.
US# Bedford Avenue .«mru N«n> *Broo*!^ &

fl.OO 
.75 

1.00 
1.00 
.50 
.50

. M 
1.00 
.25

s.oo 
. .25 

.25 
, .50 
. ^25

50c. iGJ.OO

Tarpe kitų aptickos san- 
<

Nuo galvos skaudčjlmo.lOc. ir tB 
Nuo kojų nuospaudų, ,10c. ir 
Nuo dantų gėrimo..............
Nuo peršalimo.................
Plaukų stiprintojas... .25c. 
I.inimentas arba Expelled*. 
Nuo 
Nuo _________
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio.......... .
Nuo kirmėlių...... < 
Antisepliška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaiktj 
Proško* del dantų. 
Karpų naikintojas..

niaukų šilimo..............
Reumatittno......... 50c.
lytiškų ligų..........5Oc.

kirmėlių.......................

.ss 
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.SS 

.M 

.SS 

.M
1 00 
1.00 

.60 
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10c. ir tt
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Ir



M.

a. a. J. DOVIDAITIS. w

Draugija jau

Nesutikimai pasi-

A. SHRUPSK1

20

atsišaukti laišku

73 Grand St, Brooklyn.

Komitetas.

st.269

M

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

Geram žmogui gera proga.
M. COHEN

Berry St., Cor. So. 1st 
BROOKLYN, N. Y.

(91—93)

DAILĖS IR MUZIKOS DRAUGIJA 
“HARMONIJA”

apie 1200.

ra

83 N. 6th Street 
[rK<3ISTERIo1

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

Nuo
Nuo 
Nuo
270 BERRY ST., BROOKLYN, N. Y

K.
Elizabeth, N. J. 

(92—95)

JO

so

hmbgmbmh

k*

Turime visokių geležinių, brėži
nių ir medinių lovų, įvairių 
kainų.

Pristatom Daiktus į visus aplinkinius miestelius ir pamiesčius, nes dė 
tos priežasties užlaikom vežimą ir arklius. Parduodam 

Kuopigiausiai dėl reputacijos ir kad gaut kos- 
tumierius čionai. Pardavimo si

stema tokia, kad pigiau 
ir daugiau, negu bran

giau ir mažiau.

10
■9 !

VIETINI? C TlNIOC 1 °- stalgeičiūtė—koatą, ver- VlElllNEd £11X1UO< tės $5.00; M. Balčiūniūtė — 
?, vertės $5.00; O. Jakimavi-

6 d. lapkričio tapo palai- stovylą, vertės $5.00 p _ _ . f. r . )ir lempą, vert. $1.00; J. Z. 
/Jakimavičienė—2 špilkas,
vertės 50 c.; S. Pavalkis — 

jBandjo, vertės $4.00; A. Po- 
|cukienė—overkoatą; S. Zu- 

i — atramentinę 
(plunksną, vertės $1.00; G. 
Benson, 328 Bedford Ave., 
tuziną paveikslų, vertės $5; 
M. Kiehas, 227 Bedford avė., 
12 paveikslų, vertės $5.00; 
J. Deveikiūtė — overkoatą, 
vertės $7.00; A. Sirgiclas — 
veidrodį, vertės $5.00.

V. A. Zaperiackas.

dotas a. a. J. Dovidaitis, ku
ris išsirgo 8 dienas. Velionis 
turėjo 31 metą. Lietuvoj pa
liko tėvelius, o Čionais du sa-' - - - - 
vo brolius. L .x.

Laidotuvėse dalyvavo di-1 ^vicius
delis žmonių skaičius. Ant 
kapų gražią prakalbą pasa
kė drg. D. Klinga. Prakal
ba visus sugraudino.

Dalyvavęs.

Lietuvių Kelionės Draugija.
Lietuvių Kelionės Draugi

ja, kaip mums praneša, pra
deda vis labiau kilti narių 
skaičium.
sutvarkė savo vidurinį gy
vavimą.
baigė. Dabar per kiekvieną 
mitingą prisirašo didelis na
rių skaičius.

St. Michelsonas atvažiuoja į 
Brooklyn ą.

Pabaigoj šio mėnesio drg. 
St. Michelsonas lankysis 
Brooklyne ir apielinkėse.

27 d. lapkričio bus didelės 
prakalbos L. S. S. 19 kuo
pos Tautiškame Name. Kal
būs drg. St. Michelsonas.

28 d. lapkričio Tautiška
me Name Michelsonas skai
tys paskaitą.

Geistina būtų, kad vietos 
lietuviai ir apielinkių lietu
viai skaitlingai atsilankytų.

' Puikus balius.
Lietuvių Gimnastikos kliu- 

Lo balius pereitą subatą tu
rėjo puikiausią pasisekimą. 
Žmonių buvo ‘ 
Tvarka buvo puikiausia. 
Kliubas turės daugiau nei 
200 dolerių pelno.

Plačiau apie balių bus ki
tame “Laisvės” num.

Reporteris.

Pirmu kartu statys scenon

OPERĄ
‘VELNIAS IŠRADĖJAS”

TRAD® MARK

SCHWARTZ

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS S A LIŪ
NAS VISAME SO. 

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

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

312—344 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos

Tel. 885 Greenpoint.

BROOKLYNO BIZNIERIAI

M.^V. FURNITURE Co. I
Maliauskas & Vidžiūnas, Props.

Užsimokės kiekveinam ateit, ir persi tikrint 
apie gerumą mūsų fornišių, ir apie žemą kainą. 
NIEKO ANT RANKOS, $1 ANT SAVAITES.
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Pranešimai.
20 d. lapkričio bus iškil-1 

mingas balius šv. Kazimiero 
draugystės Tautiškame Na
me, i01—103 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Geistina būtų, kad vietos 
ir apielinkių lietuviai ko- 
skaitlingiausiai atsilankytų 
į mūsų iškilmingą balių, nes 
tai bus ne paprastas balius, 
bet jubilėjinis, t. y., paminė
jimas 40 metų gyvavimo šv. 
Kazimiero draugystės. Kas 
atsilankys į šį balių, tas bus 
pilnai užganėdintas.

18 d. lapkričio bus dideles 
prakalbos Liet. Kel. Pašel- 
pos draugijos A. V. Pacaus- 
ko svetainėj, 88 Grand St., 
Maspeth, L. I. N. Y. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kal
bės J. Neviackas.

Visus vietos ir apielinkių 
lietuvius kviečiame atsilan
kyti.

Dar prie gaisro ant N. 6th 
Street

Diamond saldainių dirb
tuvės darbininkės liūdyja, 
kad jau jų dirbtuvėj pėtny- 
čioj buvo iškilęs gaisras, bet 
jį užgesino patįs darbinin
kai. Dabar tyrinėjimo ko
misija užsiėmė nauju tyri
nėjimu, t. y., iš kokios prie
žasties pėtnyčioj kilo gais
ras. Ar tas komisijai pa
vyks ištirti, tai sunku pasa
kyti.

Gavo apsivedimo laisnius. 
. S. Volpinskas su F. Pata- 

šinskiūte, G. Kisieliūnas su' 
A. Petraičiūte ir A. Gaižau
skas su N. Bieliauskiūte.

PARAŠĖ P. BUKŠNAITIS 
Muziką sukomponavo 

MIKAS PETRAUSKAS 
lošime dalyvauja visi įžymesnieji 

Aktoriai-Dainininkai.
ATSIBUS SUBATOJE

LAPKRIČIO (NOV.) 1915
McCADDIN HALL

Berry, tarpe So. 2-ros ir 3-čios gat. 
BROOKLYN, N. Y.

Durys atdaros 7:15, pradžia lošimo 
8:15 vai. vakare.

Tikietai: 25, 50, 75c ir $1.00 
Box $1.50

PO PERSTATYMUI BUS ŠOKIAI 
Tikietus galima gauti dabar “Vie

nybes” Lietuvninkų Ofise, 120 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

EXTRA PARSIDUODA
Saliūnas lietuvių ir lerkų apgyventoj 
vietoj už mažą kainą. Biznis išdirb
tas per 40 metų, gera proga geram 
žmogui. Meldžiu 
arba ypatiŠkai.

W.
214 First St.,

IŠSIRANDAVOJA NAMAS.
Išsirandavoja namas labai gražioj 

ir tinkamoj vietoj po num. 105 So. 
4th St. Klauskite pas

J. BUCHINSKĄ
105 S«. 4th St., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGA.
Reikalingi molderiai prie benčiaus 

darbo, taipgi mašinistų ir šiaip dar
bininkų. Jokios periškados nėra. Ge
ra alga. s

SANITARY CO. OF AMERICA. 
LINFIELD, PA.

(91—92)

PARSIDUODA FARMA
40 akrų žemės namas, kūtis ir šul

nio, parduodu už $800 iškalno reikia 
įmokėti $400, o likusieji ant išmokes- 
čio, norėdami įgyti minėtą farmą, 
šaukitės šiuo adresu:

H. R. KRAUS
GLIDDEN, WIS.

(91—94)

PARSIDUODA
Parsiduoda groserštoris lietuviais 

ir lenkais apgyventoje vietoje. Savi
ninkas parduoda dėl to, kad negali 
susikalbėti minėtų žmonių kalba. 
Viskas puikiai įrengta ir biznis įdirb
tas.

AUKOS FeRAMS.
M. Vaitekūnas—laikrodį, 

vertės $1.35, britvą—$1.00 ir > 
knygutę “Kodėl aš netikiu į 
dievą”; Wm. Dziubim —25 
c.; J. Horne—$1.00; N. La- 
kenoviez — 25c.; A. Kund
rotas—bonką vyno ir bon- 
ką degtinės, vertės $2.00; 
Spurga—“Aisopo pasakas”, 
vertės $1.25; M. Švegždienė
—paduškutę, vertės $1.00; Kį

NEWARK0
AKUSERKA

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

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

319 Walnut St., NEWARK,N.J.
rr 1 r 8052 ,Telefonas Market

61 S. 2nd st., Brooklyn.

BEVEIK DYKAI
Drūčiausias laik
rodėlis, vyriško 
ar moteriško sai- 
zo, tikru auksu 
‘Gold Filled’, ver

vias $20.00, ga
per išdir-

metų, labai gra
žiai graviruotas. 
Bus pasiųstas

kožnam su tiesa
siųs savo tikrą adresą. Firma del pa
garsinimo savo laikrodėlių, atiduoda 
dabar beveik dykai. Jei patiks laikro
dėlis, užmokėsi agentui $5.65c ir už 
persiuntimą. Jei nepatiks, nemokėk 
nei centą. Rašyk tuojaus štai kaip:

Imperial Credit Co. Sales D 
Box 2526, PHILADELPHIA, PA.

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J.
SPECUALISTAS 

PLAUČIŲ 
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 po pl«t

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, kad 
visi biznieriai 
savo biznį gi
ria. Cigaras, 
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

tai nereikia gir-draugai 
Žinoma,

kaip 
tis.

kalba, 
vieta atsakanti dė’ pa

keleivingų. Kambariai u visais pa- 
rankumais. Prašau kreiptis į tą vie
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkaa
291 Wythe Ave., Corn. So.1st St. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Greenpoint 279

Kada tu gimei?

Prisiysk savo adresa ir kokiam 
menesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivestų kaip auginti 
kūdikius pagal ju menesio planeta. 
Planetos claigte dėl vyry ir motery, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.

Užlaikau Gramofonus
SU Ul’TUVIŠKO/VUS DAINOMIS REKORDAS PREKIUOJA 75c.

Puikiausia Concertinis 
armonikas su 76 raktais 
ir 104. Kainos labai pri
einamos $50, $75, $85, 
$100, $125 ir augščiau.

Reikalaudami prisiųskit 
kokios kainos norite. Ge
riausio išdirbinio. Tokia 
kaina parsiduos bėgyje 60 
dienų, vėliaus bus bran
gesnės. Todėl pasisku
binkite nusipirkt prieš 
šventes gerą muzikališką 
instrumentą

1’žsnkynnis ir užklausynitis* (siųskite:W. Š. WAIDELIS, 112 GRAND STREET,
BROOKLYN, N. V.

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubams! 
Išdirbu visokias

KOKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IR ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, šermenims ir 
tt. Darau visokius Medalius ir vi
sokias antspaudas draugystėms

Ant kiekvieno pareikalavimo pri- 
siunčiu sampelius.

A. SIRUPAS
Novelty Manufacturer

123 Ferry St., Dept. L. Newark, N.J.

AR NORI

109 GRAND ST

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pas
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanus alus 
gardi arielka, 
elius, visokis 
vynas, kvepen- 
H cigarai ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
atsakančios 

vietos,o būsite 
ažganėdinti. 
Palei Wythe 
Ave.

UŽGANĖDINTAS
Geru patai

symu!

G vara lituo
tas ant

20 metų!
Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 

Užplombavimas 50c ir augščiau.
Išvalymas  ................................... 50c
Užploinbavimas auksu .............  $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR
307 Bedford Ave., Tarpe 2-ros ir 

l-mos gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

LIETUVIŠKA

APT1EKA
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 
visokių l'gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS? 

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Šiuomi pranešu, kad gavome daugybę žieminių daiktų, reikalin

giausių šiam sezonui. Pirkdami daug tavoro ant syk dėl dviejų 
aptiekų, galime parduoti lietuviams daug pigiau, negu kituose mies

tuose. Pas mus randasi šitokių vaistų:
1) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo ir dėl įtrynimo 

skaudamų vietų. Bonka 25 ir50c.
2) Tikra Lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c.
3) ŽUVIES TAUKAI, šviežiai gauti, reikalingi dėl įvairių ligų 

žiemos laike.
4) JVAIRŲS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO plaukų ir TONIC’AS.

5) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, per- 
fumos ir visokių CREAM’U dėl veidų.

6) Įvairiausių mosčių dėl veidų, kurios nugydo visokius spuogus 
ir padaro daug švelnesnį veidą.

7) BITTER TONIC, vartojamas dėl vidurių. Bonka 50c. Krau- 
Valytojas — bonka $1.00.

Mūsų aptiekoje dirba gerai išsilavinę aptiekininkai, kurie sutai- 
receptus kuoatsargiausiai ir geriausiai lietuviškas ir amerikoniš

kas gyduoles.
Mūsų aptiekose kalbama LIETUVIŠKAI, rusiškai ir lenkiškai.
Todėl kviečiame atsilankyti kiekviename reikale. Visas persiun

timo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, galima siųsti pinigais 
arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuvisk as Apliekorius
110 So. 2nd Street, kampas Union Avė

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St.,, Brooklyn, N. Y.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. Pas mane ta- 
voras geras ir kainos žemos.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

EXTRA
PARDAVIMAS.
Williamsburg-Brooklyn, N. Y.

Puikus namas 8 familijoms po 4 
kambarius, bekauzės an f’oro, lotas 
25x40, randos neša $900.00 ant metų, 
įmokėt reikia $1,200, kaštuoja $6,500.

Puikus mūrinis namas 2 famili- 
jom ant 2 florų, 7 kambariai, su 
maudinėmis, kaštuoja $2,000, įmokė
ti reikia $500.

Parduodame visokius namus, lotus, 
farmas, dirbtuves ir krautuves.

Jeigu kas gyvendamas kokioj nors 
vailstijoj ir susižeistų,meldžiu kreiptis 
pas mane kuogreičiausia, o busite ap
rūpinti kuoteisingiausiai su geriau
siais advokatais.

Musų kompanija parduoda geriau
sių mainų angb's už žemiausią kai
ną nuo $5.50 iki $7.00 ir už tą pačią 
kainą pristatome į vietą ir sunešame.

Su pagarba
B. A. ZINIS, 

REAL ESTATE AM) INSURANCE 
131 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Macys & Marcin
FURNITURE CO

Viskas, ką mes parduodam, gvarantuota 
TAS turi suteikti pilną užsigančdinimą

Teipgi duodama ant išmokesčio, ant lengviausio termino, mo
kant po $2.00 ar $1 00 (kiek kas išgali) į savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt kelis ruimus nauju forniču.

i

Turime po tris kavalkus “Libra
ry setų” išmušti genuine Spanish 
skūra, visokių kainų.

KUO $20.00
ir augščiau

Viską, ką mes sakom tai ir 
darom; jus teiskit persitikrinę.

Taipgi visokių fliušinių setų po 
penkis kavalkus ir po keturis, ma- 
gagony medžio tremai.

Saidbordžių, dreserių, 
kamodžių, su įvairiais iš
mušimais.

įvairių stalų, salat Oak medžio, iš
leidžiamų, su 3 lentom’s. Taipgi vi
sokių kuknios stalų del pasirinkimo, 
nuo $5.00 ir aukščiau.

198 = 200 Grand Street
TARPE DRIGGS AVE. ir BEDFORD AVE., 
Telephone 2372 Greenpoint SALE

BROOKLYN, N.Y.
COMEDY” TEATRO




