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ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
Laikraštis “Viltis” pra

neša, kad Petrograde ir Vil
niuj susidarė komitetai šelp
ti nukentėjusius nuo karės 
lietuvius.

Sulyg pranešimų iš Petro
grado pasirodo, jog vokie
čiai yra užėmę dalį Kauno 
gubernijos, nuo Jurbarko iki 
Palangai. Apie mūšius tose 
vietose nieko nerašoma.

Iš Berlyno pranešama, jog 
rusų mėginimas užimti Mo- 
zūrijos miestų Lycką ’ nepa
vyko. Rusai tapo atmušti ir 
keli jų kareivių šimtai paim
ti nelaisvėn.

Rusų generališkas štabas 
skelbia, jog pastaromis die
nomis Prūsų parubežy nebu
vę smarkių mūšių. Buvę tik 
nežymių susikirtimų.

12 SOCIJALISTŲ KON
GRESAM.

Rinkimai kongresan po 
akių ’.

Darbininkų partijai yra 
didžiausias reikalas pasiųsti 
savo žmonių kongresan. Li- 
gišiol milijonas Amerikos 
socijalistų buvo be atstovy
bės kongrese. Šiais rinki
niais męs žūt-būt turime at
siekti savo tikslą.

Sulyg pranešimų sekreto
rių Soc. Partijos iš kiekvie
nos valstijos, tai daugely 
vietų yra didžiausia viltis 
pravesti savo žmones kon
gresan. Tik reikia dirbt’.

Laukiama smarkaus paau
ginto socijalistų balsų.

VVisconsine yra viltis pra
vesti kongresan V. Berger į 
ir Gailordą.

Oklahomoj, kur socijalis- 
tiškos simpatijos ypač užau
go tarpe farmerių, manoma 
pravesti du ar tris deputatus 
kongresan.

Ohio valstijoj, sprendžia
ma, jog yra šansai pasiseki
mo trečiame, keturioliktame 
ir devynioliktame distrikte.

New Yorke manoma pra- 
vest M. Londoną iš 12 dis- 
t rikto.

North Dakotoj manoma 
pravest L. L. Griffith.

Nevadoj socijalistai sako
si pravesią savo draugų į se
natų ir į kongresų.

Kansase galima bus, rasit, 
išrinkti draugų L. F. Fuller 
iš trečio distrikto.

Minnesotoj manoma pra
vesti vienas savo žmogus.

Pennsylvanijoj yra viltis 
pravesti du žmones iš Alle
gheny pavieto.

Iš Chicagos norima pra
vest kongresan draugų C. D. 
Thompson.

Yra viltis pravesti gana 
daug savo žmonių į valsti
jos legislaturas.

Draugai — lietuviai!. Ne
atsilikite ir jūs nuo agitaci
jos. Ruoškite priešrinki

minius mitingus, agituokite, 
kaip galite.

Rinkimai jau po akių.

BAISUS MŪŠIAI ŠALĘ 
VARŠAVOS.

Varšuvos korespondentai 
praneša Petrogrado laikraš
čiams, jog Varšavoj girde- 
ties atgarsiai baisaus mūšio, 
kuris atsibūna čia jau, sale 
pačios Varšavos, atstume 
Kokių astuonių mylių.

Varšaviečiai, betgi, yra 
ramus.

Daugely vietų rusams pa
vyko atmušti milžiniškų ant
puolį vokiečių.

Mūšiai tęsiasi nuo Varša
vos iki Ivangorodo. Rusai 
sako, jog mūšio pradžia yra 
pasekminga rusams ir dau
gely vietų vokiečiai tapo at
mušti.

Ties Ivangorodu vokiečiai 
padarė nakties metu ataką 
ant rusų, bet buvo atmušti 
su dideliais nuostoliais.

Vokiečiai nori užimti Var
šuvą, kad pavertus ją žiemos 
buveine.

“Novoje Vremia” kariš
kas apžvalgininkas sako, 
kad rusų apsigynimo linija 
yra dar upė Vysla ir Varša
vos hm Novogeorgijevsko 
tvirtoves.

Varšavos pekla.
Laikraščiai pilni žinių 

apie tai, kokias baisenybes 
tenka pergyventi Varšavie- 
čiams ir, abelnai, visiems 
lenkams.

Turčiai apleidžia Varšavą 
ir bėga Rusijos gilumon, bet 
užtat Varšavoj pilna žmonių 
iš mažu miesteliu ir sodžių, c c v
Daugybė žydelių, lenkų, net 
lietuvių j ieško prieglaudos 
Varšavoj.

Teatrai, šokiu sales, tušti 
sandėliai, arklinyčios — visi 
užpildyti pabėgėliais. Lab
darystės įstaigos neįjiegia 
sušelpti visus nelaiminguo
sius.

Varšavoj labai daug kali- 
šiečių. Sako, jog Kališe, ku
ris dabar po vokiečiais, vos 
keli tūkstančiai gyventojų 
teliko.

Pusė Lenkijos baisiai jau 
nuo karės nukentėjo.

Bet nežinia dar, kaip bus 
su Va r sava? Gal būt ten
pabėgėliai pamatys tikra pe
kla, v K

Pačta iš Rusijos.
Laiškai iš Rusijos, tuo 

tarpu, eina per Daniją, Šve
diją ir Angliją.

Angliją laiškai pasiekia į 
8 dienas. .

V. Bureevas nepaleistas.
Rusų revoliucijonierius V. 

Burcev, kuris užsimanė pa
gelbėt caro kariumenei, vis 
dar nepaleistas iš kalėjimo.

Šnekas apie jo paleidimų

paleido valdiški laikraščiai, 
bet tai tik tuščios šnekos.

Vokietija eina pirmyn.
Francijos valdžia pradeda 

bijoties dėlei vokiečių pasi
sekimų Belgijoj. Vokiečiai 
be jokio pasipriešinimo už
ėmė paskutinę Belgijos at
sparą — Ostend. Dabar vo
kiečių kariumenė persikėlė 
į šiaurės Francijos ir mano 
į kelias dienas užimti Dun
kirk ir uosta Calais (skaityk 
Cale), kuris randasi kaip tik 
priešais Anglijos uostą Do
ver, anapus kanalo.

Užėmę uostus, guliilčius 
prie kanalo, vokiečiai mano 
atskirti Anglija nuo Franci
jos taip, kad Anglija negalė
tų gabenUkariumenes Fran- 
cijon.

Užėmus kanalo uostus, 
Vokietijos pozicija labai su
stiprės ir tuomet, veikiausia, 
vokiečiai vėl patrauktų ant 
Paryžiaus.

Dalis francūzų labai bijosi 
Paryžiaus apgulimo.

Vokiečiai užėmė dar viena 
Belgijos miestų, Bruges, se
ną, garsų miestų.

IR VeL ANGLIJOS KREI
SERIS PASKANDINTAS.

Ir vėl vokiečių povandeni
nis laivelis padarė ataką ant 
anglų jūros spėkų ir kreise
ris “Hawke” tapo paskan
dintas. Iš 400 aficierių ir 
matrosų išsigelbėjo tik 73 y- 
patos.

Tasai pats povandeninis 
laivas atakavo kreiserį “The
seus”, vienok tąjį paskandint 
nepavyko.

Kaip žinoma, prieš kelias 
savaites vokiečių povandeni
niai laiveliai paskandino net 
tris Anglijos kreiserius.

“Hawke” buvo paini davo- 
as 1889 metais, šitie Angli

jos nepasisekimai ant jūros 
labai rūpina tos šalies visuo
menę.

Pranešimai iš Austrijos.
Austrijos ambasadorius 

Suvienytose Valstijose, A. 
Dumba, paskelbė sekantį 
pranešima:

“Austrijos kariumenė už
ėmė gerai sudrūtintas pozi
cijas ant Starasolio augštu- 
mos. Mūsų atakos prieš 
Stary Sambor buvo pasek
mingos ir męs išlošėme, pra- 
plėsdami savo judėjimų lin
kui Straviat upės.

Mūšiai buvo Sano upės pa
kraščiais, j šiaurę nuo Prze- 
myslo.

Mūsų kariumenė maršuo- 
dama linkui Przemyslo, su
mušė dalį rusų kariumenės. 
Mums padėjo iš Przemyslo 
garnizonas, kuris padarė iš- 
landą iš tvirtovės. Rusai 
jau veik apleido Przemyslų,, 
išėmus mažų spėkų, kurio~ 
likosi iš rytų pusės”.

Rusų generolas Dmitrije- 
vas buvo parašęs laiškų 
Przemyslo Kumencantui ir 
kvietė aną pasiduot siūlyda
mas garbingas sąlygas.

Przemyslo komendantas 
šaltai atmetė Dmitiijevo pa- 
siūlyjimą.

Rusų generatis štabas taip- 
pat pripažįsta, kad nuo 14 d. 
spalio austrai pradėjo už
puolimo karę.

Ir vėl “politiška” nirtis.
Prasidėjus karei kas tai, 

kad jau taip labai tankiai 
pradėjo mirti įvairių valdo
nai ir dipliomatai.

Mirė popiežius. Siko,nuo 
susigraudinimo. ? ’

Mirė Rumųpijp/karalius. 
Sako, iš piktumo/kad nega
lėjo padėt Vokietijai.

Dabar mirė Italijos užsie
ninių dalykų ministeris San 
Giuliano, kuris buvo didelis 
draugas Vokietijos, o jį spir- 
te-spyrį prisidėt prie Fran
cijos i ii Anglijos.

Kas tekantis?

Sabų “laimėjimai”.
Šerių kariiflnenė turėjo 

smarki susikirtima su aus
trais ies Glasinac. Serbams 
pade,j) juodkalniečiai ir jie 
būk iii apveikę austrus.

Sebų pasigyrimams sun
ku tikėti, kadangi jie ligi- 
šiol \)ik jokio didelio pasise
kime neturėjo, nors labai 
daugsykių gyrėsi.

Beiynas išrodo paprastai.
Kreiviai, kurie aplankė 

Berlną, sako, kad kasdieni
nis gvenimas ten bėga nor- 
malika vaga. Teatrai atda
ryti, udėjimas gatvėse toks, 
kaip r seniau.

Die i savo laimėjimų vo- 
kiečii nesidžiaugia. Jie sa
ko: Laimėti laimėjome, bet 
kielčuvusiųjų?”

Atwcrpenas turi maitini 
vokiečių kareivius.

mtwerpene apsistojo vo
ksiu garnizonas iš 17,000 
juihvių ir kelių šimtų afi- 
cicių. ‘

Lntvverpeniečiai turi tuos 
kreivius maitint. Jie į die- 
n turi pristatyt jiems $10,- 
0D pinigais, 2,000 bonkų vy
ri duonos, kiek reikia, 85,- 
(I) cigarų, 8,500 kilogramų 
ibsos ir t.t.
Nepasivydi sau vokiečiai 
isvetimo kišeniaus.

2000,000 kareivių Anglijoj. 
■Pulkininkas Repington, 
iilitariškas apžvalgininkas 
bndono “Times’o”, sako, 
hd šiuomi laiku Anglijoj ir 
rancijoj yra jau 1,200,000 
nglų kareivių ir tasai skai
čius tolydžio vis auga,kadan
gi pribūna naujų kareivių iš 
:olionijų.

Tiktai ką Anglijon p ribų- 

|vo 32,000 kareivių iš Cana
das.

Ligišiol, kaip apskaitoma, 
Anglija nustojo 1,203 savo a- 
ficierių. c

Pabėgėliai.
Olandijoj pilna Belgijos 

pabėgėlių. Per mažą tik pa- 
•rubežinį miestelį Slurs perė
jo 60,000 pabėgėlių. Dauge
lis jų miega gatvėse . Mies
telio duonkepyklose neliko 
nei riekutės duonos.

Filipinų archipelage šiuo
mi'laiku randasi 40 Vokieti
jos pirkliškų laivų. Jie ne
gali išplaukti iš uostų pirm, 
negu pasibaigs karė.

Sako, neapleis savo ka- 
riiimenę.*

Vienas Belgijos diploma
tas, tik ką pribuvęs Londo
nan iš Ostend, pranešė, jog 
karalius Albertas yra jam 
sekančiai pasakęs: “Pasa
kyk kiekvienam neutrališ- 
koje Olandijoje, jog aš nie
kuomet nepadėsiu savo gink
lo, nors man reikės apleisti 
net Belgijos žemę. Kiekvie
nas, taip lyginais, kaip ir aš, 
yra pasirengęs atiduoti savo 
gyvastį už Belgijos nepri- 
gulmybę. Man plyšta širdis, 
kuomet aš pamisliju, kad 
mūsų puikioji, taip išsiplėto
jusioji, šalis nors laikinai 
turėtų būt užimta priešais, 
bet aš žinau, kad viską, ką 
męs, belgai, darome, turi di
džiausią užuojautą visos 
Europos”.

•1/ *

Atleidžia priešingų šalių 
darbininkus.

Bjauri agitacija varoma 
Londono laikraščiais, kad 
visi hotelių tarnai, kurie pa
eina iš šalių, su kuriomis 
Anglija yra karėje, turi bū
ti pavaryti iš darbo.

Ką gi kalti darbininkai—o 
vienok ant jų kailio karė 
d augiausi a a tsi liepia.

Daugelis Londono hotelių 
viešai paskelbė, jog jie jau 
apsivalė nuo “svetimtau
čiu”. €

Kaizerio spėkos.
Londono laikraštis “Na

tion” sako, kad išviso dabar 
vokiečiai karės lauke turi 
4,45Q,000 kareivių.

Dar nepatyrusių, bet ga
linčių imties ginklo yra 
3,750,000. Lands tu r m as— 
nuo 17 iki 20 metu 1,500,000.

Taigi, išrodo vokiečiai ga
li išstatyt karės lauke 9,700,- 
000 kareiviu.v

Paryžiaus spauda.
Paryžiaus spauda pilna 

vilties, jog francūzai galų- 
gale laimės. Panašias nuo
mones išreiškė “Le Temps” 
ir “Liberte”.

Francūzų kariumenė vėl į

sigalėjo Alzase ir atėmė nuo 
vokiečių Muelhauzeną.

Anglijos Darbo Partija.
Anglijos Darbo Partija iš

leido manifestą, kuriame 
smarkiai papeikiama Vokie
tija ir giriama Anglijos val
džia.

“Darbininkai Anglijoj no
rėję taikos”, sakoma mani
feste, “bet taikos principus 
sulaužęs kaizeris. Koleik 
Vokietija nebus sumušta, tol 
nebus taikos”.

Skurdas.
Berlyno “Vorwaerts” sa

ko, jog šimtai tūkstančiu 
žmonių Vokietijoj liko be 
darbo. Atėjus žiemai, bedar- 
bių bus dar daugiau.

. . - 9

Nauja pagelba von Kiucko 
armijai.

Iš Kopenhageno praneša, 
jog iš Vokietijos vėl nusiųs
ta devynios galybės kareivių 
pagelbėti generolo von Kluc- 
ko armijai.

Vienas žmogus, kuris ką 
tik sugrįžo iš Brandenbur
go, matęs, kaip 28 traukiniai 
kareivių tik viena valanda 
išėjo iš Brandenburgo. Ji
sai apskaito, kad 300,000 ka
reivių pribus Franci j on.

Rusų pienai Galicijoj.
Rytų Galicija, kurią rusai 

jau užėmė su Lvovo miestu, 
bus galutinai prijungta prie 
Rusijos. Vakarinė Galicija 
su Krakovu (dar neužimta) 
bus priskirta prie Lenkų Ka
ralystės.

Dabartinis rusų guberna
torius rytų Galicijoj padali
no ją į tris provincijas: Lvo
vo, Tarnopolio ir Bukovinos.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius.

Du skyriai Amerikos Rau
donojo Kryžiaus jau pribuvo 
Austrijon.

Vienas iš jų pasiliks Vien- 
noje, antras—vyks į Vengri
ja-

Rusai nori badu numarinti 
Przemyslą.

Londono “Morning Post” 
praneša, jog Przemyslo gar
nizonas puikiai ginasi. Jam 
pakanka ir žmonių ir amuni
cijos, bet labai trūksta mais
to.

Vokiečiai žiemavos Lenkijoj.
Vokiečių armija žiemos 

šalčius mano praleisti Len
kuose ir nesigilinti Rusijon, 
kad neatsitiktų tas, kas atsi
tiko su Napoleonu.

Sako, jog rusų kareiviai 
jau aprūpinti žiemos drapa
nomis.

Vyskupai turi likties ant
• vietų. _ .

Kuomet rusai įsiveržė Ven- 

grijon, tai daugelis katali
kiškų vyskupų apleido savo 
vietas ir atbėgo į Budapeštą.

Dabar Vengrijos arcivys- 
kūpas liepė visiems vysku
pams visuomet likties savo 
vietose, nors ir gręstų di
džiausias pavojus.

Kareiviai kenčia nuo 
šalčių.

Paryžius, 18 d. spalio.— 
Vogesų ir Ardėnų kalnuose 
iškrito apščiai sniego. Dau
gely vietų praėjimai užpus
tyti. Vokiečių kronprinco 
armijai gręsia pavojus, ka
dangi reikia pasitraukt.

Kareiviai baisiai kenčia 
nuo šalčiu.c

Japonų laimėjimas.
Japonams, išvien su ang

lais, pavyko užimti princo 
Heinricho kalną, kuris yra 
raktu prie paėmimo Tsing- 
Tau tvirtovės.

Japonų užmušta 150. Sa
ko, paimta daug vokiečių ne
laisvėn.

“Visa Belgija mūsų” sako 
vokiečiai.

Vokiečių generališkas šta
bas oficijališkai praneša, jog 
su paėmimu Ostend ir Bru
ges, visa Belgija jau yra po 
vokiečių valdžia.

Tiktai maža Belgijos dale
lė, ties Ypres, kur randasi 
francūzai ir anglai,dar šian
dien nepriguli Vokietijai. ,

Norėjo užmušt Italijos K 
general; konsuli.

Nedėlios ryte, 18 d, spalio, 
New Yorke sprogo bomba, 
padėta dėl Italijos konsulio 
Fern i. Konsulis išliko gyvas, 
bet lengvai sužeidė sargą. 
Ferni gyveno ant 5 av. N .43. 
Kaip jo name atsirado bom
ba, nėra žinių. Pora savai
čių atgal, ant Ferni buvo pa
sikėsinimas, bet tuomet jis 
gavo tik smūgį galvon, išvi
so jau ketvirtas pasikėsini
mas, bet jis išliko ir dabar 
gxvas-

Londone pogromai.
Londonas, 18 d. spalio. Pa

skiausios telegramos prane
ša, kad Londone patrijotai 
pradėjo vokiškoms įstai
goms pogromus daryti. Vi
same Londone randasi apie 
5,000 dirbtuvių, kurių savi
ninkai yra vokiečiai. Žmo
nės. apsvaigę patrijotizmu, 
susiorganizavo ir pradėjo 
tas dirbtuves bombarduoti.

Kad numalšinus apsvaigu
sią minią, darbuojasi polici
ja ir kariumenė. Bet to
kiuose atsitikimuose, tan
kiai ir patįs tvarkos prižiū
rėtojai prisideda prie minios 
ir sykiu pradeda dalyvauti 
dėl “tėvynės labo”.

Tai tau ir civilizacijos vai
siai ! ' „ ,
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Bankai, valdžia 

ir žmonės.

ri,«kad dar ant likusių jų 
centų pagyventų naujai su
sitvėrusi korporacija.

Beje, gal atsiras tokių, 
kurie pasakys, jog valdžia 
daro taip tuom tikslu, kad 
nepražūtų dėjikų pinigai ir 
kad jie nors per keturis me
tus galėtų atsiimti.

Labai gerai. Bet ar val-

•taipogi ir viduramžių mies
tai, kurių gyventojai norė- 

' davo verčiau užsiimti savo 
amatais, negu kareiviavimu. 
Vėliaus kuomet karės pra
dėdavo nusitęsti ilgiau, negu 
kad feodalai turėjo tarnauti 
(feodalų ir jų tarnų - ricie- 
rių ir šaulių kariumenės tar
nystės laikas buvo 40 dienų 
per metą) kariumenėje, ta
da karaliai vieton imti į tar
nystę ant trumpo laiko feo
dalus ir jų tarnus, surinkda
vo nuo jų mokesčius, už ku
riuos buvo nusamdomi, sve
timšaliai. Tokie svetimša
liai kareiviai gaudavo žemės 
plotą ir išteklių šeimynos 
užlaikymui. Daugiausia to
kia svetimšalių armija susi
dėdavo iš šveicarų. Šveica
rija, negalėdama užlaikyti 
savo šalyje visų savo gyven
tojų, laiks nuo laiko su
rinkdavo pulkus, jaunų vyrų 
ir parduodavo kokios nors 
šalies valdonui. Tokios sve
timšalių aronijos užsiliko 
Europos viešpatystėse iki 
Didžiajai Francijos revoliu
cijai. Šventojo tėvo armijė- 
lė, kuri pernai buvo sustrei
kavusi dėl geresnių . sąlygų 
ir maldų sumažinimo, dar ir 
po šiai dienai susideda iš 
samdomųjų šveicarų. Su
griuvus feodalizmui, Euro
pos šalyse tapo įvesta visuo
tina kariška tarnystė. Te
oretiškai, kiekvienas svei
kas vyras turi tarnauti ka
riumenėje. Tarnystės lai
kas prasideda su dvidešimtu 
ar dvidešimts pirmu metu 
amžiaus ir tęsiasi per 15 ar
ba 24 metus. Tarnystės il
gumas yra įvairus, nes kiek
viena šalis turi savo ypatin
gą sistemą kariškos tarnys
tės. Tarnavimas aktyviško- 
je armijoje tęsiasi nuo dvie
jų iki penkių metų, žiūrint, 
kokioje šalyje tas atliekama.- 
Pasibaigus ^omvstęi aktua- 
liškoje armijoje, kareiviai 
yra priskaitomi prie pirmo
sios rezervos ir ištarnavu
sieji kareiviai turi dar kele
tą sykių, ant trumpo laiko, 
grįžti armijon, kad dalyvau
ti manevruose ir nepamiršti 
to, ką jie išmoko tarnaujant 
aktyviškoje armijoje. Ati
tarnavusieji kareiviai po iš
buvimui pirmoje rezervoje 
tam tikrą laiką yra priskai
tomi prie antrosios rezer
vos. Prie antrosios rezervos 
priklauso taipgi ir tie, kurie 
dėl kokios nors priežasties 
nėra tarnavę aktyviškoje ar
mijoje, bet keliatą sykių yra 
buvę pašaukti pasimokymui. 
Kariškų laivų kareiviai (ma
trosai) tankiausiai yra su
renkami iš pajūrinių gyven
tojų. Apart reguliariškųjų 
kariškųjų jūreivių yra dar 
ir rezerviniai jūreiviai, ku
rie pašaukiami tarnystėn lai
ke karės. Seniaus kariškais 
viršininkais visuomet būda
vo dvarponiai. Prastas ka
reivis niekada neturėdavę 

militarišką organizaciją, ku-j progos tapti aficierių, nors 
ri buvo santaikos laike, ka-iir geriausia tarnaudavo, 
rei iškilus organizuodavosi ’ Šiandieną aficierių gali tap- 
didesnė armija. Senojoj'ti bile kuris, kad tik užbai- 
Graikijoj, Ryme ir kitose 
šalyse karės laike kiekvienas 
sveikas pilietis (vergus im
davo kariumenėn tiktai blo
giausiuose atsitikimuose), 
turėjo stoti kariumenėn. Ne
turtėliai turėjo turėti saido
ką su vilyčiomis, durtuvą ir 
lengvą skydą . Pasiturintie
ji privalėjo turėti durtuvą, 
kardą, šarvus krūtinės ap
saugojimui ir tvirtą didelį 
skydą. Turtingieji, apart 
gerų ginklų, dar turėjo tu
rėti ir arklį. Tų laikų kava
lerija susidėdavo iš turtin
giausių žmonių. Prasidėjus 
feodalizmui, kariumenė su
sidėdavo iš feodalų - dvar
ponių, jų ricierių ir prastų 
šaulių. Pirmieji ir antrieji 
buvo ant arklių ir apsigink
lavę kardais ir durtuvais. 
Pirmieji turėdavo šarvus 
netik dėl savęs, bet ir dėl sa
vo arklių; antrieji turėdavo 
tik dėl savęs šarvus. Šauliai 
tankiausia būdavo nešar
vuoti. Prasidedant kovai 
tarpe feodalų ir karaliaus, 
pastarasis' buvo priverstas 
samdyti svetimšalius, kad 
būtų galima vesti karė su 
nepasiduodančiais karaliaus 
valiai feodalais. Svetimša
lius kareivius

f

aty-

ant to?

Męs galime tvirtinti, kad

ŽINiŲ-ŽINELES.
visuo-

Nėra rusiškai-cariško pa-

MINTIS.

Pradėjo jisai savo kar

kas greičiausia apkeliavo

samdydavo

Apsivesti tam, kad pra
turtėti, yra žemas darbas ir 
sutartis, kuri išaugina daug

Kokis tai Senis rašo
, kad socijalistams

jos.
negu tas, kas yra
arba “Lietuvoj”, jie nepasa-

memo-!mis apie liaudies gerovę, v v • • ! • - ...

Saldliežuviavimas, tai pa- 
sikasimas blogumo po dora, 
idant ją sugriovus.

D’ArkonvilL

met su išnaudotojų klesos

Jeigu devyndryžių partija 
įsikūrė į tris valandas taip

Kol yra gyvenimas, yra ir 
laimė. L. Tolstoi.

IR LIETUVIŲ NUO
MONE.

Ponas M. Yčas pranešė iš 
jog lietu-

gal būt, tiktai vienas yra tos

WILSONAS IR DIDIEJI 
BIZNIAI.

Lėkė kaip sakalas — nutu- 
ė, kaip vabalas! — galima

(Istoriškai - politiškai - soci- 
jologiška studija).

žmogui, paprastai, leng
viau patį save apgauti, negu 
kitus.

(Tąsa).
Taip-pat buvo žiūrima vi

sų nuomonė, .kuomet buvo

ji tapo išperėta.
Bepartyviškoji partija 

Tai ta pati, kurią męs pava-' sirodo, 
dinom devyndryžių partija, j Reikėję, girdi,

KRIKŠČIONIŠKA 
“DORA”.

Keleivis” atkreipia

Pasirodo, kad valdžiai nėjo atliko kelione aplink pa
rūpi atgavimas vargdiesaulį Jaeger Schmidt i, 39 
niams pinigus,f bet jinai nadienas, 19 valandų. A. Ž-B.

DEVYNDRYžIŲ ’įšutintoje atmosferoje, kada
PARTIJA. į nuvo 9a laipsniai šilumos

Mūsų gyvenime yra daug tautininkų galvose, — tai, 
humbugieriškumo, daug veikiausia, ta partija gyvavo 
nonsensų, bet tasai humbu- jau seniai-semai. 
gieriškumas ir tie nonsensai, i Toj konferencijoj tik for- 
vistik, ligišiol, būdavo, į- maliskai užgirta, kas faktiš- 
spraudžiama į sickius-tokius kai jau egzistavo, 
liogiškumo rėmus.

Ir gilu su dugnu ir platu’ 
su kraštu, kaip sakoma.

Vienok, atsirado žmonių, j 
kurie sumušė visus humbu- dą į tilpusią “Drauge” kore- 
gieriškumo rekordus. Tai spondenciją* iš Girardville, 
yra tie žmonės, kurie įkūrė Pa. 
vadinamąja “bepartyvišką-'“Drauge 
ją” partiją. Visko pas mus dalinant plakatus prie baž- 
buvo, bet bepartyviškos par- nyčios, išėjęs klebonas ir nu- 
tijos nebuvo — dabar štai, ir įvijęs “cicilikus” už tokį be- 
41 4.— :x—jgėdiškumą.

To dar negana. Seniui iš- 
jog to permažai.

", katalikams 
Ji įsikūrė po visuotinam susiprasti ir nuvyti nuo b*ž- 

seimui, kada užgauta p. J. nyčios dalintojus.
Šliupo ambicija dar nespėjo j “Keleivis” sako: “Męs ga- 
ataušti. “Bepartyviškon”: na gerai žinome, ką tas ‘nu- 
konferencijon susirinko “be- vyti’ pas katalikus reiškia, 
partyviški” vyrai, visą laiką Juk visi gerai atmename, 
kalbėjo apie partyviškumo kaip katalikai “nuvijo” nuo 
blėdingumą ir bepartyvišku-* bažnyčios plakatų dalinto- 
mo dorybes ir... įkūrė parti-’ jus Detroite. Ten buvo krau
ją! Visą laiką aiškino, kaip jo praliejimas”.
tai blėdingas partyviškas su-| Nuvyt, sukriušint, išvelt 
sigi upavimas ir vistik pri- į kailį — tai mūsų fanatikėlių 

Lietuvoj, bandą 
jie tiek išmanė,

joja, kaip bujojo, brangeny
bė pragyvenimo kįla, kaip 
kilo, bedarbės, kaip augo, 
taip auga. Kelios tuščios 
įstatymų formulos nepakei
čia gyvenimo blogybių/

Ir taip, Wilsonas apsisuko 
savo reformų rate, nieko 
žmonėms nesuteikė ir taria
si buvęs’dideliu “reformato
rium”.

Darbininkai pajautė ant 
savo nugaros ir pilvo Wilso- 
no prezidentavimą, ir pasa
kys jam tai 1916 metais, ka
da jisai prašysis išnaujo į 
prezidentus.

pažino patįs tą susigrupavi-1 abėcėlė, 
mą,kaipo sąlygą pasekmingo ganydami, 
plėtojimos tam tikrų idėjų! kiek ir čia, Amerikoj.

Tikri juokdariai tie ponai -------------
tautininkai! Gi jie stato sa-1 ?4. YČO DEKLARACIJA 
ve į kvailinusia padėjimą.1 
Kasgi dabar betikės jų žode-. 
liams apie bepartyviškumą, i 
kuomet ir kūdikiai galės nu-'Dūmos tribūnos, 
rodyt jiems, jog ir jie turilviai su dideliu entuzijazmu 
partiją! sutinka ginti Rusiją^ Jisai

Mes, 'socijalistai, anaiptol pripasakojo- ir daugiau kom- 
nesibaidom partyviškumo ir'plimentų rusų valdžiai. Ji- 
nesibijom tos naujos parti- jsai pasakė, jog prieš rusų al- 
jos. Nieko išmintingesnio, Į torių lietuviai yra pasiren- 

V. L.” gę sudėti visą savo turtą.
Skaitant pono Yčo dekla- 

kys. Naujos gyvybės mūsų racija, rodosi, kad lietuviai 
gyveniman ji neįneš. Sem- užsidegė didžiausia meile, 
dama savo “mokslą” iš Ame-' meile dėl caro valdžios, 
likos kapitalistiškų partijų' Bet ar tuose p. Yčo tvirti- 
katechizmo, turėdama savo mimuose yra nors lašelis tei- 
globoj lietuviškus demokra- sybės?
tus, republikonus ir roose- 
veltinius, ta partija bus iš 100 lietuvių kareivių, ku- 
principialė priešė savysto-ri'ie yra pašaukti Rusiją gint 
vio darbininkų judėjimo. /

Gal būt, atsiras meisterių, nuomones, kokias p. Yčas iš- 
kurie padailins naujos parti- reiškė. Visi gi kiti 99 karei- 
jos programą visa eile de-Kriai nei maž nesijaučia, jog 
mokratiškų žodelių, bet juk jie gina tėvynę. Jie neturi 
męs puikiai žinom, kad Ba-j būt už' ką dėkingi cariškai 
lučius, Sirvydus ir Liutkaus-' Rusijai, kuri nieko nedavė 
kus galima apibert tuzinais 'jiems, tik retežius, 
rožių, tai visgi praktikoje jie 
nieko geresnio neišperės, 
kaip konkolauckijadą ir per
nykščių metų protestus.

Politiškame Amerikos gy
venime — naujoji partija — 
zero, tuščias niekas. Kiek
vienas susipratęs darbinin
kas socijalistas suvarys į o-!_____-c_____ __ -c, .
žio ragą lietuvišką demokra- su žiburiu nerastume, 
lėlį ar bull-mooserį.

Tiesa, jie save rokuoja trijotizmo lietuviuose, nėra 
specijalistais tautos klausi-'to patrijotizmo latviuose, 
muose ir monopolistais tau- j nėra jo lenkuose ir nėra pa- 
tiškos meilės. Bet susipratę čiuose rusuose darbininkuo- 
lietuviai darbininkai savo se. Perdaug ilgai carizmas 
dalyvavimu visuotiname sei-1 niekino visas ne rusiškas 
me, įkūrimu Lietuvos šelpi-1 tautas, perdaug jisai engė 
mo fondo, pažadėjimu remti kiekvieną laisvesnį judėji- 
laisvės judėjimą Lietuvoje— mą, kad šiandien jisai galėtų 
irgi pasirodė lietuviais, nei susilaukt įsitikėjimo.
kiek nemenkesniais, negu o- Kiekvienas laiškas, gau- 
ficijališkieji patrijotai. Juk namas dabar iš Lietuvos, 
toji tautiškoji konferencija sumuša p. Yčo dipliomatiš- 

kus melus.

Visi męs gauname daugy
bę laiškų iš Lietuvos, bet te- 
nais męs matome tik ašaras, 
ir paslėptą pasipiktinimą iš 
visų valdžių, šią karę suren
gusių. Jokio tokio patrio
tiško ūpo, kaip p. Yčas mela
vo, visoj Lietuvoj, tarpe dar
bininkų ir ūkininkų, męs nei

BOMBOS KATEDROSE.
Pakišimas dviejų bombų į 

New Yorko katalikų kated
ras duoda progą “The Call” 
paironizuoti, jog tai galėjo 
padaryti vokiečių kaizerio 
pasekėjai.

Jeigu kaizeris turėjęs tei
sę mesti bombas iš orlaivių 
ant bažnyčios švenčiausios 
panelės Paryžiuj, jeigu tasai 
pats kaizeris galėjo suga
dini Rheimso garsiąją kate
drą ir sunaikint Louveno ba
žnyčias—ir jo tie pasielgimai 
yra legališki, tai kodėl New 
Yorke nevalia pakišt bom
bas į bažnyčias?

Kam jau čia daryt tokį 
skirtumą tarp legališko ir 
nelegališko naikinimo?

Tūli mena, jog bombas pa
kišę nesveiki žmonės. Jeigu 
taip, tai ir vokiečių kaizeris 
su savo generolais ir visa 
valdžia yra nesveiki. Ir iš
eina, kad mūsų gadynės vi
suomenę valdo nesveiki žmo-» 
nes.

Kaip tik atrado New Yor
ko katedrose pakištąsias 
bombas, tuoj pradėjo šnekėt 
apie L W. W.

Jos, tos organizacijos, va
das, tūlas Berkman, kalbė
damas Ezopo žodžiais, nuro
dė, jog jisai laukiąs ir dau
giau bombų ir jog šituodvi 
bombi buvo padėtos į laiką. 
> Nagi jau tikrai į laiką!

Nelaiminga organizacija, 
apie kurią žmonės atsimena 
t ik tuomet, kada užeina šne
kos apie bombas!

Kada New Yorke ir Broo- 
klyne subankrūtijo čiela ei
lė bankų, kada per kiauras 
didnas ir naktis stovėjo Am
nios vargdienių prie užda
rytų bankų durų ir liejo aša
ras, kad jų kruvinai uždirbti 
centai pražuvo, tai juos val
džia, kaip tuos* verkiančius 
kūdikius, ramino visokiais 
būdais, pasakojo nebūtus 
daiktus, žadėjo viską ištyrti, 
viską padaryti ir tam pana
šiai.

Žmoneliai laukė valdžios 
ištyrimo. Valdžia darbuo
jasi. Pagaliaus, praneša 
apie subankrūtijusiu bankų 
stovį. Iš to pranešimo ma
tėsi, kad nekurie bankai dar 
gali pusę išmokėti, nekurie 
mažiau, o nekurie net dau
giau pusės. '

Dauguma manė, kad štai, 
pašauks juos ir išduos nors 
pusę pinigų. Suprantama, 
taip ir turėjo būti: kuomet 
buvo padaryta revizija, tuo- 
jaus reikėjo žmonėms išduo
ti tas,kas dar buvo bankuo
se.

Ir ką gi valdžia padarė? 
Ar jinai taip pasielgė? Ar 
jinai atidavė dar nespėtus 
prašvilpti vargdienių centus 
jiems atgal? Ne! Mat, jei
gu atiduosi pinigus ,tai pasi
liks buvusieji bankieriai be 
cento ir ko gero, prisieis 
jiems sy.du eiti į dirbtuvę ir 
dirbti st tais darbininkais, 
kurių pinigus jie prašvilpė. 
O juk tie visi bankieriai — 
ne kas kitas, kaip artimiausi 
valdžios draugai, todėl rei
kalinga juos kaip nors palai- 
kyti.

Ir štai, valstijos bankų in
spektorius, kuris darė revi
zijas, sekančiai praneša vi
siems dėjikams:

“Ma> Kobre apsiima vi
siems cėjikams išmokėti po 
10c. nu) kiekvieno dolerio, o 
ant likusios sumos išduoti 
kvitas, <ad tie pinigai bus iš
mokėti rauja korporacija, 
praslinkti^ keturiems me
tams. Visas bankų turtas 
pereina į naujos korporaci
jos rankas. Jeigu šitokį pa- 
siūlyjimą dėjikai priims, tai 
valdžia užtvirtins \Kobres

NETEISYBĖ.
“Tėvyne” rašo apie 

tinąjį seimą: —
“Seimo didžiuma balsavo, 

lyg susitarusi iš anksto. Pa
vyzdžiui daktaro J. Šliupo 
rezoliucija buvo atmesta, 
nors jai ir patįs socijalistai 
nieko nebūtų galėję užmesti. 
Balsuota prieš ją tiktai dėl
to, kad ji buvo daktaro J.

net užgyrė seimo daugumos
(socijalistų) priimtą rezo
liuciją apie rėmimą laisvės 
judėjimo mūsų tėvynėj!

Taigi, pasirodo, kad gi
nant tikruosius tautos rei
kalus, socijalistai dirba išsi- pasakyti apie Wilsono politi- 
juosę. Jie tiktai netiki į vi- ką.
sokius humbugus, Gabrius, Ijerą sparnuotomis prakalbo- 
biurus, dipliomatus,
rialus, pilstymus iš tuščio į'apie trustams galvos suaižy- 
nepilną ir taip-pat nelabai mą, apie kovą su didžiau- 
jau tiki pono J. Šliupo paša- siais bizniais, - per kuriuos 
kojiniams apie lietuviškai-! neišsitenka mažieji bizniai

Pasakyta ir perdrąsiai ir 
neteisingai. Ištisai priimti 
p. J. Šliupo rezoliucijas apie 
karių prašalinimo būdus ir 
autonomiją negalima buvo 
iš principialio atžvilgio. Ir 
tatai*buvo nurodyta pačia
me seime. J. Šliupas siūlė 
arbitracijų teismus, respu- 
blikas'ir tt., bet savo rezo
liucijoj nepasmerkė tos sis
temos, kuri tas kares gimdo. 
Štai, Francija juk respubli
ka, — o kariauja, Haagos 
tribunalasjuk veikė, o ką jis 
padarė? Kodėl gi J. Šliupas 
savo rezoliucijon neįdėjo' 
svarbiausio dalyko — pa
smerkimo šių dienu siste
mos?

“G. ir M. Jarmaiovskiai 
apsiima savo dėjikan'p išmo
kėti po 5c. nuo kiekvimo do
lerio ir ant likusios supos iš
duoti kvitas&kad tie pinigai 
bus išmokėti nauja kctpora
cija, praslinkus keturiems 
metams laiko. Jarnklovs- 
kiai visą savo turtą perduo
da naujai susitvėrusiai kor
poracijai, kuri bus vadžios 
užtvirtinta.

“Adolfas Mendelis apsi
ima savo dėjikams išmokė
ti po 10c. nuo kiekviem do
lerio ,o ant likusios sums iš
duoti kvitas, kad tie pinigai 
bus išmokėti naujos brpo- 
racijos bėgy keturių rietu. 
Visas Mendelio banke tur
tas pereis į rankas nujos 
korporacijos, kuri bs už
tvirtinta valdžios.

“Broliai Deič apsiim sa
vo dėjikams išmokėti p 25c. 
nuo kiekvieno dolerio, ;

latvišką respubliką. O kaip 
tik dėl šitų dalykų apgynimo 
bei rėmimo ir susitvėrė nau
joji partija, kuriai ne tiek 
platusis tautos darbas rūpi, 
kiek tie visokie menkniekiai 
ir popierinė “kova”.

Tai tiek apie tą naują par
ti jėlę ir mūsų į ją pažvalgą.

— o pabaigė taip, kaip pra
našavo socijalistai — susi
taikymu su didžiausiais tru- 
stininkais.

“Dabar jau gana įstaty
mų, reguliuojančių trustus, 
pramonę ir prekybą” — pa
rašė Wilsonas laiške demo
kratų šului kongrese O. W. 
Underwoodui.

Kokių įstatymų ? Visiems 
jau žinoma, kad trustai bu-

J. Šliupo rezoliucija apie 
autonomiją negalima buvo 
priimti. J. Šliupas išdirbo 
smulkiausius pienus, net 
prikergė savo ligotą išmislą 
— reikalavimą latviškai-lie- 
tuviškos respublikos. Tuo 
tarpu, pati “Tėvynė” sako, 
jog Tokius pienus negalima 
daryti čia, Amerikoj, kadan
gi apie tai vyriausia pridera 
rūpinties’ Lietuvos žmo
nėms, kurie, anot “Tėvy
nės”, nesnaudžia.

Reiškia, pati “Tėv.” sukri
tikuoja J. Šliupo smulkius 
pienus.

Tai ko gi vertds pasakos 
apie socijalistų užsivarineji- 
mą, jeigu buvo svarbios 
nrincipialės priezastįs, ęlėlei 
kuriu J. šliupo rezoliucijos 
nepriimtos?

džia išduos gvarantiją, kad manoma pradėti karę su ko- 
naujosios korporacijos nesu-: kia nors kita tautele. Nuo 
bankrūtys? Man rodosi, kad karės laimėjimo priderėjo ir 
jinai to nepadarys. Kiekvie-'pačios tautelės gyvenimas, 
nas gali suprasti, kad dabar Visi dalyvaudavo nusprendi- 
nėrą tokių geradarių, kurie me,ar karė reikalinga pradė- 
apsiimtų svetimas skolas ap- ti, ar ne. Pačios karės ple- 
mokėti, o čia atsiranda “ge- nai buvo vėliaus išdirbama 
radarių”, kurie sutveria 
korporacijas ir bėgy j ketu
rių metų atlygina visas sko
las. Iš kur jie tokie geri? 
Kodėl taip pasielgia?

Aiškus dalykas, kad visuo
se bankuose vidutiniškai 
randasi po 50c. nuo, kiekvie
no įdėto dolerio. Jie dėji
kams apmoka po ,10c., o po 
40c. dar jiems pasilieka ir 
ant jų likusių pinigų jie va
rys biznį. Jeigu per keturis i čius yertelgyStei ir atsiradus 
metus gerai pelnys, tuomet 
galės išmokėti, bet jeigu 
bankrūtys ,tai. tuomet dėji
kai nieko negaus, o korpora- 
toiriai jokių nuostolių netu
rės, nes jie visą biznj varys 
žmonių pinigais. Kitaip (dynėje, kada valdžia randa- 
pasakius, tie korporatoriai si buržuazijos rankose, ka- 
vėl puotaus iš tų likučių, pa- rėš yra apskelbiamos visuo- 
ko] juos prašvilps.

Ką gi dėjikai turi atsakyti pritarimu, nes tos karės yra 
vedamos tų išnaudotojų 

s necivilizuo- 
karė

per kareivių susirinkimą. 
Patriarchato gadynėje ka
rės klausimas būdavo nu
sprendžiamas per šeimynų 
vyresniuosius, drauge su į- 
žymiais kareiviais, atsižy
mėjusiais pereitose karėse. 
Kuomet užstojo feodalizmo 
gadynė, tuomet dvarponiai- 
feodalai, sykiu su kunigaikš
čiais ir karaliais, spręsdavo 
apie tą klausimą. Išsivys-

turtingiems vertelgoms, ku
rie karaliams skolindavo ka
rės reikalams pinigų, buvo 
imama atydon ir tųjų neti
tuluotųjų turtuolių balsas. 
Dabartinėje kapitalizmo ga-

Visi dėjikai turi nesutikti naudai.
su praneštom, valstijos ban- tas tautas karė tankiai 
kų komisijonieriaus sąlygo-j pradedama be pranešimo 
mis ir reikalauti, kad vai-1 užpuolamai tautai, kad su 
džia visas liekanas ir visą tų | ja manoma pradėti karė, 
bankierių turtą konfiskuotų j Šiandien,pirm pradėjimo ko- 
ir proporcijonališkai išdalin-jkių nors kariškų žingsnių, 
tų dėjikams. 1 1 1 • •

Jeigu valstijos bankų ko- 
misijonierius stengsis dėji
kams įkalbinėti kokius nors 
kitokius pienus, dėjikai pri
valo prieš tai viešai protes
tuoti.

Apart to, dėjikai turi rei
kalauti, kad federališka val
džia pasodintų kalėjiman vi
sus tuos bankierius, kurie 
prašvilpė žmonių pinigus.

Jeigu dėjikai nesirūpins, 
tai jie daugiau ir negaus, 
kaip tik 5 ar 10c. nuo kiek
vieno dolerio, nors dar gali
ma gauti po 50c. nuo kiek
vieno dolerio.

* V. Paukštys.

Kiek Amerikoj arklių?
Iš viso Suvienytose Vals

tijose yra dvidešimts milijo
nu, 962 tūkstančiai arkliu. 4, 7 4-
Rokuojant, kad “kiekvieno 
arklio vertė išneša $109.32. 
gausime didžiausią sumą du 
milijardu, 291 milijoną ir 
639 tūkstančius dolerių.

Buvo manyta, kad elektra- 
kariams ir automobiliams 
skaičiuje beaugant, ark
liams vietos jau nebeliks, bet 
mūsų žirgai nelabai nori nu
silenkti prieš mechanišką 
spėką. Jie, sako, dar pasi
laikys.

karę pradedančioj! šalis pra
neša šaliai, su kuria mano
ma kariauti, jog nuo tada ir 
tada pradeda kariškus žy
gius. Žinoma, jau viskas 
priruošta pirm apskelbimo 
karės, kariumenė taip-pat 
stengiamasi sumobilizuoti. • 

Praktikoje karė, kad ir re
spublikose, yra apskelbiama 
per vieną ypatą — preziden
tą. Bet tokis apskelbimas 
esti iš anksto valdančiųjų 
klesų užgiriamas. Abelnai 
paėmus, šiandieninės val
džios, apskelbdamos karę, 
turi labai ir labai rokuoties 
su pasiturinčiomis klesomis.

9. Kariška tarnystė. Pas 
necivilizuotas tautos dar ir 
šiandien kiekvienas sveikas 
vyras stoja į kariumenę, 
kuomet randasi reikalas. 
Santaikos laike kiekvienas 
vėla užsiimdavo savo papra
stais darbais. Tarpe tautų, 
kur vertelgystė yra išsivys
čiusi, kur reikalinga laikyti 
visuomet dalį žmonių apsi
ginklavus, idant apsaugojus 
savo šalį nuo netikėto už
puolimo, radosi reikalas už
laikyti nuolatinė kariumenė. 
Karei iškilus, kiekvienas sto
davo kariumenėn. Aplink

Biblijos.
Nors ir sakoma, kad bibli

ja nustoja “grunto”, bet ta 
knyga nenori dar apsileisti 

• 1 — 1w i z-v z J T T z-v ri I r vi it r z-\ u'v-v r.ant naujos gadynės knygoms, 
likusios sumos išduoti kvi- Padėkime, nuo 1804 metų 
tas, kad tuos pinigus imo- Britiškoji Biblijų draugija 
kės nauja korporacija bgyj išleido 240 milijonų egzem- 
keturių metų. Visas tūtas prioriu biblijų, o Amerikos 
pereina į naujos korpoįci- biblijų draugija per paskuti- 
jos rankas, kuri bus valduos'nį šimtmetį išleido suvirs 
užtvirtinta”.

Apie Grochovskio pashy-l 
mą nieko neminima. "T . 
mai, tas nieko nesiūlo.

Na, ar negeros išlyge? 
Vieton to, kad visus pinigs 
išdalinti dėjikams, o banfe- 
rius sukimšti kalėjiman, vl- 
džia užveda su žmonėmis r 
bankieriais derybas ir pir 
neša, kad bankieriai apsiin 
išmokėti po 5 ar 10 ceni 
nuo dolerio savo dėjikams!

Tiesa, valstijos bankų i! 
spektorius sako, . kad tai 
bus tuomet, jeigu su toki! 
mis propozicijomis sutil 
dėjikai, o jeigu ne, tai tu( 
met dar nežinia, kaip bus p: 
sielgta.

'šimtą milijonų biblijų.
I Išviso, viso pasaulio rybo- 

Mžo-|bpse, per paskutinį šimtmetį 
iišleita 500 milijonų biblijų.
Pasirodo, biblija nepapras
tai gaji esanti.

Tai J. H. Mears iš New 
Yorko, kurį pasiuntė vienas 
laikraštis keliauti aplink 
pasaulį. , Jisai iškeliavo iš 
New Yorko 2 d. liepos 1913 
metais ir buvo jau namie už 
31 dienos ir 21 valandos. Iš 
viso jisai padarė 21,066 my
lias.

Taipgi, jisai sumušė visus 
lygtolinius rekordus. Pirm

gęs aficierių mokyklą. Beto 
ir prastiems kareiviams 
bandoma suteikti proga pra
silavinti ir mokinties, kad,iš
laikius’ reikalingus kvoti
mus, galėtų pastoti aficie- 
riais.

(Toliau bus).

Apsivesti, kad įpulti ne- 
turtan, tai kvailystė ir prasi
žengimas. Veisti proletari- 
jus — viena didžiausių atsa
komybių, kokią tik gali žmo
gus ant savęs prisiimti.
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LAISV8-Žinios dėlei kares ir
apie Karę

ŽMONĖS, SULINDĘ Į 
DUOBES, LAUKĖ 

MIRTIES.
L. Pruseika gavo sekantį 

laišką iš Eydtkūnų (Prū
suose).

(Rašytas G d. rugsėjo).
...Nerašėme tau laiškų, 

nes pas mus pačtos nebuvo. 
Dabar jau turime savo pačtą

mūsų tribbas kulkos staugė.
Nei tėvas, nei darbininkai 

jau nemislijo rytojaus susi
laukt. Tik prašė dievo, kad 
visus kartu užmuštų. Mūsų 
kluono durįs tik vienų skylu
čių. Tą diena nuo šūvių su
degė Galinio, Švarco ir Vo- 
roninko gyvenimai...

Dabar jau, jeigu prūsas 
ateis, tai lauksim visi namie. 
Ką norės, tą galės daryt. 
•Juk visviena — gyvent busKad tik mus iš Eydtkūnų ne

išvarytų... Eydtkūnąi labai 
daug nuo karės nukentėjo. 
Koks tai buvo puikus mies
telis, kokių puikių namų bu
vo pribudavota paskutiniais 
metais, o dabar tik vieni1, - . ... . .
griuvėsiai. IŠ viso teliko tik'-ja.\° l>1g,ais. l.kl.lrtl. .Pasauly 

e_, taiką. 1 arėsi jisai ir su ka
ip! raliais, ir su jų ministeriais 
.j. ir palocius budavojo, o tai

kos kaip nėra, taip nėra.
Dabar tasai nusibankrūti- 

a..1 jęs politikierėlis sumanė, jog 
po šiai karei reikia įkurti 
vieną didelį tribūnalą iš gar
bingiausių vyrų (žinoma, 
tarpe jų turėtų būt ir patsai 
Carnegie!) ir duoti tam tri- 
būnalui didžiausia kariume-

CARNEGIE SAPNAS.
Milijonierius Carnegie vi

sai jau nusibankrūtyjo su

n as namas. Kybartai 
daug nukentėjo, bet 
daug namų ir liko. Nuo Vir-. 
kalio iki Stalupėnų mūšiai Į 
tęsėsi apie tris savaites; ga
lu gale nusimušė į Prūsus to
liau. Aplinkiniai gyvento-! 
jai labai daug nukentėjo, nesi 
pašarą sušėrė veltui. Daik
tus, kuriuos rasdavo kam- ■ 
bariuose, sudaužydavo. Dra-!

Puikus pienas — ar ne tie- 
Prūsų Villių pasodin-

šydavo. Taip elgėsi todėl, 
kad namai visur buvo tušti sa-
— nei šeimininkų, nei tarnų i tume į prezidentus to tribū- 
neliko, nes visi išsikraustė' nalo, tuomet jisai 
toliau... I^auli apgalėtų ir jau

Motyna išvažiavo į Viteb
sko guberniją. Męs buvom 
už Mąrijamplės laike mūšio, 
o tėvas tai kare atlaikė na
mie su kokia 30 žmonių iš
vien, 
dos joki 
už dyką nepaėmė 
kogražiausia 
Aficierai sakė, 
visiems, bet niekur veik ne-| 
buvo žmonių, niekur nei gy-; 
vos dvasios. Mūsų visi žmo
nės laike šaudymo pasislėp
davo tam tikram skiepe, ku
rį iškasė šalę prūdo. Jis bu
vo taip gilus, kad drąsiai ga
lima buvo stovėti, o aplinkui

milijonus dolerių per dieną. ; 
Reikia patėmyti, kad Angli
jos kariumenė, palyginamai, 
esanti labai maža.

Francijos valdžia oficija- 
liškai pranešė, kad jai ši ka
rė vesti-kaštuoja per dieną— 
7 milijonus dolerių.

Vokietijos valdžia, nors 
tikrai nežinia, bet, be abejo
nės išleidžia nemažiau, — 
jeigu ne daugiau, — kaip 
Franci j a. Rokuosime 7 mi
lijonus dolerių per dieną.

Austrijai karo lėšuoja per 
dieną 2 milijonų ir G0 tūks-| 
tančių dolerių. 1

Rusija slepia savo išlai-' 
Jas. *Apie jas todėl labai: 
mažai težinoma. Rokuosi
me, jog ir ji išleidžia nema-l 
žiau, kai]) 8 milijonus.

Pridėjus čion dar Belgiją, 
Serbiją, Juodkalniją — g au
šime,jog išviso ši visasvieti-j 
nė karė lėšuoja per dieną 30 
milijonų dolerių! į

Dabar parūkuosime, kiek' 
seniau kares vedimas lėšavo.1 
Anglijai, kada kariavo su, 
būrais, nei“ diena išeidavo! 
tik 1 milijonas. Suvienytoms: 
Valstijoms, karėje su Ispa-j 
nija, diena lėšavo irgi vieną! 
milijoną. Rusų ir Japonų 
karėje ir vieni ir kiti išleis-' 
davo per dieną tik tris milLj 
jonus. Prūsų-francūzų ka-j 
rė, kuri aktuališkai tesėsi' 
tik 47 dienas lėšavo abiem 
pusėm $3.200.000 į dieną.

ant jų užpuolė, bet, po teisy
bei, dalykas dėjosi Kitaip. 
Keli girti vokiečių kareiviai, 
pradėję šaudyt, netyčiomis 
užmušė savo af icier į. Tuo
met jie, norėdanfi save išgel
bėti, pradėjo aiškint, kad 
būk į juos šaudę iš kelių na
mu.
tos ir 
ta. —

Tada atgabenta armo- 
tie namai sunaikin-

■>> *>'.

KirtG FERDIhAHO

M. Gorky, 
t* DRAUGAI

Verte švenčioniškis.

(Tąsa).
— Galim eiti! Visgi į rankas, o ne iš 

rankų... kad'tik kas tokio...
— Nieko tokio neatsitiks! — padrąsi

no Smarkuolis.
Jie pasuko iš kelio ir, apsižvalgydami į 

šalis, nuėjo pagiriu. Kumelaitė pažiūrėjo į 
juos, suprunkštė, apsuko uodegą ir vėl pra
dėjo graužti žolę.

Naujas Rumunijos kara
lius Ferdinandas.

visą pa
tikrai 

jo žvaigždė sužibėtų pui
kiau, negu Napoleono žvaig-

Bet kas būtų, jeigu to tri- 
būnalo kareiviai, persipeštų 
tarpe savęs. Suprantama 

NiekoIJRe aniuolais nebūtų! 

užsimokėjo!1 ^ti rusams, treti turkams—

VOKIEČIAI ČENSTA- 
CIIAVOJ.

Visiems labai rūpi, kai]) 
gi vokiečiai elgiasi jų užim
tose provincijose.

Tan klausim an

metų kareivis.
kiek patrijotizmu 
apsvaigsta, galima

Pertai mums ir iška 
nepadarė. .- .. x ....-

Už viską'leni Pajaustų vokiečiams,

kad mokėtu iir Persipeštų tarpe savęs.
O kapitalizmas sau gyvuo-

I tų, kai]) gyvavęs. Carnegie- 
juj (langiaus nieko ir nerei
kia.

Jau kad pradėt pasauly 
taiką vykia t — tai pirmiau
sia reiktų pradėt nuo paka- 
savojimo galės tokiu Carnie- 
gie’jų, Kruppu, Rotšildu, nes

žmonės
suprasti iš šio lak;o. Vie
nas Kubaniaus gubernijos 
gyventojas, u r a d n i n k a s
Cnodzi-Batok-Liš, 93 metu 
amžiaus, padavė gubernato
rial prašymą, kad j priimtų 
į kariumenę.

atsako 
War- 

szawski ” ko resp on (1 e n tas.
kuris pabuvojo Čenstacha- 
voj. Kaip žinoma, jau veik
nuo karės pradžios vokiečiai1 Senis kareivis v.są savo 
buvo užėmę Čenstachavą. įamžį praleido musuose: jis 

V.-. dalvvnvn Rnnknyn irzknrin-
Vokiečių garnizonas susidė
ta iš 3.000 kareiviu. Be jų, 
tų kareivių, mieste gaspado- 

‘riauja atstovai lenkų visuo
menės, kurie yra renkami ir 
tik komendanto užtvirtina-

kares pradeda. J. N.pradėdavo žemė drebėti nuo • 
šaudymo. Ypatingai buvo 
baisu, kada rusai pastatė ar- 
motas ant mūsų lauko, o 
prūsai apie upę. Tai nuo ry- valdžios pranešimų sužino
to iki vėlybam vakarui, per me, jog jai ši karė lėšuoja 5

oficijališkų

do ]). Glazek. Direktorium 
policijos yra Bernk, kurį iš
rinko patįs miestiečiai.

Šnekos apie tai, būk vo
kiečiai išniekinę klioštOrių 
v ra melas.

Vienok, buvę ir sušaudy
mu Vokiečiai teisinosi, kad krąją.

dalyvavo Kaukazo užkaria
vime, dalyvavo Turujos ka
voj, dalyvavo Chinios karėj 
ir, ant galo, dalyvazo su ja
ponais karėj.

Jis savo prašyme nurodo, 
kad negalįs rantai gyventi 
ir norįs eiti mmtis su prie
šais. i

Tekio žmonės apsvaigsta 
oatrjjotiznm ir įgyja žvėriš
kus jausmus. Paskui jie i 
niekį neatsižvelgia, nieko 
nep/iso ir tik trokšta, kad, 
nevį vardan tėvynės, lieti

-nrf'

•'f
* *

Girioj buvo vėsu, žemė šlapia. Drau
gai susikūrė ugnį, o šalę ugnakurio pririšo 
kumelaitę. Bet kad ji nežvengtų, tai Gailia
širdis atplėšė rankovę savo išeiginio siūto ir 
apsuko kumelaitei snukį.

Gailiaširdis sėdėjo prie ugnakurio ir 
švilpavo savo dainelę, o jo draugas prisi- 
pjaustė karklinių šakų ii“ pradėjo pinti pin
tinę.

Laikas slinko pamažu, ypač dėl Gailia
širdžio, kuris neturėjo jokio užsiėmimo, 
apart švilpavimo. Jam nusibodo sėdėti ir 
jis pratarė:

— Na, ar męs greitai eisime?
— Dar anksti.... Kaip visai sutems, 

tuomet ir eisime... — atsakė Smarkuolis, ne
pakeldamas galvos nuo savo darbo.

Gailiaširdis atsiduso ir pradėjo kosėti.
— Kastan pasidarė, ar nesušalai? — 

paklausė draugas po ilgos pauzos.
— Ne-e... man užėjo koks tai liūdnu

mas...
— Ar matai! —
— Man širdį tartum kas žinda...
— Liga žinda...
— Gal būt, kad ir liga... O gal 

tas...
Smarkuolis patylėjo ir tarė:
— Tu paliauk mislijęs...
— Apie ką?
— Apie viską...
— Ar matai, — smarkiau prabilo Gai

liaširdis, — aš negaliu nemislyti. Štai, aš 
žiūriu į ją, — jis ranka mostelėjo į kumelai
tę, — ir prisimenu, kad ir aš tokią turėjau... 
Jinai čia niekam neverta, o gaspadorystėj
— pirmoji pagelba! Vienu laiku net ir dvi 
turėjau... Gerokai tuomet aš dirbau!

— Ar daug uždirbai? — šaltai užklausė 
■Smarkuolis. — Man labai nepatinka tavo ta 
kalba... Pradėsi mąstyti, pradėsi velniai ži
no apie ką svajoti... Ir kam tos visos kal
bos, svajonės?

Gailiaširdis paėmė eglės skują, užpylė 
ant ugnakurio ir pradėjo žiūrėti, kaip ki- 
birkštįs šokinėjo į viršų. Jo veidas išrodė 
liūdnu, akimis tankiai mirkčiojo, tartum 
rengėsi prie verksmo. Paskui nusisuko į tą 
pusę, kur buvo pririšta kumelaitė ir ilgai 
žiūrėjo į ją.

Kumelaitė stovėjo ir nesijudino iš vie
tos; jos galva, apsukta skudurais, panašėjo 
į kokią tai baidyklą.

— Mąstyti reikia sveiku protių — aš
triu tonu prašneko Smarkuolis. — Mūsų gy
venimas — diena ir naktis — para į šalį! 
Valgis yra — gerai; nėra — pilvą pagniau- 
žyk, pagniaužyk ir nutilk, nes iš to nieko 
nebus... O tu kaip pradedi... ir klausyti 
bjauru. Matomai ,tau liga kenkia.

— Gal būt, kad ir liga... — tyliai prata
rė Gailiaširdis; bet, patylėjęs,-vėl pridūrė:
— O gal ir silpna širdis kenkia...

— Ir širdis silpna nuo ligos... — katego
riškai pasakė Smarkuolis.

Jis atsistojo, pasiėmė karklinę vytį, nu
kandžiojo nuo jos šakeles, paskui visu smar
kumo mostelėjo ir piktai pratarė:

— Štai aš sveikas ir visai nesergu, kai])

Smarkuolio darbas žymiai augo: jis 
I jau nupynė pintinės dugną ir pradėjd už
lenkti šonus. Šakutes tai peiliu pjaustė, 
tai dantimis kandžiojo, lankstė, pynė ir pirš
tai, tartum prie pijano, virpėjo.

Gailiaširdis žiurėjo tai Į jį, tai į kume
laitę, tartum visai sustingusią ir nuleidusią 
galvą, tai į dangų, ant kurio žvaigždės ren
gėsi pasirodyti.

— Dabar žmogelis atėjo kumelaitę par
sivesti iš lauko, o jos nėra,—nervišku balsu 
prabilo Gailiaširdis. - - Jis pradėjo bėgioti, 
jieškoti — bet kaip nėra, taip nėra!

Gailiaširdis išplėtė rankas. Jo veidas 
išrodė kvailu, o akimis taip mirkčiojo, tar
tum jis būtų į saulę žiūrėjęs.

— Kame dalykas ir apie ką tu čia dabar 
kalbi? — Rustu balsu užklausė Smarkuolis.

— Aš prisiminiau ^ieną istoriją... — 
prasikaltėlio balsu pratarė Gailiaširdis.

— Kokią istoriją?
— Taip... taip... čia... mat, atsitiko taip 

pat, kai]) ir dabar — arklį pavogė... pas ma
no gentį, — jį, visi Mikošium vadindavo... 
Toks buvo augštas vyras... margo veido...

— Ir kas toliau?
— Tas, kad arklį pavogė... buvo išleis

tas laukan ir dingo! Tai jis, Mikošius, su
žinojo, kad jo arklį pavogė, kaip puls ant že
mės, kaip pradės staugti! O, kad tu žino
tum, kaip jis tuomet pradėjo staugti! Ir 
krito... tartum kojas kas jam būtų sulaužęs.

— Na ,tai kas iš to?
— Na... Ilgai jis taip staugė...
— O tau ką kenkia tas staugimas?
Gailiaširdis pažiūrėjo į savo draugą, 

kuris rūstu balsu pratarė, atsitraukė nuo jo 
ir bailiai atsakė:

— Aš... taip sau... prisiminiau... Mat, be 
arklio valstiečiui galas!...

ir kas ki-
įarė Smarkuolis^ žiūrėdamas jam į akis, — 
tu paliauk apie tai pasakojęs. Kaip aš ma
tau, tai tavo tos kalbos prie gero neprives... 
Supranti? Mikošius, visokie velniai!... Tai 
ne tavo darbas.

— Bet gaila gi, — pasipriešino Gailin

— Gaila?! Man rodosi, kad mudviejų 
niekam negaila.

— Ir kas apie tai kalbėti!...
— Na, tai ii* tylėk... Tuojaus turėsime 

eiti.

Karės dievaitis nešasi per žydinčias pievas, per derlingus laukus, per kain 
viską su žeme sumaišė.

ir miestus ir viską išnaikina,

Tuom tarpu kumelaitė sujudėjo perkel
dama kojas iš vienos vietos į kitą, perlaužė 
sausą šaką, kurios lūžimas išdavė tokį bal
są, kad net paukščiai, kurie netoli tupėjo, 
persigando ir pradėjo lėkti toliaus. Gailia
širdis pakėlė galvą, pažiūrėjo ir tarė:

— Kokie čia dabar paukščiai nulėkė? 
Sakyčiau, kad špokai, bet jų girioj nėra, jie 
visuomet trinasi arti namų... Ar tik ne ge
niai?... Kitaip ir nebus ,kaip geniai...

— O gal tetervos? — pratarė Smar
kuolis.

— Tetervos negali būti, nes jos dau
giausia beržynuose, o ne tokioj vietoj, kaip 
čia. «

— Ir Kas tau iš tų paukščių ? 1 Nulėkė 
ii* viskas... Kam bereikalingai kalbėti.

* — Tas tiesa, — sutiko su juomi Gailia
širdis ir, nežinia kodėl, sunkiai atsiduso.'

— Tuojaus?
— Suprantama...
Gailiaširdis prisitraukė prie ugnakurio, 

pamaišė jį lazda, pažiūrėjo į Smarkuolį, ku
ris vėl pasinėrė savo darbe ir, maldaujančiu 
balsu, tarė:

— Geriau paleiskime tą kumelaitę...
— 1 r kokia prakeikta pas taye sąžinė!— 

baisiai supykęs Smarkuolis sušuko.
— Dievaži! — maldaujančiai pradėjo 

Gailiaširdis. — Tik tu pagalvok, juk ir pa
vojinga! Čieli keturi viorstai reikės su ja 
vilktis... O jeigu totoriai ją neims? Kas 
tuomet bus?

— Tai mano dalykas! ,
— Kaip sau nori! Tik daug geriau būtų 

ją paleidus... Paleidai ją ir lai trankosi.... 
Štai, žiūrėk, kokia pastipėlė!

Smarkuolis tylėjo ir smarkiau pirštus 
judino.

— Ir kiek už ją gausi?... O jeigu dar 
kaip?... — tęsė Gailiaširdis. — Dabar pats 
gerasis laikas... Jau sutemo... Męs nueisi
me į Žaliapilvių kaimą ir pagriebsime ką 
nors parankesnį...

, Gailiaširdžio nuolatinis niurnėjimas 
baisiai įpykino Smarkuolį. Jis tylėjo, dantis 
sukandęs, bet rankos drebėjo ir laužė pyti- 
nės šakas.

— Dabar moterįs jau audeklus pradeda 
baltinti...

Kumelaitė garsiai atsiduso ir pradėjo 
judėti. Jos išveizda, prie ugnakurio šviesos, 
dar bjauriau atrodė. Smarkuolis pažiūrėjo 
į ją ir nusispjovė į ugnakurį.

— Dabar visi naminiai paukščiai lau
kuose... balose — žąsis...

— Velniai tave žino, kada tu pabaigsi 
skaitliavęs? Ir koks prakeiktas sutvėrimas! 
— sušuko Smarkuolis.

— Dievaži!... Tu, Jonai, nepyk ant ma
nęs... Palikim ją velniop! Tikrai!

— Ar tu šiandien gavai paryti? — su
šuko Smarkuolis.

— Ne... 
tarė.

— Na, tai suk tave devyni velniai 
Stipk tu... O aš ant visko spjaunu...

Gailiaširdis pažiūrėjo į savo draugą, 
kaip tas, baisiai perpykęs, rišo savo karkli
nes vytis į kūlelį.

Gailiaširdis nusisuko ir 
duso.

nusigandęs jo šauksmo pra

sunkia! atsi-

(Toliau bus).

Ą • AwKuyjki
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LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

Iš Šiaulių rašo J. Medžiui į St. Albans, 
Me. — Pinigus, kuriuos buvo sudėję į ban
kas ir kaznačeistvas, nei vienam neduoda. 
Frenkelis ir Kohanas atleido visus darbinin
kus. Miškų darbininkams taip-pat nemoka 
algų.

Ginkūnų grafas Zubovas kur tai išva
žiavo ir pasakė savo dvariškiams: “ką nori
te — darykite. Norit — būkit, norit — išei
kit, norit — baliavokit. —

Iš Anykščių (Ukm. pav.) rašo M. Pur
vėnai į E. Arlington, Vt. — Pas mus dabar 
neramus laikai. Iš mūsų apielinkės daug 
vyrų iššaukė ant karės. Dabar pradeda im
ti grūdus. Dabar pas mus pūdas miežių, 
avižų ir rugių kaštuoja rublis. Dėl ligonbu- 
čių pas mus dabar taip-pat renka valgymus: 
sviestą, kiaušinius ir lašinius. Pas mus at
sirado žulikai, kurie pradėjo merginas sura- 
šinėt. Tas, kurios duoda 30 — 50 rubliu, ne- 
rašo. Ale dabar juos valdžia suėmė. Jie 
buvo apsitaisę pristavų formoj. Pas juos 
rado 800 rublių. Dabar girdisi, kad tarpe 
anykštėnų, kuriuos paėmė karėn, daug yra

Iš Zyplių gminos (Naum. pav.) rašoma. 
— Naumiestis su Širvinta baisiai nukentė
jo, daugely vietų tik pelenai liko , Vieną ku
nigą nušovė, o kitą sunkiai sužeidė. Vieš
patie gelbėk, kokias baisenybes męs turime 
pergyvent. Nieko nevalia parduoti. Gas- 
padoriams reikia vežti zapasnuosius. 
šakių pačta buvo sunaikinta, dabar vėl 
viską sutaisė. Baisu dabar pas mus gyven
ti. Męs girdime kulkas zvimbiant. Kuni
gai, spaviedodami žmones, liepia melsties už 
nišą. Gavome iš jūsų laišką, tai taip buvo 
subraižiotas, kad negalima buvo nieko įskai- 
tyt. —

Iš Maldučionių valse. Panev. pav. rašo

mus užstojo labai neramios dienos. Naktį 
iš 17 į 18 liepos atėjo telegrama, kurioje 
šaukiama kariumenėn labai daug atsarginių 
kareivių ir “rotninkai” nuo keletos metų. 18 
liepos buvo visi sušaukti į valsčių. Iš sodžių 
varė kiekvieną, kas tik turi arklį ir ratus. 
'Pribuvus į Pušalotas, tuoj aus sodina šau
kiamus kareivius ir veža Panevėžin. Ark
lius geresnius irgi vedė Panevėžin ir ten 
juos paėmė kariumenės reikalams. 19 lie
pos atėjo žinia, jog renka ir vežimus, kas 
kokius turi — ant dviejų arklių tinkamus 
ar ant vieno — bile tik geri ir stiprus, taip
gi ir pakinklis. Ir kas tik atsiuntė į Pušalo
tus, tai geresnius visus vežė Panevėžin. To
kias priedermes reikia pildyti ne tik valstie
čiams, bet ir dvarininkams.

Sujudimas didelis. Pas mus prie vieš
kelio net baugu, kaip pradėjo važiuoti ir ar
klius vesti. 19 liepos tai visą parą važiavo 
ir važiavo be pertrūkio. Mums atrodo, jo- 
gei mūsų krašte nebeliks nei vieno stipro vy
ro, nei geresnio arklio — tokio reginio męs 
dar nesam regėję. Laimė, kad girtuoklybės 
įstaigos uždarytos, kitaip būtų, jeigu tos bū- 

. tų atviros. —
Sužeistas lietuvis kareivis Vaclovas 

Kasperavičius rašo iš Dvinsko ligonbučio:
— Panedėlį, 17 d. rugp., susitikom su Vokie
tijos kareiviais ir ilgai nereikėjo laukti. 
Dauguma tuoj krito. Ir mane sužeidė. Ma
niau ,kad jau kojų neturiu. Tada, rėplomis, 
pradėjau bėgti. Pabėgau kokį šimtą žing
snių, atsistojau prie ūkininko triobų, kur 
jau mane jokia kulka negalėjo griebti. Ta
da pasižiurėjau savo žaizdas: kairės kojos, 
kugščiau kelių, išplėšė minkštimą. Dešinės. 
Kojoti Užgavo blauzdas ir kaulus. Gydyto
jai sako, reikės pagulėt kelis mėnesius.

Dabar, broliai, visi mano gyveninį pie
nai iširo, Pas mus didžiausias sumdš'imas. 
Laukai daugumoj vietų nedirbti, %s nėra 
kam dirbt. Lietuva baisiai nukentės. Po 
karei bus daugybė ubagų, neš sužeistų yra 
daug daugiau, negu užmuštų. Laimingi ju
du broliai, jeigu nematote mūsų baiseny
bių. —- c

Iš Pakuonio (Suv. g.) rašo Rugiui į An
sonia, Conn. — Vaiskas, kaip debesys, pas 
mus plaukia. Visi męs ašarose paskendę, vi
sų vasarojus laukuose, niekas nedirba. Kas 
kur nori, pametęs gaspadas, važiuoja. Iš į 
pakreposčių visus gyventojus išvarė. Pini- ’ 
gų iš bankij neišduoda. Visi drebėdami lau
kiam, kada sugaus armotų griausmai. Jei
gu dievas neatmainys savo rykštės, tai Lie-; 
tuva pasiliks pelenuose. — <

IŠ Alavės (Trakų pav.) rašo Jurgiui 
Baliavičiui į Exeter,N.H.—Pas mus liūdnos 
naujienos. Moterų verkimas neišpasaky-!

tas. Už Nemunoz kerta miškus ir dirba tvir
toves. Dirba apie 5.000 žmonių. Traukiniai 
iš Alytaus į Suvalkus eina po 12 kartų į die
ną ir daugiau. Vis veža kareivius. Karei
vių ir armotų čia privežta jau nežinia kiek. 
Moteris iš Suvalkų gub. nuvežė į Siberiją, o 
vyrus palieka ir neleidžia važiuot. Visus 
kelius yra apstoję maskoliai.—

Juokai tarp ašarų. W. Dilginis ve kokį 
laiškelį gavo iš Egliniškių (Vilkaviškio pa
vieto).— Pirmiausia aš, Jonas Dilginis, 
sveikinu tave, Vincuk ir Augustinuką, taip
gi sveikina mano jauniausias brolelis ir se
selės. O dabartės meldžiu, kad mano šitą 
prašymą išpildytumėt. Meldžiu labai gra
žiai, kad pribūtumėt 11 d. augusto ant Pet
ronės vestuvių, ba jai dar reikės dviejų bro
lių važiuot į pulką, o čia labai sunku iš kur 
gauti. O dabar duodu žinot, kad jau pas 
mus karė. Rusų su prūsais Kybartuos daug 
tūkstančių. —

Pagotiems ir karės laiku geriau. Laiš
ke, kurį gavo J. Tolitas iš Veliuonos (Kauno 
pav.), rašoma, jog ponai ir šiaip jau turtin
gesni žmonės, kurie turėjo pinigų, metė vis
ką ir išvažiavo kitur. Vargdieniai gi nega
li išvažiuot. Tame pat laike rašo, kad Jur
barke svaras duonos pusė rubliaus.

Iš Gervičių (Kauno gub.) rašo M. Jurk- 
šui į Benld, Ill. — Karves į Šiaulius turėjom 
nuvaryt patįs. Arklius turėjom nuvaryt į 
Raseinius. Iš Gervičių išrinko 37 karves. 
Žmonės vaikščioja, kaip numirę, laukdami 
paskutines valandos. Kiti jau išsikasė duo
bes, kur mano sulysti, kada ims šaudyt. 
Turgaus jau nėra nei Tauragėj, nei Skaud
vilėje, pinigų nėra kur padaryt. —

Iš Meištų kaimo (Naum. pav.) rašo. — 
Kaip mūsų vaiskas įeina į Prūsų žemę, tai 
nieko nekaltus žmonės nušauja, kaimus iš
degina, o kaip prūsas į mūsų žemę įeina, tai 
dar baisiau. Per dūmus jau nematom dan
gaus. Laimingi jūs, broleliai, kad nesate 
namieje. — Vienam brooklyniečiui praneša
ma, kad Suvalkijos parubežy visas krasas 
uždarė.
ra.
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MOTERIMS
NAUJIENOS

MOTINA. 
(Monologas).

Tonais laikraščių ir telegramų nė- 
Žemaitijoje dar krasa veikia.
Iš Varnių (Kauno gub.) rašo Onai Zini- 

kaitei į Pittsburgą: — Visiems atėmė gyvu
lius ir šiaip jau visokią naudą.
veik badu miršta, ypač, kur yra daugiau 
šeimynos. Kiti žmonės slepia naudą į žemę, 
kiti miškuose. Bet atsirado jau daug raz- 
baininkų ir vagių, kurie iškasa paslėptą 
maistą. O dar šiemet ir iš dievo pusės bu
vom smarkiai pabarti — buvo dideli karš
čiai. Saulė taip kaitino, kad keli žmonės, 
bedirbant, tapo užmušti. Ypač baisus karš
čiai buvo per rugiapjūtę. Viskas pas mus 
baisiai pabrango. Geležinkeliais neparga
bena daugiau tavorų. Jau ir pačta užsi
darė. —

o

nau?...
Nevadinkite manęs dau- 

Jūs mane vadinate moti- molina , nes tas var- 
Jūs sakote, kad aš tu-|(^as ?ra Prakeiktas. Ir ne 

Taip'1 tlk as prakeiktą, bet ir visos 
-Į m o tin o s p rakei k tos! A š,

motina, išauklėjau tris savo 
sūnus dėl to, kad juos pri
vertus šaudytis "Bu tokios 
pat motinos, kaip ir aš, sū- 
nais! Bet už ką, už ką jie 
turi šaudytis? 1 Ar aš ką 
nors blogo padariau tai mo
tinai, su kurios sūnais mano 
sūnai šaudosi? Ar jinai ką 
nors blogo padarė? Ne! 
Męs viena kitos neųžpyk- 
dėm, viena kitos nepažinom 
ir viena kitos nematėm. 
Kaip aš mylėjau savo sūne
lius, taip ir jinai mylėjo sa
vuosius. Dabar męs abidvi 
raudam netekę jų. Męs abi- 

idvi išauklėjom juos, abidvi 
: tikėjomės laimingai gyventi, 
bet dabar atėmė juos nuo 

I mudviejų ir paliepė tarp 
savęs šaudytis!...

Ir štai, męs abidvi stovim 
ir abidvi matom, kaip mūsų 
sūnai, ten toli, toli, šaudosi 
tarp savęs; męs abidvi ma
tom, kaip jie krinta ant lau
ko peršovę vienas kitą! Męs 
abidvi matom, kaip iš jų 
žaizdų bėga kraujas ir mes 
girdim jų paskutinį atsisvei- 

mano 
Tu mane 
krūtimis 
• aš, pa

augęs, prižadėjau tavęs ne
apleisti. Bet aš apvyliau ta
ve! Aš jaunas, stiprus, pil
nas gyvenimo jiegų, turiu 
čia mirti. Ir už ką, už ka 
aš čia mirštu? ! Sudiev, aš 
tau, mano brangioji, tariu 
paskutinį sykį”...

O, prakeiktas surėdymas! 
Aš tik dabar supratau, kam 
aš gimdžiau ir auklėjau savo 
tuos mažiukus! Aš tik da
bar matau, kad jie buvo rei
kalingi vilkams ir visokiom 
nlėšėdrom! Aš dabar ma
tau. kaip ten sulėkė varnai, 
subėgo vilkai, pradėjo dras- 
kvti mano sūnus ir, nepasi
dalindami jais, peštis tarp 

. waves’. Aš dabar matau, kad 
f mes visos motinos gimdom 
į kr auklėjąm savo sūnus tik

mo pagerinimas priguli nuo< 
jų pačių susipratimo.

randasi tokiam padėjime, 
kaip aš dabar!... Jos visos 
rauda, jos visos keikia šį pa
saulio surėdymą, jų visų lie
jasi upeliais ašaros ir sprog
sta iš gailesčio širdįs...

Nevadinkite manęs dau
giau “motina”, nes tas žodis 
prakeiktas! Kada jūs išta
riate žodį “motina”, tai man 
naujai perveriat širdį, nau
ją padarot žaizdą, o aš jų ir 
taip daug turiu?...

Kunigai sako, kad tai die
vui taip reikią. Pirmiau aš 
tikėjau, bet dabar matau, 
kad jie meluoja. Sako, kad 
dievas esąs teisingas ir mie- 
laširdingas. Bet jeigu taip, 
tai kur jo teisybė, kad jis at
ima mūsų kūdikius ir ati
duoda vilkams sudraskyti? 
Kur jo mielaširdystė, kad 
jis nesusimyli ant dešimties 
milijonų motinų, liejančių a- 
šaras ir mirštančių iš skau
smo? Ne, dievas to negali 
padaryti. Taip elgiasi mūsų 
carai, o kunigai, pasamdyti 
carų, meluoja mums... Aš tą 
dabar gerai supratau! Aš 
daugiau neraudosiu, nede
juosiu, bet eisiu ir pasakosiu 
visoms toms motinoms, ku
rios dar turi mažus sūnelius, 
kad jos organizuotųsi ir su
kikų prieš carus, kurie atė
mė mūsų sūnus. Kuomet 
męs nuversime carus, tuo
met tik galėsime vadintis 
motinomis.

švenčioniškis.

500 našlių.
Vienas tik jūros mūšys — 

ir 500 našlių .
Tas mūšys, tiesą pasakius,, 

ir nebuvo mūšiu. Keli vokie
čių povandeniniai laideliai 
paskandino tris Anglijos 
kreiserius ir, kaipo pasek
mė, 500 našlių.

Jų vyrai žuvo jūros dug
ne.

na?
riu net tris .sūnus? 
atsimenu, kad turėjau tris 
mažiulelius... AŠ gerai atsi
menu, kada .j uos savo krūti
mis penėjau, vysčiau, nešio
jau,; aš gerai atsimenu, ka
da pradėdavo verkti, aš juos 
glamonėdavau, šluostyda
vau jų ašarėles ir stipriai, 
stipriai spausdavau prie sa
vo motiniškos širdies. Aš 
tuomet kenčiau šaltį ir alkį, 
aš nemiegodavau naktimis, 
kad tik užganėdinus savo 
tuos mažiukus...

Ąš buvau motina, nes ap
link mane bėgiojo trįs nedi
deli sūneliai. Aš žiūrėjau į 
juos ir džiaugiausi, kad jie 
taip greit auga, kad jie tokie 
dailus, tokie meilus. Tuo
met aš buvau laimingiausia 
motina ir didesnės laimės 
nenorėjau turėti. Mane tuo
met vadindavo elgeta, nes aš 
negalėdavau tiek uždirbti, 
kad pačiai iki .sočiai paval
gyti ir sav) mažiukus paval
gydinti ir aš maldaudavau 
pašelpos nuo gerų žmonių. 
Bet sykiu iš skaičiaus! mili
joniere, ne; aš buvau motina 
trijų maži sūnelių, kurių 
už jokius milijonus būčiau 
neatidavus

Aš buvai elgeta - mi 
merė. Aš neapsakomai 
džiavausi tais savo milijo
nais ir garbinau augščiausį, 
kuris mare taip gausiai ap
dovanojo.

Aš buvai motina, nes tu
rėjau tris sūnelius, kurie, 
paaugę, pradėjo eiti dirbt,u- 

Žmonės jau vėn dirbtiii atnešti man kas 
savaitė po penkis dolerius. 
O, kaip aš tiomet buvau lai
minga! Jau nan nereikėda- 
davo maldauti pagelbos, jau 
aš nebadavau, ka\p pirmiau, 
bet pavalgydavau iki sopai. 
Aš tuomet neapsakomaidi- 
džiavausi, kad esu motina

Aš buvau motina ir ta
niau, kad laimingai užbai
giu savo senas dienas, ns 
turėjau tris sūnelius, kur 
pasižadėjo mane seną nea' 
leBet kuom aš dabar esY'?] to> Paskui .i'.« viena.s 
Jus ir dabar mane vadinat^1 - nušautų, 
“motina”. Jeigu jūs taip vį plesedros .
dinate, jeigu jūsų akyse ai^ęs auklėjam_juos tam, kad 
dar vis motina, tai pasakykiP^kui jų mesa maitintųsi 
te man, kur tie trįs mano sūįV1 S<U1V^I ??1S‘ q
neliai? Kur jūs juos padėi. G. piakeiktas surėdymas, 
jote? Kodėl jūs jų man ne^?rls va^inla . kudr- 
atiduodate? Juk aš esu į^ms. užmuša juos ir atiduo- 
motina, aš juos PagimKvllkams> kad Pe ™badau- 
džiau, aš juos savo krūtimi^A. j-. , ,
penėjau ir pilną tiesa ture- (į,n'.e)aDl±. vi 
iau dabar mos nas save lai auko saudosl daugiau, kaip 
Lti' Betkur iie’ Aš klau-,ešimts milijonų kareivi«- 
X ius kur th; mano tris sū-5aisu-"- baisu ir Pamialyt;> 
sni jus, Kur tie ma o trįs su j dešimts milijonu motinų 
nehai, kuriuos as išaugi- j . '

.... 'i: ■ ■

tikinimą: “Sudiev,
brangioji motina!

j()_ j pagimdei, savo
■(įį_ , maitinai, nešiojai ir

o juos vi- 
sudraskvtų.

♦ ŽINIOS

Gausi dovana.
New Yorko sufragistės 

susilaukė gausios dovanos. 
Sulyg ponios Frank Leslie 
valios, joms palikta milijo
nas dolerių.

Tie pinigai bus suvartoti 
agitacijai. x

Ką sako Pankhurstienės 
duktė?

Amerikon visai nejučio
mis pribuvo jaunesnioji duk
tė garsiosios Anglijos, sufra
gistės E. Pankhurstienės — 
Christabelė Pankhurst.

Ji štai ką pasakė: Angli
jos valdžia pamatė, kad An
glijos moterįs yra ištikimos 
valdžiai ir uoliai agituoja už 
karę. Todėl, karei pasibai
gus, jau tikriausia moterįs 
gaus balsavimo teises.

Sufragistės nekels jokio 
triukšmo ligi pat karės pa
baigos. Jos elgsis labai pra
kilniai”.

Miss Pankhurst pasakys 
šioj šaly kelias prakalbas. Ji 
neagituos už tam tikras par
tijas, bet rūpinsis tik įtikinti 
moteris, kaip labai joms rei
kia balsavimo teisių.

LĖKSIU.
Lėksiu, lėksiu į tą šalį,

Kur svajonės traukia...
Širdįs jautrios, širdįs tyros

Tenai mane laukia;
Jos priimtų, jos priglaustų, 
, širdingai myluotų — 
Jausmo žodžių negailėtų,

Ramybės priduotų.'
Jos apglėbę man’ laikytų —

Aš joms dainą pinčiau —
Iš minkštučių žiedų gėlių

Papuošalus imčiau...
i *

* * į
Lėksiu, lėksiu į tą šalį,

Kur ramybė laukia*
Ten kur miškai laukus puošia, 

Tenai mane traukia.
Tenai siela rami būtų —-

Tylumos prigerčiam,
Ir bangose švelnaus vėjo,

It jūroj pas’nėrciau.
Ir užmigęs toj ramybėj

Nieko nebe j ausčiau,
Tik sapnų puikioj šalelėj

Sau linksmutis siausčiau.

Lietuvaitės - tarnaitės.
Daug lietuvaičių nedirba 

fabrikuose. Jos tarnauja, 
kaip tai sako, pas ponus, 
■‘ant pleisų”. Daug tokių 
tarnaičių yra aplink Bosto
ną, aplink New Yorką ir ki
lus didesniuosius miestus.

Nekurios iš mūsų mergi
nu nelabai tesiskūndžia savo 
vietomis. Nekurios gi, net ir 
labai nusiskundžia.

Tarnaičių klausimas — 
yra labai keblus klausimas. 
Jų tarnavimo sąlygos, už
darbis, darbo diena — neap- 
rybota. Viskas čia priguli 
nuo ponių geros ar blogos 
širdies.

Merginos neturi jokios 
unijos, visai nemoka apginti 
savo teises.

New Yorke dabar įsikuria 
tarnaičių mokykla. Ten mo
kinama, kaip prižiūrėti na
mai. Mokyklos įsteigėjos 
mano, kad tarnaites, geriau 
prasilavinusios, geriau ga
lės atlikt savo priedermes ir 
ponioms bus lengviau.

O tarnaitėms? Jų padėji-

Moterįs unijistės.
Moterų unijos Amerikoj 

pradeda lošti vis žymesnę 
rolę unijiniam judėjime. Pa
skutiniai rinkimai j Chica- 
gos Darbo Federaciją tą aiš
kiai parodė.

Daug labai žymių urėdų 
centrališkoj organizacijoj 
kliuvo moterims.

Finansų komitetai! iš 3 
žmonių — pakliuvo dvi mo
terįs. Į pildantyjį komitetą 
pakliuvo dvi moterįs ir trįs 
vyrai. Iš trijų delegatų į 
Illinoiso darbo federaciją — 
dvi moterįs.

Puiku!_______
Moterįs orlaivį pagavo.
Odesa. — Ant parubežinės 

stoties Bamen nusileido Au
strijos orlaivis. Moterįs, 
dirbusios lauke, pradėjo bėg
ti prie orlaivio. Kuomet jų 
subėgo gana daug, tuomet 
jos įsikibo į orlaivį ir pradėjo 
laikyti. Tuom tarpu pribu
vo policija ir suareštavo or- 
laivininkus.

Iš

FLt.EING JĮROM

* *
Leiskit lųane, neblaikykit —

Tenai mane traukia...
Tenai laimės šaltinėlis

-Seniai mane laukia.
Saulės Brolis.

N$’S HOfcfcOfcS
Belgijos moterįs, kurių vyįlikosi užmušti, o namai sudeginti.

Moterįs rengiasi prie 
balsavimo.

Chicago. — Moterįs jau 
pradeda registruotis sekan
tiems rinkimams. Jau 197- 
439 moterįs užsiregistravo, 
kad jos nori sekančiuose rin
kimuose balsuoti.

NAUJOS POROS. 
Worcester, Mass.

10 d. spalių apsivedė drg. 
St. Bakanauskas su EI. Vi- 
sockiute. Abudu yra L. S. 
S. 40 kuopos nariai. Šliubą 
ėmė civilišką.

Pakviesti draugai ant ve
stuvių linksmai praleido 
pasikalbėdami apie keturias 
valandas laiko. Linkėtina 
įaujai porai kogeriausios 
Joties šeimyniškame gyve
nime. Ten buvęs.

RED. ATSAKYMAS.
K. S. Sufragistei (Great 

Neck). Mums matosi, ne
vertėtų to laiško talpinti, ka
dangi ten yra įvardintos ke- 
ios pavardės. Gal dėlei to 
mtų nesmagumų ir jums. 
Geriausia ant panašių laiškų 
neduot jokio atsakymo. Nu* 
mest į gurbą ir gana.
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KORESPONDENCIJOS.
’■'] I neskaito tų laikraščių, kurių

kunigėlis nepavelina ir t.t. 
Dėdė Samas.

visi lietuviai dirpa cukraus mis, o tankiai ir pasikumš-

So. Boston, Mass.
11 d. spalio atsibuvo L.S.S. 

60 kuopos prakalbos. Kal
bėjo drg. St. Michelsonas 
“Keleivio” red. Jis savo kal
boj išdavė raportą iš II Vi
suotinojo Lietuvių Politiško 
Seimo, įvykusio Brooklyne, 
N. Y. Publika klausėsi aty- 
džiai ir, matyt, raportas jai 
patiko. Publikos buvo vidu
tiniškai.

Po prakalbų buvo diskusi
jos. Paduota dvi temos: 1) 
“Ar lietuviams reikalinga 
autonomija”? ir 2) “Kuri 
vertelgystė (biznis) mums 
labiau reikia remti, ar priva- 
tiška, ar kooperatyviška”?

Diskusijos buvo labai įdo
mios. Diskusuota gana aty- 
džiai. Vieni stovėjo už pri- 
vatišką, kiti—už Kooperaty-

na, kad draugai atsilankytų, 
' nes tai vakaras parengtas 
[prieš rajono konferenciją, 
kuri atsibus 25 d. spalio, ne
dėlioję, 10 vai. ryte, socija
listų svetainėje, 376 W. Bro
adway.

Nors kuopa seniai pagar
sino “Keleivyje”, kad lošia šį 
veikalą 24 d. spalio, bet neži
nia, dėl kokių priežasčių 
“Gabija” parengė taipgi sa
vo vakarą tą pačią savaitę, 

• būtent 22 d. spalio. Tas at
rodo, kaip ir užbėgnnas už 
akių. Tai negražu taip pasi
elgti ! Reikėtų tėmyti, kas 
ką rengia, priešingai, gali 
vieni ir kiti turėti nuostolių.

Jonas Guoga.

dirbtuvėj ir tam panašiai 
sunkius darbus. Mat, lietu
viai amato nesimokina ir iš 
jų amatninkų labai mažai 
randasi. Laikraščių skaity
mu irgi mažai užsiima.

Iš draugysčių randasi 
šios: šv. Franciškaus pašel- 
pinė draugystė, bet gyvuoja 
labai silpnai ir nieko nevei
kia; S.L.A. 70 kuopa, antri 
metai kaip susitvėrus, bet 
gyvuoja neblogai, tankiai 
parengia prakalbas, įvairius 
pasilinksminimus ir t.t. Bu
vo įkurta ir kooperatyviška 
krautuvė valgomų daiktų, 
bet ji perėjo į tos kooperaci
jos gaspadariaus rankas. 
Nors lietuviai daug vargo 
padėjo, pakol sutvėrė ko-

PROTESTAS PRIEŠ 
BALIUS.

Frankford, Pa.
7 d. spalio Frankford’o, 

Pa.' savitarpinės pašelpos 
draugystė “Lietuva” laikė 
savo mėnesinį susirinkimą. 
Laike susirinkimo, Jonas 
Klusas, varde “Šv. Jurgio” 
draugystės, užkvietė “Lie
tuvą” atsilankyti ant jų ren
giamo baliaus naudai “Šv. 
Jurgio” parapijos.

Draugystė “Lietuva” vien
balsiai nutarė užkvietimą 
atmesti ir dar pasiųsti jiems 
laišką su protestu prieš ren- operaciją, bet ji turėjo ban- 
gim?f balių šiame 'liūdesio krūtyti. Šerai buvo perka- 
laike. ' mi po $15.00, o dabar at-

Ant susirinkimo buvo išsi- gauna po $10.00.

čiavimu tarp savęs—tai mū
sų lietuvių geriausias dar
bas.

2 d. spalio susirinko tokie 
“veikėjai” pas J. Skakauską 
ir pradėjo bačkutes tuštinti. 
Ant pabaigos, kuomet jau 
mažai buvo skystimėlio,pra
dėjo tarp savęs peštis. Ne
kurie taip smarkiai buvo su
mušti, kad reikėjo pašaukti 
daktarą. Suprantama, pri
buvo ir policija su savo ve
žimu ir nugabeno du peštu
ku: Geležį ir Maikį į belan
gę. Ant rytojaus atsibuvo 
teismas ir abudu užsimokėjo 
po 29 dol. su centais. ’

Laike tų peštynių aplink 
stubą susirinko daugybė 
žmonių ir atydžiai žiūrėjo,j

liaus tikietus po 25c. . Su
prantama, jeigu . kunigėlis 
parduoda, tai reikia ir pirk
ti. Pagaliaus dauguma ma
nė, kad tie tikietai bus kaipd 
ženklai einant ant trūkio, 
kuris specijališkai buvo už
sakytas.' Bet štai, . išbarda
vęs tuos tikietus, liepia vi
siems nusipirkti po 15c. 
ženklelius, su kuriais bus lei
džiami į traukinį. Žmonės 
ir vėl turėjo užsimokėti po 
15c.

Ar tai nemoka biznieriau- 
ti?

Geras Parapi jonas.

DARBAI.

davę iš Anglijos, Francijos, 
; Belgijos, Afrikos ir kitų Eu

ropos kraštų.
Taigi, jei Europoj karės 

ilgiau trauksis, tai galima 
laukti, kad mūsų žnponeliam 
prisieis dar sunkesnių dienų 
pamatyti. Ir dabar jau 
daugelis aimanuoja, kas bus 
su rytojum.

Pragyvenimo reikmenįs 
neapsakomai pabrango ir 
vis dar eina brangyn. Žmo
nėm prisieina maitintis pa
čiu prasčiausiu maistu, nes 
geresnio nusipirkti neįsten
gia. Vargas ir skurdas vi
sus apėmė ir kankina. Rodo- 

I si, kad tokiose gyvenimo ap
linkybėse turėtų kiekvienas 
pagalvoti, kiekvienas atsi-

mi po $15.00, o dabar at-

Už privatiška vertelgystę 
stovėjo drgg: K. Rusteika ir 
St. Michelsonas. Juodu da
li odinėje, kad kiekviena ver- 
tclgystė g*-ra, ar ji 'bus pri
vatiška ar kooperatyviška, 
jeigu ji tik gerai vedama. 
Darodinėta, kad turėdami ir 
i-emdami kooperacijas, męs 
turime kovoti su smulkes
niais biznieriais ir įgyjame 
daugiau savo priešų. Galų- 
gale nekurie iš jų turi net 
bankrūtyti, o ir jie juk žmo
nės ir jie nori gyventi. Prieg- 
tam, kooperacijos nėra galu
tinas mūsų darbininkų iš-1 
liuosavimo tikslas, su joms); 
negalima panaikinti stam
baus kapitalo, o naikiname 
vien smulkųjį, todėl, neužsi
moka jų ir remti.

IJ ž k oope ra t y v i šk ą—s to
re j o drgg.: Raulinaitis, Be
kampis, Januška, Balčiūnas 
ir kiti.

Karštai ir nuosekliai buvo 
darodinėta, kad męs, darbi
ninkai, remdami privatiška 
vertelgystę, išauginame sau 
priešus, su kuriais vėliau jau 
sunku yra kovoti, kada pa
lieka turtingais ir stambiais, 
nes vertelgos daugiausia re
mia šį netikusį surėdymą, 
nes jiems daleista, po skrais
te įstatymų, žmones piešti.' 
Darbininkų organizacijas jie 
daugiausia niekina, o jeigu

Dorrisville, III. — Darbai i žvelgti, kas gali rytoj atsi- 
iglių kasyklose eina silp- tikti. Bet deja! Yra daug

f ' — — —---------------- _ _

. Nekurios kasyk-'gia į rytojų, bet paskutinius 
i los stovi dar nuo balandžio savo centus praleidžia saliū- 

‘ . Ne
Darbininkų gy- vien taip elgiasi vaikinai,bet 

'daug yra ir tokių, kurie turi 
šeimynas, bet sėdi saliūnuo- 
se ir biliardinėse bei belinė
se. Jie visai nepamislija, kad 
rytoj gali netekti visai dar
bo ir susidurti su bado 
šmėkla.

i Vargo Bernelis.

kaip lietuviai išsivilkę dar-lan_ ... . , . -
bavosi. Buvo pavartota vis- nai, dirbama po 2—3 dienas tokių, kurie visai neatsižvel- 
kas, kas tik galima pagrieb-l į savaitę, i 
ti. • ilos stovi dar nuo 1_______

Ar tai ne puikus darbas? mėnesio ir nežinia, kada pra-Jnuose ir biliardinėse.
Lietuviai perstato cirką ir dės dirbti. ~ \
publikai nereikia mokėti už venimas labai vargingas, 
pažiūrėjimą.

Bravo, vyrai! Visuomet 
taip elgkites, tai būsite pa
garboj tarp svetimtaučių

Ten Matęs.

Bet kas akyviausia, kad 
pirmiau kooperacija turėjo 
šimtus ėmėjų ir “subankrū- 
tijo”, o dabar, kada perėjo į 
privatiškas rankas, turi ke
lias dešimtis ėmėjų ir neban- 
krūtija. Man rodosi, kad 
priežastis bankroto, tai bai
lumas, neužsitikėjimas vie
nų kitiems ir nesupratimas 
kooperacijos dalyku. Iš to

reikšta, jog nepadoru links- 
minties, girtuokliauti ir šok
ti ant balių tuomet, kuomet 
mūs brangi tėvynė Lietuva 
ištikta tokios baisios nelai
mės, kuomet joje ugnis, aša
rų ir kraujo upeliai, kuomet

Easton, Pa.
10 ir 1.1 d. spalio buvo“Lai- 

svės” pašelpinės draugystės 
parengtos prakalbos; kalbė
jo F. J, Bagočius. Kalbėto- 
as daugiausia aiškino apie]

' mūs seni tėvai ir maži bro
liukai išvaikyti iš namų, šal
tį kenčia ar badu miršta; 
kuomet stipresnieji mus 
broliai, geriausi Lietuvos 
sūnus, nuožmioj karėj tūks
tančiais žūsta'?.

Ir kuomet t'a baisi mirties, 
bado ir naikinimo šmėkla — 
karė laiko apsiautus mūs 
brangią tėvynę, męs priver
sti esame užmiršti pasilink
sminimus. ir iš tų, ką viską 
užmiršę linksminasi, męs tu
rime pasipiktinti.

i* 
kares ir jų blėdingumą del 
žmonijos. Kalbėtojas labai 
didelį įspūdį padarė ant 
klausytojų.

Pertraukose buvo dekla
macijų ir dainų. Tūli daini
ninkai pradėjo dainuoti, bet 
pas juos nebuvo nei sutari
mo, net takto ir tas dainavi
mas išrodė labai keistu ir no
rėjosi, kad jie greičiau pa
liautų. Suprantama, negali
ma Įkaitinti dainininkų, kad 
jie negerai dainavo, nes pas 

I mus nėra kam juos pamokin- 
• ti.

Laike prakalbų stiklelių 
tuštintojai ir socijalistų 
Šmeižikai vis reikalavo bal- 
s ų. be t kad a bu v o šutei k ta 
balsai, tai jų svetainėj nesi
rado. Tik vienas atsistojo, 
bet ir tas nieko daugiau ne- 
nasakė, apart papasakojimo, 
kad jo nabašninkė buvus la
bai gera. Mat, visos nabaš- 
ninkės geresnes.

Prakalbos labai pavyko ir 
daug prie draugystes prisi
rašė naujų narių. Publika 
irgi ramiai užsilaikė ir pra
kalbomis liko užganėdinta.

Kitas.

So. Bethlehem, Pa.
Tarpe mūsų lietuvių yra

nekurie iš jų ir neniekina,tai tokių kares patrijotų, kad 
ir neužtaria, todėl, jie gali ir joigu pradedi prieš kares 
išnykti nuo šio žemės pavir- kalbėti ir darodinėti jų Plė
šiaus. nuo to darbininkams dinguma, tai pagatavi kūms- 
nebus nei šilu, nei šalta. Jei- cias darban pakisti, šiomis 

dienomis aš pradėjau pasa
koti, kad dabar liejasi krau
jas ir kad labai daug žuvo 
vokiečių, tai mano draugas 
pašoko ir tarė:

—Aš labai linksmas, kad: 
vokiečius, tuos barbarus, žu
do. Jie reikia visi išžudyti.

_Kada aš pradėjau darodi
nėti ir rusų barbariškumą, 
tai mano draugas sugniaužė 
kūmstis ir puolėsi prie ma
nęs.

Tai matot, kokiu tamsuo- z L.
liu randasi.

Bethlehemietis.

gu visi stengtųsi prigulėti 
kooperacijas, arba nors jas 
remtų, tai tas pelnas, kur 
gauna privatiški vertelgos, 
eitų kooperacijoms, kurį jos 
galėtų sunaudoti kultūros ir 
apšvietos reikalams, ko pri
vatiški nepadarys. Jeigu ir 
nepanaudotų jau tą pelną 
apšvietai, tai platintų savo 
vertelgystę arba, galų-gale, 
kad ir pasidalintų, tai nors 
tiek, kad tais keliais dole
riais palengvins savo taip 
sunkų ir vargingą gyveni
mą., Privatiški vertelgos, 
anaiptol, nesidalina pelnu su 
savo kostumeriais, bet sten
giasi igyti kodaugiau pelno, 
kurį visados, kaip tik pralob- 
sta, panaudoja prieš tuos pa
čius darbininkus.

Gaila, kad kooperacijoms 
priešinasi netik vertelgos ir 
nesuprantanti reikalo žmo
nės, bet joms priešinasi ir jas 
neremia nekurie iš mūsų 
draugu, kurių, rodosi, priva
lumas būt” remti, nes čia jau 
visgi yra šiek-tietf visuome
niškumo. Kila kDusimas.ar 
ir iie^« tad nekenki* koope- 
ratvviška vertelgystė?

Ant galo leista publikai 
nubalsuoti ta klausimą.Kuo- 
ne vienbalsiai nripažinta 
remti kooneratvvišką vertel- 
gyst<\ Keliatas susilaikė 
nu* balsavimo.

Prakalbu ir diskusijų pir
mininkas buvo M. A. Bal
čiūnas.

♦
* 

kuopa rengia 
ouikų vakarą ant 24 d. spa
lio, subatoje, 7:30 vai. vaka
re. Labdarystės Name. Bus 
lošta puikus veikalas “Už
barti Turtai”. Būtų geisti-

Kewanee, III. ,
‘•“Laisvės” N77 tilpo ir Iš 

mūsų miestelio korespon
dencija, kurioj Karštas Ka-

Ii kas sako,kad kunigas ap- 
šlubęs ant vienos kojos ir 
parapijonai pradeda virsti 
bedieviais.

Kaslink kunigo apšlubi- 
mo, tai, man rodosi, nereik
tų minėti, nes jis nuo seniai 
šlubas ir gulėjo ligonbuty. 
Bet kaslink parapijonų be
dievystės, tai turiu pasaky
ti, kad pas mus bedieviais y- 
ra vadinami socijalistai, o 
prie socijalistų parapijonai 
nelinksta, todėl negali ir be
dievystė tarp jų apsireikšti, 
nes socijalistai patįs taip ne
sielgia, kaip parapijonai, tai 
parapijonai ir šalinasi nuo 
jų. Šiomis dienomis lietu
viai parapijonai, tarp kurių 
buvo ir parapijos tvarkada- 
rio sūnus, grįždami iš ba- 

) iaus apie trečią valandą 
nakties staugė, kaip vilkai ir 
nedavė gyventojams miego
ti. Juk tokie negalima pava
dinti bedieviais, nes jie pri- 
dauso prie parapijos ir kas 
redėldienis eina į bažnyčią,

Maryville, Ill

vuojanČią kooperaciją gali

Kazys.

Stoughton, Mass.
Jau šernai mūsų pažanges

nieji lietuviai rūpinasi -sta
tymu tautiško namo, bet pa
staruoju laiku,Iš rriežasties - __ __-v,
bedarbio, tas durtas užsivil- ™er«a!tes: M. Plieskaiciute,
ko ant ilgiau, negi pirmiau 

. -buvo manyta. Suiramtama

K. Vaičiūnas.
Pittsburgh, Pa.—Kaip vi

su r, taip ir pas mus bedarbiai 
’i vaikščioja būriais ir jieško 
'darbo. Nekuriose dirbtuvė
se dirba tik keliatas amat
ninkų, kurie ką nors taiso.
National Tube Co. buvo pra-: Meriden, Conn.—Čia dar- 
. - bai labai sumažėjo; nekurios
Darbas labai sunku gauti. >(jas ^as antra savaitė; dides- 

K. Laurinaitis. Tiės dirbtuvės dirba biskį ge- 
Century, W. Va.—čia ki-j riau ir tik viena dirbtuvė 

tokių darbų nėra, kaip tik 
anglių kasyklos, bet pasta
ruoju laiku darbai labai su
mažėjo. Bedarbių randasi 
nemažai ir darbas sunku 
gauti. Čerkesas.

Beloit, Wis.—Pas mus dar
bai eina labai silpnai. Nuo 
pirmo šio menesio daug dar
bininkų tapo atleista iš dirb
tuvių. Likusieji gi dirba po 
tris ar keturias dienas i sa
vaitę. Yra ir tokių dirbtu
vių, kuriose dirba po aštuo- 
nias valandas i diena. Su-

nas pa-ramgė prakalbas. Kai- dėjus dirbti geriau, 
bčtojum buvo drg. J. Perku- dviejų savaičių vėl apsistojo., dhlbtuVfo drrb7tik valan- 
nas. Kalbėtojas publiką la
bai užganėdino. Dauguma, 
dar pirmą sykį išgirdo drg. 
Perkūno prakalbą, nors iš 
laikraščių buvo daug apie jį 
girdėtis.

Taipgi buvo ir deklamaci
jų:; 'deklamavo trįs jaunos

1 dirba pilną laiką.
Tarpe lietuvių bedarbių 

nesimato, nors mažai dirba, 
bet visgi dirba; tarpe len
kų darosi baisenybės: čielos 
šeimynos neturi iš ko pragy
venti ir badauja.

Lietuvių tarpe tik viena 
nelaiminga šeimyna atsira
do. J. M. pereitą pavasarį 
neteko darbo. Turėjo savo 
namą, bet priverstas buvo 
parduoti. Paskui nusipirko 
kitą namą įmokėdamas ma
žą dalį pinigų, nes reikėjo 
pasilikti ant pragyvenimo. 
Begyvendamas tokiose ap
linkybėse pradėjo girtuok
liauti, nors pirmiau visai ne
gėrė. Vieną sykį ėjo įsigė
ręs ir pasipriešino policma- 
nui. Tas suareštavo ir sura
do kišeniuj pusiau supuvusį 
revolverį. Už tai turėjo už
simokėti suvirš 30 dolerių. 
Paskui buvo apsirgęs ir tapo 
nugabentas ligonbutin, bet 
iš ten greitai paleido. Sugrį
žęs vėl pradėjo girtuokliauti. 
Vieną vakarą kokie tai ne
pažįstami žmonės atvedė jį į 
namus baisiai sumuštą. Pa
ti persigando ir pašaukė po
liciją. Policija nugabeno į 
nuovada, o iš ten ligonbutin. 
Ligonbuty tapo pervestas į 
proto ligonių skyrių jis pri
gulėjo prie Liet. Ūkėsų Po
litiško Kliubo, tai dabar kliu- 
bas rūpinasi, kad iš ten iš
ėmus, bet nežinia, kaip pa
vyks.

Tai matot, prie ko bedarbė 
privedė žmogų.

Draugai darbininkai, ar 
vėl balsuosime už demokra
tų ar republikonų partiją?

Meridenietis.

A. Katiliūtė ir N. Katiliūtė. 
M. Katiliene sulošė monolo- 
gą “Moteris politikoj”, iš 

i ko publika gana gardžiai■ jeigu .taip mūsų lietuviai rū- 
ipintųsi tautiško nimo staty-[_ . ..
/mu, kaip jie rūpinasi palai-j1)rĮSĮ]uoke.\ ... .. . .. [ ■
■jau seniai būlum tuiėiję na-; . ,, . . ■_ , ,

■ - - - Pmm.mn «<>) prakalbos tai]) nusiseko, kad
ir visi gražiai užsilaikė. Lo- pia saliūnus ir boliiei*, o apieps lnuzo lietuvių būrelio, 
Šimas išėjo ]?rastai rr jokio tautišką namą mi nesap- ( .
ant žmonių įspūdžio nepada- nuo ja. Mat, ten Ims apšvie- narnL .. . . (i mus lietuviai pradeda supra- 

!sti reikalingumą organ i žavi- 
mosi.

Aukų surinkta padengi
mui lėšų $2.17. Geistina,kad 
kuopa ir tankiau parengtų 
tokių prakalbų, nes per pra
kalbas daug ką naujo galima 
išgirsti.

Jersey IGity, N. J.
3 ik spalio šv. Onos parapi 

jos naudai buvo parengtas/’kymugaliūnų ir bdiiūų, 
Leal r as, monologai ir šokiai. ” 
Žmonių buvo apie 150 ypatų; mą, bot deja.’

rr jokio tautišką namą n*i nesap- 
Mat, ten lūs apšvie- , 

Tik kas reikia pastebėti, tos įstaiga, tai jiems tokios i 
17/į..— .J ne re i ka ingos. O

Laike loši-jau laikas būtu i’apie tai pa- r..* ! 1 , . • 1
kad daugelis pasipiktino iš /įstaigos 
dvasiško tėvelio, f
mo sėdėjo su savo jgaspadi-/.gal.vnfti. 
ne, tartum vaikinas su mer
gina, o paskui, kaip tik pasi-' 
baigė lošimas, tai abudu iš-' 
dūme per kiuris.

Toks kunigo . pasielgimas 
labai kerštai išrodė. Aš iki, 
šiol buvau karštu parapijos j 
nulaikytojo, bet nuo šio va- ų 
karo parimčiau.

k/iopii rengiasi peikiatyt’ke
tinių veiksmųx dramą “Pir- 
ip Žingsniai’. Tas veikalas 

■ įainitas iš revoliucijos laikų 
. 1)05 m. Lietuvoje. ’Geistinu, 

karo pamačiau, kad mūsų JadTĮetos ’fietuviai kodau- 
clvasiški vadovai niekuom ąiausia atsilankytų ant to 
nesiskiria nuo tų, kuriuos jie;!pjaulo perstatymo, nes ; 
vadina šliuptarniais ir neiJįkskiai parodo, kaip žmonės 
keisčiau pasielgia, todėl at- kivo'sukilę prieš ponus.^ 
sitraukiu nuo jų ir prisidedu 
prie šliuptarnių. Man rodo-; 
si. kad šliuptarniai neveid-l 
mainiauja/lbet viską viešai 
skelbia. '

JIS

Vargo Bernelis.

\ Prie kuopos prisirašė 7 
nauji nariai. Tai pirmos

tiek daug prisirašytu nauju , — • 3 v •’Pasirodo, kad ir pa* nlaze-’us -daVbams lr ”asld1'

ku opa rengiasi mokintis te
atrališką veikalą. Linkėti
na gero pasisekimo.

Mary vi H ietis.

dinus bedarbių armijai, bo
sai su darbininkais pradėjo 
nežmoniškai elgtis. Daugu
mai bedarbių badas stačiai 
žiūri i akis. Apart to, kad 

.darbai sumažėjo ir bedarbių 
daugybė, maistas pabrango, 
ant kambarių randos pakilo 
i’’ t.t. Daugelis norėtu va
žiuoti Lietuvon, bet dabar, 
laike karės, ir nuvažiuoti ne-' 
galima. Darbininkų padė
jimas stačiai apverktinas ir 
kas toliaus bus, tai sunku 
pasakyti.

GERAS BIZNIS.
Elizabeth, N. J.

Ten Matęs.
Stoughton, Mass. — Čia 

randasi apie keliatą įvairių

Worcester, Mass.
11 d. spalio L.S.S. 40 kuc 

pa; mėnesiniame savo sus1 
rinkime nutarė užprenumf 
ruoti “Kovą” į Worcester} 
vienąjį knygyną.

Sušelpimui draugo Zigj- 
čio surinkta $2.25. Angį 
Socialist Party kuopa iš įl- 
vo iždo paaukavo $5.00 i- 
rengimui prakalbų prieš li
kimus. \

North Abington, Mass.
i 1 d. spalio iria buvo veS.tu- 

Meškauskas. fv^s- Buvo užkviesti svečiais 
ir S.LJR.K.A. vietines kuo- 

I p os vi rSm i rikai. I šsy k vi ši
į linksminosi, o paskui virši
ji inkai prade j o peštis. B ra- 
vo, vyrai, kad ftaip jllatinate 
katalikystę! Jeigu popie-

Mūsų kunigėlis su švento- dirbtuvių, bet darbai visose 
mis draugystėmis taip elgia- sumažėjo. Daugelis darbi- 
si, kaip tik jam patinka. 1d. ninku ir. darbininkių vaikš- 
rugšejo buvo parengtas pa- clQJae nuliūdę ir negauna

Daugelis darbi-

darbo, o kurie dar ir dirba, 
tai irgi nežino, kas gali rytoj 
būti, nes kasdien gali dirbtu
ves uždaryti.

Kapitalistai pasakoja, kad 
priežastįs bedarbių, tai Eu
ropos karės, nes ant jūrių 
susidemoralizavo komunika
cija, per tai negalima esą 

įėlis pradėjo pardavinėti Ii- pristatyti reikalingos mede- 
kusius nuo parapijinio ba- gos, kurią pirmiau pnstaty-

rapijinis balius, bet žnjoniu 
atsilankė mažai. Tikietų gi 
buvo atspausdintų gana 
daug. Ir štai ką kunigėlis 
sugalvojo: 11 d. spalio buvo 
užkviestos nekurios draugi
jos važiuoti ant kokio ten

žius sužinos, tai, be abejo-i -airių apvaikščiojimo. Kada 
nes, gausite medalį del -aft-i susirinko žmonės, tai kuni-
minties už narsumą.

Ne vietiniis.

Beloit, Wis.
Iš visur matosi laikraš

čiuose žinių, iš visur prane
ut*drfla šama gac] lietuviai darbuo- 
Is Meiles . Losimas- - - - ■ -

sekė nepergeriausiai.
visai lietuviu nebūtų.(Mortos rolej),M.Amuo^s- 

kiūtė (Danutės rolėj) J. pp 
Kairaitis (Jurgio rolė* ir v p 
A. Maižas (kaimiečio rej). 
Kitiems trūko judėjiit ir 
rolių nemokėjo. St. >ka- 
natiskas (Jono rolėj) liku
tiniame akte labai n$avo- 
si, o jaunimas nemokė! dai
nuoti. Abelnai, šį syk|epa- 
vyko sulošti. !

Publikos atsilankė 0per- 
daugiausia. Mat, tą p;į va
karą atžagareiviai p^enge 
šokius kitoj svetainėj.

Liaudies V^ė.

rt
ai jasi, bet iš mūsų miestelio 

nieko nesigirdi, tartum čia
\ Vie

nok, lietuvių yra nemažas 
irelis, bet jie nieko nevei

kia.
Laike “Raudonosios Sa

vaitės” nebuvo kam pasirū
pinti, kad surengus prakal
bas ir kad atsilankę kalbėto
jai būtų paaiškinę priežas
tis bedarbių, karių ir tam pa
našiai.

Paskui girdėjom, kad 
Brooklyne atsibuvo Visuo
tinas Lietuvių Seimas, kad 
sutverus fondą gelbėjimui 
Lietuvoj nuo karės nukentė
jusių. Męs gi apie tai nei 
nepagalvojom. Dabar gir
disi, kad jau pradeda rinkti 
aukas, bet męs į tai neatkrei- 
piam jokios atydos. Mat,

Clifford, N. J.
Nors šis miestelis ride- .

lis, bet jame randas: apie męs esame užimti kitokiu
šimtą lietuvių šeimyną 
liatą šimtų pavienių.

ke- darbu, būtent tuštinimu 
reik bačkučių ir lošimu kazyro-

f •■•X’ "*.'.’’<•’<■ • •■•■•’• •■•«• Ax <•••'•« '»>•.V

**■>

Paveikslėlis parodo apgriautą Rheimso katedrą.



6 ....................."... . ' LAIS ve Z I
V

JUOKŲ KĄSNELIAI.

“Europa mano!” — sus ko per sapną kaizeris.
Bet pabudęs vargšas pa te, kad jam daugiau nie

ko neliks, kaip tik sausa grūšii, ant kurios jis bus pa
kartas. '

Gudrus prūsas.
Vieną kartą prūsas kasė; 

šulinį. Jau buvo iškasęs 
apie 10 jardu gilio. Tik štai 
vieną rytą jisai ateina dar
ban ir randa visą duobę už
griuvusią žemėmis. Prū
sas, nieko nelaukęs, numetė 
savo švarką ir kepurę palei 
užgriuvusi šulini ir pats ar
timuose krūmuose pasislėpė. 
Atėjusi prūso pati ir radusi 
užgriuvusi šulinį, nuspren
dė, kad jos vyras po žeme. 
Tuo jaus ji pakėlė lermą, su
šaukė kaimynus, kurie grei
tai puolėsi mesti žemes iš 
šulinio. Išmetė žemes, bet 
prūso nėra. Ogi žiūri, kad 
jisai išlenda iš krūmu. Kai
mynai spjaudydami nuėjo 
namo, o prūsas susiėmęs pil
vą juokėsi.

papuldavau, tik šį sykį nepa
sisekė.

Vyro vardas be vertės.
Tūlas vyras, kuris gyveno 

atskirai nuo pačios, paskel
bė laikraščiuose, kad jo pa
čiai ant vyro vardo niekas 
nieko neskolintų, nes jis už 
tai neatsakysiąs.

Ant rytojaus jo pati tuose 
pačiuose laikraščiuose štai 
ką praneša:

“Mano vyro paskelbimas, 
kuris vakar laikraščiuose 
tilpo, yra kvailas, nes ant jo 
vardo niekas man neskolin
tų nei cento”.

Draugijos,
kurios apsirinko “Laisvę'

savo organu:

“Amerikoniškas duelis”.
Du ponai viename kotely

je smarkiai susikirto už tū
lą mergą. Kad išrišt, kurio 
pusėj teisybė — nutarė eit 
gaudytis. Jiems buvo pasiū
lytas “amerikoniškas due
lis”, tai yra jiedu turės, 
traukt bosus ir kuris iš jų iš-; 
trauks kaltininko kortelę,* 
tas turės pats save nušaut. į 
Abudu ponai priešininkai- 
ant to sutiko. Ir štai ištrau-1 
kia kaltininko kortelę Džia- 
nas. Nieko nelaukęs, jisai 
užsitaiso revolverį, nueina i 
kita kambarį, užsidaro duris 
ir... pasigirsta šuvinys. Jo 
draugai bėga į kambarį ir, 
atidarę duris, išsižioja iš nu
sistebėjimo. Džianas stovi 
viduryj kambario ir, kasy
damas galvą, keikia.

— Na, Džianai, kame da
lykas.? A.r tu dar gyvas?... 

. —Kad jį velniai, tokį re
volverį! šoviau sau į galvą 
ir nepataikiau.

Džiano draugai pasileido 
juokais, o Džianas vis dar 
keikė revolverį.

Tegul sau skęsta.
Du žydai — Mauškus ir 

Joškus — važiąvo kartu į A- 
.noriką . Kada Joškus mie
gojo, užėjo smarki audra, 
sugadino laivą ir tas pradėjo 
skęsti. Mauškus pribėgęs 
prie Joškaus šaukia:

— Oi, Joški, Joški, gevalt, 
kelk! Tam phakeiktus šipus 
važoj in dugno!

— Ny, Mausiu, ko tau 
sthokas? Tegul jam važoj. 
Jam phie man nephiklauso.

Svirplys.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELP1M. 
11R-JOS VIRŠININKŲ 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 P. Vaičeliunas, 38 Earley 
Ave., Newark, N. J.

I iždo globėjas J. Dobinis, 103 Jack- 
bon 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.

Klausyk mano žodžio!
Ateik prkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai škryhelių. marškinių, 
kalnierių r t. t. Pas mane ta
voms gerts ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry St.)

Veidrodis.
Sugautą valkatą nugaben

ta į teismą. Teisėjas, jį ap
kaltindamas, sako:

— A, jagamastie, aš ma
tau, kas tu esi. Tavo veidas 
parodo paskutinį niekšą.

— Ar tai mano veidas yra 
veidrodžiu? — ramiai už
klausė valkata.

Matematiškas uždavinys.
Aš pažinojau mergaitę, 

turinčią penkeris metus; aš 
tuomet buvau trisdešimties 
penkių metu, taigi septynis 
svk senesnė už mergaitę. 
Kada d’-augę pagy venom 
dar penkis metus, tai ji buvo 
dešimties, o aš keturiasde
šimties metų, taigi buvau 
jau tik keturis syk už ją se
nesnė. Pragyvenus drauge 
dar dvidešimtį metų, ji buvo 
trisdešimties metų,, o aš še
šiasdešimties, taigi, aš tuo
met buvau jau tik du syk se
nesnė už ją. Todėl dabar iš- 
skaitykite ir pasakykite 
man, kaip ilgai aš dar turiu 
su ja drauge pagyventi, kad 
mudvi būtume abi vienokio 
amžiaus? T. J.

Teisme.
Sūdžia > — Kiek sykiu ta- 

mista buvai teisiamas už va
gystę?

B omas: — Niekuomet ne-

Viskas pabrango.
Vienas dzūkelis, įėjęs į ka

talikišką krautuvėlę, paėmė 
kryželį ir klausia:

— Ponaiti, kiek už. šitų 
dzievulį?

— 15 centų, — atsakė par
davėjas.

— Tai žiūrėk, ir tas vel- 
niukščis pabrango. Cik jau 
jau nesvietiškai.

' širšukas.

čia ne melas.
Jei lajinę žvakę įdėti į mu

škietą ir šauti į duris, tai ji 
perlys per duris beveik’visai 
nesugadinta, bet jei švinine 
kulka šauti į vandenį, tai ji 
ne tik ką atšoks nuo van
denio, bet ir susiplos, tary
tum pataikiusi į kietą akme
nį.

Jei korką nuskandintum 
du šimtu pėdų į jūres, tai jis 
nekįla į viršų dėlei perdide- 
lio vandens spaudimo.

Padaryk popierinę dūdelę 
apie sprindžio dydžio, į vie
ną galą platesnę, o kitą siau
resnę ,in šiauresnįjį galą pri
kišk prie tiesėsės akies. Pa
skui, sale triūbelės prikišk 
kairiąją ranką, o per delną 
pamatysi skylę. Galima pri
kišti knygą ar ką kitą, vis 
tas pats, matysis perdėm 
skylė. Tokį ypatingą apsi
reiškimą pagimdo suvieny
tas akių matymas.

Magija.
Du žydai,Izaokas ir Grim- 

ibaumas, tarp saves pykosi. 
Kartą jiedu nuėjo i turčių 
balių. Laike vakarienės Iza
okas pavogė sidabrinį šaukš
tą ir įsikišo į čebato aulą. 

(Grimbaumas, tai patemijęs, 
j tarė:

“Ponios ir ponai! Visi esa
te girdėję apie Maskelyną ir 
Kuką, garsiausius meninin
kus. * Bet aš parodysiu, kad 
galiu juos pereiti. Žiūrėki
te, štai rankoj turiu sidabri
ni šaukštą. Aš jį, jums vi
siems matant, įsidėsiu į už
antį ir jus tą šaukštą atrasi
te Izaoko čebate”. T. J.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenne St., 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

vice-prezidentas.
F. 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, 607

Jenne 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 Maip 
Street.

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

50 Newel] St, ir P. Beišis, 17.3 N. 
Fremont Ave.

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.

✓

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

ket St., N. S. Pittsburgh, Pa.
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.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

Kasierius 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.

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. Klaščius, 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., 
»v hite 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.

Telefonas f 8H Green point

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETĄ PAS

A. SHRUPSK1
Pas mane galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės ' 
.<’• skanaus vyno. Patarnavi- t 
mas kuogeriausias. Atsilanky- Į 
kit, o persitikrinsit,

61 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y. į 
D '
__________________________________ į

i

Perskaityk ir pasakyk 
savo draugams.

Kad galima įgyti karmas su visai ma
žais pinigais be jokio vargo

DIDŽIAUSIOJE LIETUVIŠKOJE 
KOLIONIJOJE WISCONSIN'S.

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

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

CHICAGO, ILL.

Tel. I*-! Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas
P. DRAUGELI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
•liūs, visokis 
vynas, kvepen- 
ti, cigarai, <r 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šioa 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

78 Grand 8L, Brooklyn, N. Y. 
Palei Wythe Ave.

“LAISVĖS” KNYGOS:
SOCUALIZMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP JĮ 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........... 15c

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 lais
vės kovotojų žuvo ant caro 
k ar tu v i ų—tad perska i t y k i t
šią knygelę. Čia jūs at rasit, 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant mirties. 
Kaina ......................................... 20c

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAš- 
l’UOSE. Parašė Z. Aleksa, ši 

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

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likim ą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ....... 15c

LIAUDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios ei’ės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik .. 15c

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinčj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina ................................. 10c

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE-
XTMG SIEKINYS. Parašė Bara- 

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO 
ŽENKLUS. Paraše A. Mon t Vi

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teis’ngai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertes, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ...............

MOKSLĄ S R A NKŽIN YSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
interesuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina .......

Š DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO, kaina ....................

EIMYNOS ISTORIJA, kaina .. 
l'EPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

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

KALTĖLIAI, kaina .........
SCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina .....
PSAULIŲ RATAS, 

kaina ..................................
DRBAS, kaina........... ■..................
MILĖS KARŠTLIGĖ, kaina ... 
ARĖJAI, kaina  .’..............
RESTING A MEILĖ, kaina ....

‘ .aisvės” advokatas

10c

10c

Meris HILLQUITH |
iO Church St. 
few York City.

Ofisa:tydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

Ar skaitai

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. JASULEVIČIUS,
748 W. Lexington St., Baltimore, Md.

KOSTUMIERISKAS KRIAUCIUS
GERBIAMAS TAMISTA:

Šiuomi turime už garbę 
Jums 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 motų.

Mūsų puikiai 
darbas 
biznį. 
gar>

atliktas 
išplatino mums 

Geriausi mūs pa- 
inirnai. tai užganėdin

ti kostumeriai.
Stengkitės užsisakyti iš 

anksto, jeigu norite aptu
rėti ant laiko puikiausius

Tardami Širdingą ačiū už 
Jūsų praeitą atsilankymą, 
męs tikimės, jog ir dabar 
mus neužmiršite.

Su didžiausia paguodone 
SCHNEIDER BROS.

SCHNEIDER BROS.
285 Grand St., Brooklyn, N Y.

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

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

Brooklyn, N. Y.
rrmTOniimrmffirTinmnMEiKiTm ....*
109 Grand St.,

t

t

PIRMUTINIS LIEHJVlSKAS'.NEWiVOkKE

UŽEIGOS NAMAS' arba MOTELIS
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. BARTASZIUS ir J. P. WAS1LIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring *tteef SOUTH BOSTON MASSNEW YORK CITY, N. Y. kusiuin, MASS
820 Bank Street,8. Waterbury, Conn.

“Raikpelnį”?
Jeigu L tai twojaus išsirašyk. 

“Rankpeh” yra darbininkų laikraš
tis, leidtaias Lietuvių fiocijalistų 
Sąjupgosidžiojoj Britanijoj.

“Rankfiyj” telpa naudingi straip
sniai, apkkos, eilės, žinios iš viso 
pasąulio'kitur.

Išsirašumas “Rankpelnį” Tu, 
Skaitytoj atliksi du naudingu dar
bu; turėlmagų laikrašti ir paremsi 
darbininkeikalus.

“Rankpis” eina kas dvi savaitl.
“Rankhio” prenumerata pigi; 

metams Sol., pusei metų 50 centų.
Pažiūrjnui siunčiame vieną nume-

15c

10c

20c VEIKSLAS
25c
75c
20c 
50c 
10c

25c
10c

75c Telefonas 662 Newtown

ISTORIŠKAS PA-

Antro Visuotino 
Lietuvių Seimo Am

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

R. KRUČAS

FOTOGRAFES T AS
152 Perry Avenue

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

Geriausia Lietuviška

“Rankhio” prenumerata pigi; 
_etams pol., pusei metų 50 centų.

rj dykai'
"RAPELNIS”, 

MAIN STR„ 
BELSHILL, SCOTLAND.

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dieną.

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

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

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 

diena po dienai, savaitė po 
savaitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkinoje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo lisokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijaiisto

D-ro Leon. Landes
Jis jums be pinigų duos rod^ 

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 kraujo, 
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
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir • 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
♦eliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

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

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniaJfl 
kuo 10 ryte iki 4 po pietų.

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

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę”. 

Tik J2.00 metama.



Laiškas Kewanee’s! lr*a^«^,Ba^«BS,1Ba
kunigui

Yra rekomenduojamus, 
kaipo veiklus tepalas bo- 

sigydymui nuo

reumatizmo, 
strčndieglių,

“sciatikos,” ne
uralgijos, mėš
lungiškų trau
kimų, tinimo, 

kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- 
šių dieglių ir skaudėjimų, kur tepalas pap- 
n i: vartojamas arba patariamas.
k«u;uj> _ i ir centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje

SEVERA’S
GothardPonas kunige! jjj

Jūs, turbūt, pamenate sa- R 
vo ištartus žodžius 14 d. rug- įfi 
sėjo, kada męs, J. Petraitis. ftj 
V. Petraitis ir S. Lakitskis, 
atėjom pas tamstą paklaust, 
dėlei kokios priežasties tapo 
iškeikti pirmeivių laikraš- 
čiai per pamokslą, pasakytą W 
13 d. rugsėjo. Tamsta tuo- M 
met ant mūsų užklausimo 
atsakei: “minėti laikraščiai 
griauja tikėjimą, pajuokia g 
prezidentą Wilsoną už ap- SJ 
skelbimą pamaldų dėlei su- 
stabdymo Europos karės ir 
už kaltinimą krikščionijos ir 
kunigų už karių palaikymą, m 
Aš, kaipo kunigas, prisilai- Kj 
kydamas savo priedermių, gi 
sykiu būdamas persitikrinu- 
siu, kad kunigija ir krikščio- I 
nybė esančios doros skelbė- J 
jos ir artymo meilės, bet ne *— 
karių palaikytojos — ture- ~ 
siu kovoti su laikraščiais,ku- RED. ATSAKYMAI, 
rie šmeižia kunigiją”. ~ —

Aš turiu pasakyti, kad jū- . Zelenkauskui. Laiške 
su užmetimai yra be pama- maz;aJ ^as naujo.
I ‘ A.Jocus( Chicago Heights).

‘ , i • • •• Laiškai iš Maskvos netilps,
r }rami^a .saKali so£lja | A. Sapega (New York Ci- 
hstai griauja tikėjimą. Man L Laiškas, kurį jums pri
ori rodosi, kad budavoja. Ji-R n ^<ai nau. 
kejimą ir religijos autorite- L ’ 1
tą griauja ne socijalistai, bet p’ 
kunigai, jų vyskupai ir po
piežiai. Argi tokie kunigai, 
kurie vadino save krikščio
nybės stulpais,^kaip Maco- 
chas, Schmidtas, Richeso- 
nas, Siamas, anas pagarsėjęs 
Pušaloto kunigėlis ir tt — 
argi jie visi negriauja religi- 
jos pamatų daug daugiau,, - i ti
negu socijalistai. Apie tuos 
visus kunigus jau taip daug 
žinoma, kad neapsimoka ir 
rašvti. Ar tai vienam tūks- 

. t ančių i tikinčiųjų užgęso ti
kėjimo viltis, išvydus, ką 
kunigai darė?

Paskui vėl paėmus istori
jas su gaspadinėmis Lietu
voj ir čia, Amerikoj. Tam
sta kunige, be abejonės, ži
nai, kokioj daugybėj parapi
jų prasideda amžini ergeliai 
tarpe kunigo ir parapijom}, 
o vistik dėl gaspadinių. Ar _
gi mažai tuomet būnajiasi-1 smulkmenų dėti į lai- 
piktinimo tarpe tikinčiųjų. k šįį Jeigu Birutės drau- 
Kada bažnyčios nugramzdi- tg! panJiai elgiasi, tai 
narnos ) skolas, kada prasi- prašykite apie j “ platesnę 
deda įvairios intrigos, kada kriti/ 0 ne ,rikįrlįite pl.A 
dplens pakeičia dora - argi t!) sml; kmenl, 
mažai žmonių tuomet atsisa- t ‘
ko nuo bažnyčios? Aš ne- ‘ \ Tz i'~ • ~;-kalbu čia apie ypatas, bet p’an’ ls-)« • ac angį jus 

pelnai. . v. pasiuntėt, tai męs negalim ir 
kokia buvo popiežių isto- aukautojų pavardžių talpin

ėj? y.lsl_ Reyai.zino'. H. Tjį- tuomet pavardes gar- 
baznvtine istorija pripazį.s- sjname, kuomet būna atsiųs
ta, kad daugelis popiežių Los au^GS arba nurodytos, 
nieko bendro su doru gyve- ųam jos pasiustos, 
nimu neturėjo. 1

Taigi, pasakyk dabar tam
sta, ar socijalistai griauja 
tikėjimą? I Mark Twain. Hucklebcr-

Kristus paliepė mylėt ar- rv Finnas. Vertė Jonas 
tymą savo. Tuo tarpu, po- Kmitas. Chicago, Ill. “Drau- 
piežius Bonifacas XIII įve- go” spaustuvėje, 1800 W. 46 
(iė šventą inkviziciją, kurios st.. 1914 m.
tiksiąs buvo — žudyti ereti- Gera knyga, tik gaila, 
kus, kurie, betgi, buvo žmo- kaina nėra pažymėta.
nėmis. Tame laike vien tik -------------
Ispanijoj nukankino 10,220 “Veidrodis”. Metas Pir- 
žm/ niii, o 104,331 ant laužų mas. N. 8—9. Chicago, III. 
sudegino. (Rugpjūtis ir Rugsėjis).

O kiek tai žmonių tapo nu- Turinio šiame N-ry ne
žudyta viduriniuose amžino- daugį, nors turėtu būti dvi- 
se? Paimkime nors ir vadi- gubai, kadangi ir numeris 
namus kryžeivius, kurie žu- vra dvigubas.
dė mūsų bočius, lietuvius.---- ----., TKrf,. g p'ūTTfTg----------
tz -4. i v i i • REIKALINGAS RUIMAS.Kas gi tuos kryžiokus laimi- v.u ,
OO, jeigu ne popiežiai f vojimo pas žmones negeriančius alko-

Dabar pasakvk, gerbia-L,olini.ų ^ralvJ> čia> Brooklyne’ neto11 
mas kunige Vanage, ar yra l. švilpoms
reikalas plūsti soči j al is tus, 58 staKf? st-> (80_81B)rooklyn’ N> Y> 
kurie nori tik žmoniškesnio 
gyvenimo? Ar yra reikalas! 
plūsti socijalistus, kuomet 
jie nurodo peiktinus kunigų 
darbus?

Kas naudos iš tų plūdi
mų? Dvidešimtame amžy 
tie plūdimai visviena neat
neš didelės naudos. Galima 
keiksmais žmonės įbauginti, 
bet nuo šviesos, nuo susipra
timo jau nebegalima sulai
kyti.

Man rodosi, kad ir patiems 
kunigams, vieton amžinų 
šmeižimų, būtų daug geriau, 
jeigu j’ie tankiau užsimintų 
apie brolybę, meilę ir teisy-

(Severos GothardiškaS Aliejus)

LA ISV®

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, 

KUOPOMS ir KLIUBAMS!
r Išdirbu visokias 

KUKARDAS, “BADGES”, GUZ1KUS IR 
ŽENKLELIUS.

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

spaudas draugystėms,
Ant žėdno pareikalavimo prisiunčiu 

sempelius.
A. STROPAS

N O V E LT Y M A N l J FA CTU R E R
123 Ferry St. Dep. L. Newark, N.J.

SEVERA'3 TAB-LAX
Cukrinis vidurių suliuosuoto- 
jas vaikams ir suaugusiems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Savera’s Med cated Skin Soap 
(Sevcros Gydantis Odinis Muilas.) 

Vaikams ir suaugusiems.
Kaštuoja 25 centus.

Galima ginti kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite Severos 
l'-eporatus, o jeigu aptiekorius neišpildytų jūsų 

v, reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

Jankauskas (Cleve- 
Laiškas iš Lietuvos 

netilps. Mažai naujo. -
E. Bukovcckui (Jefferson, 

Mass.). Toks pat atsaky
mas, kaip ir P. Jankauskui.

I). L. K. V. Dr. Korespon
dentui. — Patalpinom anks
čiau gautą. - Atleiskite, kad

j Aš viską žinau. — Neturi 
d svarbos. Jų negalima pa

taisyti per laikraštį. Jeigu 
jau jos viešai pardavinėja 
savo kūną ir nesigėdina, tai 
ką gelbės per laikraštį paba
rus?

šalaputriui. — Kad mer
gina suareštavo vaikiną, tai 
nenaujiena, bet paprastas 
apsireiškimas. Netilps.

T. S. Patrabanui. — Ne
verta vieta užimti, nes vis- 
tiek nieko negelbės. Netilps.

L. S. — Neapsimoka dėl

CEDtsrs
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 18 iki 30 m. Aš esiu 27 m. Ma
lonėliau, 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 įejeti savo paveikslėlį.

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

(79—83).

R EIK ALINGA S K RIA UČIU S
Reikalauju gero kriaučiaus prie kos- 

tumieriško darbą. Darbas ant visados. 
Atsišaukit greit.

F. Philip
203 Broad St., W. Hazleton, Pa. 

(79—82).

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

Adresuokite:
I)r. Brundz.a Co., Sta. W., B’lyn, N. Y.

REIKALAVIMAS.
Noriu gauti darbą pas fotografistą. 

Kam reikia, atsišaukit.
J. Lukas

93 Ward St., Worcester, Mass.

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 
ous duodamos po 1-marn 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. Y.

DIDŽIAUSIA APDRAUDOS DRAU
GIJA AMERIKOJE.

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

iki $100,000.00.
, z ____ 7 , Platesnių žinių lietuvių kalboje ga-

nonnrnrlnf Imm fnc jhiVqgq ilite apturėti kreipianties (įdedant už ntnu 10(101, Kam tas aUKSaSį2c stampą) pas generališka agentą:

B. J. Vietiniui (Sheboy-!

JOSEPH R. GAYSON
272 Main St., New Britain, Conn.

NAUJOS KNYGOS.

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

1 Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 
lapkričio, pasirengė duoti ei'ę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegul 
susižino su

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

i Akušerkaf
e) Pabaigusi kursų Woman* Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbų prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs, ir 
pagelbų invairiosc motoru ligose.

| F. Stropiene,^°l!Xu.
§ SO. noSTON. mass.

Jei nori pirkti ant lengvo išmokesčio

NAMĄ, FARMĄ LOTĄ
ESS3KS38SKKSMH E2HSHM3ESSEB3Bii383 IK2QBHBB9BEN

ar šiaip kolų biznį, užeik ofisan. 
Jei negali atsilankyti ypatiškai, tįai kreip- 

’ kis per laišką
M. M1ZARA

REAL ESTATE AGENTAS 
“Laisvės” Ofise l

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
arba S. V. BARANAUSKAS, 149 Millbury Street, 

x Worcester, Mass.

(Pabaiga bus).

MUZIKAL1ŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

<

K-xT' xXyg>A- '»»«$*”•' ' ' • cTv

-i

. m^SfiilW

1. 1 1 * Reikalaudami katalogo pri.
.Vvv OjKai. Siųskite dvicentinę štampą ir

katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainoms. 
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN. N. Y.

PUIKUS |

TEATRAS IR ŠOKIAI i

SUBATOS VAKARE, 24 SPALIO - OCT.
LIET. LABDARYSTES SALĖJ

Kampas E ir Silver St., So. Boston.
i 

Bus sulošta melodrama

“UŽBURTI TURTAI”
tai yra vienas iš puikiausiai perstatymij, kokis So. 

Bostone bivo kada loštis.

Įžanga 25c. ^ir 50c.
Širdingai kviečia visusjapielmkės lietuvius

Re n g“š j ų1 Ko m i te t as.

ŠEIMYNOS ISTORIJA
“Laisve” tik ką išleido naują, labai nau

dingą knygelę “šeimynos Istorija”. Pagal 
A. Rubakino paraše A. R. Kaina tik 10 c.

Knygele tinka kiekvienam pasiskaityt, o 
ypač moterims.

Agentai galėtu paimt dešimtimis egzem
pliorių ir lengvai išplatintu.

“LAISVE”
1$3 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.

Nusipirk knygą
LAISKA PASMERKTŲJŲ MIRTIN 

n KAINA 20c. 
183 Roebling Street,Laisve”, Brooklyn, N.'.Y.

.$1.00
. .75

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir

1 00 Nuo dantų gėlimo....................
1.00 N uo peršalimo.............................
.50 Platikų stitv intojas. .. .25c. tr
.50 I inimentas arba Expelleris...
.50 N uo plaukų žilinto....................

1.00 N no Rcumatiz no........... 50c. ir
.25 Nuo lytiškų ligų............50c. ir
JO Nuo dusulio.................................

3.00 N uo kirmėlių...............................
Antiscptiška mostis. ...............
Nuo viduriavimo..................... ..
Kastorija del vaikų.... 10c. ir 
Proškos del dantų.....................

.25 

.25 

.10 

.25 

.50 

.25 

.50 
1.00 
1 00 
.50 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
JO

I brang1aus,s uogaus tuhTasi
V Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
W laimė ir turtas žmogaus sveikatoje! <

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
JJc Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
A PROVIZORIAUS VINCO J, DAUNOROS
w kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
jįr . apgaviku išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 

pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil- 
« pnybių.
Ž LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
? išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie- 
C žiatisių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek

mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Bahamas.
Nervų Stiprintojas... ,50c. ir 
Vaistas del Vidurių.. .50c. ir 
Kraujo Stiprintojas...................
Nuo kosulio....................25c. ir

" Q Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
Skilvinės proškos..........JOc. ir
I’igulkos nei kepenų....
Blakių naikintojas..........
1 >cl išvarymo soliterio.
Anatarinas plovimui...
Nuo kojų prakaitavimo
Gydanti mostis...............
Antiseptiškas muilas... 
Gumbo lašai. .

Specijališka Tikrai Lietuviška Trcjanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, .šaknjs ir t. t., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. . a

Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba , 
atsilankydami į l.ietuviikq Al'ttekq.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekonu.,
229 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. Y< j

60c

.. .‘-21

.. .25

.. .50

. . .25 
ir 1.00

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,_ komediją 

“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 šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik -4Š"«enta.i.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

LAISVES”

"SPAUSTU V t
“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
gijos, 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 uLAISVĘn
"I
J

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- 

• telėj.

“LAISVĖ”
183 Roebling SL, Brooklyn, N. Y.



E LIMAI O FONW Įprieiti prie

LIETUVIŠKA

galutinai.

Reikalinga jauna mergina prie šlu
bos darbo. Miegoti namie.

Klausk 755 Metropolitan Avė.

VIETINES ŽINIOS.
Gerbiamieji Brooklyniečiai!

Jūsų visų pareiga yra at
silankyti ant “Aido” choro 
teatro ir baliaus, kuris atsi
bus subatoj, 24 d. spalio, 8 
vai. vakare, Tautiško Namo 
salėj. 101-103 Grand St. 
Rem kite “Aido” chorą, kuris 
kiekviename reikale Brook
lyno visuomenei patarnauja 
dykai.

Kriaučių unija skilo.
Iš delegato P. Mačio pra-; 

nešimų ir iš laikraščių at- • 
skaitų patiriame, jog United 
Garment Workers of Ameri-j,; 
ca unija laike konvencijos 
plyšo į dvi dalis. Unijos 
centras atsisakė pripažint1^.; 
mandatus daugelio lokalų!’' 
delegatų tiktai todėl, kad 
tie mandatai nebuvo perėję 
per centralinės valdybos 
rankas. C____ o____ _
atsisako priimti tų delegatų Dengtas 
mandatus, kuriu lokalai nė- ^horo,

kaip, o ypatingai Kaulas, 
• Dičkio sūnus, visai atrodė, 

kaip užšalęs, tik rankom 
nuolatos skėtriojo. Apgri- 
mieruotas irgi, dievas žino 
kaip. Žmogus šviesiai-gel- 
tonais plaukais, o ūsai ir 
barzda uždėti juodi.

Žmonių buvo gana daug, 
bet užsilaikymas laike loši
mo, tai tikrai parap i joniš
kas. Kun. Remeika, matyti 
karšto kraujo, neiškentė ir 

|net norą kartų atsistojęs pu- 
jbliką barė už neramų užsi- 
: laikymą.

Taipgi reiktų papeikti tu- 
! lūs minėto vakaro rengėjus, 
kurie uždraudė salėje dalin- 

|ti “Aido” choro 'apskelbi- 
; mus. Tai yra labai negra- 
; žus tokių “cenzorių” Tasiel- 
i girnas.

Bedalis Vaclovas.

Pirmas Rojiškų Linksmy-
Centro gi valdyba j ^ių Vakaras Brooklyne, pa- 

rupesčiu “Aido” 
kuriame dalyvaus 

ra pilnai užsimokėję centrui | Penki chorai: “Aido” maišy- 
ir kurių knygos neperžiūrė- balsų, ‘Aido 
tos.

Tuomet neprigulintieji lo
kalų delegatai atsimetė nuo 
centralinės valdybos pripa- __ ....
žintųjų delegatų ir atlaikė ■ ^a pinkus scenos vaizdelis 
savo seimą skyrium. Po' “MEILĖS PARODIJOS”,
seimui išsirinko savo centra- 
lišką valdybą.

Ir vienoj ir kitoj pusėj bu- (October)^ 1914 m 
vo veik lygus delegatų skai-!^ame Name, 101-103 Grand 

Brooklyniškis atsto-’St., Brooklyn, N..Y..
'' ' , kad vietinė

i tų balsų, “Aido” moterų, 
“Gimnastikos Kliubo” vyrų, 
“Sietynas” iš Newark, N. J. 
ir Latvių kvartetas iš New
ark, N.J. Taipgi bus persta-

Šis iškilmingasai vakaras 
atsibus subatoj, 24 d. Spalio 

., Tautiš-

čius. 1_____ j___________  . . . . - -

vas P. Mačys ir kiti lietuviai1 Pasitikime, 
delegatai ėjo išvien su kitų publika skaitlingai atsilan- 
lokalų atstovais prieš 
rą.

kad ir vienoj ir kitoj 
yra klaidų ir reikia 
lietuviams kriaučiams elgtis 
koatsargiausia.

Abidvi dalįs rokuoja save 
legališkomis. Abidvi dalįs 
paduos skundus į būsiantį 
suvažiavimą Amerikos Dar
bo Federacijos, kuris atsibus 
Philadelphijoj. Tenais, ma
žu, galima bus 
susitaikymo.

cent- kys ant taip iškilmingo va- 
i karo, o ir “Aido” chorui at

sako, jausdama, kuris vietinius 
—p! lietuvius linksmina visokiuo

se organizacijų parengtuo
se vakaruose. Taipgi pasi
tikime, kad atsilankiusioji 
publika jausis, kaip rojaus 
linksmybių apsupta, ir bus 
užganėdinta.

Pradžia lygiai 8 vai. vaka
re. Įžanga y patai tik 25c.

Kviečia “Aido”'<ihoro 
Valdyba.

pusėj 
dabar

as P. Mačys sako, 
miai buvo rengtasi

štai turi paro- 
Mūsų skyriai 

o iš visu atžvil- 
lėto pinigų vel- 
* gera tvarka, 
labai-labai žiū- 

sų lietuviški sky
li tė tu ’. t-

Laiškas j “L.” Redakciją.
Man labai gaila, kad “Ai- 

diečių” parengtas balius ir 
programa kaip tik supuola 
su diena, kurioj rengiama 
So. Brooklyno draugų vaka
rėlis. Nekurie “aidiečiai” 
sako, jog tai darau ant kerš
to. Nieko panašaus, drau
gai! Aš visiškai nežinojau, 
kad ir “aidiečiai” rengia va
karą tą pačią dieną. Aš tik 
tuomet apie tai sužinojau, 
kada jau užkvietimai buvo

noras savo susi
rinkime, laikytame 16 d. spa-, 
lio, 1911, išreiškė neužsiga-; išsiuntinėti, 
nėdinimą ponios Viskoškie-I Aš visuomet gerbiau

do” chorą iir nieko* prieš jį 
neturėjau.

Aš tikiu, 
diečiams” 
skriaudos, 
riausio pasisekimo, meMžiu 
atleist, jeigu randate kaltu.

Su tikra pagarba
A. Žaliauskas.

I

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

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

UŽDYK4 PRADĖS EGZ A MINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nedėliomis, l'tarnmkuiR ir Petnyčiomis.

DR. J, C. BROWN yra baigęs vieną iŠ geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymėjimą moksle. Jo*ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda didžiausią lydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogaus kūnas, užtai ir lengva 
atrasti, kur'yxa įsisėdus liga. Neturint gi tc«? mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima sužinoti, 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS I'ŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKASŽSISENĖJUS1AS IR NERVIŠKAS

Ligas Piko, Plaučiu, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No
sies ir Gerklė.®, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome 

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAVfvJIO SUGEDAMUS, REL1MATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdaug vietos 
užimtų čia išdėstyti, su geriausiomis pasekmėmis.

Aš nedarau ilgui tyrinėjimų, tfad surastu kokia liga jūs sergate, bet tuojaus ją permatau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti, iilgij metui mano praktika ir stebuklingos maiinos.

Nesiduokite savT*1 bereikalingai'pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima išgydyti su vaistam,, ar ne. AU išgydžiaa daugelį* ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo-jau atsisaką gydyti su vaistais ir sakė,- kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kai/ reikia eiti į iigonbutį. kur galimi tikėtis pagelbos.

ATMINKITE, JOG. A£ IŠGYDAU SUNKI A ILSIAS LIGAS’ SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išg;?do ant visados. Aa negydam per laiškus, mes to negalima atlikti, 

todėl neleiskite dykai laiko'nešinėdami man laišku*. Pirmiamsia reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimus ligoniams 
DYK AI Nedėliomis, UtarninUaiw ir Petnyčiomis.

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

OFFISO VALANDKJS: NEDELIOWIS:
Nuo 9 vai. ryto iki 12* vai. pietų. Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piet.
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakarui.

vo būsiaman knygynam 
Greitai ir daugiau bus par
traukta.

Kliubui labai gražiai pasi
veda. Kliubietis.

Pranešimas.
Tuojaus išeis iš spaudos 

knyga “Raudonas, juokas”. 
Galite atsiųsti užsakymus. 
Kaina 35c. “Laisvė”',. 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y.

Draugiška vakariene.
So.. Brooklyne keliatas. 

draugų rengia draugišką! 
vakarėlį, kuris atsibus-suba-J

low svetainėje aut Thirdi 
Ave. po num. 736.

Įžanga $1.25, niKirgiwms 
!— 50c. Užkandis ir gėrymai 
dovanaii.. Dalyvaus kvies
tieji arba tie, kurie bus per
statyti; per draugtzs.

nes pasielgimu. Visiems 
brooklyniečiams yra žino
ma, kad ant 24 d. spalio “Ai
do” choras rengia teatrą su 
dainomis ir balių. Bet štai 
kasžin iš kur atvažiavusi po
nia Viskoškienė sumanė 
“Aido” chorui užkenkti, su
rengdama tame pačiame lai
ke koncertą. Toks Ponios 
Viskoškienės pasielgimas 
yra priešingas tai tvarkai, 
kurią išdirbo Draugijų Są
junga Didžiam jam New 
Yorke.

Nepaisant to, męs pasiti
kim, kad gerbiamoji Brook
lyno publika 24 d. spalio (at
einančio] subatoj), 8 vai. va
kare kuoskaitlingiausia at
silankys ant “Aido” choro, Brooklyne. Gimnastų cho- 
teatro ir baliaus į Tautišką! ras susitvėrė 29 gruodžio, 

1912 ir iki šiam laikui rūpes
tingai lavinas.

Choro vedėjas
Leonas Ereminas.

Namą, o “Aido” choras iš sa
vo pusės ateityje pasistengs 
Brooklyno visuomenei pa
tarnauti kiekviename reika
le.

“Aido” choro valdyba: 
Pirm. F. F. Sveti kas, 
Sek r. K. Čiuberkis.

Teisingiausia ir geriausia 
Ihtuviška,

SutaitffiUM receptus su didžiausia 
atydij. mžiūrint, ar tie receptai. 
Lietuko® ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatine li«tu.viška aptieka 
Bostone’ ir Ma3«Hflhiis<-tts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tšk pa
saulyj1 yra vartajaana®. Galit reika
laut per laiškus, O' aš prisiusią per 
express;.

K. ŠIDLAUSKAS
A priskiri u s ir Savininkas

226 Broadway.* kamp. C St<nset 
SOUTH BOSTim. MASS..

Telephone So.Boston 21014 ir SlEfWJ

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgti s, talp-jmt 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti .

SPECIJAL1ŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO Nt.W YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

'b7^’GUFAF ONAS 
Su 12 Lietuviškų dainų, vertes $45.00, 
Atiduodame tik už ....................8)1 9-/50

Tą sratafoną ^varant uojam e ant 10 metų.

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

Toks pat Armonikas 
21 plieniniu klapanų, 12 busy 

Vertes $25.00, tik už $14.25

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikališką instru
mentą, kokį jus tik norėsite.

Męs užlaikome specijallškai 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.

*^A*,*t—*^l/'***,,,**/lAM*w**tA'

Išgydau Vyrus Greitai

kad visgi ‘*ai- 
nebus didelės 
Velydamas ge-

liaukoms ban kruti j ant
Labai tankiai girdėsi, jbg 

?bankus subankrūtija ir nu
neša žmonių sutampytais ceKir
tus, kuriuos žmonės p^r su>- 
kų vargą ir triūsą sudedi jo..

Vienas ir geriausias ir ait- 
sakcmiiausias būdas Taupini- 
nio, — įd’čti f tikra nuo
savybę (Real Iįstate)’,, o ten 
nei vagis pavogs, nei suban- 
krūtys, o- verte tikros nuosa
vybės vis auga augštyn.. Męs; 
parduodam lotus nuo $2501 
iki $500; ant Ungvųi išm/)kes
čių, geiuj, apgyventoj vietoj'

KOMITETAS,.
iPYerii'dentas K, Gugis. i
! Chicagpu Oil.
Vii.ie-Prezid'mt.'AS 1) V, . K.. Račkį -.uud.os 1

80.7 W. BOth St., btew York, N,.. Y.
V irtff.-L*rez i duotas. 2) S-> Mankus 

Cox; )2th &, Vine Sts., 
Philadelphia.,, P’a.

.Siiiūiešinuj Sekretorių t) M.M.Iii/te- !
Herman, 140 bL.lftth St., i

New York, N... Y. 1
ISiAimešimų Sekretorius. 2)J.Nev:a.ekAs.

183 Roebling St., Brooklyn, N.. Y-.į 
įFVaans^ Sekretorius 1-) T. L. I )i -n/kriAs.y 

101 • (& Alain- -JL., Danvi'le., UI.! 
:F!,nansNĮ Sekr. 2) J. Stasiulevičius., 

1815- E. Moyąmej.sing Avė.
BhrtladelpJ'.ih.. Pa.

• I šilininkas V) K.. Šidlauskas
225 W. Broadway.;, So..Bostor?u M/ass. 

Iždinb’ikas 2) T. .1 krikštys,
13 MBl St., Pittstau. Pa. 

Alisos. Globėjai; M..Če.sua, 56 Market 
St.,. Brighton, Masu: J. Gegužis. 28 
W.. Rroadway, So.. Boston, Mass.; JI. 
Gerd&uskas, New 'Britain, Conjn.

i Pinigus siunčiant čekiais arba M. 
(>0.,. reikia, išrašyti ’-ardu LiAb.u-anian

i Visus pinigus mikia siųsti vardu 
kasicciaus per Finansų Raštininkų - 
'1'. M1.. Dundulį,. 1t)4! Main SI., DanvilJ.:,.i 
U k, kims bus po» kaucija i

Lietuviu Gimnastu Kliu- 
bo choras po vakaeijų vėl 
pradėjo mokintis. Lekcijos 
atsibūna kiekviena utarnin- 
ko vakarą, Gimnastu Kliubo 
svetainėj, po num. 375 So. 
1st St., B rook! y ne. Tad 
kviečiu jaunus vaikinus pri
sidėti prie šio choro, nes tai 

į yra vienintelis vyrų choras

ma už 5 census iš visur prf- 
jvažiuoti, kur prekė neužilgo 
(dubel-tavai pakils.

B vadavo jam dviejų famiTi- 
jų namus su 50 pėdų pločio ir 
100 pėdų ilgio Botu, kaštuoja 
$3,500. Priimame mažą su
mų ant sykio, o likusius kaip 
raudomis ats’/mokesit. Taip- 
,gi parduodu gatavus namus 
visose apgyventose vietose 
nuo $3,200 ir augštyn.

Pėtnyčioje, 23 d. spalio, L. 
S.S. 19 kuopa rengia prakal
bas, kurios atsibus Tautiška
me Name. Kalbės L. Prū- 
seika ir kiti. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Kalbėtojai aiš
kins apie karę ir Lietuvos 
dabartinį padėjimą, 
malonėkite atsilankyti, 
išgirsite daug naujienų, y- 
patingai iš Lietuvos.

VAPICnfF] P Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 
’ ■*>*'*VVzVIŪLlu. operacijos, arba apvyniojimų;. skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
ODOCTT Ą TITK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1IWO1/11111m* tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitfmus, 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 IC Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, ištarimai, va- M 1 1 ilulM. rjo spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arb » kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje, viduryje ar 
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 galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių bledingų vaistų’luojaus klats- 
•kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI;
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogt s įtek
mes pirtnesnio nualinimo irbesotu- 
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- 1

1 visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
C \I AP |||\ I Naujos ir senos, bjaurios ir įsisenėję,kaip> 1 v/m LilkJVzM. tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini-
CT mosi, Skausmas ir Deginimą®, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti- 
I nimai; visuose trijuose laipsniu >se išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
f slaptybėje.
i* S I CT'l J 12 A ,s*fy4au pas tuoe, kuriuos daktarai jau buvo ataiaake išgydyti. Gy-3 m x c dau be jokiu operacijų, skauumu ir neatitraukiame nuo bisnfo.ą 1 uojatiB duodame I alenfirvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kariu negalima. Mano srydty- 
| mo ūdas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atneša geras. 1 pasekmes. Gydau Ausu, Galvos. Širdies* Gerkles, Plaučiu. Kratinės, Pečiu. Kepenų, Pilvo, 
v Žarna, Inkstu, Šlapinimosi organu, Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir viaas kitas l.gaa, 
g* Aš netikiu j gydymą laiškais, todėl neklauskite manąs patarimu. Kurie gyvenate toltaus 

atvažiuokite pas man-, ant vienos dienos,o aš jums tikrą teisybe pasakysiu, ar‘galiu išgydyt.

HR RVRMF 208 W. 42nd St., arti Broadway J new YORK CITY, N. Y.

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
i pamokina kaip, ir kur nuo visokių ligų gerai 

išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
•tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių Ii* 
gų apsisaugoti.

KNYGOJ, "KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
Ey.tišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdžs- 
ižnėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
•tyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
hr kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašytii bot 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 užsise n ėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi lickarstas, 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 pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 ii 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnb*' 
ke ir jpėtnyčio j vakare nuo 6 iki 8.Dn. Alex. O’Malley

(Specialistas)

RUPTUROS
Taigi, susipraskit ir per- IŠGYDAU greit,atsakančiai 

stokit mokėt randas kitiems, 
o pradėkite mokėti už savo! 
stubas toj vietoj, o po kelių; 
metų turėsit savo nuosaviūs 
namus.

Nepraleiskit progos ir at
sišaukit po žemiaus padėtu 
adresu:

K. LABANAS
239 S. 4th St., Brooklyn,N.Y.

17 d. spalio McCadin Hali 
atsibuvo teatras ir balius 
Karalienės Aniuolų parap. 
choro. Pirmiausia buvo su
lošta drama “Sugrįžo”. Pat
sai veikalas yra nei šis nei 
tas, o lošimas dar menkes
nis. Ir jeigu ne dainos, tai

• stačiai publikai reikėtų bėg
ti nuo tokio lošimo. Bet dai- ... _
nos viską papuose. O tą at- gia 25 d. sausio M. Skučo 
liko p. Kvedaro choras ge- svetainėje, 146 Morris. St.,

Gražiai sudainavo solo dideles prakalbas. Pradžia

JOSEPH

SCHNEIDER
Todėl

nes

Lietuvių Moterų Draugi
ja “Birutė” Jersey City ren-

rai.
M. Kamarauskiutė ir A. 
Kanceriutė.

IŠ lošėjų tik vienas But
kus, senis, veik tikrai savo

2 vai. Meldžiama visų atsi
lankyti.

____________ \

__ r____ ___ ___ Lietuvių Gimnastų Kliu- 
užduotį atliko. Visi kiti ne- bas jau įgijo dalį knygų sa-

Seniems draugams ir pažį
stamiems pranešu, kad Jo
seph Schneider, atidariau 
kostumierišką kriaučių sto
rą po num. 236 Grand St., 
netoli Driggs Ave. Neuž
mirškite atsilankyti nas se
ną pažįstamą. Dabar lai
kas užsisakyti rudeninius 
siutus, nes padarom už pigią 
kainą. Siutus darome už 
$15.00 cistų vilnų.

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

i VISADOS.
Gąlutinab išgydymas rupturos (pa

trūkimo) abiejų lyčių, - nežiūrint, kaip 
ji butų įsisenejus, gvarantuojama be 
darymo operacijos.

Dr. 0‘Malley gydymo metodą yra 
liuosa nuo pavojaus. Nėra čia jokių 
pjaustymų, skausmų, operacijų. Ne- 
reik sugaiši nuo darbo. Kada pagy
dytas, jokių diržų arba juostų neveik.

Užganėdinimij. gvarantuojam. Dau
gybes turime padėkavonių nuo išgy
dytų žmonių . Suvirš 500 ligonių pra
eitais metais tapo išgydyti.

Pareika'auk mano iliustruotas kny
gutės apie patrūkima, kurių aš pa

isiusiu visiems atsišaukusiems, kurie 
prisius už 2c, stempą persiuntimui.

Kalbama ir rašoma lietuviškai ir 
lenkiškai .

DR. ALEX. O’MALLEY
OFISAS 158 SO. WASHINGTON ST.

WILKES BARRE, PA.

APTIBKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačią:
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.

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.

F. AI).
RICHTER

& CO.
74—80

Washington 
St.,

New York.N. Y. 1

EXPELLER
/ Drūti muskulai neatneša naudos, 
A jei Jus Romatizmas kankina. Su
i PAIN EXPELERIU

jei drūčiai suboršti atneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį

F. Ad. Richter & Co.
PEARL BT..

Temikit auiAnkero
ženklo a.psaugoimo

MOKYKIMĖS ANGLIŠKOS KALBOS
Męs užlaikome geriausius mokintojus su tobuliausia metodą, ir nė

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

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

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA
(Tris kartus į savaitę), taipgi kiekvieną dieną. 

•MOKESTIS: $5.00 už 10 savaičių, $12.00 už 6 mėnesius, $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

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

Telephone 4879 Bushwick.
DR. M. MENDALIS.

Spccijalistas Moterų Ligų 
106 Howard Ave., Kampas 

Halse^ St.
BROOKLYN, N. Y.

REIKALAUJU VAIKŲ.

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

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

Tel. Greenpoint 2017.

DR. F. MATULAITIS
Priima ligonius 

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

Brooklyn, N. Y.

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 St.,Brooklyu,N.Y

Tarpe Kanazijos ir Brom- 
villės.

:.«r 
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