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Iš Amerikos 
Padanges 

KRIAUČIŲ KONVENCIJA
Delegatas P. Mačys “Lais

vei” praneša iš Nashville, 
Tennessee, kur dabar atsibū
na visuotinas suvažiavimas 
United Garment Workers of 
America:

“Delegatų skaičius nėra 
dar žinomas, nes iš visur pri- 
būna vis naujų. Lietuvių 
delegatų yra tik keturi: iš 
< hicagos A. Čekaitis ir P. 
Galskis (lokalas 269); iš Bo
stono Jut Slivkovski (didelis 
atžagareivis ir kapitalistiš
kų partijų šalininkas, socija- 
listų priešas.—“Laisvės” re
dakcijos prierašas); iš 
Brooklyno P. Mačys.

Didžiuma delegatų yra 
priešingi T. A. Rickertui 
(prezidentui) ir generališ- 
kai valdybai už 1912 m. ge- 
nerališką streiką”.

Iš iškarpų dienraščio “The 
Nashville American” męs 
matome, kad delegatus nori 
labai maloniai priimt. Po
sėdžiai atsibus valstijos rui
me. Iš atskaitų paaiškėjo, 
iog unija turinti 85,000 na
riu.

Delegatai yra smarkiai 
priešingi vaiki] darbui dirb
tuvėse.

Prie prezidento rinkimų.
Ir vėl iš Washingtono atė

jo užtikrinimas, kad prezi
dentas Wilsonas “runys” 
1916 metais ant prezidento.

Milwaukee tikimasi išrinkti 
V. Berger i.

M i 1 waukees soc i j al is tai 
jau pradėjo kompaniją su 
tikslu išrinkti V. Bergeri 
kongresą n.

New Yorko socijalistai iš 
12 distriktų tikisi pasiųsti M. 
Londoną.

i

Misijonierių suvažiavimas.
Detroite atsibūna dabar 

m isi j o n ie r ių šuva ži a v i mas. 
Suvažiavo jų arti 300. Visi 
jie skundžiasi, kad Europos 
karė baisiai blogai atsiliepė 
ant misijonierių darbo. Dau
gely šalių, ypač Afrikoj, mi
sijos turės visiškai liauties 
veikusios.

Mat vadinami “pagonai” 
dabar klausia: “Kas nauda 
iš krikščionijos, jeigu krikš
čioniškos tautos taip sker
džia viena kitą”.

Mūsų teisėjai.
NewYorke buvo susirinki

mas 39 teisėjų. Jie svarstė 
?pie tai, ar negalima būtų 
pagelbėti tiems vargdie
niams, kuriuos išmeta iš bū
tų, kadangi jie negali užsi
mokėti randos. Tokių žmo
nių kas mėnesis būna tūks
tančiai.

Teisėjai nutarė, kad jie 
niekuo negali pagelbėti. Mat, 
nuosavybė esanti šventa ir 
gaspadoriai gali daryt su 
burdijigieriais, ką tik nori.

Prašo pagelbos.
Turkijos valdžia laukia iš 

Amerikos pagelbos Konlo 
provincijai, kuri baisiai nu
kentėjo nuo žemės drebėji
mo. Tenais žuvo 5,000 žmo
nių.

Ypatinga konferencija.
Wellesley Hills, Mass.— 

šitame miestely atsivėrė 
konferencija fabrikantų, ku
rie nori įvesti savo fabrikuo
se principą dalinimosi pelnu 
su darbininkais. Mat, Det
roito Fordo pavyzdys jiems 
visiems akis apmuilino.

Vokiečiams šią savaitę 
nepaprastai sekasi.
Užėmusi Antwerpeną, vo

kiečių kariumene šuoliais ei
na pirmyn. Londone gauta 
žinia, jog ir puikusis Belgi
jos kurortas Ostende, pačia
me pamary, jau užimtas vo
kiečiais.

Vokiečiai jau paėmė ir 
Ghentą, Belgijoj. Belgai dar 
norėjo pasipriešint vokie
čiams, bet vokiečių buvo 
daug daugiau ir Ghentas pa
sidavė.

Visos vokiečių spėkos iš 
Brusselio ir Antwerpeno 
traukia į vakarus, linkui 
kanalo, tai yra, linkui Angli
jos. •

Dabar vokiečių obalsis:“po 
Ar.twerpenui — Londonas!”

Vokiečiams pavyko atmu
šti nuo francūzų miestą Lil
le, visai netoli Belgijos pa
kraščio.

Rusijoj gi vokiečiai yra 
užėmę pusę Lenkijos, tai yra 
penkias gubernijas ir ruo
šiasi užimt Varšavą.

šią savaitę vokiečiams pa
vyko paskandyt Baltijos jū
roje rusų karės laivą Palla- 
dą.

Kadangi Austrija taip-pat 
atsigavo, o pietų Afrikoj 
prieš Angliją sukilo dalis 
būrų, tai Vokietijos laimėji
mai labai žymus.

Belgijos valdžia keliasi 
Franci j on.

Kadangi pačioj Belgijoj 
viskas jau po vokiečiais, tai 
Belgijos valdžia persikėlė 
Franci jon ir buveinė yra da
bar Havre. Tiktai karalius 
Albertas likosi su kariume
ne. Nuo karės pradžios bel
gams jau trečias sykis reikia 
mainyt savo sostinė. Pirmą 
sykį valdžia persikėlė į Ant
werpen ą, antrą sykį — į Os
tende, dabar — į Havre.

PUSE LENKIJOS JAU PO 
VOKIETIJA.

Iš Berlyno ir iš kitų šalti
nių oficijališkai pranešama, 
jog pusė Lenkijos jau po Vo
kietija. Vokietijos ir Aus
trijos susivienyjusios kariu- 
menės užėmė Plocko, Varša- 
vos, Petrakovo, Kališiąus ir 
Kielcų gubernijas. Tiktai 
Varšava priguli dar rusams, 
bet laukiama diena iš dienos, 

kad ir Varšavą užims vokie
čiai.

Tiktai iš Suvalkijos vokie
čiai išstumti ir tenais eina 
baisus mūšiai pačioje paru- 
bežėje, mūšio linijai besitę
siant ant 90 mylių.

Iš viso Lenkijoj Vokietija 
turinti apie du milijonu ka
reivių ir tie kareiviai yra jau 
įėję Lenkijos gilumoj 100 
mylių. Ligišiol rusai dar 
nepastojo kelio vokiečiams, 
bet dabar jie traukia milži
niškas spėkas į Pavyslį ir 
ties Vyslos upe, veikiausia, 
susitiks milžiniškos kariu- 
menės. Tenais bus baisiau
sias mūšys, ir nuo to mūšio 
pasisekimo prigulės pačios 
karės likimas. Rusai, sulyg 
pranešimų iš Londono, tikisi 
laimėti.

RUSAI GALUTINAI AT- 
mušt! nuo prze- 

MYSLO.
Taip ir nepasisekė rusams 

paimti didžiąją Austrijos 
tvirtovę Przemysl, nors jau 
jie daug sykių buvo pasigy- 
rę, jog už kelių valandų 
Przemyslas bus jų rankose. 
Iš Vienuos oficijališkai pra
neša. kad Przemyslui ir 
Krakovui negręsia jokis pa
vojus ir jog rusų armija at
mušta su baisiais nuosto
liais. Netoli Przemyslo už
mušta 40.000 rusų.

Austrijos kariumene vis 
pirmyn eina ir jau pasiekė 
Sano upę. Ji atsiima nuo ru
sų daugybę miestelių ir so
džių, kuriuos rusai buvo už- 
ėmę. Tarp kitko, atsiėmė 
Ležaiską ir Jaroslau. Ru
sai mėgino pereiti Vyslos 
upę ties Ivangorodu, bet ta
po atmušti.

Paskandino du vokiečių po
vandeniniu laiveliu.

Nors vokiečių povandeni
niams laiveliams ir pavyko 
paskandinti rusų kreizerį 
Palladą, betgi rusai 
jiems atsimokėjo, paskan
dindami du vokiečių povan
deniniu laivu.

Apie tai oficijališkai pra
neša Baltijos laivyno ko- 
mandieras.

Susinėsimas su Amerika.
Kadangi Rusija negalinti 

susinešti su Amerika per 
Baltijos jūrą, kadangi Ar- 
changelio uostas žiemos lai
ku užšąla, tai rusu valdžia 
stengsis įtaisyti nuolatinį 
susinėsimą su Amerika iš 
Vladivostoko uosto.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Žinių iš Lietuvos mažai. 

Pačiame parubežy kaip tęsė
si, taip ir tebesitęsia mūšys 
nuo pat Naumiesčio iki Rač- 
kų. Nei viena nei kita pusė 
nepaima viršaus. Rusų mė
ginimai nuvaryt vokiečius 
gilyn, Prūsų Lietuvon, nepa
vyksta. Iš Berlyno praneša, 
jog didžiausi susikirtimai 
buvo ties Širvinta, kur rusai 

norėję prasimušt pro vokie
čių eiles, bet tapo atmušti 
ir keli tūkstančiai, rusų be
laisvių paimta tię^ Širvinta.

Už tat rusams geriau pa
vyko ties Račkai^&ur kazo
kai, perėję upę Rtįspudą, pa
darė smarkią ata®f*ant vo
kiečių ir paėmė feis tūks
tančius belaisvių.

Vokiečiai, užimdami Su
valkų guberniją, buvo uždė
ję ant jos gyventojų 100.000 
rubliu karišku duoklių, bet 
tų pinigų nesuspėjo iškolek- 
tuoti.

Daugely Lietuvos vietų 
pradėjo siausti plėšikai. A- 
pie plėšikus praneša “Lais
vei” iš Anykščių (laiškas bus 
sekančiame “Laisvės” nume
ry). Vilniuje ir apygardose 
pradėjo siausti gauja plėši
kų po vardu . Raudonojo 
Kryžiaus. Ji, JĮ#,gauja, ati
minėja žmonėms patalines, 
drapanas ir tt. Generolas 
Rennenkampf liepė plėšikus, 
kaip bus sugauti, sušaudyt.

Vilniuje užsidarė daugu
ma fabrikų ir šiaip jau pra
monės įstaigų. Bedarbių 
pilnas miestas, o kadangi iš 
Suvalkijos pribėgo daugybė 
gyventojų, kurių padėjimas 
stačiai apverktinas, tai mū
sų Vilnius pergyvena dabar 
sunkiausias dienas.

REVOLIUCIJA ANGLI
JOS KOLIONIJOJE.

Garsus Afrikos būrai, ku
rie prieš 15 metų taip smar
kia kariavo su Anglija už 
savo neprigulmybę, bet tapo 
apveikti, dabar vėl sukilo. 
Jie nori atsimesti nuo Angli
jos ir įkurti pietų Afrikoj 
neprigulmingą respubliką. 
Vadu būrų yra pulkininkas 
Maritz, kuriam prigelbsti 
vokiečiai.

Pietų Afrikoje Anglijos 
;valdžia apšaukė karės stovį. 
Anglija paskyrė generolą 
Bothą komanduoti spėkomis 
prieš r e v o 1 i u c i j o n i e r i u s.

Transvaal io holandiški 
farmeriai yra viešam sukili
me prieš Angliją. Sakoma, 
jog jau visi metai bus, kaip 
vokiečiai vare slaptą agita
ciją pietį] Afrikoje.

75 Zeppclinai prieš 
Londoną.

Grafas Tolz, kuris buvo 
Vokietijos nelaisvėje, ir su
grįžo Rusijon sako, jog vo
kiečiai turi 75 Zeppelino sis
temos orlaivius, kurie pada
rys. karišką žygį prieš Lon
doną. '

Princas Romanovas 
užmuštas.

Petrograd, 14 d. spalio. — 
Princas Olegas, sūnus didžio 
kunigaikščio Konstantino, 
mirė nuo aplaikytų žaizdų.

Francijoje.
Franci jos karės ofisas 

praneša nuo 14 d. spalių; — 
Mūsų kairysis sparnas pra
dėjo užpuolimą ant vokiečių

Bethune apygardoje.
Tarpe Arras ir Albert męs 

smarkiai pažengėme pir
myn. Centre męs taip-pat 
padarėm progresą ties Ar
gone.

Orlaiviai saugoja Paryžių.
13 d. spalių vokiečių orlai

viai vėl pasirodė tiės Pary
žium, bet francūzų orlai
vių eskadronas jų jau laukė 
pilname prisirengime. Vo
kiečiu orlaiviai nuskrido, 
nespėję mest bombų.

Paryžiaus padangėje nesi
liauja skrajoję francūzų or
laiviai,kurie saugoja miestą.

MAIŠTAS RUSŲ LAI
VYNE.

Iš Berlyno praneša, jog 
rusų laivyno Juodosiose jū
rėse matrosai pakėlė maištą.

Žinia, betgi rmpc^vj*' 
konfirmacijos.

Sako, Berlyne viskas 
paprasta.

Vienas Londono žurnalis
tas, aplankęs Berlyną, dali
nasi savo įspūdžiais.

Miestas išžiūri, kaip pa
prastai. Ant gatvių visuo
met žmonių minios, itikin- 
čios į laimėjimą, Teatrai 
daugiausia atidari. Maistas 
Berlyne anaiptol nėra taip 
pabrangęs, kaip Londone.

Turkai veja graikus.
Turkai išvijo iš Heraklė- 

jos provincijos, ties Marmo
ra jūra, 1,500 graikų. Tur
kai sako, jog jie turi tas vie
tas drūtinti, kadangi galinti 
kilti karė.

Vėl bombos ant Paryžiaus.
Vokiečių orlaiviai vėl pa

sirodė ties Paryžium ir metė 
tris bombas.

Kaizeris nepripažįs 
kunigystes.

Londonas, 14 d. spalio.— 
Vokiečių kaizeris, pataria
mas Koelno arcivyskūpo, nu
tarė visus francūzų kunigus 
skaityti aficieriais ir elgties, 
kaip su tokiais.

Turkijos laivynas
.Juodosiose jūrėse.

“Laisvės” skaitytojai, vei
kiausia atsimena, kaip du vo
kiečių kreiseriu, bėgdami 
nuo anglų, pasidavė tur
kams ir perkeitė savo var
dus. Dabar po vadovyste 
anų dviejų persikrikštijusių 
laivų, turkų laivynas išėjo į 
Juodąsias jūres ir grasina 
Rusijos pakraščiui.

Iš Bulgarijos praneša, jog 
Juodosiose jūrėse matyta 
kreiseriai “Goeben” ir “Bre
slau”, ant kurių plevėsavo 
Turkijos vėliava.

Kadangi Turkija uoliai 
stiprina Dardanellų perplau
ką, galima laukti, kad tarpe 
jos ir Rusijos kils karė.

Ko nori francūzai ?
Franci jos ministeris, soci- 

jalistas Sembat, turėjo fįčitų 
pasikalbėjimą su vienu laįįfo. 
raštininku. Ir jisai oficigjh 
liškai pranešė, kad Francijd 
nenorinti jokių užkariavi
mu.

Ji norinti tik atsiimti at
gal Alzas-Lotaringiją, kuri 
buvo atlupta Franci j ai 1871 
metais. Jokių teritorijų, jo
kių naujų žemių Francija 
nenori.

Francija stengsis privers
ti carą išpildyt duotą Lenki
jai pažadėjimą—suteikti pil
ną liuosybę.

Tokie tai yra Francijos 
tikslai.

Aštuoniolika milijonų karėje
Rusija turinti po ginklu 6 

mil. kareivių, Vokietija 4.80- 
0,000, Francija—4,000,000, 
Austrija—2,500,000, Anglija 
-- 250,000, Serbija—300,000, 
Juodkalnija—80*,000*.

Išviso ligišiol tapo užmuš
ta, sužeista ir žuvo be žinios 
apie du milijonu kareivių.

Naujos vokiečių kanuolės.
Amerikon tik ką pribuvo 

inžinierius Adolfas Gali, ku
ris dirba Edisono laboratori
jose Orange, N. J. Jisai pra
neša, kad greitu laiku vokie
čiai turės dvidešimtseolinių 
kanuolių, kurios pataikys 
net už 21 mylios.

Tos kanuolės bus įtaisytos 
ant vokiečių kariškų laivų 
ir, sako, tai būsianti “dova
nėlė” Anglijai.

Teismas.
Sarajeve dabar atsibūna 

teismas 22 žmonių, kuriuos 
Austrijos prokuratūra kalti
na suokalby ant gyvybės ka
ralaičio Franco-Ferdinando. 
Kaip žinoma, užmušimas 
Ferdinando Sarajeve ir bu
vo ta kibirkštis, kuri sukūrė 
visos Europos karę. Daly
kas labai tampriai rišasi su 
slapta serbų draugija “Na- 
rodna Obrona”.

Vokiečiai pradėjo išleidi
nėti francūzų kalboj laikraš
tį, kuris specijališkai skiria
mas belaisviams. Laikraštis 
išeina du kartu į menesį.

Pirmame N-ry smarkiau
sia užsipuolama ant Angli
jos ir spausdinama daug lai
škų nuo belaisvių, kurie dė^ 
kavoja už puikų užlaikymą.

Baisus padėjimas belgu.
Olandija stačiai prikimšta 

Belgijos pabėgėliais, ypač 
dabar, kada vokiečiai užėmė 
Antwerpena ir Ostendę.

Išviso Belgiją apleido jau 
suvirs milijonas gyventojų. 
Minios žmonių susirinko Ro- 
sendaaly, čia jau parubežė- 
je Belgijos. Olandijos mo
te rįs priglaudžia daugybę 
apleistų belgų vaikučių.

Cholera Austrijoj.
Venecija (Italija). Chole

ra, smarkiai pradeda platin- 
ties po visą Austriją. Vie

nas cholera susirgimas buvo 
jau Fieldkirche, visai netoli 
nuo Šveicarijos.

Austrijos valdžia daro vis-, 
ką, kad tik sustabdyt chole
ros besiplatinimą. Keli su
sirgimai cholera jau buvo ir 
tarpe kareivių.

Austrijoj, ypač Viennoj, 
žmonės labai smarkiai pra
deda maitinties arkliena. 
Kasdieną suvartojama 200 
arklių.

Visi laiškai, kurie išeina iš 
Austrijos, turi būti atdari.

Rusai kareiviai Anglijoj.
“Rankpelny” telpa laiškas 

a ieno lietuvio, grenadiero, 
kuris pasakoja, kaip juos, 
80,000 rusų kareivių, iš Fin- 
liandijųs atgabeno j Angliją. 
Gabeno juos pro Norvegijos 
kraštą, bet jie nieko nežino
jo, kur juos gabena. Vieni iš 
kareivių mane, Kad plaukia
ma j Daniją, kad iš užpaka
lio užpuolus ant vokiečių. 
Pakeliuj laivai išsiskirstė. 
Vieni laivai plaukė lengviau, 
kiti greičiau. \

Pagalinus, juos atvežė į 
Anglijos miestą Dundee... 
“Čia tuojaus”, rašo grena- 
dieras, “mus aprengė Angli
jos kareivių drabužiais, ku
riuose męs jaučiamės labai 
nesmagiai. Turėjome nema
žai ir juokų. Vietoj mūsiš
kių drabužių davė mums 
trumpas aksomines kelinai- 
tes, andarokus augščiau ke
lių, o prie diržų prikabino 
tokius iš arklio uodegos pa
darytus kutus... Mus labai 
daboja, niekur neišleidžia”.

Lietuvių tarpe rusų yra 8.

“Jsišiūrinimas” nuo bombų.
Londono labai smarkiai 

auga skaičius “įsišiūrinimų” 
nuo vokiškų bombų.

Gal kaip kas ir gerą bizni 
padarys.

IR VĖL RUSUS SUMUŠĖ.
15 d. spalių. — Iš Berlyno 

praneša, jog pradėjus nuo 4 
d. spalių austrai smarkiai 
pradėjo užpult rusus. Ties 
Lancutu vokiečiai ir austrai 
puikiai sumušė šešias rusų 
divizijas.

Netoli Varšavos rusai vėl 
tapo sumušti vokiečiais. 
8000 rusų paimta nelaisvėn.

Iš Petrogrado jau nepra
neša apie jokius naujus lai
mėjimus.

Mūšiai Persijos parubežy.
Tarpe rusų kazokų ir kur

dų Persijos parubežy kilo di
džiausi mūšiai. Sako,, pir
mame susikirtime rusai pra
laimėjo. Jiems atimta dvi 
kanuolės, 50 kareivių ir 3 
aficieriai užmušta.

Prancūzai užėmė Ypres.
Francijos karės ofisas 

praneša nuo 14 d. spalio.— 
Belgijoj, netoli Ghent, vėl 
buvo smarkus susikirtimai 
tarpe vokiečių ir anglo-fran-

(Tąsa ant 8-to pusi.).
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Teorija ir Praktika

listiški apetitai neturi rube- 
į žiaus ir jie nesiduos kokiems 
! tai tribūnalams save pažebo- 
ti.

Galima padaryti šimtus

AR EUROPOS KARe
LEKCIJA AME

RIKAI?
Męs turime būt dėkingi 

Atlantiko vandenynui ir tam sutarčių nusiginkluoti, bet 
faktui, kad mūsų šalis nesu- kasgi uždraus valdžioms 
rišo sau rankų sutartimi su slaptai ginkluoties?
kuria bent didžiąja Europos šitie argumentai sumuša 
valstybe, kas verstų Suv.; visus mūsiškių nacijonalistų 
Valstijas imties ginklo. Eu- 'pienus.
ropos pacifistai žiūri į Ame-i Jeigu jau kariaut prieš 
riką, kaipo į palaimos šalį, o karę, tai kariaut nuo pat 
Amerikos spauda, netgi ir šaknų. Reikia apskelbt galą 
Hearsto spauda, neatranda tai amžinai konkurencijai, 
savo leksikone jau ir žodžių kuri siundo tautą prieš tau- 
garbinimui ramybės ir “pa- " *’ ‘ -x —
kajaus”.

Iš šalies žiūrint, išsirodo, 
kad pas mus viskas “all 
right”, kad mums negręsia 
jokis pavojus, kad męs, ame
rikiečiai, pamatę Europos 
baisenybes, darysime viską, 
kad tik tos baisenybės neat
sikartotų čionais, Amerikoj. 
Rodosi, tiktai tokią lekciją 
męs galėtume turėt, prisi
žiūrėję Europos nuotikiams. 
Bet, ant nelaimės, taip nė
ra.

Amerikos militaristai, pri-, - x. _ .
sužiūrėję visuotinai karei, i^r^en?.na, 
daro išvedimą anaiptol ne'Columbia, Cuba, San Do- 
už ramybę, ne už nusigink- • mingo, Haiti, Honduras, Pa- 
lavimą. Jie šaukia, kad męs' n.ama: Venezuela, Suv. \ als- 
tuo labiau turime ginkluo-, 
ties. Oficijališkas militaris- 
tų laikraštis “The Army and 
Navy Register” nuolat de
juoja, kad Amerika nėra 
prisirengusi prie didelės ka
lės. Iš to seka ir praktiškas 
išvedimas — daugiau milijo
nų kariumenės reikalams!

Kad kariškas ūpas' auga 
kongrese—jau ne kartą 
paaiškėjo. Pulkininkas Roo- 
seveltas prie tos agitacijos' 
neatsiliko neprikišęs savo 
dvylekį. “Męs nenorime ki
tiems blogą daryti, bet męs 
nenorime, kad ir kiti mus 
skriaustų”.

Ir vėl reikią milijonų!
Panaši agitacija ne iš 

nykščio išlaužta. Tą agita-į 
ciją gimdo ir maitina ne kas- 
kitas, kaip kapitalistiški in
teresai. Visiems aišku, kaip 
diena, jog didieji Amerikos 
bizniai, didieji kapitalistiški 
interesai nori pasinaudoti 
šia kare, kad iš Afrikos, Azi- į 
jos ii* pietų Amerikos rinkų 
išstūmus nusilpnintas Vo-,

tą. Reikia apskelbt galą 
ginklų trustams, kurie tun
ka iš žmonių ašarų. Reikia 
apskelbt galą visų šalių ka- 
zokijai, kuri nesiskaito su 
žmonių reikalais.'

O atlikti tą—tik socijaliz- 
mas tegali!

POPIEŽIAUS AGENTAI.
Amerikoj gyvuoja taip va

dinamoji Pan-Amerikoniška 
unija, arba unija Amerikos 
respublikų. Ton unijon pri
guli — Mexica, Brazilija, 

Chili,

respublikos.
l oji unija randasi ranko

se katalikiškų jėzuitų ir apie 
jos vodingą įtekmę 
“Watson’s Magazine” 
lių mėn. N-ry).

Metas į metą minėta unija 
gauna pinigų nuo kongreso, 
metas į metą ji, savo veiki
mu, didina popiežijos įtek
mę šioje šalyje. Minėta uni
ja nuolat kišdavosi į Men
kos reikalus, visuomet uo
liausia rėmė tos šalies tyro
mis ir dvasiškiją. Po įtek
me tos unijos gavo progą 
pabėgti ir Huerta, ne tik pa-

rašo 
(spa-

senius Mexikos auksu.
Nors, dėlei svieto akiu, Z 4- Z

Suv. Valstijos ir nepripažino 
Huertą, bet “savo širdyje” 
visuomet jį rėmė. Pasibai
gus taryboms Niagara Falls 
dėlei Mexikos reikalu, viešai 
išreikšta padėkavonė popie
žiui, turbūt, irgi už tai, kad 
jisai kišasi į Amerikos rei
kalus.

Kad popiežiaus agentui 
įtekmė šioje šalyje auga, ga
li paliudyt ir tiktai ką atsi
buvęs Baltimorėj katalikiš
kų draugijų seimas. Tasai 
seimas užsimanė, kad Suvie
nytos Valstijos aiškiai užsi
stotų už “nuskriaustuosius” 
Mexikos katalikus.

Mat, jiem jau rūpi ne tik 
savo šalies reikalai, bet ir vi
durinė tvarka Mexikoj ir jie 
mielu noru įveltų Ameriką į 
naują karę su Mexika.

Sako, jog trįs Amerikos 
kardinolai turi labai didelę 
įtekmę Washingtone, valdiš
kuose rateliuose.

reikia įtempt savo spėkos, 
kad būtu kodaugiausia au
lai.

Graborius Liutkauskas ir 
ponas renegatas Sirvydas 
susitarė iškirsti “šposą”. 
Jiems rūpi diskrediduot idė
ją bepartyviško fondo ir to
dėl jie jau pradėjo agitaciją, 
kad Brooklyne būtų įkurtas 
dar kokis nors fondas. Tur
būt, graborius Liutkauskas 
bus iždininku, o p. Sirvydas 
pirmininku.

Kaip mažai tiems ponpa
laikiams apeina tikri reika
lai Lietuvos šelpimo! Kaip 
mažai jiems rūpi varyti agi
taciją tarpe visuomenės, kad 
tik kuodaugiausia aukų su
rinkus !

Darbo juodu nenori, bet 
padrumst! vandenį, pamalt 
liežuviais, pameluot apie tė
vynės meilę — o, ant to tai 
jie meisteriai.

Tikimės, jog Brooklyno 
visuomenė parodys, kad į- 
vairųs graboriai ir renega- 
tukai jokios įtekmės čia ne

KUNIGŲ SĄJUNGA.
Kaip žinoma, išsykio 
odasis “Draugas”

— Vyrai, iš kelio! Ameri
ka eina! — Ve koksai obal- 
sis mūsų kapitalistų tūzų.

Ir štai, tam Amerikos biz
niui apginti užsieniuos rei
kia aniuolų - sargų, reikia 
kareivių — jūros ir sausže- 
mio. Ir mūsų šalis, ir mūsų 
valdžia ir mūsų kapitalistiš
ki laikraščiai aklai mus veda 
keliu, kuris jau privedė ka
pitalistišką Europą prie bai
siausio kataklizmo.

Dabar žodis priguli Ame
rikos liaudžiai, Amerikos 
darbininkų klesai. Tiktai 
tos klesos susipratimas gali 
užtvenkti kelią kapitalistiš
kos konkurencijos upei. Jo
kios kitos spėkos nėra.

Socijalistai didžiu balsu
perspėja Amerikos darbi- lams ir dešiniemsiems tauti 
ninkus, jog jiems gręsia bai-' ninkams atėjo valanda di- 
sus pavojus. : džiausio džiaugsmo. Mat, I

Jokie arbitracijos teismai, visuotiname Amerikos lietu-' 
vių seime būta didelių susi
kirtimų tarpe tautininkų ii* .

n* 
pritarė 

visuotinam Amerikos lietu
viu seimui ir net buvo tos 
nuomonės, kad seimo suren
gimu turi rūpinties keturios 
didžiosios lietuvių organiza
cijos.

Bet... 16 d. rugsėjo atsibu
vo susirinkimas kunigų Są
jungos ir “Draugas”, anot 
“Tėvynės” —

“Susyk pasuko jienas at
gal. Anot jo (po 16 d. rug
sėjo), esąs ir tegalįs būti tik
tai vienas seimas, būtent 
drauge su Federacija, prie 
Federacijos ir po Federaci
ja. Jau apie laikraščius ir 
organizacijas nekalbama”.

Jeigu taip — tai ta kunigų 
Sąjunga komanduoja net 
pačiu Kemešiu ir jo “Drau
gu !” Ta kunigų Sąjunga iš
rinko septynis palaimintus 
vyrus, kurie išrodinės pakly
dėliu klaidas. Vadinasi, ku- 
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nigėliai organizuojasi ir or
ganizuoja savo pakraipos 
žmones.

Gerai, tegul organizuojasi. 
Tarpe mūsų ir jų kova galės 
būti dar intensyviškesnė. 
Socijalistai pripratę prie ko
vos su klerikalais, bet kaip 
bus su mūsų “aukso 
riti”, su tautininkais?

vidų-

KŪDIKIŠKAS DŽIAUG
SMAS.

Katalikiškiems klerika

jokios tuščios sutartįs nusi
ginkluoti—neprives prie ge- 
r i pasekmių, kol šioji siste
ma nebus pakeista geresne, 
žmoniškesne tvarka, kada 
darbininkų klesa pati spręs 
apie savo likimą.

Arbitracijos teismus, tri- 
būnalus ,sutartis ii' tt. reko
menduoja, tarp kitko, ir lie
tuviai nacijonalistai, padėki
me, pp. J. Šliupas, J. Sirvy
das ir tt.

Apie tas “liekarstėles” 
Charles Edward Russell,vie
nas žymiausių Amerikos so
či jalistų, sako, jog jos yra 
netikusios. Carnegie ir 
Comp. taikos agitacija ir 
Haagos tribunalas susilaukė 
pilniausio fiasco. Sutartįs 
gali būti drūčiausios, bet 
kasgi gali priverst tas sutar
tis pildyt? Padėkime, kas 
galėjo priverst Italiją pildyt 
savo prižadėjimą padėt Vo
kietijai ir Austrijai ?Kapita-

socijalistų.
Naiviški žmoneliai tie mū- 

<ų klerikalai ir klerikališki 
tautininkai! Ar gi tai tik1, 

j nuo vakar dienos tarpe soci-

PERSERGI NUO CARO.
Žinomas Anglijos socijali- 

stas R. T. Hydman Londono 
laikrašty “Justice” persergi 
lenkus, kad jie neužsitikėtų 
caro pažadėjimams. Jisai! 
teisingai nurodo, kad šiaip! 
ar taip kalbant, o L..1___ ,
daug geriau buvo gyventi po i 
Austrija ir Vokietija, negu 
po Rusija. Tiesa, Vokietijoj 
lenkų tautystė buvo slegia
ma, bet ekonomiškas gerbū
vis užtat ten buvo daug aug- 
štesnis.

Hydman klausia:
“Kas gi, atmetus anglu 

įspaudą, gali laikyti caro pa
žadėjimą suteikti Lenkijai 
autonomiją vertu įsitikėji-

Pasaulėj yra dalykai, ku
riuos męs prieiname savo 
pajautimais, išbandome ir 
persitikriname jų vertėj ir 
vadiname juos praktiškai 
egzistuojančiais arba prak
tiškais. Bet ne viską męs 
dar išbandėme, ne viską ga
lime išbandyt ir pajautimais 
prieiti. Visi esantieji, bet 
neišbandytieji dalykai yra 
vadinami teoretiškais. Ka
dangi iš praktikos męs pasi
naudojame ir nukenčiame; 
kadangi mūsų gyvenimas 
remiasi ant praktiškų daly
kų, tad męs visi esame la
biausiai įsitikėję praktikai. 
Kaip greitai męs išgirstame 
naujas idėjas, sumanymus, 
tuoj męs klausiame, ar jie 
jau yra kur įkūnyti ir ar yra 
naudingi? Kaip tik męs iš
girstame ką naują, keistą, 
tuoj klausiame, ar galima iš
bandyt ir patirt praktikoj. 
Kaltint mūsų už tai niekas 
negali, nes ilgame savo gy
venime žmonija daugiau ap
sigavo visokiom teorijom, 
negu praktika, todėl ji da
bai* yra atsargi . Vienok 
mūsų nepasitikėjimas teori
joms negali užkenkti jų eg- 
zistacijai. Jeigu mūsų pa
jautimai nėra tiek tobuli, 
kad viską apčiuopt; jeigu 
mūsų supratimui yra šiokis- 
tokis rubežius, tad mūsų ne- 
tobulumas kaltas, o ne tūlos 
teori j ds. Tobulumas gali
būti įvairus, bet jis, kaip ir 
viskas, niekados nepasieks 
tą, kad panaikinus visas teo
rijas. Pav., paimkime stalą 
ir perpjaukime jį j dvi pusi; 
paskui tą vieną pusę dar į 
dvi; iš tų vieną dar į dvi ii* 
taip be galo. Iš pradžios 
pusės bus didelės, paskui eis 
vis mažyn ir mažyn, kol męs 
jau akimi nematysime. Bet 
iš praktikos męs žinome, 
kad kiekvienas daiktas gali 
būti padalintas į dvi dali, tos 
dvi dar i kitas dvi ir tt. Rei
škia, kad ii* nematomoji mū
sų stalo dalelė dar gali būti 
perpjauta į dvi, o tos dvi dar 
į dvi. Galo tokiam pjausty
mui į dvi dali būt negali. 
Greitai męs netektume įran
kių pjaustymui, nustotume 
matyt perpjautas daleles pa
prasta akim. Vienok protas 
mums sako — ir nemelagin- 
gai, kad dar tos pusės gali 
būti padalintos. Kadangi to 
padalinimo galo nėra, tai 
praktiškai męs atrandame, 
jog pjaustymas kiekvienos 
likusios stalo pusės dar į dvi 
yra negalimas ir jo turi ne
likti, bet teorijoj tokis pro
cesas yra neužginčyjamas ir 
teisingas. Kaip matote, šis 
pavizdys duoda mums su
prast, jog teisingos teorij ;s* 
pasilieka teisingomis ii* yra 
protui suprantamos, neuž- 
ginčyjamos. .

i panašių teorijų turi
| vienok tikėdami į tas teori- 

fpnkams!iaS’ m^s netikime aklai, bet 
- ; turime tinkamus, proto ne-

u žgi nčy j am u s, p a m a tu s.
Kad dar aiškiau supratus

tos, kol tik nepasiekiamas 
tokis laipsnis, prie kurio su
stabdomas atomų arba mo- 
lekulų judėjimas. Ant to 
laipsnio kūnuose viskas ap
miršta ir toliau jau jie ne
mažėja. Šis laipsnis vadina
si absoliutiškas zero. Mano
ma, kad tokia temperatūra 
randasi tarpžvaigždinėj er
dvėj. Be to yra ir kiti pama
tai, remianti kinetiškąją te
oriją. Vienas iš jų—tai che
miškoji reakcija tarp atski
rų substancijų, kada jose 
molekulai ir atomai lieka pa- 
liuosuoti ir savo judėjime' 
susitinka vieni su kitais. Ra- 
diumo ir tūlų kitų substanci
jų radijavimas tiesiai pri
klauso nuo atomų judėjimo 
tuose kūnuose. Labiau pasi- 
liuosavusių atomų arba mo
lekulių veržimąsi į liuosesnę 
vietą iš uždaryto indo ir nuo 
to įvykstančios expliozijos 
— duoda žmogui supras
ti, jog kūnuose turi eiti 
nuolatinis judėjimas prie 
žinomos temperatūros, todėl 
ir susitvei’ia pamatuota teo
rija.

Galų gale, pridursiu dar 
vieną teoriją. Evoliucijos 
moksle męs be teorijos išrišt 
negalėtume daugelio dalykų, 
nes praeities nesugrąžinsi
me ir praktiškai neištirsime, 
kaip ji ėjo, kaip organizmų 
formos mainėsi. Todėl ima
mi tūli praktiškai egzistuo
janti organizmai, tyrinėja
mos j u ypatybės ir gyvenimo 
istorija ir pagal tai galima 
nuspręst apie praeities or
ganizmus. Daleiskime, Dar- 
wino teorija, nurodanti, kad 
visi gyvi daiktai yra turėję 
bendrą pratėvį, yra paremta 
plačiais dabartinių organiz
mų tyrinėjimais. Jis atrado 
ju formų keitimos tik vei
slėse ir iš to galima buvo pa
daryt išvedimą, jog veislės 
pačios yra pasekme giminių 
keitimosi ir tt. Be to, tūlu 
viencelių organizmu gyveni
mas laikinėse kolionijose, 
kitų jau nuolatinė ir atsa
kantis darbo pasidalinimas, 
pačios kolionijos pavirtimas 
beveik į neperskiriama vie
ną organizmą irgi duoda pa
matą supratimui, kaip iš 
viencelių organizmui galėjo 
išsivvstvt daugeeliai. Visi 
šie dalykai ir varžus visų or
ganizmų giminingumas savo 

| protoplazma, organais ir 
kitkuo duoda gerą pamatą 
Darwino teorijai.

Nei viena iš mokslo pripa
žintu teorijų nėra tuščiu pri
pažinimu, o yra paremta 
protui suprantamais, nuo 
praktikos prasidedančiais 
pamatais.

Vienos teorijos niekad ne
bus išbandytos ir praktikoj 
ealimos, kitos gali užgimti 
žmonių prote ii* likti reali
zuotos praktikoj, vienok be 
mokslo pripažintų teori- 

Visi^ mokslai 111 žinojimo męs 'negalime 
daug, I būt'gerais praktikais, o tū

luose atsitikimuose visai 
prie jos neturime pretenzi
jos, kol nepažįstame teori
jos. K. Stulpinas.

teorijų pamatingumą, prive-i 
siu ii* kitą pavizdį. Chemi-1 
joj yra taip vadinamoji ki- 
netiškoji teorija. Ji skelbia, 
jog visi daiktai susideda iš 
mažyčių dalelių, be sustoji
mo krutančių. Krutėjimo 
jokiu būdu negalima matyt 
ir kitaip ištirt, kaip tik jį su-
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mo? Pažiūrėkit, į Finliahdi- prast, pasireiniant tūlais ap-
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Pittsburgh) kooperacijų 
suswaziavfmas.

Rusijai gręsia 
badas.

kad

jalistų ir tautininkų eina 
ginčas? Tas ginčas jau de
šimtis metų kaip tęsiasi ir 
negreit dar užsibaigs. Ne
stebėtina todėl, kad ginčų 
buvę ir visuotiname seime.

Bet juk seimas atsibuvo 
tuo tikslu, kad įkūrus fondą 
ir parėmus Lietuvos laisvės 
judėjimą. Ir iš to atžvilgio 
seimas pavyko. Bepartyvis 
fondas įkurta.

Ko gi daugiau reikia?
Tat veltui džiaugiasi kle

rikalai, kad visuotinas sei
mas buvęs be pasekmių. Pa
sekmės pasirodys, kada 
rinksime aukas, o jąs rinkti 
jau pradedam. Visiems ge
ros valios žmonėms dabar

ją ir jūs pamatysit, kaip Ca
iro prižadėjimai pildomi!”

Hydman sako, jog Euro
pai gręsia perdidelis įsigalė
jimas pusiau civilizuotų sla
vu, v

kinti tik lietuviškus tauti
ninkus ir klerikalus, bet ne 
lenku ir lietuviu tauta. 
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Kadangi daugelis skaity
tojų išreiškia norą, kad pa
sikalbėjimai tilptų “Laisvė
je” kotankiausia, tai pasis
tengsime išpildyt tą jų geidi
mą, v

Šiame “Laisvės” N-ry dėl 
tūlų priežasčių nėra tąsos 
straipsnio “Karė”.

Bus sekančiame “Laisvės”

s irei šk i m a i s su bs ta nei j ose. 
Čia aš nekalbėsiu apie ato
mų teoriją, kuri turi drūtus 
ir neužginčyjamus pamatus, 
bet paimsiu ją, kaipo žinomą 
dalyką. Taipgi, atomai kie
tame kūne yra varžiau su
rišti ir neturi tokio didelio 
judėjimo, kaip skystame kū
ne; garuose atomai visai 
liuosi lieka ir lekia į visas 
puses, kur tik liuosą vietą 
randa. I garus paversta me- 
dega nyksta, jos dalelių bu
vimas jaučiasi aplinkui. Jei 
atomai nejudėtų, nelekiotų, 
jie ant vietos pasiliktų ir ga
rų pavidale. Sušildyta me- 
dega nepasidarytų didesnė, 
jei atomai, labiau pasiliuo- 
save, neimtu sparčiau lekiot 
medegoj. Prie temperatū
ros žeminimo kiekvienas 
daiktas užima mažiau vie-

rinko delegatų išviso 12 nuo 
trijų lietuviškų kooperacijų 

Iii* dviejų amerikietiškų. 
Tarp visokių pasikalbėjimų 
išrinktas pirkėjas, kuris ap
žiūrės, kur galima geriau 
pirkti, kad būtų daugiau už
darbio.

Į trumpą laiką tas pasiro
dė geru daiktu. Visiems sy
kiu perkant daug pigiau at
sieina. Tik daugiau vieny
bės, daugiau energijos, o 
Pittsburgas visas liks koope
ratyviškas.

Kooperacijų -priešai jau 
pradeda gaišti kaip žąsiukai 
sliekų prilesę. Vienas jau 
krito ant Soho. Kitas da 
laikosi kai ant vištos kojos; 
trečiam jau ir pradeda pil
vas pliauškėti, o tai vis per 
tai. kad norėjo griaut koope
racijas. Taigi jūs, ponai, 
kooperacijų priešai ,kurie 
pranašavo t, kad kooperacija 
tik vieną mėnesį gyvuos, da
bar skaitykite savo mėne
sius. (“Dilgėlės”).

Vis tankiau girdisi, 
Rusijoj bus badas. Rusų 
valdžia labai bijosi pratarti 
žodį “badas” ir pakeičia jį 
“nederlium”, bet pavadihi- 
mas bado kokiu kitu vardu 
anaiptol dar neprašalma ba
do pavojaus.

Šiemet Rusijai ir be to jau 
buvo blogi metai, o dabar 
J ar karė.

Rusų caro ministerial, 
kaip paprastai, tenkinasi ra
šymu cirkuliarų, nes tai jų 
specijališkumas.

“Liet. Žinios” apie grę
siantį pavojų rašo sekan
čiai:

“Žemės dalykų viršininkas 
pataria ministerių tary
bos pirmininkui artimiau
siame posėdyje pasvarstyti 
apie tai, kaip išvengti gre
siančio nederliaus pavojaus. 
Krivošejinas ištikrųjų at
kreipė kabineto akį į vis daž
niau ir dažniau ateinančias 
nemalonias žinias. Oficija- 
lėmis žiniomis, — o jos toli 
gražu ne viską paduoda — 
nederlius gręsiąs visai eilei 
vietų. Geriausia būtų, jei 
užderėjimas bus mažiau, kai 
vidutinis. Todėl kelioms 
gubernijoms bus reikalinga 
duoti javų ir kitokių maisto 
dalykų.

Tuo dabar reikia gerokai 
pasirūpinti. Reikia steng- 
ties, kad nederlius neužklup
tų netikėtai, o laiko nebe
daug tėra. Tuojaus reikia iš
tirti nederliaus plotas. To 
nepadarius negalima bus 
kaip reikiant padėti. Gi šios 
rūšies tyrinėjimai Rusuose 
daroma lėtai. O pačiose vie
tose mėgsta slėpti nemalo
niąją tiesą, — todėl ir pra
dėti paprastai susivėlina.

Tikslingiausia būtų tas 
dalykas pavesti vietinėms 
įstaigoms ir draugijoms.

Darbas kovai su gresian
čiu badu tur būti kiek galint 
labiau decentralizuotas, nes 
centralizuotasis darbas eina 
visuomet lėčiau, kaip reikia. 
Kova su nederliumi tur būti 
varoma greitai, darbo nega
lima atidėlioti. Dabartinei 
tvarkai esant, visa kas pri
klauso nuo centralio organo
— vid. reikalų ministerijos.

Ministerių tarybai reikė
tų pasirūpinti ne vien išaiš
kinimu, koks bus nederliaus 
dydis, bet ii’ pagelbos su
tvarkymo taikinimu prie 
konkrečių gyvenimu aplin
kybių. Nereikia užmiršti, 
kad maitinimo, dalykų komi
sija turi pasižymėti labiau
sia greitumu ir uolumu, o 
tiedviem ypatybėm visai ne
tinka paprasta mūsų kovos 
sistema.

- šalies vyriausybė (kur ne
derlius — yra jau ir badas 
su visais jo vaisiais: cinga,| 
tifu ir tt.) turi ant savęs di-1 
dėlę atsakomybę. Supratus 
tai, reikia dirbti išvien, ko
voti prieš bendrą priešą, 
drauge, netrukdant vie
niems kitų.

Prieš tokią didelę nelaimę, 
kaip badas Rusijoj, geriau
sias kovos būdas — tai žmo
nių solidarumas, kuris visa
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ka suteikia”.

Visi tie bankieriai žada 
jau dabar šiek-tiek atsily
ginti nelaimingiems depozi- 
toriams. Max Kobre žada 
atmokėt 10 procentą, o kitus 
pinigus per keturis metus. 
Jisai siūlo sudaryti turto 
likvidacijos komisiją iš 5 
ypatų ir ta komisija per 4 
metus viską atliks. Deuch 
žada atmokėt depozitoriams 
25 procentą ,o likusius per 4 
metus. Jermalovskis su 
Mandeliu taip-pat.

Dabar reikia laukt, ką ant 
to pasakys depozitoriai. 
Daugelio tų žmonių padėji
mas yra baisiai vargingas. 
Pinigus bankieriai nušvilpė, 
o darbų nėra. Kurmis.

• 5
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Dar del bankų

Ohio angliakasių 
liūdnas padėjimas.

Šiais metais Ohio valsti
jos rytifiėj dalyj pasibaigė 
angliakasių kontraktas su 
darbdaviais 1 d. balandžio. 
Kapitalistai, angliakasyklų 
baronai, nelaukė, kad su jais 
darbininkai tartųsi ar pas
tatytų kokius reikalavimus, 
bet tuojaus apšaukė lo
kautą su tikslu, kad darbi
ninkai nusileistų. Bet dar
bininkai pasirįžo irgi kovoti, 
po vadovyste U. M. W. uni
jos.

Šiuomi suvienytų anglia
kasių unija atsišaukė į visus 
Darbo Federacijos skyrius 
Ohio valst., reikalaudama 
medegiškos paramos. Ang
liakasių padėjimas liūdnas, 
iš unijos gauna po $7.50 sa
vaitėj; kas su šeimynom — 
prisieina pusbadžiai gyven
ti, o apie drabužius nėra ką 
nei kalbėti, taipgi ir unijos 
iždas ištutėjo.

V. Jurkšietis.

MINTIS
Gamta paskyrė moteriai 

būti širdingu vyro draugu ir 
pildydama tai moteris ge
riausiai savo pašaukimą at
lieka. Schiller.

Neturtingųjų klesų mo
te rįs tiek pasiaukauja, tiek 
rizikuoja, tiek nedateklių 
perneša, tiek kantrybės ir 
malonumo apreiškia, jog pa
saulis visai nežino, kad tai 
galima, ir vargiai tikėtų, 
kad ir žinotų.

Samuel Smiles.

Jeigu męs negalime gy
venti taip, kad būti laimin
gais, tai gyvenkime bent 
taip, kad būtume verti lai
mės. Fichte.

Gera sveikata ,veiklus 
protas ir tyra sanžinė, tai 
reikalingiausi daiktai, idant 
būti gražiu. Amon.

Žiauriai ir be atjautimo 
j veda kiekvieną mūs likimas 
ir tiktai išpradžiu męs ne
jaučiame jo kietos rankos.

J. S. Turgenev.

Kiekvienas žmogus, didys 
arba mažas, esti poetu, jeigu 
pro savo darbus mato idea- 
la. Ibsen.

Širdies dalykuose, lygiai 
kaip ir metų laikuose, pir
mutiniai šalčiai labiausiai 
jaučiami. Buast.

Kaip žinoma, pastaruoju 
laiku* subankrūtyjo sekanti 
privatiški bankieriai: Max* 
Kobre, Jermalovskis, Deuch 
ir Mandėl. Turtingiausias iš 
jų buvo Max Kobre.

Iš viso Max Kobre turėjo 
nuosavybės ant $3.041.000, o 
įdėjimų j savo banką buvo 
priėmę^ $3,344,000. Reiškia, 
jo tu r t 
priimtų įdėlių net $808.000:

Jermalovskio bartke buvo 
sudėta $1.703.000, tuo tar
pu, jo turtų yra tik $654.000. 
Reiškia, nepritekliaus yra— 
$1.050.000.

Męs veik visuomet atlei
džiame tą, ka suprantame.

M. Lermontov.

Nėra tikros valios be lais
vės. — J. J. Rousseau.

Męs niekuomet nesame nei 
taip laimingi, nei taip nelai
mingi, kaip įsivaizdiname.

La-Rošfuko.

i

I»
ouvo mažiau, negu

Geidimas neleidžia naudo
tis tuomi, ką turime.

Plutarch. i

Kuomet moterei galima 
i viską sakyti, tai užsibaigia 

Geriau dalykai stovi su tuomi, jog viską apie ją kal- 
Deucho banku. h Tenais ne- ba. Palgeron.
pritekliaus skaitoma tik $28-4 
000.

Mandelio banke trūksta 
pusės pinigų, kuriuos buvo 
sudėję depozitoriai.

Filosofija gali apsieiti be 
laimės, bet laimė vargiai ap
sieina be filosofijos. •

Walberg.

i
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Daktaras Hammann—Vo
kietijos kariškas cenzorius.

Vienas iš jų vadinosi Smarkuolis, o ant- 
Gailiaširdis, bet iš prigimties abudu bu-

afi
šavo

kriukis. Bet šį sykį Šliupas 
neliepė važiuot, tik papasa
kojo, kad reik su latviais 
respubliką išvien įkurt. Aš 
sau misliu: mano bizniui lat-

žinodamas, įdavė kalėjimo 
raktus burmistrui. Tasai 
klausia jo, kas daryti, bet 
susinervavęs gubernatorius 
atsako:o, ška pi i ėraičio, 

negali sumesti,

DRAUGAI
Vertė švenčioniškis.

bedievius, masonus, šliup- 
tarnius — tai jau, sakyčiau, 

:os bala, buvo-nebuvo 
atsiras, nes veisias

nę ir kaminus. Pramuštgal
viai kazokai, kad pamate

bus ir respublika. Didelės 
čia bėdos! Bet tie lietuviški 

• už
girdė jau, kaip

tai prasižiojo, kaip žalčiai, 
kurie norėjo praryt pranašą 
Danielių. Rodosi.

nagan prastus žmones — tai 
at juos dievai .bet net ir 

mane, patį vaitą, mužiku va
dina. Dingo jau mano drą
sumas ir unaras, matau

skeli. Iš tos baimės užmii
sau ir Jezusėlį pagarbint.'armotas. Arkliai žvengia,gy- 

angus su že -įvuliai bailina .motei s šaukia, 
Oi tu mano'o ir mano paties kinkos dre- 

Nuo ba. Dievuliau, kas bus? ! Dar

m svietui,.
karaliams, cicilikučiai visai kitaip 

pate-;giedojo. Aš j *

Brangus mano sūneli! Tik mudu du su mama, 
Ranka dreba, o ašaros, kaip senoji Ona, skerdžius ir pie- 
pupos, rieda per mano veidą, muo telikome. Stačiai gal

vos netekau. Vaiskas eina 
ir eina, neša karūnas, veža

pamislijau savo

kim į šiaudus ir įsikasėm.į 
kūgį. Akyse tjk man suža- 
’davo. stvėrim.isi rožančiaus,lnam ir jaunom
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me susimaišė.
Juozeli, mano sūneli! 
tos baisios karės 
Škaplieraičių veislė ir nei la
pė nelos. Aš tau pasakysiu in: 
šekretnai, kad tie bradai ei- 
cilistai turėjo teisybę ir te
gul bus išganyta jų dūšia a- 
name sviete. Viso svieto ka
raliai šventas giesmes giedo
jo, o mislijo apie bezbažnus niurnu syk 
dalykus ir apie piktą dvasią.
Juozeli tu mano, kiek aš tu
rėjau pergyventi per šitą vi
są mėnesį. Vaiskan paėmė 
abudu šyvius ir sartį, abudu 
bernus. Ledokai papjovė 
abudu šėmuoju jaučiu ir nu
sivarė kelis tuzinus avių, 
kiaulių ir abidvi žalmarges.

Štai mūsų prezidentas kaip 
gražiai Meksiką apmovė, o 
be jokios karės. Užtenka to, 
kad visa Mexika tupi Ameri
kos milijonierių kišeninį, o 
kokia ten valdžia— mat ją 
paibeliai.

Užtai aš ir sakau — ne- 
reik karališkos ir šlecheckos 
garbės, bile tik pilvas storas, 
geri raumenįs, gera pati ir 
biznis gerose vėžėse. Tada 
gali miegot ramiai ir sap
nuot tokius saldžius sapnus, 
kaip Jokūbas sapnavo.

Mūsų Amerika nevajavo- 
ja su kitom karalystėm ir 
būtu pas mus šventas paką- 
jus, jeigu ne socijalistai. Tie 
nenuoramos amžinas riau
šes kelia. Tik per vienus me
tus įtaise mainierių vainas 
West Virginijoj, Colorado ir 
Michigane. Tai jau po ply
nių visai ne juokai. Reikėjo 
pasiųst prieš juos miliciją, 
tai nusiramino. Užtai aš ir 
sakau: laisve geras daiktas, 
bet, kaip lazda, ji turi du ga
lu. Iš m i n t i n gi e m ž m o n ė m 
reikia laisvės, bet ciciliku- 
čiams, tiems mišiuginams, 
kai duoda laisvę, tai jau

blaivybę—vadina '{buizos ap
gynėju, pajuoksi tnoteris — 
tai’ tos tūkstančiais balsų 
spiegia: “jis moterų teisių 
priešas”. N a ir kur žmogus 
dingsi. Sakiau važiuosiu į E- 
uropą ant vakacijos — tai 
karės kilo.

Pone die, duok, kantrybės.
Tavo pagimdytas

Juozas Biznieraitis.

M. Gorky.

jmi. kaip mušasi. Ar trįs 
mylios buvo nuo mūšio, o 
viskas girdėt. Kad pradėjo 
baubt kanuolės, kad pradėjo 
pyškėt, rodosi, sūdna diena 
ir gana. Sakau bobai — lys-

Ogi ir męs įtaisėm seimą, 
kad Lietuvą gelbėt. Suva
žiavo vis vyrai, kaip jun
giniai. Čia ir mano frentas 
Povilaika ir Tareila ir Pauk
štis ir Skritulskas ir Maka- 
revičius ir patsai grybų pul
kauninkas — baravykas 
Šliupas. Męs sakom — vy
rai, taip ir taip! Ką Šliupas 
pasakys, tai šventa! Jeigu 
lieps po karei jauniem vaiki- 

merginom
šokinėjo ir.važiuot į Lietuvos pūstynes, 

tai tuoj sumetam ant kelio 
visko reikia'kelis tūkstančius ir atliktas 

dūšioj.

PJAHAMlMviN]

Kare ir politiški 
kankiniai.

Ar paleidžia vokiečiai jų 
užimtuose miestuose politiš
kus kalinius?

Tan klausiman atsako ko
respondencija, kuri tilpo 
dienrašty “Dziennik Luclo- 
\vy”.

Štai kas dėjosi mieste Ra
dom, pirm pribūnant vokie
čiu kariumenei.

Mano prisiega dar 
pastot jiems kelią. E 
likit nors skilandį, kurį čė- 
dyju kunigėliams, tai papo
teriaus už karaliaus dūšia ir 
atlaikys giedotines, bet kas 
tau davė! Kaip suriks vy
resnysis cinas: “sukinv sy- 
ny. Męs už jus, mužikus, 
krauja liejam, o jums dešrn 
gaila!” Garbė ponui Dievui 
danguose, kad nesušaudė! 
Ar tai misli, Juozuli, žertai 
dabar!

kam gi vajavot
kuriuos patsai dievas 
nė? iVu 
razumelis
kaip či? dabar tas neatmez-
gamas mazgas susirišo. Ma- 
u tu, Juozeli, ten Merike 

išmanai, kas reikia daryt. 
\r tai viskas parėjo nuo die
vulio užrūstinimo, ar kad 
,>e. daug žmonių, ar kad ge- 
•erj.iai pasiuto nuo taukų,Oi. Jėzus, Marija, Juoza

pai šventas. Kaip tai sviete 
viskas mainosi! Kaip aš at- 
simenu pereitų metų rudenį, 
tai net seilės varva. Ko tai 
man, vaitui (staršinai) rei
kėjo! Sūnus Amerikoj sau 
cigarus rūko, o aš senis, pėt- 
nyčiomis ir subatomis oas 
Mauškų marinavotas silkes 
kaip iš pypkės kemšu, net 
pilvas braška. Visas svietas 
fundyja staršinai. Namie 
vėl lašiniai su dry Žiūkais — 
nei per riebu, nei per kūda 
— į pačią čienią. Būdavo, 
kad taip iš pono Dievo loskos 
atsigulu naktį lovon, tai, 
kaip žmonės sako, žilė gal
von, o velnias uodegon. 
Nors ir griekas, bet tankiai ... __ r u
susapnuodavau blūdingus. Biznį šioj gadynėj reikia va- 
dalykus. Taip tai buvo per- »-vt su mokėjimu. Susižerk 
nai! i spvo kišenių, kas negerai

O šiemet—ubagu likau. ^nrk~ta. bet ginklo nėrusi ok.

kirto? Susimildamas atra
šyk ir patiešyk, nes jau nu- 
puoliau ant 12 svarų.

Tavo gimdytojas
Tamošius Škaplieraitis.

___________________ i niči.M, iiicmua&i puc ui<x-

Mielas Tėveli! Iškada,kad'išmintingu vadina, par- 
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durnius Europoj užmuša, tai 
protingi so'čijalizmą įkurs! 
Matai, kokie šeškai. Čia 
mums rūni respublika ir ne- 
nrigulmybė — o jie kaip sa
vo, taip savo — gale žodžio 
vis kapitalizmas ir gana. Ir 
ar žinai ką tėveli — jie mus 
sufaitavo. Norėjau bėgt 
nėr duris — bet gėda gorė
jau šaukt — liežuvis nejuda.

Kasžin kas čia dabar išeis. 
Prie visų bėdų, namo’parvy
kęs dar nuo pačios gavau 
mušt,’ Būdavo, seniau tai 
gerinasi, meilinasi prie ma-

žmones skerdžia, bet juk pa
tįs esate kalti! Kodėl Ame
rikoj viskas eina, kaip iš 
pypkės? Budavojam sau 
laivus, o nuo vokiečių ir au
dikų atimsim visus biznius. 
Tada Amerikoj dar bus ge
resni laikai ir ant kožno gat
vės kampo stovės po 3 saliu- 
nus. O tai vis todėl, kad pas 
mus doleris valdo, o ne kara
liui, kaip pas jus, Europoje.

šiuku. O dabar ėmė ir suri
ko: “kiaule! Ar tai tu dar 
užsinaravijai? O kodėl tau 
nešelpt Lietuvos su visais iš
vien ir su socijalistais. Juk 
ir jie žmonės. Ar tai šitaip 
tau rūpi tėvynė. Pats liurba 
nėr špatą taukais apaugęs, 
tai per seimus tik bliauji. rė
ki, o reikalas tau nerūpi”.

Oi. tai gavau pirtį! Ir taip 
visados, kur žmogus nepasi- 
suvsi — vis tau kokia varna 
i akis kabinasi. Paagituosi 
už Rooseveltą — apšaukia 
Vnnitabstu. naagituoti nrieš

manai! Jeigu norit—laiky
kit—norit—pakaskit.

Kaliniai baisiai bijojo, kad 
iuos neišgabentų kur nors 
Rusijos gilumon,’bet, jų lai
mei, neišgabeno.

Per baisius kalėjimo mū
rus vis tankiau įsiverždavo 
gandas, kad jau ateina aus- 
trijokai ir vokiečiai.

Viltis laisvės pradėjo švie
sti kaliniams. Nękurie ir už 
prigulėjimą prie Lenkų Soci- 
įalistų Partijos jau ilgus me
tus sėdęjo. Vienam reikėjo 
atsėdėt net 25 metus.

Ir štai atėjo taip lauktoji kui jau pavalgius, 
diena! Vokiečiu leitenantas 
atėjo kalėjimam

ras 
vo vagiu.

Jiedu gyveno už miesto, kaimely,supu
vusiam ir aplūžusiam mediniam namely, 
aplinpintam moliu, kaip kregždės lizdas. Iš
tolo tas namelis išrodė i sumesta krūvą mė- 
šių, bet, arčiau priėjus, galima buvo supras
ti, kad tai namelis. Vogti draugai eidavo į 
artymiausius kaimus, nes mieste ką nors pa
vogti buvo sunku, o tam kaimely, kur jie gy
veno, nebuvo ką pavogti.

Abudu buvo atsargus ir nebailųs vaiki
nai : — nutveria šmotą audeklo, sermėgą ar
ba kirvį, marškinius nuo tvoros arba vištą 
ir jau ilgą laiką neina į tą kaimą, kuriame 
ką nors nukaukė. Bet nežiūrint į tokį rim
tą ir protingą elgimąsi, apielinkės valstie
čiai visgi grūmojo ir sakė, kad prie pirmos 
progos sutriuškins jiems kaulus. Vienok, 
valstiečiams tokia proga nepasitaikydavo ir 
jų kaulai čieli buvo ir draugai per šešis me
tus ten gyveno ir klausėsi valstiečių grūmo
jimų.

Smarkuolis turėjo apie 1 eturiasdešimts 
metų, augštas, įdžiūvęs. Jis visuomet vaikš
čiodavo galvą nulenkęs žemyn, ilgas rankas 
užsidėjęs už nugaros, eidavo lėtais, bet di
deliais žingsniais ir visuomet žvalgydavosi 
i šalis primerktom akim. Plaukus trumpai 
kirpdavo, barzdą skusdavo; dideli ūsai už
dengdavo jo lūpas ir priduodavo veidui ne
paprastą, rūsčią išvaizdą. Jo kairė koja 
ar tai buvo išsukta, ar tai nulaužta ir pas
kui suaugo, nes buvo daug ilgesnė už dešinę. 
Iš tos priežasties jis, žengdamas kiekvieną 
žingsnį, pašokdavo į viršų, už tai ir gavo 
tokią pavardę.

Gailiaširdis buvo vyresnis kokiais pen
kiais metais, žemesnis ir daug platesniais 
pečiais. Jis nuolatos kosėdavo, o jo ligotą 
veido išvaizdą buvo padengus nedidelė, 
bet tanki barzda. Akis jo buvo didelės, juo
dos ir i viską žiūrėdavo maloniai. Eida
mas, jisai visados švilpaudavo kokią tai dai
na, bet labai monotoniška ir liūdna. Jis ne- 
žiedavo siūtą iš įvairių skudurų ir spalvų 
pasiutą, o jo draugas ilgu “žiuponu” apsi
vilkęs ir susijuosęs.

Gailiaširdis J>uvo valstietis, o jo drau
gas — varpininko sūnus, buvęs liokajum ir 
pasiuntiniu. Jie niekados nesiskirdavo ir 
kuomet valstiečiai pamatydavo einant, tai 
tuojaus sakydavo:

— Ir vėl draugai pasirodė!... Žiūrėkite, 
abudu eina.

— Dar nenusuko velnias sprandų!
— Ir kada jiedu pastips?
O draugai eidavo sau keliu, besižvalgy- 

dami į visas puses ir stengdavosi, kad nieko 
nesutikus. Jie daugiau ko nemislydavo, 
kaip tik apie tai, kad ką nors pavogus ir pas-

Dabar reikia laukti vieversėlių, — 
tarė Gailiaširdis ir tuojaus griebėsi taisyti 
supuvusį tinklą.

Kada jau pasirodydavo vieversėliai, tai 
draugai eidavo į laukus, užtiesdavo tą savo 
tinklą ir per kiauras dienas bėgiodavo per 
laukus purvini, išalkę bevaikydami paukš
čius į tą tinklą. Kada jau prigaudydavo 
paukščių, tai nešdavo ant turgaus ir par
duodavo po penktuką ir dešimtuką. 
Kada atsirasdavo dilgėlės, tai jie rau
davo jąs ir nešdavo ant turg u s, kad parda
vus. Kiekviena pavasario diena suteikdavo 
jiems ką nors naujo, kuom galėdavo pasi
naudoti. Jie viskuom naudodavosi: žilvičių 
šakomis, rūgšteliais, žemuogėm, grybais — 
viską imdavo ir viskuom pasinaudodavo. 
Kada kareiviai išeidavo šaudyti, tai po šau
dymo, draugai kasinėdavo volus, rinkdavo 
kulkas ir parduodavo po dešimtuką svarą. 
Visas jų triūsas, nors ir neduodavo badu nu
mirti, bet niekados jie negalėdavo iki sočiai 
pavalgyti ir visuomet jų pilvas keldavo re-

H: *

Vieną syki, balandžio mėnesį, kuomet 
medžiai buvo dar neišplaukę, o laukuose vos 
oradčjo žaliuoti žolelė, draugai ėjo keliu ir 
' ūkė cigaretus.

— Bet tu vis sunkiau ir sunkiau kosti?
— pratarė Smarkuolis.

— Patįs niekai!... Štai saule pakaitins 
ir aš pasitaisysiu...

— Hm... Bet ar nevertėtu tau nueiti li- 
gonbutin?...

— Kokiem velniam man reikalingas li- 
gonbutis! Jeigu reikės mirti, tai mokėsiu ir 
be ligonbučio numirti.

Paėjus vieškeliu toliaus, Smarkuolis 
vėl prabilo:

— Bet ii’ eiti pradėjai labai sunkiai...
— Tai niekai... Mat, man labai sunku 

kvėpuoti, bet ta’s praeis, nes dabar oras bai
siai tirštas, tai ir sunku man jį ryti... Pra
eis...

Ištaręs tuos žodžius, apsistojo ir pradė
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Belgijos kareiviai gina nuo vokiečių miestelį Alost.

Žiemos laike net vilkai, kurie daug geriau 
. Iš pradžių moka kovoti už savo būvį, negu tie draugai, 

paleido kokį tai Austrijos sunkiai gyvena. Alkani, pikti bėgioja ke- 
zydeh, paskui pradėjo sauk- - '
ti politiškus.

— Už ką sėdite?
— Už prigulėjimą prie 

partijos.
— Bet kokia jūs kaltė?
— Tik prigulėjimas prie 

partijos.—Čia jau vokietys 
negali suprasti. Argi tai 
tik vien už tai, kad socijalis- 
tas ir jau duoda katorgą?

Vėliaus atėjo koks tai 
augštesnysis aficieris. Jisai 
nasakė: “atėjome čia. kaino 
Lenkijos paliuosuotojm. Męs 
•'v."'-:■•me su carizmu”.

Am pvietos kelis pa- 
jovm Kita vakarą atvy- 
lenk t kariumenės” afi- 

nnvię. p tik toksai, ku- 
ris pats sėdėjo 1910 metais 
tame kalėjime.

Pasirodymas to aficie- 
riaus padarė mieste didžiau- 

i. Dnūdį. Vokiečiai jį labai 
gerbė.

Ir įvyko tikras stebuklas.
Buvęs kalinvs. o dabar 
Meris. naliuosuoja 
draugus-kaliniųs.

Tatai buvo džianvsmo, 
smagumo. Sargai, išsigan
dę. stovi aplinkui; savo akim 
netiki.

Čia tuoj sudraskyta Mikės 
portretas.

Sako, vokiečiai paleido ka
linius Kielcuose ir Kališe.

Kasžin, kaip buvo Suval
kuos ir Kalvarijoj ?

Chicagietis.

liais ir nors juos šaudo, bet jie nebijo; jie 
turi dantis ir nagus dėl apsigynimo, o kas' 
svarbiausia, tai nesuminkštinančią širdį. 
Tas už vis svarbiausia, nes kovoti už pageri
nimą savo būvio, tai reikia turėti didelį pro
tą arba žvėriška širdį, v U v

Žiemą draugams labai sunku būdavo; 
tankiai jie išeidavo vakarais į miestą ir pra
šydavo pas praeivius pagelbos. Labai retai 
nasitaikydavo kas nors pavogti; vaikščioti 
po kaimus irgi negalima, nes viena, kad šal
ta, o antra — sniege pasilieka pėdsakai; pa- 
galiaus, kaime viskas uždaryta. Labai daug 
draugai vargo turėdavo ir daug jiegų iš
eikvodavo, bekovodami su didžiausiu prie
šu - badu ir gal niekas taip nelaukdavo pava
sario, kaip jiedu...

'Bet štai, pasirodo pavasario dienos. 
Draugai išblyškę, išalkę, ligoti, išlenda iš sa
vo urvo ir linksmai dairosi, kuomet jau pra
deda sniegas tirpti.Jie sėdėdavo lauke,šildy- 
davosi priešais saulę ir linksmai kalbėdavo, 
kad tuojaus išdžius laukai ir jie vėl galės ei
ti i kaimus “medžiot”. Gailiaširdis nak
timis nemiegodavo ir anksti ryte žadindavo 
savo draugą linksmai sakydamas:

— Kelkis!... Žiūrėk juodvarniai jau at- 
Jėkė!

— Atlėkė?
— Dievaži, atlėkė! Ar tu negirdi, kaip 

jie krankia?
Abudu išeidavo iš savo urvo ir linksmai 

žiūrėdavo į juodvarnius. Jiė džiaugdavosi, 
kad juodvarnių atlėkimas, tai jau pavasario 
pradžia.

Smarkuolis stovėjo šalę savo draugo, 
rūkė papirosą ir atydžiai į jį žiūrėjo. Gai
liaširdis drebėjo, spaudė rankomis krūtinę, 
tampėsi, o veidas visai pamėlynavo. Kada 

atsikosėjo, tai pratarė:
— Na, ir gerokai išvalė plaučius...
Jie vėl leidosi tolyn.
— Dabar męs eisime į Žaliapilvių kai* 
apeisime aplinkui kluonus, tvartus, o

gal ir pagriebsim ką nors — tarė Smarkuo
lis. — Paskui per gojalį ir į Rudpilvių kai
mą... Iš Rudpilvių kaimo, į Nevešius užsuk
sim.. Iš ten eisime namo...

— Apie trisdešimts viorstų kelionės tu
rėsime, — tarė Gailiaširdis.

— Bile tik ne už dyką...
Po kairės, netoli kelio, giria, o pagiry, 

nedidelėj pievelėj vaikščiojo vos gyva kume
laitė; jos šonkauliai taip buvo išsitempę,kaip 
ant statinės mediniai lankai. Draugai apsi
stojo ir ilgą laiką žiūrėjo, kaip jinai vaikš
čiojo toj pievelėj ir graužė vos tik išlindusią 
jauną žolelę.

— Irgi liesa!... pastebėjo Gailiaširdis.
— Tprusint, tp rusiu t!—pašaukė Smar

kuolis.
Kumelaitė pakėlė galvą, pažiūrėjo ir, 

davus nesutikimo ženklą, vėl nuleido galvą 
ir pradėjo ėsti žolę.

— Nenori pas tave eiti, — pastebėjo 
Gailiaširdis.

— Einame... Bet jeigu ją totoriam nu
vedus-, gal penkinę ir gautume... — užsimą
stęs pratarė Smarkuolis.

— Negausi. Ką jie su ja veiks!
— O skūra ?
— Skūra? Argi už skūrą galima tiek 

gauti? Daugiau negausi, kaip tris.
— Na, na!
— Ar tu manai, kad daugiau? Juk tai 

sudėvėtas autas, o ne skūra...
— Bet nors kiek galima bus gauti...
— Suprantama, aš nesakau, kad nieko 

negausime!...
Smarkuolis pažiūrėjo į savo draugą ir 

tarė:

— E, daug vargo... — nedrąsiai atsilie
pė Gailiaširdis.

— Ir kas ten per vargas?
— Pagaliaus, juk ir pėdsakai... Žemė 

šlapia... matysis, kur męs ją nuvedėm...
— O męs ją vyžomis apausime...
— Kaip sau nori...
— Tai daug ir negalvokim! Įvarysime 

ją į girią, o tįpn, grabėj, palauksime sute
lkakcia išvesime ir nuvesime toto- 
Čia visai netoli, kokie trįs viorstai...

(Toliau bus).

mos... 
riams.
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Laiškas “Laisves” Skaitytojo.

M O T E RIM S
NAUJIENOS
( (

belaisves moterįs.

teises, jos 1 
pasirūpintų apie šeimynos metus.

M. Ramanauskiene. ’

Ar reikalinga mo
terims politika?

(Referatas, skaitytas V rajono Lietuvių So
cijalistų Sąjungos kuopoms).

sutverti lai-
Tik retai

Gerbiamieji draugai laisviečiai!
Nemanau persiskirti su “Laisve” iki 

mano aplinkybės pavelys ją skaityt. Kaip 
galėdamas, stengsiuos bent vieną naują 
skaitytoją įgyt jai per metus. “Laisvė’” pa
darė mano prote didelę permainą., Ji savo 
straipsniais, pamokinimais ir nurodymais 
alkoholio kenksmingumo atitraukė mane 
nuo to prakeikto nuodo, kurio aš nevartoju 
jau per dvejus metus ir jaučiuos labai svei
ku ir puikiame ūpe. Taipgi, sumažėjo mano 
išlaidos daktarui ir smuklininkui. Už tuos 
oinigus aš galiu nusipirkti daugiau darbi
ninkiškos literatūros ir lavinti savo protą.

“Laisvė” suteikė man daug naudos, aiš
kindama politiškus klausimus. Ji nurodė, 
kaip reikia kovot už savo būvio pagerinimą 
ir kokiu keliu darbininkai turi eiti prie išsi- 
iiuosavimo. Ji nurodė man, kaip apsisau
go! nuo apgavikų, kurie atkeliauja iš ana
pus jūros.

Linksma man, kada pamisliju apie soci- 
ialistišką spaudą. Turime savaitinių laik
raščių, turime dukart savaitinį, turime 
dienraštį, kuris suteikia naujausias žinias. 
Ir kaip gi būtų galima atsisakyt nuo tokių 
laikraščių skaitymo ir nežinot nieko, kas 
dedasi aplink tave. Argi galėtų žmogus, at
sikratęs nuo visokių bjaurių prietarų, 1 
grįžti prie jų? Ne, aš manau, kad grįžti at
gal, prie senovės, niekas jau nenorės.

Viso gero jums velyjantis
Chicago, Ill. D. Motuz.

(Pabaiga), 
vesti, kadangi tariasi nepakaksią jiems iš
tekliaus užlaikyti šeimynišką gyvenimą. — 
Tai kam dar įtraukti ir draugę į amžiną 
skurdą? — protauja sau vaikinas.

Kas gi tada pasilieka mums, moterims 
ir merginoms, daryti?

Norėdamos prilaikyti savo gyvybę, 
esame priverstos eiti į fabrikus sau darbo 
jieškoti ir dirbti turčiams už pusdykę, bet 
jau dėlei to darbo męs, moterįs, nustojame 
būti šeimininkėmis, nustojame gales auklė
ti atsakančiai vaikučius. Męs liekamės vien 
vergėmis mažo skaičiaus turčių.

Taigi, mums dėlei to ir reikia lygių su 
vyrais teisių, kad norime nugriauti šią neti
kusią sistemą ir pagerinti savo padėjimą. 
Męs turime statyti pasaulį ant naujų pa
matu.

Draugės, tik pamislykite: keli tūkstan
čiai familijų Suvienytose Valstijose išnau
doja aštuoniasdešimts milijonų darbininkų 
ir tunka iš mūsų darbo vaisių, o męs, darbi
ninkai, skurstam, neturime ko pavalgyt, 
esame nuplyšę. Vaikučiai mūsų yra be at
sakančios priežiūros, be atsakančio išaugi - 
nimo, negalinti pasiekti bent vidutinį moks
lą. blogai apsirėdę.

Kame gi čia teisybė?
Argi milijonai darbininkų tam yra pa

sauly, kad užlaikyti tuos, kurie nieko ne
dirba?

Įgijus moterims lygias su vyrais politiš
kas teises, męs tą tvarką greičiau nugriau
sime ir prieisime prie savo tikslo, ko mote
rims reikia dar gyvenime. Mums ypač rūpi 
Šeimynos ir vaikučių gerovė, o šiandieninės 
sąlygos kaip tik kliudo mums 
mingus šeimyniškus lizdus.

.kam pavyksta tas padaryti prie šiandieni
nės sistemos.

Norėdamos įgyti politiškas teises Turi
me prisidėti prie tos partijos, kurios nariai 
reikalauja moterims tokių jau teisių, kaip ir 
sau. Tai yra Socijalistų Partija ,kuri aplink 
savo vėliavą sūri n Iv jau milijoną balsuoto
jų. Tai jau didelė spėka ir moteris turėtų tą 
spėką paremti. Tiktai eidamos išvien su ta 
partija, moterįs atsieks tą, ko jos nori.

Tiesa, ir dalis buržuazijos moterų rei
kalauja moterims politiškų teisių. Bet 
joms neapeina moterų darbininkių padėji
mas, todėl jos ir nereikalauja sugriauti 
šiandieninę sistemą. Dėlei to tai darbinin
kės moterįs nuo jų ir skiriasi ir skirtingai 
kovoja.

Buržuazijos moterįs, kaip tai yra An
glijoj, pasiganėdina tuomi, kad tik joms val
džia suteiktų balsavimo teises,o apie plačią
sias moterų darbininkių minias joms visai 
ne galvoj. Buržuazijos moterįs nepritaria 
ir socijalizmo judėjimui, kadangi jos per
daug ankštai yra susirišusios su kapitalis
tiškais idealais ir visu šios gadynės surė
dymu.

Męs gi, darbininkės moterįs, trokštame, 
kad kogreičiausia įsikūnytų socijalistiška 
tvarka.

Įsikūnijus socijalizmo idealams, paėmus 
viršų Socijalistų Partijai, visuomenė paims 
viską į savo rankas. Tuomet ir moterįs at- 
siliuosuos nuo kapitalistiškos vergijos. Mo
terįs nedirbs tuomet dykaduonių naudai, 
bet šeimyniškam gyvenimui. Moterįs, ku
rios lygiai atliks darbą su vyrais, gaus ir 
vienodą atlyginimą. Tuomet išnyks vargas 
šeimynose, nes visuomeniškas darbas eis 
naudai visos žmonijos.

Tada galėsime išauklėti vaikučius nau
dingiausiais draugijos nariais. Ką nega
lės atlikti motynos, tai atliks tam tikri peda
gogai tam tikrose mokslainėse. Į tas moks- 
laines paklius vaikai visų lygiai .

Taigi, baigdama šią mano trumpą pas
kaitėlę, atsiliepiu į drauges su paraginimui 
rašytis prie socijalistų organizacijos. Veik 
kiekviename mieste yra socijalistų kuopelės 
ir tos kuopelės atlieka didelį darbą. 'Jeigu 
męs neremsime socijalistų judėjimą ir pa
čios prie jo neprisidėsime, męs liksimės to
kios pat neregės, kaip ir ligšiol. Męs turi
me taip-pat griebties skaitymo gerų raštų, 
nurodančių iš ko kįla mūsų vargai.

Tuomet išauš puikesnė, gadynė, tada 
ateis rojus ant žemės, apie kurį taip daug 
žmonija svajojo. Tuomet ateis ta, taip lau
kiamoji, laisvė, lygybė ir brolybė.
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ŠVENTAM JONE

Kaip pavasario saldaus — 
Mat išbėgusi į lauką
Siela džiaugsmo pasigaus!

Švento Jono šviesios naktys — 
Tyras krikštolas tikrai!

Dainos girdisi plačiai!

Švento Jono šviesios naktys — 
Jūs ilgėjimas širdies!
Kurs gi jaunas, jums atėjus, 
Bakūžėlėj nusėdės!...

Tai meldžiuosiu ašei žemei, 
Tai lekioju, tai einu...
Vai jaučiu, kad ašei jaunas, 
Tai žinau, kad gyvenu !

Redakcijos žvilgsnis.
Mums praneša, kad New- 

arko, N. j. moterų draugija 
paaukauvo Lietuvai gelbėti 
$50.00. Rodosi, tai bus pir
mas pavyzdys taip gausaus 
aukavimo. Jautri lietuvių 
moterų širdis ir čia parodė, 
kad ji negali šaltai žiūrėti į 
tuos baisius sopulius, kurie 
varsto mūsų tėvynės krūti
nę.

Męs tikimės, kad pėdomis 
Newarko Dukterų draugys
tės paseks ir kitos mūsų mo
terų draugijos. Męs su 
džiaugsmu sutiksime žinią, ris neturi teisių, 
jog visos moterų draugijos 
paskirs iš savo kasų tiek ap
sčiai, kiek tik ištesės, gelbė
ti Lietuvos vargdieniams.

Bet to negana.
Reikia koplačiausia orga- 

vėl nizuoti aukų rinkimą. Kaip i 
kur jau rengiami visuome-į 
niški susirinkimai ir renka
mi aukų rinkikai. Moterįs 
pačios pirmutinės turi būti 
aukų rinkikėmis ir kiekvie
nas jų žingsnis tame darbe 
bus sveikinamas mūsų vi
suomenes.

turint moterims balsavimo į dar gerai, jeigu ji gali pabūt tai yra darbininkais bei so- 
visųpirmiausia'laisvesnė vienus ar dvejus cijalistais. (Aš netikiu, kad

. Tuomet dar ji turi į socijalistės draugautų su ki- 
sveikatą, apie familijų ger- progos kur nors išeit—į tos pakraipos inteligentais), 
oūvį, nuo .ko taip daug pa-1 draugijas 
reina ir vaikų sveikas išau- 
ginimas.

Neperseniai Spokane, Wa- 
shingtono valstijoj, buvo di
leles tarpvalstijinės paro
dos. Tarp kitko, buvo išsta
tyti ir maži vaikučiai ir štai 
kas pasirodė. Iš valstijų, kur 
moterįs turi balsavimo tei
ses, vaikučiai buvo daug 
buinesni, daug sveikesni, ne
gu iš tų valstijų, kur mote-

Čia jau ir 
yra argumentas, kad laisvos 
moterįs daug geriau gali iš-

Biuras vaikų higienos pa
darė didžiajam New Yorke 
Įdomių bandymų, bet tie 
bandymai dar vieną kartą 
atveria baisią žaizdą kapita
listiškos visuomenes. Iš 330- 
000 (veik trečdalis milijono) 
berniukų ir mergaičių, kurie 
lanko parapijines ir publiš- 
kas mokyklas, 230.432 (69 
procentas) pasirodė esą fy- 
ziškai nesveikais.

Ir tai dar toli gražu nepil
nas skaičius nesveikų vaikų, 
nes išviso New Yorko mo
kyklose mokinasi netoli mili
jonas vaikučių ir muitai
čiu.

KAS SU CHICAGA?
Ponia M. Jurgelionienė iš 

Chicagos, viešėdama Brook- 
lyne laike didžiojo seimo, 
vieną vakarą pasakė trumpą 
prakalbėlę socijalistų kuo
dai. Ji pasisakė esanti labai 
nudžiugus, kad čia, Brookly- 
ie, randasi jau ir lietuvaičių 

unija ir Progresyviškas Mo
terų Susivienyjimas. To vis
ko, pasakė ji, Chicagoj nėra.

Didžioji Chicaga ir jos 
skaitlinga lietuviška kolioni- 
ja daugeliu žvilgsniu prane
ša kitas mūsų kolionijas. 
bet vieno dalyko Chicagai 
trūksta: apie moterų judė
jimą ten nesigirdi.

Kas užliūliavo - užmigdė 
Chicagos lietuves — nežino
me, bet kad Chicagoj seniai 
jau metas tverti progresy- 
ves moterų draugijas, ruošti 
moterims prakalbas, raginti 
moteris i viešąjį darbą — dėl 
mūsų tai aišku.

Chicagietės, subruskite!

IR MANO ŽODELIS.
Aš nežinau, kodėl p. Miko-

Mėgstu slankioti po lauką, 
Žiebti ugnį širdyse — 
Tepradžiunga vargo žmonės, — 
Lieja skausmą dainose!

Niekur nėr nei tiek liuosybės, 
Niekur nėr nei tiek jiegų, . 
Kiek didžiuos balsuos jaunimo, 
Kiek akorduose dainų!...

Pamigau aš, kaip gyvatą, 
Ju dainas —

Ir be jų širdis jau džiaugsmo 
Nesuras!

Kaip pasaulis be poetų 
Be feielos,

Taip gamta be čiulbuonėlių, 
Be dainos!

tos pasibaisėtinos didmies
čių gyvenimo sąlygos, kurio
se vargsta vargdieniu šei
mynos — ve -kas yra didžiau
sias kaltininkas tų ligų, tų 
fyziškų defektų, to nuolati
nio menkėjimo jaunosios 
kartos.

Prie viso to, moterįs New 
Yorke neturi balsavimo tei
sių, taip kaip neturi nei Bos
tone, nei Philadelphijoj etc.r - ----------- ------
Šiaip ar taip kalbėsime, bet civiliškos ar bažnytinės), tai

tos moteris, kurios augina

užmeta Eržvilkietei ant jos 
nusiskundimo, kad moterįs 
v ra daugiau surištos šeimy
nišku gyvenimu, negu vy
rai. Aš gi, visai sutinku su 

T E. ir štai kodėl.
Kada mergina išteka (ne

svarbu kokios jungtuvės —

Susikūriau šviedrią ugnį
Ir pinu dainas prie jos...
Pats sau giedu, sau meldžiuosi— 
Mat nenoriu lenkt galvos!

Kad gegelė, ta, pilkoji, 
Nekukuos —

Mano sielvartą galingą 
Kas paguos!...

Y r čia kanklės, giesmės, ugnys, 
Myliu Mergą nuo seniau, 
Ašei jaunas — laisvas aras — 
Ko bereikia man daugiau!

II.
Vai tai keikiu Šventa Joną

Aš už tai,
Kad su juo apmiršta sodai 

Ir miškai!

Kad lakštingala skaisčioji 
Nečiulbės —

Tai man verkti ir dainuoti.
Kas padės!...

Šis paveikslėlis parodo garsųjį Francijos chemiką 
M. Turpiną, kuris išrado gazus, iš kurių galima dirbti 
bombas. Kuomet ta bomba sprogsta, tai ant 400 ketvir
tainių jardų viską išmarina ir nepalieka jokios gyva
sties.

> ar pasižmonėt. 
Nors dieną ir dirba kokioj 
nors dirbtuvėj, bet vakaras 
tai jau liuesas.

Kuomet gi ateina motyny- 
stės laikai, tada jau moteris 
turi užsidaryt tuose nuobo
džiuose kambariuose ir sė
dėt per dienas ir per vaka
rus. Ir jinai kitokiu būdu 
beveik negali prigelbėt vy
rui užsidirbt ant maisto,kaip 
tik laikydama kelis burdin- 
gierius. Ir ar neužtenka 
tuomet moterei darbo, ypač 
dar, jeigu ji nori švariau už
laikyti kambarius, atsakan
čiai auklėt kūdikius?

Sako, jog vaikas gali viską 
iš krautuvės pamest. Neži
nau jau, kokiu būdu vaikas 
gali tai atlikt, kuomet reikia 
aprūpint kokį pustuzinį bur- 
dingierių, o dar savos šeimy
nos kitą sykį irgi yra tiek 
pat. Todėl labai tankiai šei
mininkė turi bėgt pati visur 
pirkimus atlikt ir dar veži
mėlį su mažu vaikučiu ga- 
benties.

Jau nekalbėsiu apie tai 
koki ergelį turi šeimininkė 
su daugeliu burdingierių. 
Vyras gi nuo to viso liuosas. 
Tegul ir jisai sunkiai dirba, 
tarpais, ir net labai sunkiai, 
bet, išdirbęs savo valandas, 
jisai jau yra liuosas. Paval
gęs, sau kepurę ant galvos ir 
sveikas dingęs.

Moteris tik per bėdą gali 
išeit su mažais kūdikiais 
ant prakalbų, bet kokį turi ji 
smagumą, kada tie vaikučiai 
pradeda rėkti, o visa publi
ka nerymauja, pyksta. Tuo
met jai jau negalima klau
syt, kadangi' vaikas reikia 
ramint.

Kada moteris išreikš norą, 
kad vyras prigelbėtų jai už
siimti su vaikais, vyras, be
veik visados, atsakys, kad 
tai ne jo priedermė,

Aš tikiu, kad kiekviena 
moteris, kuri randasi pana
šiose sąlygose, greičiau su
tiktų būti vyru, negu mote
rim.

Taigi, anot Eržvilkietės, 
turėtų ir vyrai bent šiek-tiek 
prisidėti prie vaiku auklėji
mo. Nesakau, kad jau mo
teris turėtų uždaryt vyrus 
virtuvėj ar prie lopšio, bet 
,7is<ri jiems nieko nekenktų, 
kad kada-nekada moteris 
navaduot’i. M. Z. B.

Pasirodo, kad drg. Lietu
vaitė klaidingai supranta 
žodį “inteligentas”. Inteli
gentas nieko bendro neturi 
su ekonomiškais dalykais; 
inteligentas gali būti turtin
gu ir gali būti didžiausiu 
skurdžium. Žodis “inteli
gentas” — reiškia apsišvie
tęs, daug žinantis žmogus. 
Inteligentiškumas — daug- 
žinystė.

Inteligentas gali būti so
cijalistų, tautiečiu ir katali
ku, nes, mokslas bepartyviš- 
kas. O kad socijalistės sim
patizuoja inteligentams (ži
noma, socijalistams), tai 
nieko tame nėra nuostabaus, 
nes daug smagiau yra pasi
kalbėti ii' gyventi su apsi
švietusiu žmogum, negu su 
t amsimu.

J. Benesevičiutė.

! 
i ŽINIOS

B. Kaunis.

KĄ REIŠKIA “INTE
LIGENTAS?”

Lietuvaitė, atsakinėdama 
savo kritikams, labai keistai 
ir klaidingai perstata inteli
gentus ir draugaujančias su 
jais merginas.

Draugė Lietuvaitė sako, 
kad merginos, kurios drau
gauja su inteligentais ir nori 
už jų ištekėti, nėra socijalis- 
tės. Štai jos pačios žodžiai: 
“Dar vienas nepamatuotas 
užsipuolimas, tai Dl-ės, kuri 
sako, būk socijalistės mergi
nos esą išdidžios, paniekiną 
paprastus darbininkus ir tik 
taikąsi prie inteligentų, kad 
gavus sau vyrą”. Toliaus 
štai kaip Lietuvatiė kalba: 
“O jeigu atsiranda tokių, ku
rios paniekina paprastus 
darbininkus, o tik kimba 
prie inteligentų, tai ar gali
ma tokias pavadinti socija- 
listėms?”

Kad socijalistės niekintų 
paprastus darbininkus, tai 
aš tam netikiu, nes jei ms 
yra tikrai susipratę darbi
ninkės ir dar socijalistės, tai 
jos negali darbininkų nie
kinti, bet juos gerbti ir sykiu 
su jais kovoti, nes kitaip ne
gali jos būti socijalistės. Bet 
kad jos draugauja su inteli
gentais, tai už tai irgi nega
lima peikti, nes ir inteligen-

Elizabeth, N. J.
“Laisvės” N. 75 tilpo iš 

mūsų miesto korespondenci
ja, kurioj korespondentas 
nurodo, kad Moterų Progre- 
syviško Susivienyjimo 4 kp. 
einanti silpnyn. Man rodo
si, kad korespondentas, ra
šydamas tą žinią, visai nepa
tyrė dalykų stovio ir parašė 
tą, kas jam į galvą atėjo.

Ar tai kuopa eina silpnyn, 
kad susitvėrė iš 7 narių, o 
dabar turi 11 ? Man rodosi, 
kad negalima kilimą pava
dinti silpnėjimu? Jeigu 
kuopa nieko svarbaus nenu
veikė, tai ne tame dalykas, 
kad kuopa silpnyn eina, bet 
tame, kad viešpatauja be
darbė ir iš priežasties bedar
bės mažai kas ką veikia. 
Man rodosi, kad ir kitos 
draugystės, daug stipresnės, 
nieko nenuveikė. Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų dr-stė buvo 
pradėjus mokintis teatrą, 
bet, iš priežasties bedarbės, 
atidėjo tą darbą ant neapry- 
buoto laiko.

O gal korespondentas ma
to kuopos puolimą tame, kad 
iš 11 narių į susirinkimą 
a tė j o 7 n a r ės ? B e t a š bu vau 
kelis sykius ant socijalistų 
kuopos susirinkimo ir iš 37 
narių, į susirinkimą atėjo 10 
— 12 narių. Vienok niekas 
negalėjo pasakyti, kad kuo
pa jau griūva.

_ Pagalinus, jeigu kas veik
ti, tai reikia ir kapitalo, o be 
kapitalo ne tik kad negali 
pradėti veikti, bet negali net 
svarstyti. Gal daugelis pa
sakys, kad aš keistai išsita
riau. Štai, kuomet buvo su
šaukta visos vietos draugi
jos, kad apsvarsčius apie 
siuntimą į visuotinąjį lietu
vių seimą delegatų, tai 
M. P. S. 4 kuopos niekas ne
pakvietė. Kada aš susiti
kau iniciatorius ir užkklau- 
siau, kodėl mūsų kuopos ne
pakvietė, tai man atsakė, 
kad mūsų kuopa neturinti 
pinigų, per tai ir neužkvie-

Tai tau, Antanėli, ir ir de
vintinės! Būk ir su geriau
siais norais, su geriausia 
širdžia, turėk geriausį pro
tą — pinigų neturi ir negali 
imti dalyvumą net svarsty
me.

Ar tai ne juokingas vyrų 
pasielgimas? Taigi, patar
tina, pirmiau apie save apsi
žiūrėti, o jau paskui apie ki
tus rašinėti. Dabar gi tan
kiai jau perdaug užsipuolate 
ant moterų.

A. Prancketienė.
RED. ATSAKYMAI.

O. Elinskiutei (Shenando
ah, Pa.). Straipsnelis dar 
silpnokas. Meldžiame para- 
švt ką nors apie Shenando
ah, Pa. merginas ir moteris.
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KORESPONDENCIJOS.: ■
Dorrisville, III.

Parengus X L.S.S rajonui 
maršrutą, 187 kuopa pasi
kvietė di g. J. Perkūną ant 
dviejų dienų. 4 ir 5 d. spa
lio drg. J. Perkūnas kalbėjo 
apie Europoj kilusias kares 
ir jų blėdingumą. Puikiai 
nupiešė dabartinio surėdy
mo netikumą ir aiškino so- 
cijalistišką tvarką. Buvo 
duodami ir klausimai, ant 
kūnų kalbėtojas atsakinėjo. 
Tarpais buvo ir deklamaci
jų; deklamavo O. Šimkiūtė 
ir J. Kvietkauskaitė. Kaip 
prakalbos, taip ir deklamaci
jos žmonėms patiko, išsky
rus keliu fanatiku, kurie 
daugiau nieko nežino, kaip 
tik bažnyčią ir daugiau nie
ko neklauso, kaip tik kuni
gėlio žodžių. Žmonių buvo 
gana daug. Prie kuopos pri
sirašė du nauji nariai. Au
kų surinkta $9.55. Tik vie
na buvo klaida—tai kuopa 
neturėjo literatūros dėl par
davimo, nes galima būtų bu
vę už kokius penkis dolerius 
parduoti.

Reikia pasigirti, kad męs

met jam apie tai buvo pri
minta ir nutarta išrinkti ko
misija ištyrimui to dalyko,' 
tuomet Pūkelis atsidūrė to
kiam padėjime, kaip tas ru
dis, prispirtas prie tvoros, 
kuriam daugiau nieko nepa-| 
silieka, kain tik šokti peri 
tvorą ir neštis. Taip ir mū-1 
sų “delegatas” užsimovė ke-; 
purę ant galvos ir drožė peri 
duris.

Nors jau buvo trumpas 
laikas, vienok kliubas spė
jo sušaukti visų progresy-l 
viškesniu draugi ju susirin-! es^ni patyrę.

tam panašiai, visųpirmiau- 
sia reikia apvalyti kelią nuo 

į ir velniukų, 
_____ _____ katalikų aky
se, kad jie pamatytų, kuriuo- 
mi keliu eiti prie balsavimo”. 
Kunigas, negavęs pritarėjų, 
išbėgo per duris. Bagočius 
pabaigė savo prakalbą ir 
niekas jam nepertraukė. 
Žmonių buvo apie 200 ir visi 
ramiai užsilaikė.

A. K. Sagaitis.

bos, bet lietuviškų juoda
šimčių nebuvo. Prasidėjus 
gi rusų prakalboms, susirin
ko ir jie. Ir štai, po tų sker
dynių, vienas iš lietuvių biz
nierius, Rusijoj buvęs “skū
ra” ir turėjęs feldfebelio ci
ną,priėjęs prie savo brolelių- 
juodašimčių pasakė: “Gerai, 
padarėt, kad tiems ru-ru... 
davėt”. Pasirodo, kad ir lie-'jaus sutvertume kuopą ir 
tuviški juodašimčiai pana-1 kiek galėdami padėtume ki- 
šiai pasielgtų, jeigu tik tu-, tiems draugams darbuoties.

daryti, jeigu męs tik apie 
tai pasirūpintume. Prie 
Diego ir prie Vargdienio 
daug yra draugų socijalistų 
ir daug tokių, kurie socija- 
listams simpatizuoja.

Taigi galima Buenos Aires 
ir La Plata sutverti kuopas.

Jeigu tik draugai pradėtų 
darbuotis, męs La Plata tuo-

kimą ir išrinko delegatą i 
visuotinąjį seimą, kuris atsi
buvo Brooklyne. 'fame susi
rinkime dalyvavo Lietuviu 
Ūkėsu Kliubas, Lietuviu Sū-

VISUR VIENODAI!
Newark, N. J.

Kur tik dvasiški ja įsimal- 
!šo, kur tik jinai pasipaifiio- 
' ja, visur vienodai pasielgia 
i—tą męs jau gerai žinom ir 

. Bet reikia pa
sakyti, kad visų tautų dva
siškiai vienodi, nors jie tarp 
savęs skiriasi ir, tankiai, 
vieni prieš kitus kovoja.

11 d. spalio, vakare, Lie-

retų tokią galę, kaip rusai.
Kas su tokiais žmonėmis apsvarstyti tą 

turės reikalą, tas vertas bus išreikšti 
didžiausios paniekos.

Tai matot, kaip dvasiškija|rimo L.S.S. Argentinoj, 
kovoja su savo armija prieš 
socijalistus!

Narva.

nu ir Dukterų'’draugija; So- tėviškoj svetainėj atsibuvo
cijalistų Partijos Lietuvių I«beln.as rusų susirinkimas. 
Skvrius ir Lietuviu Sočijalis- paišino, kad bus koncei tas, 
tu Jaunimo Ratelis. ' tal.1.1-18 hU,lvJ'! ,daus'u.ma

'Tai matot, kaip veiilmai-!!'^!1' pasižiūrėti bet visa! 
niauja mūsų tautininkai jr'ką kitą atrado. Vieton kon- 
klerikalai ir kaip jie bėgė- cer^0’ jtalse socijahstams 
diškai elgiasi, reikalaudami; I)o&rom/b. ...
mokesties nuo tų draugys-1., I svetainę susirinko apie 
čiu, kurios visai nedalyvavo; ypatų. I uojaus ant pa- 
su jais.

neatsilieka nuo lietuviškos] 
“kultūros". Jeigu kur būna! 
vestuvės ar krikštynos, tail 
ir jis neapleidžia, bet atsi
lanko ir pasilinksmina, o 
kaip kur moterėlėm ir pra-

Franas Ilgūnelis.

DURK) LIETUVIAMS

argonininką vyrą ir da-
_.ž .. go-

Pažiū rosime, 
abudu susidėję,

jo
bar mano merginą už varg 
nininką gauti 
kaip ji( 
“dūduos 
raštus.

ši popai. Prasidėjo progra- 
' mo išpildymas ir priėjo iki 
'prakalbų. Pradėjus vienam 
popui kalbėti tikrai juoda
šimtiškoj dvasioj, daėjo iki

Waterburio Lietuvių Švie-; to,kad kuomet cholera paim- 
sos draugystė įkūrė knygy- sianti Vokietijos ir Austri
an, kuris randasi po nume- jos karalius, tuomet Rusijoj, 
riu 883į Bank St. Knygyne po globa “batiuškos caro 
randasi įvairiu turinio kny- žydėsianti tikra liuosybė”.

, už

Lik viena nelaimė, 
kad tankiai i bažnyčia net...

K. Vaičiūnas.

VEIDMAINIAI.
Rockford, III.

Mūsų tautininkai ir kleri
kalai—tai didžiausi veidmai
niai. Kada buvo pakeltas 
klausimas apie visuotinąjį 
lietuviu suvažiavima, tai 
mūsų tautininkai užsidegė 
neapsakoma patrijotiška 
dvasia ir. niekam nieko ne
sakę, su niekuom nepasitarę,

gų ir laikraščių; taipgi yra Publikoj pasigirdo neužsi- 
keli laikraščiai iš Lietuvos, ganėdinimo balsai. Tikrieji 
Knygynas atdaras ketver-1 rusai tuojaus nusivilko ir 
gaiš nuo 7—11 vai. vakare, o ■ pradėjo rankoves raitotis. 
nedėliomis—nuo 10 vai. ryto; Popas pasako, kad tiems, 

liki 2 vai. po pietų ir nuo 6—'kurie nesutinka su jo kalba, 
U) vai. vakare. Knygų gali-! bus duota balsai ir galės kal
ina gauti ir j namus pasi-lbėti. Prasideda balsų regis- 
■kaityti ant 2 savaičių laiko.' tracija. Pabaigus popui 
Skaitykloj yra duodama i kalbėti, pirmasis išeina Ivan 
skaityti už dyką. Stepanov, matomai, socija-

Taigi, draugai ii' draugės. į listas. Popai jam liepia eiti 
nepraleiskite bereikalingai | ant pagrindų. Stepanovas 
laiko, nevedėkite ten, kur y- užeina ant pagrindų ir sako: 
ra kortomis lošiama ir bač-1 “Aš visai nesutinku su tomis 
kūtės tuštinama, nes ten jū- nuomonėmis, 
sų protas temdomas, bet at- popas išreiškė”... 
•ik i te į knygyną ir skaity
kite naudingas knygas iri

kurias dabar

Popas kumščia trenkia i 
ilą ir jo visi parapijonai

vardą, 
me mi t 
pakraipų žmonių, 
ramiai 
išnokti delegatus į visuoti
nąjį seimą. Buvo nutarta, 
kad kiekviena draugija ar 
kuopa išrinktų po du delega
tu, o tie delegatai išrinks iš 
savo tarpo du delegatu į sei
mą.

Rodosi, kad viskas gerai. 
Bet štai, klerikalai sumano 
savo seimą atlaikyti Chica- 
goj sykiu su federeišiais. 
Mūsų klerikalai ir tautinin
kai sušaukia savo mitingą ir 
išrenka į Chicagos seimą de
legatą. Delegato ant to su
sirinkimo nebuvo ir turėjo 
užklausti per telefoną, ar jis 
apsiims. Delegatas, nors ir 
rašyti nemokėjo, bet apsiė
mė į tą seimą ir išvažiavo. 
Apie tokius rinkimus neži
nojo nei socijalistų kuopa, 
imi bepartyviškos draugijos 
—viską atliko klerikališkos 
ir tautiškos, tarp kurių da-

n g
like mitinga. Ta
duly vavo įvairių

užsilaiko ir nutarė

gub., Trakų pavieto, Vaiki- arba nenori laukti pabaigos, 
ninku valsčiaus, Pamerkiu kad apleistų svetainę.
kaimo. I Antonovas suprato, kad

Šis nelaimingas atsitiki- tai visą triukšmą kėlė Aido 
mas turi būti visiems lekcija, choras, nes jo vedėjas kalbė- 
kad girtus tankiau patinka jo, tuojaus iššovė: 
nelaimės. į “Jeigu Aido choristai nori

miego, lai eina namo ir gu
la!” Paskui pradėjo užduo
ti klausimus: “Kas tai yra 
zero, nolis arba O?

Čia vėl pasigirdo balsai: 
“Zero, tai cigaretai!” ir tam 
panašiai. Antonovas turėjo 
atsisakyti nuo prakalbų ir 
apleido sceną.

Aido choro nariai, pasiun
ta] buvo ant uogų, grybų ir timu Antonovo gulti,tapo už

gauti ir atsisakė dainuoti. O 
choro raštininkas, dalyvavęs 
tame

V. L. Grigonis.

Necanicum, Ore.
Šiais metais pas mus javai 

labai užderėjo ir ūkininkai 
| Taigi, kviečiu visus draugus1 labai linksmi. Tik kas neuž- 

. klausimą ir,derėjo, tai apyniai ir kas bu- 
savo nuomonees 

per “Laisvę” kaslink sutvė-
vo daug prasėjęs, tai mažai 
pelnijo. Taipgi derlingi me-

Dar ir dabar randasi 
iu, kurių skonis ne- 
ęs. Pabaigoj rugsėjo 

dideli lietus,

norėčiau, kad visi progresy- 
viškesni žmonės apie tai išsi
reikštų, nes tuomet maty
tume, kiek randasi mūsų pa- mėnesio buvo 
sekėjų, kiek priešų ir ką męs' vanduo iš upių užliejo pie 
galėtume nuveikti. Draugai was ii- daug žuvų 
ir draugės! Atsiliepkite tuo-• pievose, 
jaus ir kas pritaria ] 
sumanymui, pradėkime dar-i 
buotis. Lai šis mano šauks-

• mas nepasilieka šaukiančiu 
girioj balsu.

Visų Draugas.

BALSAS Iš ARGENTINOS.
Argentinoj yra nemažai 

lietuvių, ypatingai šiuose 
miestuose: Buenos Aires, La 
Plata, Rosario, Cordaba, Co- 
lionia, Sarmiento, Chubut ir 
kituose. Męs visi lietuviai 
esame kapitalistų įrankiais, ■ 
kurie mus be mielaširdystės' 
išnaudoja; męs dirbame sun- ] 
kų darbą,bet užmokestį gan-i pakelė gana svarbų klausi- 
name labai menką; męs ne-'mą, kad sutverus Argenti- 
galime žmoniškesniuose noj Socijalistų Sąjunga. Bet 
kambariuose gyventi, svei- nuims rodosi, kad Argenti- 
kesnį maistą valgyti; męs 
tik žinome vieną: per šešias

noj negalės gyvuoti savysto-

tai baisiai sunku bus tiems 
patiems
ten darbuosis. Ar negeriau 

liepia šventai klausyti darb- būti] sutverti kuopas ir pri- 
davių ir nekelti prieš juos 
maišto, nes už pasipriešini
mą—reikės po mirties sma-

bažnyčion ir melskis, o kuni
gas, ant magaryčių, išbara ir

draugams, kurie

triukšme, paaiškino, 
■horas atsisakė dai

nuoti. Suprantama, jis aiš- 
i randasi kino taip, kaip jam geriau 

. Taigi, kurie netin- patiko, nes jo choras neįga- 
manoĮgi, p risi gaudo užtektinai. Iiiavo ir jis kalbėjo ne varde 

Fanneriai nejaučia, kad choro, bet kaipo pavienė 
krizis siaučia visoj Ameri-jypata. Choro gi vedėjas ra- 
koj. Jiems tada krizis, kada]gino atjausti dailei ir paste

bėjo, kad (laukiau panašių 
dalykęi neatsikartotų.

Kaip matot, visą košę iš
virė Antonovas, o ją norima 
suversti ant Aido choro.

Šis mano pastebėjimas 
draugui Stančikui pirmuti
nis ir aš noriu, kad jis būtų 
paskutinis, nes aš ypatiškai 
prieš jį nieko neturiu ir pa
giriu už tai, kad jis rašinėja 
žinutes. Bet geistina, kad 
tos žinutės būtų geriau iš
tirtos ir teisingiau parašy
tos, tuomet jos daug didesnę 
vertę turės, nekaip dabar.

J. A. Valentinas.
P. S. Dabar Aido choras

blogas derlius.
J. Apinaitis.

AR TIK NE APATIŠ
KUMAI?

Aš nesuprantu, ko drau
gas J. Stančikas nori nuo 
Aido choro, o ypatingai nuo 
jo vedėjo? Jau antrą kores
pondenciją rašo ir vis palie
čia Aido chorą ir kas svar
biausia, kad neištiria teisin
gai dalykų stovio.

“Laisvės” N 78, drg. J. 
Stančikas, rašydamas kores
pondenciją apie I.W.W. pra
kalbas, pasako, būk tai visas 
triukšmas kilo iš Aido choro, 
kuomet Aido choras visai ne
kaltas ir jeigu jau kaltint, 
tai pora Aido choro nariu,

O jeigu jau tas būtų nepa
ranku, tai tuomet daug pa
rankiau būtų prisidėti prie

Ir taip, męs nuolankiai vii-1 vietinės Socijalistų Partijos, 
kom tą jungą visai nepagal-1kaip dauguma ir Amerikos 
vodami apie savo gerovę, ne-]lietuvių priklauso prie Socia- 
pagalvodami apie tai, ai’ ne-'list Party, 
galėtume ir męs savo var-i Apie tai turėtų vietos 
gingą būvį pagerinti; męs [draugai pagalvoti, 
net nepagalvojom apie kul-l žinodami vietos sa 
tūros darbus. j galime nurodyti tikrų pienų,-

Bet'štai atsirado keliatas [ kaip būtų geriau ii* kaip pa-į I onovas kalbėti, tai tuojaus 
draugų, kurie pradėjo šiek 
tiek rūpintis apšvietus rei

draugams, pavyko sutverti i 
Buenos Aires draugiją “Die-! 
gą” ir La Plata—“Vargdie-, 
nį”. Darbas labai naudin-l

tūrės

Mes, ne 
4 Z _

\gų, ne- bet ne visą chorą. Dalykas I

raukiau.

L. PRUSEIKA KALBeS.
17 d. spalio (Sukatoje) 

’assaic, N. J., svetainėje po 
4162 First St. Prakalbas

irengia vietinė L.S.S. kuopa.
18 d. spalio ( nedėldieny)

VI Mass, rajono XVI konfe
rencija So. Bostone, svetai- 
nėj St.Omer Hali,376 Broad
way. Pradžia 9 vai. ryte 
Visi delegatai malonėkit su
sirinkti ant paskirto laiko.

L.S.S. VI rajono sekret.
B. A. Simanavičius.

: išvadino nekurias ypatas Ii- 
'• minis, parapijonais ir tam 
panašiai. Tokie žodžiai dau
gumai nepatiko ir pasipylė 

'■ nt kalbėtojo šlykščiausi žo- 
d'uai. Tuomet pasirodė ant 
scenos Katauskas ir pradėjo 
kalbėti, bet dauguma buvo 
taip įnirtusi, kad nesiliovė 
kėlus triukšmą ir Katauskas

Metai tam atgal, čia lietu
vių buvo priskaitoma apie- 
600, bet dabar, sumažėjus 
darbams, daugelis išvažinė
jo ir skaičius žviniai suma
žėjo. Tarp išvažiavusiųjų 
randasi ir draugas J. Vilke
lis, L. S. S. 154 kuopos na-

Ar jau to ir užtenku? Ar 
męs turim užsiganėdinti to
mis draugijomis?Ar męs ne
turim pagalvoti apie ką nors 
platesnį, apie ką nors prakil
nesnį, kas mums vestų prie 
išsiliuosavimo iš po kapita
listiško jungo? Man rodosi, 
kad męs turime pagalvoti 
;apie sutvėrimą Lietuvių So- J 
cijalistų Sąjungos Argenti
noj. . . i

Męs matom, kad Lietuvoj 
darbininkai turi Lietuvių So-
cijaldemokratų Partiją, A- mieras Marcinkevičius, ku- 
merikoj—Lietuvių Socijalis- ris nuvežtas į ligonbutį tuo- 
tų Sąjungą, Anglijoj—Lie-,jaus 
tuvių Socijalistų L J

Ruko, 183 N. Main St. Pra
kalbos rengiamos gelbėjimui

id tik perskaitymą ge-l Kalbėtojas toliau sako:
:gų ir laikraščių gale-] “Dabai'po Rusijos jungu 
apsišviesti, galėsime vra daugybė tautų ir pati 
>ti savo reikalus ir ga- Rusija nėva laisva šalis”...

skaitytis žmonėmis. Ištarus tuos žodžius, pri- 
dabar knygynas šoka vienas iš popų ii' pradę^ 

bet jeigu jūs, da kalbėtoją stumti nuo pa- 
draugės, pradėsi-1 grindų, o tikrieji krikščio- 
i, tai draugystė i nįs-parapijonai pribėga prie 

pasirūpins daugiau jgyti | pagrindų ii1 griebia kalbėto
ją už kojų, kad nutraukus 

jas spėja 
uomet popai 

pradeda jį stumti už scenos 
ir vienas iš jų, Kristaus pa
laiminta ranka, drožia į 
sprandą;iš už scenos pagrie
bia Stepanova gauja juoda
šimčių, išvelka svetainėn ir 
pradeda mušti, kas kaip gali 
ir kuom gali. Kiti juodašim
čiai pagriebia kėdės ir pra
deda skaldyti galvas tiems, 
kurie su socijalistiškais 
ženkleliais ir tiems, kurie 
smarkiai plojo pradėjus Ste
pan ovu i kalbėti. Svetainėj 
iškįla baisus triukšmas, pra
deda su kėdėmis artintis ir 
prie lietuvių ir A. Mikulienę 
užgauna. Pradėjo visi neš
tis lauk iš svetainės; krau
jas pradėjo lietis iš socijalis
tų galvų. Daugelis juoda
šimčių buvo anksčiau prisi 
rengusių, nes, iškilus tam 
triukšmui, pradėjo buteliais 
mušti, kuriuos turėjo atsine

-įme
supras 
lėsime Ištarus tuos žodžius

tuviu.

dar silpnas, bet jeigu

jūs lankysitės į knygyną, tai 1 žemyn, bet kalbėtoj 
draugystė stengsis jums vi- susilaikyti. Tuom
sados pagelbėti.

Taigi, draugai ir draugės, 
visi į knygyną!

K n y gy n o u ž ži ū retoj as
Juozas Mikelionis, pagelbi- 
ninkas J. P. Chepulis.

P. S. Meldžiame ir kitų 
laikraščių perspausdinti.

Bet štai, 27 d. rugsėjo, at
sibuvo Lietuvių Ūkėsų Kliu- 
bo susirinkimas, į kurį buvo 
atsiųstas to pačio kliubo na
rys A. Pūkelis su laišku, kad 
išreikalavus nuo kliubo $7.80 
proporci jonališkos mokes-| 
ties padengimui lėšų siun
čiant į Chicagą delegatą. 
Toks reikalavimas kliubą 
labai nustebino, nes kliubas 
visai apie siuntimą delegato 
nieko nežinojo. Prasidėjo 
karšti ginčai, pradėjo klau
sinėti buvusi delegatą Pūke
lį, kada jį kliubas išrinko ir 
kas jam išdavė mandatą ir t. 
t. Tuomet Pūkelis parodė 
savo gabumą ir supratimą: 
pradeio šaukti, karščiuotis 
ir reikalauti darodymų, kad 
jis atstovavo kliubą. Mat, 
visai užmiršo, kad prieš ke
lias minutas padavė laišką,

Kuo-

26 d. rugsėjo D.L.K. Vy
tauto draugystės atsibuvo 
balius, parengtas Lietuvos 
gelbėjimo fondui. Nusisekė 
viskas gerai ir gryno pelno 
iko virš $80.00. Tie visi pi
nigai bus perduoti Lietuvos 
gelbėjimo fondui, kuomet 
galutinai susitvarkys komi
sija. Beje, “Laisvės” No. 77, 
korespondencijoj pasakyta, 
kad D.L.K.V. draugystė pa
skyrė iš savo iždo $5.57, o 
turėjo būti: surinktus savo 
nė nosiniame susirinkime.

Vienas iš Rengėjų.

Amsterdam, N. Y.
21 d. rugsėjo L.S.I). kliu

bas surengė prakalbas. Kal
bėjo F. J. Bagočius. Kalbė
tojui pradėjus aiškinti apie 
darbininku skurdą, kokiu 
būdu jie gali-nito to skurdo 
oasiliuosuOti ir ką .dvasiški- 
ja veikė per <

Sužeistieji tapo nugabenti

sisklaidė, kad skundas nega
lima buvo paduoti.

Tuomet juodašimčiai vėl 
susirinko svetainėn i n pradė
jo vaikų choras giedoti :“Bo- 
že caria chrani”.

. ....................................... Bet kas akyviausia, kad ir 
ja veikė per du tūkstančiu įs lietuvių atsirado pritarė- 
metų, pakilo kun. M. Pėža ir'jū juodašimčiam. Mat, jie 
pradėjo šaukti: “Kalbėk apie Pirmiaus vis slėpėsi po kata- 
rinkimus senatorių, apie tai. likiška skraiste, bet pamatę 
kad po karei nebus nei carų, sav.° brojius-juodasimcius 
nei karalių” ir t.t. Tuomet besidarbuojant, rieissilaike 
Bagočius atsakė: “Brolau, ir pasirodė kuom jie esą. 
kunige, pakol balsuosime ar- Pirmiau toj pačioj svetai- 
ba rinksime senatorius ir ^ėj buvo lietuviškos prakal-

Pirmiau toj pačioj svetai-

stojo ii' liepė eiti namo gulti.
Tiesa, atsirado du aidie- 

čiai, kurie per savo nesusi- 
ųiratimą dalyvavo tame 
triukšme, bet tai ne Aido 
choras, o tiK du jo nariai ir 

'pertai negalima sakyti, kad 
Į A ido choras norėjo miego ir 

Aidas ir jo

K IMAS.
Worcester, Mass.

10 d. spalio čia tapo auto-įkėlė triukšmą, 
mobiliom suvažinėtas Kaži- \edėįas gerai :

j ‘ ; mirė. X’elionis
Sąjungą!gerokai įsikaušęs i 
. Kodėl į skersai gatvę, tuom 

gi męs negalime turėti Lie- i važiavo P. Shecy ir 
tuvių Socijalistų Sąjungą žiavo per jį. 2.L..K 
Argentinoj? Man rodosi, čius buvo apsidraudęs 
kad tas visai nėra sunku pa- gyvastį; paėję’

rys. Drg. J. V. išvažiavi
mas dideli kuopai smūgį pa
darė. nes jis per pusantrų 

i metų darbavosi kiek galė
damas ir visą savo energiją 
padėjo. Suprantama, besi
darbuodamas nemažai įgijo 
ir priešo, bet kiekvienas dar-

užkviesti dainuoti ir pasta- ]binmkišk-!s veikėjas turi ne- 
tyti ant programo pradžioj mažai priešų.
ir pabaigoj, per tai negalėjo; Linkėtina drg. J. Vilkeliui 
nieko prieš tai sakyti, apart ir ant teliaus taip darbuotis, 
to, Aido choras nesisiūlė,bet kaip jis pas mus darbavosi ir 
jį kvietė. Taigi choro vedė-, nepaisyti į visus priešus, ku- 
jas, patėmijęs tą triukšmą, irie stengiasi apšvietai kelią 
paprašė publiką nusiraminti užstoti.

Marcinkevi-
savo

iš Vilniaus ir tuos, kuriems nepatinka, J. Luokis.

_ - $■ e- n u —
EuropoiTvaiuonaiTVardan prekybos, vardan kapitalizmo, mušasi, kaip pasiutę.^eme, ant Kurios jie mušasi, 

išklota darbininkų lavonais.



LAisye

JUOKŲ KĄSNELIAI

Kiekvienas žmogus, kuris pasideda bankan 
pinigus, turi pirma patirti apie to banko saugu
mą. Saugus bankas tegali būti toks, kurį vals
tijos valdžia prižiūri.

Šisai State Bank of Chicago gyvuoja tris
dešimts ' penktus metus, ir žinomas kaipo vie
nas didžiausiųjų ir stipriausiųjų Chicagos ban
kų. Yra tai valstybinis bankas tegali būti toks

KAPITALAS 4,500,000.00
Daug lietuvių pažįsta jau šilą banką ir de

dasi čia savo pingus. Kas nori perkelti čia 
savo pinigus iš kitų bankų, tegul atneša savo 
bankinę knygelę, o męs iskolektuo.-ime.

'* >ka 3 procentą metams.

STATE BAM OF OCO
Kampas La Salio ir Washington Sts.

“LAISVeS” KNYGOS:
SOCIJALIZMĄS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP U ĮKŪNYT? 
Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis, šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas soči jai istas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik........... 1

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO 
BASTILIJA. Parašė V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de
dasi Rusijos kalėjimuose, jei 
dar kas negirdėjo kiek jais- ’’ 
vos kovotoji] žuvo ant caro 
kartuvių—-tad perskaitykit

su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu inū-
su draugai eina ant 

Kaina ..........................
MOTERŲ PA DĖJIMAS
G ELI JOJ IR A PAŠTAI

20c

KOSTUMIERISKAS KRIAUCIUS

Tarase Aleksa. si 
knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai

GERBIAMAS TAMISTA:

Šiuomi turimo už garbę 
Jum.-, pranešti, jog jau lai
kas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius siūtus, over- 
kotus ir kitus drabužius.

Mūs drabužiai yra pa
siūti geriausių kriaučių ir 
kiekvienam puikiai tinka.

Materija, iš kurios siu
vame drabužius, yra iš tik
rų vilnų visokių spalvų: 
Worsted, Plieninės, Ak
meninės ir Pilkos, pamar
gintos mėlynai ir rudai. 
Pas mus galite išsirinkti 
materiją, kokią tik norite, 
nuo paprasčiausios juodos 
iki naujausių spalvų. Męs 
neturime jokių pernykščių 
materijų.bet visas naujau
sias šių metų.

puikiai atliktas 
išplatino mums 

Geriausi mūs pa
garsinimai, tai užganėdin
ti kostumeriai.

Stengkitės užsisakyti iš 
anksto, jeigu norite aptu
rėti ant laiko puikiausius

Mūsų

skelbia dabartine, mūsų dva
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

GRIUVĖSIUOSE. Paraše K. Ja- 
si ūkai t is. Tai yra labai sma-

20c

Europos šalįs turi nema tai bėdos su Villium, bet 
danguje šventas Petras dar didesnę bėdą turi su buvusiu 
Vokietijos valdonu Bismarku. Kąip tik jis pamato, jo- 
gei Villiui riestai, tai ir pradeda danguje trankytis. Die
vas žada atiduoti jį į bepročių namus.

■» 'Ji

gi apysakaite, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne.' Kas 
myli skaityti gražias apvsa-

ORAKULO PATARIMAI. 'met, užtikrinu, nereikės
i '

kurios apsirinko “Laisvę 
savo organu:

15c

drabužius.
Tardami širdingą ačiū už 

Jūsų praeitą atsilankymą, 
męs tikimės, jog ir dabar 
mus neužmiršite.

Su didžiausia paguodoje
SCHNEIDER BROS.

SCHNEIDER BROS,
rand St., Brooklyn, N V.

Tarp Roebling ir Haveme yer Sts.
P. S. Nepamirškite šio numerio.

Męs nieko bendro netu rime su kitais štorais.

Klausimas: —
Išmintingas Pone! 

niai tu man išguldė vieną 
sapną taip gerai, kaip Juo
zapas raiaonui. lavo pata
rimai man daug daugiau pa- 
mačino, neg i daktaro igna-

Gerai atsakė.
ką- 

lėdodamas po lietuviškas 
stabas, užtiko “baisų bedie
vį”. Besiginčinant su juorn,

Kunigas Burbanosis, 
po

— Jeigu tamista toks gu
drus, tai pasakyk man, koki 

nę, nužemintai prašau tavęs,. sutvėrimai ant svieto yra 
išrišk man ir antrą sapną. Į riebiausi?

— Žydu, karvė, melninko 
į kiaulė ir kunigo gaspadinė, 

vai-

Tat gi, tikėdamas į tavo ge
ra širdį ir išmintinga labuo-

LIETUVIŲ IMMIGRANT;) ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKU ANTRAŠAI:

Pirmininkas S. Yankus, 350 Newark 
St., Hoboken, N. J.

Pagelbininkas J. Krulikauskas, 91 
Warwick St., Newark, N. J.

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

Iždininkas I’. Vaičeliunas, 38 b arley 
Ave., Newark, N. J.

I iždo globėjas J. Dobinis, 103 Jack- 
son St., Newark, N. J.

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

Su visokiais Draugijos reikalais 
Kre’pkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

UDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo-

ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios ei'ės Jovaro, Vaičai
čio. Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ..........

G^ \ AS GRABE. Parašė Senas

nori nusipirkti gerus čeverykus?

Klausyk mano žodžio! nusisekusių Seno Vinco

Aną vakarą aš 
r i a u baisią knygą,

perskai- 
kuri va

dinasi “Pekla arba amžinas 
pragaras”. Ten labai bai
liai rašo apie peklą, velnius

atsakė
kinas. st.,

Ji apsvarstė.

marškinių, 
mane ta

ras ir preke-' pigios.

K. LIUTKUS

Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj

Juo- 
ausųi. 
smaKas nori valandą laiko 

giai praleisti, lai užsisako ją.
10c

100 Grand St
BROOKLYN, in.

šeimyniška

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

IUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. V

jęs knygą, atsiguliau, užmi
gau ir sapnuoju. Rodosi 
matau, kad mano kambarys 

Jie visi suva- 
ir pakabinti j 
kur moterįs' 

Kad gi •

i, kaip eisi vakare iš 
). tai užsuk i ta krautu- t Cz

ryti į maisus 
ant “binių”. 
drabužius džiauna.
pradės

ar ten, kur yra ta mėlynakė, 
tuose maišuose.M gražiai šypsos, kuomet su 
kad gi pradės pa kalbi ? Gerai, nueisiu!...

spiegt, net mane baimė pa- Jadvyga: — Ar žinai, šir- 
ėmė. Tik štai, žiuriu, vienas (lėlė, aš apsvarsčiau, kad tu 
maišas pratrūko ir velniai 
pradėjo krist ant mano lo
vos. kaip pupos. Jau ma
niau, kad ir mane temps gy
vą į peklą, kaip mokslinčių 
Tcardauską. Aš iš to strio- 
ko pradėjau rėkt ir... pabu
dau.

Ką tas sapnas reiškia? Aš 
manau, kad prieš kokią ne
laimę, ar ne? Jei gerai iš- 
virozysi, tai būsiu tavo žen
tu. J. širšukas.

z būsi pailsęs po darbui ir kaip 
eisi iš darbo, tai eik tiesiai 
namo. Gelumbės aš pati par
sinešiu.

VDKESA1 VIRŠININKŲ “LII 
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WLS.
Peliksas Dapkus, 914 Jenne 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St. 

vice-prezidentas.
b1. Bartkus, 1055 Jenne St., protoko 

lų raštininkas.
Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi

nansų raštininkas.
J. Šereikis, 616 Market St., iždinin

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 507 

lenne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave.J. Sukelis, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskis, 261 N. Chi
cago St. Pagelbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, 653 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301
Calidonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
Street.

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

50 Nowell St. ir P. Beišis, 173 N. 
b’remont Avė.

j
į 'Pelei ona.sį>-S">(>reen point

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS| A. SHRUPSKI
I Pas mane galite gauti ska- 

niausio alaus, puikios degtinės 
G skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky-

Ikit, o persitikrinsit.

61 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

mano tverti 
mima, turi

lę. Taipgi kiekvienas žmogus, 
kuris nori vesti tikslingą gy
venimą, šioje 
rasti daug 
Kaina tik .’. .

KCI.IOS APIE

knygelėje gali
pamokinimų.

1()c

PIRMUTINIS LILI UVlA KAS VOLKE

ATSKIRUMO 
i A. Montvi- 
parankiausias 

vadovėlis išsimokinimui tei-
n yra

Daug lietuviu moka 
b-t labai mažai y r 
kurie moka teis’’ngai vartoti 
alskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski- 
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą

tokių,

Atsakymas: —
Jeigu tamista ilgiau 

vensi pas tą gaspadinę, 
dabar gyveni, tai tankiai 
sapnuosi tokius sapnus. Tie 
maišai velnių reiškia, jog ta- 
mistos kambary yra devy
nios galybės blakių su ra
gais, kurios, tamistai užmi
gus, pradeda badyti į šonus. 
Viens iš dviejų: arba tamis
ta turi iš ten išsimufyt, arba 
tas blakes išnaikint. Jeigu

gy- 
kur

pripilk keturias dišiukes ke- 
rosino ir įstatykie į jcs visas 
keturias lovos kojas (o jeigu 
tavo lova turi tik dvi kojas,

šiukių). Mat kada šitaip 
padarysi, tuomet tos raguo
tos blakės negalės į tavo lo
vą ateit gult, nes jos kerosi
mo nelaikina. Tuomet ta
mista atsigulk drąsiai į lovą, 
pasiimk i ranką revolverį ir 
tėmyk į lubas. Tamista pa
matysi, kad devynios galy
bės blakių susirinks ant lu
bų ties tavo nosim ir pradės 
šokti kazoką, bandydamos 
nukrist stačiaiant tavęs. 
Tuomet pliek iš revolverio, 
kol neliks nei vienos. Jeigu 
tamista taip padarysi, tuo-

Prirodė, kad kunigas netiki.
Į pobažnytinį skiepą atėjo 

mažas, bet storas kunigas ir 
pradėjo vaikus klausinėti. 
Vienam vaikui užduoda šito
kį klausimą:

— Rauluk, pasakyk man, 
ar tu tiki į dievą?

— Tikiu.
— O tu, Andriuk, ar tiki į 

bibliją?
— O kunigėlis ar tiki? — 

šypsodamos užklausė And
riukas.

— Kam dar klausi, juk ži
nai, kad tikiu, — atsakė ku
nigas. — Bet pasakyk man, 
ar tu tiki ?

— Ne, — atsakė Andriu
kas išdidžiai.

— Ką? ! Tu netiki į bibli
ją?! — sušuko kunigas.— 
lai tu ir į dievą netiki?! 
Laukan bedievi! laukan...-*

—Aš žinau, kad ir pats 
kunigėlis netiki ir aš tuoj 
p ri rodysiu.

Vaikas pasiraitojo ranko
ves ir, priėjęs prie kunigo, 
kirto jam pora kartų per au
sį ir sako:

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

Magazine St., Carnegie, Pa.
Centro Sekretorius P. Pranckeviče, 

511 Stadium St., Sheridanville, Pitts
burgh, Pa.

Centro Iždininkas K. Varašis, 12 
and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa

ai ma-

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

ket 
225, McKees Rocks, Pa.

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

4 kuopos, Ig. Rasinskas, 1330 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P.Petrauskas, Post office, 
Canddy, Pa.

kuopos, J. Parcevskis. P. O. Box 
St., N. S. Pittsburgh, Pa.

Perskaityk ir pasakyk 
savo draugams.

Kad galima įgyti farmas
žais pinigais be jokio vargo

DIDŽIAUSIOJ e
KOLIONIJOJb: WISCONSIN’!*].

Žemė gera—juodžemis su moliu, neto
li nuo miestelių, geležinkelio, mokyk
lų ir bažnyčių, kurią dabar parduodam 
visai pigiai ir ant lengvų išlygų. Per
kantiems žemę duodam darbą, kurie 
reikalauja. Perkantiems kelionės kaš
tus apmokam. Norinti platesnių 
nių, kreipkitės šiuo antrašu:

LIETUVIŠKOJE

ži-

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas V. Januška, 281 — 23rd
St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius K. čiuberkis, 183 Roebl
ing St., Brooklyn, N. Y.

Kasteri us S. Garšviutė, 548 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Choro vedėjas L. Ereminas, 324 
Barreman St., Brooklyn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią
Tautiškam Name, nuo 8 vai. vakare.

CHAS, ZEKAS & CO.
186 N. LaSalle St., Room 214

CHICAGO, ILL.

gelę patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ........................

M O K S L A S R A N K 7.1N A S T ĖS
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi 
interesuojasi, lai ; 
šią knygelę.

DVASIŠKŲ TĖVELIU GYVE
NIMO, kaina ...... ...................

ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina ..
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už.......
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina .......
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI kaina ..
PASAULIŲ RATAS, 

kaina ..................................
DARBAS, kaina.................................

Į MEILĖS KARŠTLIGĖ, kaina ... 
AUDĖJAI, kaina .......................

KERŠTINGA MEILĖ, kaina ....

mokslu 
perskaito 

Kaina ................
Iš

10c

15c

25c
10c

20c

25c
75c
20c
50c
10c

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

GEO. J. BARTASZHJS ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St.

Corner Spring Street
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Bank Stieet,* Waterbury, Conn.

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

— Jeigu kunigėlis tiki į 
bibliją ir Kristų, tai atsta- 
tyk ir kitą ausį, bet nebėgk,! 
nes tą sako Kristus biblijoj, į 
kurią sakai tiki.

Kunigas, nežinodamas ką 
daryti ir ką atsakyti, smuko 
per duris. Vaikas, susiėmęs 
rankoms už pilvo, gardžiai 
juokės, jog apdaužė kunigui 
ausį ir prirodė, kad kunigai 
netiki į tai, ką jie skelbia.

Bedalis Vaclovas.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR..

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas. M. A. Liberis, 283

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

St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Klasčius, 555 Driggs 

Ave., Brooklyn, N. Y.
Kuopų Sekretorių Adresai:

1. Kuopos Brooklyne—V. Žilinskas,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

2. Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

3. Kuopos White Plains, N. Y.—V.
’'ūkas, Off C. Deutermann, Lake St., 

hi;e Plains, N. Y.

Apskelbimas.
Tiktai ką išėjo puiki kny

gelė “šeimynos Istorija”. — 
Kaina 10 centų.

Visiems — kaip vyrams 
taip ir moterims reikia ją 
būtinai įgyti. Agentams nu
leidžiama didelis nuošimtis.

Tel. 1 *** Į Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas
P. DRAUGELI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
vynas, kvepen- 

į ti cigarai, Ir 
I puikus ližkan- 
Į džiai. Salė dėl 
I taltingų Nepa

mirškit šioa 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.78 Grand St
Palei Wythe Ave.

DIDELE SPAUSTUVE

Visokius spaudos darbus padarau 
labai gražiai. Kurie pavesite man 
spaudos darbus, busite pi’nai užganė
dinti. Spaudinu Konstitucijas, Kny
gas, Plakatus ir tt. Taipgi pas mane 
galite užsirašyti visus darbininkiškus 
laikraščius: “Laisvę”, “Kovą”, “Nau
jienas” ir kitus.

J. M. JASULEVICIUS,
748 W. Lexington St., Baltimore, Md.

“Laisvės” advokatas

Morris HILLQUITH
30 Church St.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

Ar skaitai

“Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tnojaua išsirašyk. 

“Rankpelniu” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

“Rankpelnyj” telpa naudingi straip
sniai, apysakos, eilės, žinios iš viso 
pasaulio- ir kitur.

Išsirašydamas “Rankpelnį” 
Skaitytojau, atliksi du naudingu dar
bu; turėsi smagų laikrašti ir paremsi 
darbininkų reikalus.

“Rankpelnis” eina kas dvi savalti.
“Rankpelnio” prenumerata pigi; 

metams 1 dol., pusei metų 50 centų.
Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

78 MAIN STR„
BELSHILL, SCOTLAND.1

Tu,

I
 Telefonas 652 Newtown

ISTORIŠKAS PA
VEIKSLAS.

Antro Visuotino
Lietuvių Seimo Am.

Laikyto New Yorke 
1, 2 ir 3 spalio, 1914 m. 
Kas prisius 85c., tam pa
siųsiu į namus viršminė- 
tą paveikslą.

R. KRUČAS

FOTOGRAF ISTAS
152 Perry Avenue 

Maspeth, L. I. N. Y.
kampas Clermont St.

[a III ■MUI CMCHMMI—BE 

Geriausia Lietuviška

PIRTIS

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dienų.

Moterims: Panedėliais nuo 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis Įnuo 5 iki 
12 vai. nakties.

A. B. BRONSTEIN
26 Siegel St., Brooklyn, N. Y.

Sergantieji Lietuviai <
AR JAU NETEKOTE K A NT- ” 

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

«av^itei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek j > 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje jkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas {kirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina- 
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti arčiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 

; užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

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

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą krauįo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu- 
riu didelius ir garsius aparatus " 

; Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius “ 

■ organus. Ne kiekvienas gydy- 
1 tojas turi tokius aparatus, nes

jie. yra brangus. Chemiškai ir * 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir - 
Šlapumą. Neatidėliokite ant ' 

' vėliaus, bet tuojaus ateikite pas .
farsų

D-RĄ L. LANDES
140 E. 22nd St., New York,N.Y. 
Carpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniaN- 
nuo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

Skaitykite ir platinkite
“Laisvę”

Tik $2.00 metama.
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Karolius Varašius gavo
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kuris bus po kaucija $1,000.
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darbo. Darbas ant visados, 
greit.

Yra rekomenduojamus, 
kaipo veiklus tepalas bo- 

slgydymui nuo

Pabaigusi kursą Womans Medical 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbu prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbų invairiose moterų ligose.

privalo nusiųst nemažiau

.REIKALINGAS RUIMAS.
Reikalingas šiltas ruimas dėl randa- 

vojimo pas žmones negeriančius alko
holinių gėralų, čia, Brooklyne, netoli 
Broadway.

R EI K A LIN G A S K RIA U ČIU S
Reikalauju gero kriaučiaus prie koš

tu m ieriško 
Atsišaukit

M. Dundulį. KU Main St., Danville, 
1

REIKALAVIMAS.
Noriu gauti darbą pas fotografistą. 

Kam reikia, atsišaukit.
J. Lukas

93 Ward St., Worcester, Mass.

SO. 13O»TOIN. IVIASS. »

iAkušerka
V ..1 I,..-.,..

! vi liojamas arba patariamas.
a ir oQ centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje

L. švilpoms
58 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

(80—81)

St., W. Hazleton, Pa.

Na'ional Relief Fund.
Visus pinigus reikia siųsti vardu 

kasieriaus per Finansų Raštininką

^..j^EVERA CO. 1

Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 
plaukai slenka; tūkstančiai jau likos 
išgydytais. Gydymas DYKAI!

Adresuokite:
Dr. Brundza Co., Sta. W., B’lyn, N. Y.

: '>-X'

L. 10

šeimynos istorija

Protokolas
Nepaprasto susirinkimo de
legatų Augščiausios Prieg
laudos Lietuvių Amerikoje 
,dr-jos, laikyto dienoje 27 
rugsėjo mėnesio, 1914 me
tuose, svetainėje antros kuo
pos minėtos draugystės 
Kees Rocks, Pa.

^»įMK^iii^aaa^SR3 nS3M^£ttti3t3K'|

reumatizmo, 
strčndieglių, 
sciatikos,” ne 

uralgijos, mes 
lungiškų trau 
kimu, tinimo

;
1

(Pabaiga).
K. Varašius prakalboje 

savo' nurodė reikalingumą 
dalyvauti visuotiname lie
tuvių seime ir prisidėti, kiek 
galint su aukomis dėl nu
kentėjusių lietuvių iš prieža
sties karės. Priegtam įnešė, 
kad gal kas daugiau iš dele
gatų galėtų išreikšt savo 
nuomonę minėtame reikale. 
Toliau kalbėjo: Jurgis Par
čevskis, Jonas Mažiukna, 
Vincas Urniežius, Kazimie
ras Zabiela ir kiti, ir visi nu
rodė didelį reikalingumą su
rengimo fondo minėtame 
reikale, ką ir visi delegatai 
parėmė.

Potam prasidėjo svarsty- 
mai apie tai, kiek draugystė 
privalo nusiųst delegatų.

Pirmas draugas J. Kaže-, Jie sukolektavo $53.25. Sta- 
va įnešė, kad užteks išrinkt čiai gi J. Muleikai perduota 
vieną delegatą. j (ne per kolektorių rankas)

Antras draugas J. Ma-'$4.25.
žiukna įnešė, kad draugystė! Aukų perdavimą paliūdy- 
susidedanti iš penkių kuopų, ja gerai “Laisvės” red. pažį- 
ir, kaipo gerai pasilaikanti, stami K. Vilaniškis ir F.x:„.. 'Kauiakįs

I “Laisvei” prisiųstas ir šu
tus. Tame reikale disku-1 rašas pavardžių aukautojų, 
suota gerai ir labai rimtai , bet, mums rodosi, užteks to, 
nurodyta, kad 
privalo nusiųst

kaklo, sąnarių ir raumenų stangumo irpana 
šk: čZe *?!tt ir skaudėjimu, kur tepalas nap

Galima gauti kiekvienoje apiiekoje. Reikalaukite Soveros 
r-oueratus, o ,jeigu aptiekoriua neišpildytų jūsų 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

SEVERA’3 TAB-LAX Severa's l.led cated Skin Soa?
Cukrinis vidur! (Sevcros Gydantis Odinis Muilas.)1.1 suliuosuoto-
jas vaikams ir su.uguslems. Vaikams ir suaugusiems.

Kaštuoja 10 i .• 25 centus. Kaštuoja 25 centus.

game padėjime reikėjo jam 
ateit į pagelbą, ką ir padarė 

j anuodu Lewistono lietuviu.

draugystė kad pagarsiname abelną su- 
nemažiau j ” *

Potam nutarta 
delegatai, į kuriuos pateko:

1. Jurgis Parčevskis iš an
tros kuopos, McKees Rocks,

mą, nes panašiuose atsitiki
muose visuomet taip daro
ma.

P. VAITIEKŪNAS 
“Laisvės” agentas lankysis 
po Waukegan, Ill, Kenosha, 
Wis. ir Racine, Wis.

Pas jį galima užsirašyti 
laikraštį ir pinigus užsimo
kėti. “Laisvės” Adm.

2. Jonas Mažiukna iš 1 kp. 
N. S. Pittsburgh, Pa.

3. Karolis Varašius iš 1 
kp. N. S. Pittsburgh, Pa.

4. Kazimieras Zabiela iš 2 
kp. McKees Rocks, Pa.

Iš perstatytų delegatų bu
vo rinkta slaptu balsavimu, 
kurių pasekmės buvo 
kios:

1. Jurgis Parčevskis
16 balsų.

2. Jonas Mažiukna

“Laisvė” paduoda naujau
sias ir teisingiausias žinias 
iš karės. Todėl visi skaity
kite “Laisvę”. Prenumera
ta metams 2 dol.; pavienis 
numeris 3 centai.

4. Kazimieras Zabiela ga
vo 3 balsus.

Tokiu būdu likosi išrinkti 
du gavusieji daugiausia bal
sų, su patarimu, kad jeigu iš 
dviejų gavusiųjų daugiau
sia balsų katras atsisakytų 
keliaut, tai daleist užimt vie
tą trečiam, gavusiam 12 bal
su.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO , 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
Chicago, 111.

Vice-Prezidentas 1) V. K. Račkauskas 
307 W. 30th St., New York, N. Y. 

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

Philadelphia, Pa. 
Susinėsimų Sekretorius 1) M.M.Ricc- 

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

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

Finansų Sekretorius 1) T. L. Dundulis 
1()1 E. Main St., Danville, III. 

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

Philadelphia, Pa.
Iždininkas 1) K. Šidlauskas

226 W. Broadway, So.Boston, Mas^. 
Iždininkas 2) T. Paukštys,

13 Mill St., Pittston, Pa. V
Kasos Globėjai: M. česna, 56 Marke1 
St., Brighton, Mass.; J. Gegužis 
W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Gerdauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant, čekiais arba
O., reikia išrašyti vardu Lithuanian

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

Jeigu tu nori žinoti, kur randasi pe
kla, kaip kankina “velniai dūšias” ir 
ką kalba tos dūšios, kurios papuola į 
jų nagus, tai nusipirk' knygą “Pas
merktųjų mirtin laiškai ir ŠJisselbur- 
go Bastilija”, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję.

Ta knyga nupiešia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkenčia pakliuvę į 
Šlisselburgo Bastiliją ir ką jie rašo 
savo giminėms, kuomet juos veda kar
ti, nes ten surinkta pasmerktųjų mir
tin laiškai.

Knyga turi 74 puslapius Ir kainuoja 
tik 20 centų.

“LAISVĖ”,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, 

KUOPOMS ir KLIUBAMS!
Išdirbu visokias 

KOKARDAS, “BADGES”, guzukus ir 
. ŽENKLELIUS.

visokiems piknikams, šermenims ir t. t. 
Darau visokius medalius ir visokias ant

spaudas draugystėms,
Antžėdno pareikalavimo prisiunčiu 

sempelius.
A. SIRUPAS

NOVELTY MANUFACTURER
123 Ferry St. Dep. L. Newark, N.J.

Sveikatos Šaltinis

MUZIKALIŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

BRANG1AUSIS TURT
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie

žiausių ir geriausių gydančių niėdikamentų ir labai pasek- 
gydančių įvairias ligas.
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Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS’!
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

"NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavietuos 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem men. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyt šitą blanką ir prislųsk kartu su pinigais.

buvo pakeltas klausimas 
apie kelionės lėšas delega
tams. Tame klausime įnešė 
Karolis Varašius, kad be
veik visos organizacijos mo
ka geležinkelio lėšas ir po $3 
į dieną. Tokiu būdu ir šiem 
delegatam nedaugiau, kaip 
tiek reikalinga užmokėti, ir 
kada gi delegatai yra siun
čiami ant trijų dienų, taigi 
lėšos išneša po $32 kiekvie
nam delegatui. Tas praneši
mas priimtas vienbalsiai.

Draugas Jonas Mažiukna 
Įnešė, kad būtų naudinga 
pasikalbėt apie tolymesnius 
reikalus kuopų . Tas daly
kas p rimta ir apsvarstyta 
nekurie reikalai, o ypatingai 
apsvarstyta, kad išrinkt po
ra vyrų, kurie prie Centro 
Sekretoriaus suvestų į tvar
ką blankas balsavimo į Cent
ro Valdybą, dėl tikro rinki
mo anos metams 1915. Tas 
darbas pavesta Karoliui 
Varašiui ir Jurgiui Parčevs- 
kiui.

Toliau, neatradus svarbių 
reikalų, uždaryta susirinki
mas.

Susirinkimo sekretorius
K. Varašius.

ATSKAITA.
Pabaigoj birželio ir pra

džioj liepos du Lewistono 
lietuviu — Pranciškus Vai
tiekus ir Kazimieras Pash- 
kus parinko aukų Jurgiui 
Muleikai parvažiuoti į Lie
tuvą. Tasai nelaimingas 
žmogus, išsirgęs metus ir 9 
mėn. džiova, išleido paskuti
nius grašius. Tame vargin-

Pajieškau brolio Petro Matažincko, 
Suvalkų gubernijos, Metelių parapijos 
ir Metelių dvaro. 12 metų kaip iš 
Lietuvos. 7 metai, kaip iš Pittsburgh 
išvažiavo ir nežinau, ar gyvas ar mi
ręs. Meldžiu atsišaukti arba kas ži
no pranešti šiuo adresu:

Antanina Matažinskiūtė 
1406 Lake St., N. S. Pittsburgh, Pa.

(76—80)

Pajieškau draugo F. šuklinsko, 
Kauno gub., Podubisių kaimo. 5 me
tai Amerikoj. Turiu svarbų reikalą, 
todėl kas žinot malonėkit pranešti.

J. K i bart
160 Kneeland St., Boston, Mass.

Pajieškau savo kaimynų Rozalijos, 
Teovadorijos, Jono ir Felikso Vaitekū
nų. Taipogi ir Jono ir Petro Jonaičiu 
ir Juozapo Vaičiliuno. Visi Kauno 
gub., šaulių pav., Titonių kaimo.

Malonės atsišaukti.
P. 'P. Grigaliūnas 

Box L 112, Scarbro, W. Va.

Pajieškau pusbro’io Jono Simaičio, 
pirmiau gyveno Waterbury, Conn. 
Paeina iš Kauno gub., Raseinių pav.; 
taipgi pajieškau ir Antano Paulaus
ko, Kauno gub., Raseinų pav. 
miau gyveno Chicago, 111. 

P. Kaminskis
96,3 Jenne St., Kenosha, Wis.

Pajieškau dėdės Adomo Gruzdžio, 
kuris pirmiau gyveno Plymouth, Pa. 
40 metų Amerikoj. Kas žinot, malo
nėkit pranešti.

Antanas
Box 126

Butėnas
Paquonock, Conn.

Pajieškau Petro Vi ciuno, Vilniaus 
pav., Bagaslaviškiu parapijos, Piplių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

A. Totorelis
Box 99, So. Windsor, Conn.

Pajieškau apsrvsdimui lietuvaitės 
nuo 18 iki 30 m. Aš esiu 27 m. Ma- 
lonėčiau, kad būtų nors kiek prasila
vinus moksle. Taigi, meldžiu jūsų 
merginos, kurios mylite apsivesti ir 
dorai gyventi, malonėkite su manim 
arčiau susipažinti. Meldžiu atsiliepti 
ant sekančio antrašo, taipgi malonėki
te įdėti savo paveikslėlį.

J. Lapenas
P. O. Box 81, Olmsted Falls, Ohio. 

(79—83).
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ŠOKIŲ MOKYKLA.
Wirtalla’s šokių Mokykla atsidarys 

Utarninko vakarą, 13 Octoberio, 1914, 
svetainėj Orange Hall, Manchester, 
Conn.. Visi vėliausios mados šokiai 
bus mokinami. Įžanga vyrams 25c., 
moterims—15c. Privatiškos lekcijos 
bus duodamos po 1-mam Octoberio 
75c. už lekciją.

KAMBARYS IŠSIRANDAVOJA.
Geras, šviesus kambarys dėl 2 vai

kinų ar merginų išsirandavoja labai 
pigiai.

M. MISSEWICZ
301 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y7.

DIDŽIAUSIA APDRAUDOS DRAU
GIJA AMERIKOJE.

Metropolitan Life Inc. Co incorpr.
Galite apdrausti savo gyvastį nuo $50 

iki $100,000.00.
Platesnių žinių lietuvių kalboje ga

lite apturėti kreipianties (įdedant už 
2c štampą) pas generališką agentą:

JOSEPH R. GAYSON
27*2 Main St., New Britain, Conn.

PILNAS FORNIČIUS Į 
RUMUS.

Męs lietuviams patarnausime nu
sipirkime forničiaus, nes užlaikome 
lietuvį pardavėją, kuris mielai patar
naus ant kiekvieno pareikalavimo pir
kime forničiaus.

G. E. KEITH FURNITURE CO.
Main St., So. Manchester, Conn.

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 <L 
lapkričio, pasirengė duoti ei’ę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegul 
susižino su

M. PETRAUSKU
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

11 M A U J I E N 0 S ” 1841 S. Halstcd St., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčiu $ ——------už “NAUJIENAS”------------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

“Laisvė” tik ką išleido naują, labai nau- 
t>ą knygelę “šeimynos Istorija”. Pagal 

A. Rubakino parašė A. R. Kaina tik 10 c.
Knygele tinka kiekvienam pasiskaityt, o 

ypač moterims.
Agentai galėtų paimt dešimtimis egzem

pliorių ir lengvai išplatintų.

183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.

Nusipirk
LA1ŠKA PASMERKTŲJŲ MIRTIN 

KAINA 20c. 
183 Roebling Street,‘‘Laisve Brooklyn, N. Y.

Tarpe kitų aptiekus san- 
sekančios gyduolės;
Nuo palvos shati'Pjimo. 10c. ir 
b uo koj it nuospaudų .. 1O<‘ ir 
Nuo danių gėlimo...............
Nuo |>ri salimo......................
Plauku stijit'intojas.. . 25<. 
I inimentas arba Expelleris 

niaukų žilinto 
Reumatizmo. . 
lytiškų ligų., 
dusulio.
k i i mėlių......... .

eptiška most is 
viduriavimo. .
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26c.
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos pydančios žolės, šaknjs ir t. t., kokios 

lik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
KaJTReikalaulšitc prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

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

.Taigų itiins brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į l^tctuvišką Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekonu.,
229 Bedford Avenue Kampas North <-tos gatves Brooklyn, N. Y.

5Oc.
50c.

25c.
Kraujo Stipiintoj
Nuo kosulio.........
Nuo gerklės skaudėjimo 25 
Skilviuos proškos....

epenų.
IO<

Pigulkos Jei kepenų...........
Blakių naikinto),...............
Del išvarymo soliterio.... 
zXnata'inas plovimui..........
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti niostis.....................
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai.................. 60c.

Spcctjališka Tikrai Lietuviška Tr

. 50c 
6O<.

no

A UO
K .istorija «lcl vaikų.
Proškos del dantų..

10c. ir

Trejos Devynicros
Taippat

Nusipirk šias knygas
GYVENIMO BANGA. Puikiai aprašo kovą tarp darbininkų ir kapitalis

tų, streikus, muštynes ir t.t., 48 puslapiai. Kaina 15c.

PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogų, komedija 
“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa
ranki įsidėti j kišenių. 44 puslapiai. Kaina 15c.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikus skaitymai apie revoliuciją Lie
tuvoje. Paveikslai parodo, kaip revoliucijonieriai išvagia kali
nius. 48 puslapiai. Kaina 15c.

Kas nusipirks šias visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

LAISVES’

SPAUSTUVE

“Laisvės” Spaustuvė yra didžiausia iš visų 
lietuviškų spaustuvių Amerikoje. Ji įreng
ta pagal naujausius technikos reikalavimus, 
todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS 
atlieka greitai, gražiai ir pigiai. Taigi,drau
gi jos, kuopos ir biznieriai, jeigu jūs norit, 
kad jums reikalingi apskelbimai būtų at- 
spauzdinti aiškioj, gražioj formoj ir teisin
goj, visiems suprantamoj, letuvių kalboj,tad 
neškit į “Laisvės” spaustuvę.

Platinkit “LAISVĘ”
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

pelno, bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad 
remkit ir platinkit ją! “Laisvės” pakraipa 
yra užtikrinta, nes ją leidžia ne pavienis ko- 
kis-nors biznierius, bet darbininkų koopera
cija. Todėl “Laisvė” neturi reikalo prieš ką- 
nors nuolankauti arba ką-nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai 
skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” taip, 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio grin-

183 Roebling St Brooklyn, N. Y
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Atsiųskite mums nors kiek pi
nigu ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikališką instru
mentą, kokį jV8 tik norėsite.

su 21 perlo Klevišiu, 8 basais 
Vertes $18.00, tik už $7.50

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertes $25.00, tik už $1-4.2$

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

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

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

( Tąsa nuo 1-mo pusk). | toj, 24 d. spalio P. W. Shed- 
—:----- —----..-v."-;---------:ttUow svetainėje ant Thirdeuzų spėkų Mūšiai prasidėjo num 376 
jo 13 d. spalio ir tęsėsi per į Įžanga $1.25,merginoms— 
visą naktį. Mums pavyko ~qc Dalyvaus kviestieji ar- 
uzimti Ypres. |ba tie, kurie bus perstatyti

.. , • _ ... . per draugus.Kazokų zvenskumai. [
Korespondentas Karl Vie- t u .

gand, kuris aplanke visą Atsakymas Lietuvių Muzi- 
Prūsų Lietuvą,pasakoja apie kantų Unijai,
baisiausius kazokų žvėris-i L.S.S. 19 kuopa laikytame 
kūmus. Skaitant apie tą savo mėnesiniame susirinki- 
viską, plaukai stojasi ant me Spalio 11 d., 1914 m., nu
galvos. Kazokai elgėsi taip; tarė duot atsakymą Lietu- 
nežmoniškai tuomet, kada.vių Muzikantų Unijai ant 
jie priversti buvo atsitrauk-1 jos protesto, tilpusio “V. L.” 
ti iš Prūsų Lietuvos. Jie žu
dė moteris, vaikučius, vyrus. 
Abšvangene,netoli Karaliau
čiaus, tapo nužudyta 57 vy
rai ir moterįs, tarpe jų nužu
dyta ir <8 jauni vaikinai apie 
16 metų.

Korespondentas sako, jog 
stačiai sunku įtikėti, kad su 
ramiais žmonėmis taip elg
tųsi.

Kiekvienas vyras, kuris iš- 
sirodė esąs kareiviško am
žiaus, buvo žudomas.

Kad kazokija, tie dvide
šimto amžiaus barbarai,taip 
•elgėsi, pilnai galima tikėti.

• N39 š.m.
Lietuviai muzikantai išne-

• šė protestą prieš L.S.S. 19-tą 
kuopą už panaudojimą uni
jos vardo savo apgarsini
muose, apvaikščiojant Rau
donąją Savaitę. Ant to pro
testo štai ką kuopa atsako:

Muzikantai neturėjo nuta
rimo su nurodymais, prie kc 
kreiptis, kad gavus leidimą 
panaudot muzikantų unijos 
vardą, kad unija dalyvauja. 
Visuomet buvo tik vienas 
muzikantas kviečiama ir su 
juomi kontraktas daroma 
link grajinimo laiko, kainos 
bei skaitliaus muzikantų, ir 
buvo tiesa panaudot unijos 
vardą ir nebuvo protestuo
jama. Užtai ir šiame atvėjyj 
kuopa taip pasielgė, prisi
laikydama žinomos metodos.

Dabar, kada pas muzikan
tus perėjo kitas nutarimas, 

i kuopa mielai sutinka ateity-

Socijalistai tarpe studentų.
Raportas, kurį išleido 

New Yorke tarpkolegijinė 
studentų socijalistų draugi
ja.parodo,kad minėtos drau
gijos veikimas smarkiai pla
tinasi. 1913—1914 metais į- 
kūrta 12 naujų skyrių. i miciai ouluiwo, aucivy-

Šioje šalyje jau nėra veik ie prisilaikyt muzikantų nu- 
universiteto, kuriame nebū- tarimo, ir daugiaus su pa
tu socijalistų draugijėlės. [vieniais muzikantais nebus 

 (daromi kontraktai, bet su 
i pačia Unija.

rrir>T>zxn Pasirodo, kad protestas 
buvo perankstybas, ir netu
rėdami tokio nutarimo, ant 
kurio galėtų savo protestą 
re m t, o jau protestuoja.

L.S.S. 19 kp. Valdyba:
Org. J.- Verbyla, 

Sekr. P. Sinkus
Ižd. K. Liutkus.

(Žymė).

VIETINES ŽINIOS.
Bombos kataliku bažnyčiose

Dinamito bombos jau pra
deda sprogti katalikų baž
nyčiose I

Šv. Patriko katedroje, ant 
Fifth Ave., sprogo dinamito 
bomba penktoj valandoj po

naši bomba sprogo naktį 12 
d. spalio priemenių j kleboni
jos šv. Alfonso bažnyčios,ne
toli Ganai St.

Policija mano, kad vienoj 
ir kitoj vietoj bombos padė
tos tais pačiais žmonėmis. 
Manoma, kad tai padarė L 
W.W. šalininkai ar nariai, 
kadangi pereita pavasarį šv. 
Alfonso bažnyčioje, kaip ži
noma. tapo suareštuotas In-; 
dustrial Workers of the 
World unijos agitatorius, 
Frankas Tannenbaum, kuris 
dabar sėdi kalėjime.

Bombos, sprogdamos,daug 
nuostolių nepadarė. Kated
roj tik sužeidė vieną žmogų, 
o klebonijoj — vieną kunigą. 
Kuomet bomba sprogo kate
droj, tuomet nebuvo jokių 
pamaldų, tik apie 60 moterų 
meldėsi.

Policija yra tos nuomonės, 
kad bombas pakišo anarcho- 
sindikalistai iš I.W.W. uni
jos. Policijai ypač parūpo I. 
W.W-istai, kadangi jie utar-

New Yorke socijalistai 
smarkiai darbuojasi prieš 
rinkimus. Šiomis dienomis 
Brooklyne kalbėjo E. Debs.

Mitingai atsibūna 
tankiai.

labai

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

J. C. BROWN
žinomų daktarų-specijalistą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar

SPEC1JALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKR DAR NIEKAD NEBUVO

Visiems gerai : _ __ __
UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS ‘sekančiomis ’dieno
mis: Nedėliomis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vienų iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymėjimų moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbų. Su ja yra permatomas visas žmogaus kūnas, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra Įsisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima sužinoti, 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISEN ĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pi’vo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisverimus gydome 

be operacijos.
ODOS LIGAS. KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdaug vietos 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmis.

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

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

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

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus.♦Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimus ligoniams 
DYKAI Nedėliomis. Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

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

O PEISO VALANDOS: NEDĖLIOMIS:
Nuo 0' vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo f) vai. ryto iki 3 vai. po piet.
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

;«XGUFAF0NAS
Su 12 IJetuviŠkų dainų, vertės $45.00,
Atiduodame tik už .......... $1 9.50

Tą grafafoną Rvurantu'dame ant 10 metų.

kite kuoskaitlingiausiai.
Kviečia Komitetas.

Pranešimas.
Tie, kurie dar nesate na

riais liet, mokyklos ir tie, ku
rie norite mokyties angliš
kos kalbos ir rašliavos, tai 
malonėkite visi susirinkt ant

męs lig šioliai geisdavom.Pa- 
siskubinkit užsirašyti. Ant
rašas: 372 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Kliubo Komitetas.

Bankoms bankrūtijant.
Labai tankiai girdėti, jog 

bankos subankrūtija ir nu-
Tautiška Narna ant 'Grand neša žmonių sutaupytus cen- _ u 4-iinlriiniiinnr7 vv» v» s\ r-i s\ v-» n 1 1 V\

Męs turime apkalbėti mo
kyklos reikalus. Mokykla 
manom atidaryt nuo 
spalio.

Mūsų mokykla jau 
ti metai, kaip egzistuoja.

Norinti gaut informacijų 
kreipkitės pas:

F. Klastow
241 Bedford Ave.,

tus, kuriuos žmonės per sun
kų vargą ir triūsą sučėdijo.

t x Vienas ir geriausias ir at- 
26 sakomiausias būdas taupini- 

mo, — įdėti į tikrą nuo- 
aštun-lsavykę (Real Estate), o ten

10 d. spalio atsibuvo Lie
tuvaičių Unijos 54 skyriaus 
teatras ir balįus. 1___
šiama drama “Paskutinė

nei vagis pavogs, nei suban- 
krūtys, o vertė tikros nuosa
vybės vis auga augštyn. Męs 
parduodam lotus nuo $250 
iki $500, ant lengvų išmokes- 
čių, geroj, apgyventoj vietoj, 

: East New Yorke, kur gali
ai ma už 5 centus iš visur pri

važiuoti; kur prekė neužilgo

išgydau Vyrus Greitai
PUIKI DOVANA

KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apslrgus, talp-pat 
Ir kur greit Išsigydyti, ly
giai ta knyga

"DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

(g

f?® z a

'01^*<>< ToŽjG ^7

12 d. spalio atsibuvo 
pijinės prakalbos ant 
Hali. Kalbėjo kun. Remeika,', 

i Kvedaras ir Krušinskas. I I

Švariausia dar nupasako-j 
jo p. Kvedaras apie Chica-[ 
gos juodąjį seimą, 
kun. Remeiką, kaipo 
toją, neapsimoka rašyt. Jam 
reikėtų dar gerai lietuvių 
kalbos pasimokinti. Užsilai
kymas ant estrados prastas, 
žestikuliacija taip kaip an
ties, kada sketrioja spar
nais, o tema kalbos... viešpa
tie apgink!...

Krušinskas papasakojo 
apie rusų dorybes ir “velniu- 
kus-vokietukus”. Visą laiką 
gyrė tuos, kurie dabar su 

. . -i - vii- i ginklu kovoja, bet paskui ka-nmke atlaike dideli mitingą ja pracĮėjo kalbėt apie žmo- 
is priežasties penktmetinių < - - - -
sukaktuvių nužudymo Fer-I 
rero. Mat, jie būk tai kalti-' 
na Barcelonos katalikišką 
arcivyskūpą už Ferrero nu-[ 
žudymą ir todėl nutarę nai
kinti katalikų bažnyčias.

Dabar detektyvai apstoję 
visas kataliku bažnyčias ir 
saugoja jas nuo pasikėsini
mų. Taip-pat saugoja Roc- 
kefellerio bažnyčią ant Fifth 
Ave. Policija dabar uoliai 
sekioja paskui I.W.W.-istus, 
kurie buvo įmaišyti į visas 
riaušes.

Daugelis spėja, kad I.W. 
W. bent tokiu būdu atkeršy- 
jo bažnyčioms, kurios neda
vė pastogės bedarbiams pe
reitą žiemą ir pavasarį. 
Kaip žinoma, tuomet dauge
lį suareštavo.

Miesto policija labai suju-i7 vai. vakare, 
dusi. Per kelis pastaruosius 
mėnesius nieko nebuvo gir
dėt apie I.W.W., dabargi vėl 
apie tą orgahizaciją visur 
šneka.

Nežinia, ar tyrinėjimas 
atras kaltininkus.

onyiiciuo i i u • i *? Rnvn In- dubeltavai pakils.
Budavojam dvieju famili- 

Banga”. Sulošė, kaip čia pa-1 ^Ana™us ?,u pOpėdų pločio ir | 
sakius, silpnokai, išskiriant^0 P^J dgio lotu, kaštuoja, 
tėvą ir Kazį, kurie pusėtinai^3-500; « mažą su-l
'atlik0 ima ant sykio, o likusius kaip

Gal’būt užtai tai|> neatsaJr?"do™s atsimokėsit. Taip- 
kančiai sulošta, kad tik dvj gLLYd"U;.\.^aV.US 

j savaitės, kaip mokinosi. Bet| 
v iu- Įtas reikėtų pastebėti, kad! 

a e’ toks trumpas mokymasis | 
viską gadina ir tik publiką 
atbaido nuo teatrų. Reikėtų 
dėl teatrų daugiau rūpesčio

para
Plaza i

nes, kurie būk tai su peiliais 
i kovoja, labai ant jų pyko. 
' Kodėl pyko—nežiną. Tur- 
i būt tik jis ir ponas dievas te- 
i žino! Apie karės priežastis, 
gilesnes priežastis, nepami- 

I nėjo, nes ponas dievas neap- 
švietė jo proto sulyg to daly- 

i ko. Darbininkų klesos rei
kalai— per visas prakalbas 
nebuvo minėti nei sykio. To
kiems vyrams žemiški daly
kai nerūpi.

Aukų Lietuvai šelpti gana 
apsčiai surinkta.

Klausytojas.

Paskui dekliamavo A. 
Kraučiūniūtė (maža mer
gaitė) ir P. Raibužiutė. Taip
gi “Aido” choras sudainavo 
dvi daineles po vadovyste p. 
Eremino. Sudainavo pui
kiai.

Žmonių buvo apie 500 ir 
vieni linksminos gražiai, bet 
kiti, dievuliau tu mano, stau
gė, kiek tik jų gerklės nešė. 
Reikia prisipažinti, kad tą 
bataliją taisė jauni vaikinai, 
vadinamieji sportai. Bro
liai, ar ne laikas jau mesti 
tokias madas.

Bedalis Vaclovas.

visose apgyventose vietose 
nuo $3,200 ir augštyn.

Taigi, susipraskit ir per-, 
stokit mokėt randas kitiems, 
o pradėkite mokėti už savo 
stubas toj vietoj, o po kelių 
metu turėsit savo nuosavius 
namus.

Nepraleiskit progos ir r t-’ 
sišaukit po žemiau s padėtu 
adresu:

K. LABAN AS
239 S. 4th St,, Brooklyn,N.Y.

Didžiausias Balius ir Pra
kalbos.

Draugiška vakarienė.
So. Brooklyne keliatas 

draugu rengia draugišką 
vakarėlį, kuris atsibus suba-

Subatoje, 24 d. spalio (Oct), 
Woodmans Hall. Prasidės 

Bus skrajo
janti krasa su išlaimėjimais. 
Įžanga vyrams 25c., mote
rims—15c.

Ant rytojaus, 25 d. spajio 
(Oct.) atsibus PRAKAL
BOS. Kalbės L. Pruseika, 
“Laisvės” Redaktorius. Bus 
aiškinama apie Europos ka
rę ir kokiam padėjime ran
dasi mūsų tėvynė Lietuva. 
Taipgi ir abelnai apie darbi
ninkų* padėjimą. Atsilanky-

Lietuviu U kęsu Kliubas, 
[laikytame savo kvartalinia
me susirinkime nutarė, jog 
ir šią žiemą yra reikalas ati
daryti mokyklą angliškos 
kalbos, nes pereitą žiemą 
daugybė mokinosi ir labai 
pasekmingai.

Mokytojai mokino ir mo
kins veltui. Mokslainė grei
tai atsidarys. Bet kadangi 
dar nesiranda mokinių, tad 
geistina, kad Kliubo nariai, 
kam tik rūpi geresnis duo
nos kąsnis, tai neatidėlio
kite laiką, o ateikte į Kliubo 
svetainę bile vakarą užsira
šyti į mokyklą. Būtų labai 
malonu, kad atsilankytų ko- 
daugiausia. Tikimės gauti 
kokius tris mokytojus iš Y. 
M. C. A. Taipgi, jeigu bus 
svarbus reikalas, gausime ir 
lietuvį mokytoją. Draugai 
kliubiečiai, eikime prie 
tikslo, nes mokslas, tai pir
mutinis kelias prie to, ko

JOSEPH

SCHNEIDER
I
Seniems draugams ir pažį
stamiems pranešu, kad Jo
seph Schneider, atidariau 
kostumierišką kriaučių sto
rą po num. 236 Grand St 
netoli Driggs Ave. i 
mirškite atsilankyti nas se- į 
na pažįstamą. Dabar lai-i 
kas užsisakyti rudeninius 
siutus, nes padarom už pigią 
kaina. Siutus darome už 
$1.5.00 čistu vilnų.

236 Grand Street, netoli 
Drigss Ave., Brooklyn, N. Y.

ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS'’ netik 
pamokina kaip ir knr nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tčvas pamokina ir*kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdSs- 
tinšja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir motercl labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras'!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pngelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Pb. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo W ii 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utaruin- 
kc ir pėlnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

LIETUVIŠKA

BAPTIEKA

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptieka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit reika
laut per laiškus, o aš prisiųsiu per 
expresu.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

266 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MAŠS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21(/13

Žeminu pam inėtas gyduoles galima 
apturėti per pačių:
Nuo Reumatizmo............................... $1.00
Kraujo Valytojas...............................$1.00
Vidurių Reguliatorius........................... 50c
Trojanka...........................25c, 50c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone 4879 Bushwick.
DR. M. MENDALIS.

Specijalistas Moterų Ligų 
106 Howard A ve., Kampas 

Halsey St.
BROOKLYN, N. Y.

REIKALAUJU VAIKŲ.
Aš norėčiau gauti maži} vaikučių 

dėl auklėjimo. Todėl, kas turit ir no
rit išduoti kitur auklėti, atsišaukit 
pas mane, nės bus gerai prižiūrimi ir 
už nedidelių mokestį, tik $3.00 per sa
vaitę.

A. Maskow
225—24th St,, Brooklyn, N. Y.

(79—-87)

17 Ą RIGOGFI F Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo,
* rlIULVvLLL, operacijos, arbą apvyniojimų; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškume greitai atgaunama.
PPfWT ATITK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba
* IVvzM 1 n 11110 • tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus,. sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
CVpII |C Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės; iši ėrimai, va- 
011 IJUlD. rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arbt kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje a» 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš gabu jus visiškai išgydyti be jo
kių bledingų vaistų?'! uojaus klai s- 
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blog; s įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkites išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-
vinados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.

APT CK Iinoę Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip OLAT IVO LluUD. tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
ST R I C IT J D A ^Rydau pas tuos. kuriuos daktarai jau buvo ataisake iŠRydytl. Gy- 

x „ c dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio,
ruojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -°udas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atneš* geraa. 
pasekmes. Gydau Ausu. Galvos, širdies’ Gerklfts, Plaučiu, Krutinės, Pečiu, Kepenų, Pilve. 
Žarnų, Inkstu, SlapinimoHl oruanu, Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligM, 
Aš netikiu j gydymą laiškais, todCl neklauskite manęs patarimu, Kurie gyvenate toliau* 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar galiu išgydyk

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

PAIN-EXPELLE i<t»usr.t cit 
49% ALCOHOL 
F RICHTER 4 Co |k
'VNEWYORK

Nuo mėšlun
gio pilve var
tok seną ir 
gelbstinčią na
minę gyduolę

ANCHOR, 
PAIN

EXPELLER 
sulyg nurody
mų, kurie ran
dasi prie bon- 
kutės. Kaina 
25 ir 50 centų 
už bonkutę vi
sose aptiekose.

E. Al).
RICHTER

& CO.
74—80

Washington 
St.,

New York. N. Y

EXPELLER
' Drut.i muskulai neatneša naudos,
< jei Jus Romatizmas kankina. Su3 PAIN EXPELER1U
< jei drūčiai suberšti atneš Jum tuoj
* palengvinimą ir prašutins priežastį 

skausmų. up tr

F. Ad. Richter & Co.
rCARL ST..

Temikit antAnkero
•ženklo apsaugoimo

MOKYKIMĖS ANGLIŠKOS KALBOS
Męs užlaikome goriausius įbokintojus su tobuliausia metodą, ir nė

ra abejonės, kad neišmoksite.
Męs taipgi mokiname Knygvedystės, Civil Service ir prirengiame į 

bile kokių kolegijų.
Męs išverčiame visas angliškos kalbos lekcijas lietuvių kalbon.

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA
(Tris kartus į savaitę), taipgi kiekvienų dienų.

MOKESTIS: $5.00 už 10 savaičių, $12.00 už 6 menesius, $20.00 už metą.
$25.00 už užbaigimą angliškos kalbos kurso.

Neatidėliok! Ateik tuojaus į Philadelphijos Prirengiamąją Mokyklą.

510 SPRUCE STREET, PHILADELPHIA, PA.
CHAS. A. JAFFE, Principalas, M. E. LAPOYOWKER, Sekretorius

Tel. Greenpoint 2017.

DR. F. MATULAITIS
Priima ligonius 

vakare tarp 7 ir 9 valandos 
po No. 229 Bedford Ave.,

JURG. KAIRAITIS
Parduoda savo namą už la
bai žemą kainą. Namas yra 
iš septynių ruimų ir geram 
stovyj. Norinti pirkti atra
šykite man pirmiau laišką, 
tai aš jums visas žinias su
teiksiu. Adresuokite:
709 E.95th S t,Brooklyn,N. Y

Tarpe Kanazijos ir Brons- 
villes, ’ „




