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Przemyslas gerai laikosi, su tokiais razbaininkais.
Užtat, austrams nepasisekė -------------

likta diena, kaip tęsiasi Len
kijoj, dar neprivedė prie 
aiškių pasekmių. Mūšiai ei
na trijose vietose — tarpe Karpatų kalnuose, kur ke-i 
Krakovo ir Čenstachavos, I liose vietose jie tapo at- 
netoli Lodziaus ir Plocko 
gubernijoj. Vokiečiai jau 
vėl buvo priėję visai netoli 
nuo Varšavos. Jau vienas 
vokiečių Zeppelinas vėl buvo 
metęs bombų ant Varšavos, 
bet, matomai, rusai ima vi r- 
Sų.

25 d. lapkr. Petrograde 
huvo išleistas sekantis ofici- 
ališkas pranešimas: “mūšys 
ties Lodzium tebesitęsia. 
Viename punkte rusų kava
lerija atakavo dalį pasitrau
kiančios vokiečių artilerijos. 
Vokiečiai daug nukentėjo ir 
mums kliuvo sunkių kanuo- 
lių.

Tarpe Čenstachavos ir 
Krakovo mūšys plėtojasi dėl 
mūsų pasekmingai. Męs pa
ėmėm 6,000 belaisvių ir prie
šų kontra-atakos tapo at- 

- muštos”.
Iš vokiečių pusės Veik nė

ra jokių pranešimų, Tiek 
tiktai sakoma, jog jų buvo 
manyta lengviau ir anks
čiau laimėti, o dabar mūšiai 
nusitęsia ir pasekmės nėra 
žinomos.

Vokiečių armija tarpe Vy
slos ir Vartos susideda net iš 
puses milijono kareivių. Vo
kiečių pajiegos dabar yra A. ? _ T# _ _• * 1 • r •

Ireiviai turi tikras muštynes dijoj kils sumišimai ir revo- 
i.Įliucija, bet tie visi pranaša-

stumti juos viršyjančiomis 
rusų spėkomis.

PORTUGALIJA KARIAUS
Iš Lisabono praneša, jog 

Portugalijos kongresas nu
balsavo, kad toji respublika 
turi padėti trijulei Sandorai 
— Anglijai, Francijai ir Ru
sijai.

Karės ministeris apskelbė 
dalies kariumenės mobiliza
ciją.

Portugalija turi gatavų 
30,000 kareivių, Mobilizaci
ja padidins tą skaičių iki 
100,000. Antroji mobilizaci
ja gali pakelti kariumenės 
skaičių iki 245,000.

Portugalija turi 5 kreize- 
rius ir kelis povandeninius 
laivus.

Taip, galimas daiktas, kad 
n auj ar valstybe *tuoj prisidės 
prie karės.

Jūros musys.
Rymas 25 d. lapkričio.— 

Apie jūros mūšį pranešama 
iš tikrų šaltinių. Jisai įvyko 
netoli Spoleto — stambaus 
Austrijos uosto ant Adria- 
tiškų jūrių.

vimai kol kas neišsipildė.
Jau penki Indijos kuni

gaikščiai kovoja Britanijos 
kariumenė j e. Jie sako, kad 
šimtai tūkstančiii indusų 
stos karėn, jeigu tik Angli
jos karalius pašauks juos 
prie ginklo.

kaip tai Kuršo, Kauno, Su
valkų, Plocko, Lomžos, Pet- 
rakavo, Kališiaus, Varšavos 
ir 1.1.

Veik visuose miestuose vo
kiški gatvių vardai tano pa
keisti rusiškais,

Vilniuje, ant stacijos, su
laikyta 20 gimnazistų, kūne 
iš gilumos Rusijos bėgo ka- 

pėn, 
i „

gaspadinės, jeigu ne Siberi- 
jos sviestas.

Tiktai ką perėjo per Pana
mos kanalą pirmasai Siberi- 
jos laivas, kuris gabena an
glams sviesto.

Siberija, kaip žinoma, yra 
šalis, kuri gamina daugiau
sia sviesto.

nėsiu buvo Vera Cruz, ap 
leido jau tą miestą. 4

Austrijos pranešimas.
Austrijos pranešimas apie 

mūšius Lenkijoj skelbia, jog 
jai sekasi. Austrijos kariu- 
menė užėmė Wolbrom.

Jeigu prie to pridėti dar 
į v o kiečių pranešimą iš Čens- 
! lachavos, tai, tuo tarpu, teu- 
! tonams sekasi vidutiniai.

Rusijai ir Vokietijai pri- 
prie būna vis naujų ir naujų ka- 
--- • reiviu.
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Anglai paęadino vokiškų b y m t' kuri ](,t 
orlaivių fabriką. -njorfebti volaeči ii ’Anglu orldiVininkąį W oSnizuoja.na šau-

Dvi

Mexikoje.

j

Arine-

16 milijonai nuostolių.

NORWOODO LIETUVIŲ TAUTIsKAS N \MAS.

Kiek žuvo ir sužeista vokie-

kadtaip-pat patvirtina, 
skurdas yra didžiausias.

Nenori mokėt skolų.
Viena vokiška firma Ham

burge kreipėsi į francūzų 
firmų mieste Vevy ir papra
šė, kad ši sugražintų jai sko

1 i ų kl i ubą i. K a d ge ri au gal i- 
nia būtų susitvarkyti, kiek
vienas miestas dar padalin
tas i dalis.

Duonos kaina baisiai pakilo.
Varšuvoj baisiai pakilo 

duonos kaina. Ties duonke- 
pykloms nuolat stovi minios

Anzeiger” oficiališkai pra- karingų virtuvių. Ispanijos 
nešama, i o? paskalos, bukpp Amerikos ambasadoriai
tarne vokiečiu generolu, ir 
austrų štabo kilo nosį] tiki
mai — m tuščias išmislas, 
neturįs jokio pamato. Razbaininkai.

Bel <d i oi nrivisn daug raz- 
bnim’nku, kurie plėšia,užmu- 
šinėia, susidarę i tam tikras 
gaujas. Ypač daug tokių

Prz°mvslas laikosi.
Austrai nranaŠa. iog jiems 

vėl pasisekė užduoti smūgį

Rusai praneša, kad mūšy
je ties upe Bružą trįs vokie
čių pulkai tapo visiškai su
mušti.

biausia rūpės, kad apsaugo
jus nuo pavojaus moteris ir 

• vaikus. Moterįs ir vaikai 
bus išgabenti į saugesnes 

i vietas. Taip-pat manoma iš-

Rusijoj.
Rusijoj eina labai smarki 

agitacija prieš viską, kas vo
kiška. _______________ ____ _

Revelio miesto vardas iš; žmonftį“ Duonos kaina pa-

Vokiečiai užgina rusų laimė
jimus.

Berlynas, 25 d. lapkričio. 
—Rusų kontra-užpuolimas 
nepavyko. Tokį pranešimą 
padarė Vokietijos kariškas 
ofisas.

, Rytų Prūsuose mūsų ka
riumenė atmušė visas rusų 
atakas. Rusų kontra-užpuo
limas linkui Lovičiaus, Stry- 
kovo ir Brzezlny nepavyko. 
Taip-pat nepavyko rusų ata
kos Čenstachave.

Bombos ant Varšavos.
Vokiečių orlaivis vėl mėtė 

bombų ant Varšavos. Šiuo 
žygiu viena bomba sprogo 
fronte Amerikos konsulato. 
Iš Amerikos žmonių niekas 
nenukentėjo, bet keli lenkai 
praeiviai tapo užmušti.

Prancūzai jau netoli Metzo.
Paryžius, 25 d. lapkričio. 

Prancūzai randasi jau visai 
netoli Vokietijos drūtvietės 
Metz, Alzas-Lotaringijoj.
Tokis yra oficijališkas pra

nešimas francūzų valdžios. 
Prancūzams iki Metzui lie
kasi eiti 10 mylių.

Karė Morokoje.
Morokoje (Afrikoj) prieš 

francūzus sukilo vietinės 
tauteles. 23 francūzų afi- 
jieriai ir 600 kareivių už
mušta.

čių užpuolimo.
Anglijos piliečiai ne juo

kais pradėjo rengties į 
vokiečiu užpludimo. Pieti-

Kaip vokiečiai iš Suvalkijos 
išvyti?

“Šaltinis” pasakoja, kaip 
vokiečiai tapo iš Suvalkijos 
išvyti.

Štai, pluoštelis žinių.
Ties Vilkaviškiu, Suv.gub., 

nigs. 19 d., taip-pat lietui 
kaip iš viedro pilant, vokie
čiai tapo iš apkasimų iš
mušti ir iš mūsų žemės iš
trinti. Bėgdami, vokiečiai 
visus pūkeliui tiltus suardė, 
o pačiame Vilkaviškije visus 
valdžios įstaigų triobėsius, 
su dinamitu iškeldami į orą, 
išardė. ■ ■. į’CJT0' -1 s

Ties brūški tiurkais mū
šiai tęsėsi kel i a tą dienų. Ru
su kariumenės frontas už
ėmė ilgyje 25 viorstus. 
dieni vokiečiai beprotiškai 

Trečia die
ną vokiečių užpuolimai ap- 
silpnėjo. Pasirodė, jog dvi 
jų divizijos buvo galutinai 
sumuštos. Druskininkai’ 
skaudžiai nukentėjo; didės-' 
nė miestelio dalis išdegusi.

Ties Merkine (Merečium) 
vokiečiams slapta pasisekė 
perkelti per Nemuną visą 
są savo batalijoną. Rusų 
kariumenė tai patėmijusi, jų 
veržimosi tolyn sulaikė; mū
šyje užmušta ir sužeista virš 
6,000 vokiečiu.

Suvalkų gubernijon buvo 
įsiveržę 3 vokiečių korpusai 
(maž - daug apie 300,000 ka
reivių).

Seinai, Su v. ęub., nors ten 
buvo visas vokiečių štabas, 
liko sveiki. Vokiečiai ėmė iš 
gyventojų ką tik norėjo.Kas 
priešinsis, tą žadėjo nušauti. 
Komendantas buvo suėmęs 
vyskupą^ bet pasiskundus 
vienam generolui—vyskū- 

|pas tapo paleistas. J Seinus 
I vokiečiai kaip atėjo, taip ir 
išėjo be jokio mūšio.

Beržininkų pusę miestelio 
vokiečiai bebėgdami iš Lie
tuvos patrankoms šaudyda
mi išdegina

Užmušė daug moterų ir 
vaikų Liepojoj.

Kuomet vokiečių laivynas 
trečiu kartu bombardavo 
Liepoją, tai kulkos krito ant 
tirštai apgyventų gatvių.Ke- 
lios dešimtįs moterų ir vaikų j 
tapo užmušta.

ša,kad austrų kariumenė,ku
ri per upę Kolubara perėjo 

toliuose susitvėrė apsaugos Serbijon, vejama atgal Ser- 
komitetai, kuriems užvis la-jh^i paėmė 500 austrų nelais- ,v-n

Tarpe Lazarevič ir Mioni- 
ca tęsiasi mūšiai.

jau civiliški žmonės.
Visuose miestuose ir mies-

Bulgarai svajoja apie Make
doniją.

Sofija. 2 5d. lapkr.—Laike 
parlaiajfato pdsėdžio pakilo 
balsaiJKad ir Bulgarija ture-* 
tų nesfiausti, o pasiiijiti kas 
negerai padėta. . <

Dauge’is bulgarų nori at
gauti Makedoniją.

Dalis Austrijos kariume-
Ko caras nori? nes jau stovi ties Bulgarijos

Žinomas rusų diplomatas rubežium. Bijomasi, kad ta
Ryme, kalbėdamas apie da-! kariumenė, perėjusi per Bul- veržėsi pirmyn, 
bartinę situaciją karėje, pa- gariją. nesusi jungtų su tur- 
sakė, ko Rusija norėsianti, kais.
jeigu karė bus išlaimėta. |

Rusija norėsianti Galici
jos, kuri jau kaip ir randasi 
rusų rankose. Paėmus Gali
ciją, Rusija suvienysianti 
daiktan lenkus ir duosianti 
Lenkijai autonomiją.

Rusija norėtų gauti dar ir 
Rytų Prūsus, net iki pačiai 
Vyslai. Užėmimas tos šalies 
Rusijai yra reikalingas iš, 
strategiško atžvilgio.

Kaip matyt, tai e<-;ras turi 
puikų apetitą.

Turkai elgiasi aštriai.
Visi rusai, francūzai ir an

glai, kurie šiuomi laiku ran
dasi Turkijoj, nepaleidžiami 
iš ten. Kad kaip, tai dar juos, 
veikiausia, ir sušaudys. Pa
leido liktai moteris.

deda vis smarkiau veikti.
Anglų orlaiviai atlėkė virš 

Friedrichshaveno, šalę Kon
stanco ežero, kur randasi 
Zeppelinų fabriką.

Anglai metė gana daug 
bombų. Zeppelino fabriką 
žymiai pagadinta.

Būrų sukilėliai sumušti.
Iš Pre to rijos (Pietinė Af

rika) pra&ešama, jog sukilę- 
Ii ai po vadovyste generolo 
De Wet visiškai liko sumuš
ti. Pats gi jų vadas De Wet 
ką tik nepakliuvo lojališkai 

' kariumenei.

Sako, generolai Liebert 
ir Tanevič nepaimti.

Vokiečių štabas užgina 
rusu pranešimą, būk du vo
kiečių crenerolu — Liebert ir 
Tanevič — yra paimti.

Juodu yra prie kariume- 
nė« ir niekas jų nelaisvėn ne
paėmė.

Berlyno dienraštv “Lokol-

Vokiečiai Belgijoj.
Vokiečiai, kurie taip žvė

riškai pasielgė su Belgijos 
žmonėmis, atsisako suteikti 
jiems pašelpą maistu.

Amerikos komisija, kuri 
rūpinasi Belgijos vargšų šel
pimu, praneša, kad vokiečių 
administracija pirštu nepa
judina, idant suteikus bel
gams pagelbos.

Miestiečiai iš Malines, 
Tierre, Willbroech, Boom, 
Torhogen, St. Nicholas ir 
Duffel kreipėsi į Antwerpe- 
no gubernatorių, melsdami 
pagelbos, bet pagelbos jiems 
nebuvo suteikta.

Į Limbourgo ir Luxembur- 
go provincijos, kurios rube- 
Žiuojasi su Vokietija, atkar- 
totinai meldė pavelyti jiems 
pirkti maisto Vokietijoj, bet 
jiems to nenavelyta.

Vokiečiai buvo , paleidę 
gandą, kad Belgijoj žmonės 
badu nemiršta, todėl ir pa
gelbos nereikia. Bet tai yra 
melas. Pusantro milijono 
žmonių gauna zupės iš lab-

lako, sumušė turkus 
nijoj.

Petrograd, 25 d. lapkričio. 
—Netoli Čurok upės kova 
tarpe rusų ir turkų pakilo 
nepaprastu smarkumu.

Netoli Erzerumo rusai at
mušė turkus visoje linijoje. 
Turkai traukiasi atgal.

Nors šitas rusų praneši
mas ir reiškia laimėjimą,bet 
jisai tuomi pačiu laiku jau ir 
parodo, kad turkai įėję į Ru
siją ir mūšiai eina ne Turki
joj, bet Rusijoj.

Mūšiai Persijoje.
Pasirodo, kad Turkijos 

kariumenės jau esama ir 
Persijoj, štai, Persijos pro
vincijoj Azarbeidžiane buvo 
jau musys tarpe rusų ir tur-

Tame mūšyje rusai paėmė 
gana daug turkų artilerijos.

Italija rūpinasi apie karę.
Rymas, 26 d. lapkričio.— 

Parlamentas paskvrė laivy
no ministeriui $40,000,000 
dėl apmokėjimo rezervo afi- 
cieriams, kurie pašaukti prie 
vėliavos.

Kaizerio paliepimas.
Ir vėl vokiečiai kuosmar- 

kiausia atakavo francūzus ir 
anglus. Vokiečiai būtinai 
nori prasimušti pro La Bas- 
see.

Mūšys jau 48 valandos, 
kaip tęsiasi. Vokiečiai gavo 
daug šviežios pagelbos ir 
daug naujų kanuolių.

Kaizens būtinai paliepęs 
prasimušti ir 10 d. gruodžio 
pasiekti Francijos uostą Ca
lais.

Pranašauja apgulimą Pary
žiaus.

Paryžius, 23 dJapkričio.— 
Pulkininkas Russet, milita- 
riškas kritikas, vienam fran- 
cūziškam laikraštyj išdėsto, 
jog galimas daiktas, kad vo
kiečiai mėgins antim kartu 
užpulti ant Paryžiaus, jeigu 
jie nebus sumušti iki pavasa
riui.

ti revoliucijos.
Konstitucijonalistai aplei

do Mexico City. Carranza 
išsikraustė į Vera Cruz. To
nais bus jo nauja sostapilė.

Į Mexico City jau įėjo ge
nerolas Zapata su savo ka
reiviais. Zapatą paprastai 
vadina razbaininkų, bet 
pirmeiviškėsni žmonės už jį 
užsistoja, sakydami, kad tai
esąs didelis žmonių draugas J

Žapatistai įėjo miestan ra- Iškilus karei. Suvienytų Val
mini. Nekurie laukė plėši- stijų įeigos labai sumažėjo,, 
mų, bet plėšimų nebuvo. -nors nuo to nelabai kas dar

Laukiama, jog ir Villa nukentėjo. Nuo muitų šįmet 
greitai pribus į Mexico City, j negauta $42,000,000 ir vidu-

Suvienytų Valstijų kariu-1 riaių įeigų $4,000,000. Išviso 
menė, kuri nuo gegužės mė-1 nuostolių $46,000,000.

Anglijos ir Francijos amba
sados išardytos.

Konstantinopoly (Turki
joj) minia užpuolė ant Ang
lijos ir Francijos ambasadų 
ir viską išardė.

Svetimtaučiai, kurie gy
vena Turkijoj, yra išsigan
dę. Daugelis jų jau nuken
tėjo.

Francūzų firma atrašė se
kantį laišką:

“Atsakydami į jūsų laišką, 
męs pranešam, kad atsisa
kom mokėti jums dėlei se
kančių priežasčių:

1) Męs nieko bendro ne
turime su kešeniais vokiškų 
razbaininkų.

2) Męs turime f rankų,bet 
ne markių.

3) Męs nemokėsim,kol ne
pasibaigs karė.

4) Dabartiniu gi laiku ga
lite mirti ar pastipti—mums 
visviena”.

O adresas padėtas tokis: 
“firmai X. X. Hamburge. 
Žemėn Hunnų”.

Paskutinis vokiečių pra
nešimas sako, kad užmuštų, 
sužeistų ir be žinios dingu
sių kareivių ir, afičierių 
skaičius jau siekia 601,438.
Sako, Indiin de<ra natrijotiš- 

ka liensna.
Indija—ta A^ios šalis.yra 

didžiausia Anglijos kolioni-

rodė nerdaug vokišku, tai 
pavadino jį Kolvvan. Petro- 
crade uždarė visus vokiškus 
laikraščius. Vokiečiu pa
valdiniams manoma uždrau
sti ipvti nuosavybes visose 
parubežinėse gubernijose,

kilo išdalies todėl, kad tur
tingesni varšaviečiai norėjo 
kuodaušiaušia turėti duonos 
dėl “zoposto”.

S?berijos sviestas.
Kasžin ką darytų Anglijos tuviai.

Naujai pastatytas Norwoodo, Mass., lietuvių tau
tiškas namas, kurio įkurtuvės atsibuvo Thanksgiving 
dienoje prie skaitlingiausios publikos suplaukimo.

Norwoode gyvena daug-maž 800 lietuvių, bet ne visi 
jie prisidėjo prie savo svetainės pastatymo. Namą pasta
tė pirmeiviški žmonės, susispietę {.Labdarystės Draugi
ja. Juodoji partija,. Rymo agentai ir jų uodegos viso
kiais būdais stengėsi užkent tam prakilniam darbui ir to
kiu savo pasibjaurėtinu darbu susilaukė amžinos gėdos.

Norwoodiečiai parodė,ką gali padaryt sauja atsida
vusiu idėjai žmonių.

Norwoodiečių pavyzdį turėtų sekti ir kitų miestų He*



Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Prie Wine vara’tuose ir ^rvu žodžiu agitavo augšto laipsnio: pradinėse Vr • |»nr*; •

^lUS veca prieš valdžią. Šioji gi kon- mokyklose mdkslas privers- IVcip liuli Al UlCuIliĮ
patriotizmas?

Dr. G. P. Shears, žinomas ko ir alaus, bile tik ne ant jų 
ateivystės reikalų žinovas/pečių. U Kuomet vistik mo- 
nurodo, Kad prigimti ameri- Kesčiai nuo įeigų uždedama, 
kiečiai vis labiau darosi ne- tuomet ateina pagelbon “lo- 
veislųs. Jisai nurodo į f ak- jeriai” ir “buky penai” ir da
tą, jog, padėkime, Harvardo Į rodo, kad milijonieriai stam- 
universiteto auklėtiniai, tie bių įeigų neturi.

MOKSLININKAI APIE 
KARĘ IR “NEUE 

ZEIT” ATSA
KYMAS.

Tūlas laikas praslinko, 
kaip serbai suokalbininkai 
nužudė Austrijos sosto įpė- 

i dinį Ferdinandą už tai, kad 
1 pastarasis buvo didelis vo-

tipiški amerikiečiai, vaikų 
veik nebeturi. Panaši ten
dencija žymi tarpe visos A- 
merikos inteligentijos.

Išgelbėtoju Amerikos turi

Jie gudrus ir moka išsi
sukt. ėž

Prieš kelias savaites visas kiečių patriotas.ir slėgė ser- 
būrys Vokietijos moksliniu- bus.

■ * ' A ” * • Patriotų tikslas yra augš-

KL1OŠTORIAI IR KARĖ.
Kas gi nėra girdėjęs apie 

” Ir kas gi
t.-----.-------- 7 . . i nasgniwagui

tapti Elhs Island -— ateivių I klioštorių turtus?
nėra girdėjęs apie nepapras- 

nacijos organizmui klioštorių šykštumą.
sala. Ateiviai suteikia Ame
rikos i 
šviežio kraujo, daugiau gy-l oabar, karės laiku, kada 
vybės ir energiskumo. ; kunigai sako, jog prieš tėvy- 

_—-- ./nes altorių reikia viską pa-
nn«mnnmmi i«!i •...u •• , _____

kų patalpino Amerikos ir
Vokietijos 'laikraščiuose tinti tik savo tautą, o žemin- 
garsų manifestą, parašytą ti kitas tautas, jeigu galima, 
apgynimui Vokietijos impe-1 užkariauti jas, žodžiu sa- 
rianzmo. Tame manifeste kapt, padaryti savo tautą 
buvo griežtai užtvirtinta, 
jog šiame pasaulio tautų - . -
Konflikte visa teisybė vokie- otai yra tokios pat nuomo- 
čių pusėje ir jog vokiškas nes, tai ir Austrijos sosto 
militarizmas yra didžiausias įpėdinis kunyjo gyvenime tą 
apgynėjas vokiečiu kultu-1 idealą, slėgdamos silpnesnes

galingiausia ir garsiausia.
Kadangi visų tautų patri-

Laiškai, prisiunčiami is jįe ^ėlto savo klioštorių 
Lietuvos, darosi vis nuobo- milijonus nenori paliesti, 
dėsni ir vienodesni. Žinių1 pvUSijoj yra baisiai turtingų 
juose labai mažai, arba vis;klioštorių: padekime: Troi- 
tos pačios žinios apie issi- e( . . -
gandimą, ašaras ir tt. ! c.

Užtat dabar ateina iš Lie-.j 
tavos daugiau laikraščiu 1 
Pereitą savaitę atėjo “L. Ž.” 
“Ryg. Nauj.”. “R. Garsas” 
“Šaltinis” ir “Liet. Ūkinin 
kas”.
* Meldžiame skaitytojų siu- klioštoriais.

milijonus nenori paliesti.
Rusijoj yra baisiai turtingų

'cajevskaja lavra, Aleksan
dro - Nevskaja lavra, kurios 
varto milijonais. Nors po
pai nesavais balsais rėkia 
apie karę ir patriotizmą, bet 

,savo turtų neaukauja.
Tas pats ir su katalikų 

Austrijos laik
ai tuos laiškus, kuriuose ragčiai praneša apie nepa- 
yra daugiau naujienų o .ma- pi.ast.j šykštumą augustinie- 
žiau ypajiškų pasveikinimų klioštoriaus Briano mie- 
ir pranešimų. , Tasai klioštorius turįs

—;---------  . • milijonus nuosavybės, dau-
Jcigu galima kaltint vo- ‘p’iausįa įgytus per testamen- 

kiečiu socijaldemokratus,' tų užrašymą. Tuo tarpu, 
kad jie: 'karės reikalams paskyrė...

1) Balsavo reichstage už na _ 16 ligoniu užlaiko! Tai 
kariškus kreditus karei ir viskas.kariškus kreditus karei ir 
tuomi priėmė dalį atsakomy-l 
bes už karę;

2) Neprotestavo viešai ir 
smarkiai prieš barbarišką 
griovimą Belgijos kultūros: 
— tai Franci jos socijalistai 
anaiptol nėra tokiame idea
liškame stovyje, kad jų tak
tiką galima būtų pavadinti 
Teisinga. Į

Padėkime, ir sindikalistas 
Herve su savo broliukais ir 
redakcija “L’Humanite”

Jie sako: “nebus taikos, kol 
nesukriušinsim Prūsijos 
utilitarizmo”. Vadinasi, “lai 
gyvuoja kariškos orgijos ir 
vien y j i i n os su Rusi j a! ”...

KARĖ AMERIKOJ.
Susivienyjusios armijos 

Bedarbių visoje šalyje apgu
lė šapų vartus.

Beveik visiems 
tiemsiems i

Kunigai mėgsta kalbėt 
apie patriotizmą, tik, dieve 
gink, nerušiok jų kešenių!

tautas.
Serbai patriotai, kuomet 

padarė suokalbį ant jo gyvy
bės, taip-pat rūpinosi iškelti 
savąją tautą.

Taip tai jųjų patriotizmas 
nesusitaikė ir kilo gaisras. 
Kad užgesinti užsiliepsnoja- 

Stebėtina yra tai, kad ži- M kerštą, reikia kraujo. Pa- 
notni vokiečių rašytojai, ma- sidėkavojant patriotiškiems 
nanti esą druska vokiečių! jausmams, kraujas liejasi, 
žemės, žiedai augšČiausios Milijonai nekaltų žmonių tu
sios gadynės kultūros, kai- i'es be laiko persiskirti 
ba apie karę tokiuo nepapra-; R'yvpnnnu, nežinodami 
stu įkvėpimu. Jie džiaugia- '7,n™ 
si tais jausmais, kuriuos ka
rė sukėlė liaudyje. Sulyg jų 
išeina, kad karės tai jau 
augščiausia laimė dėl žmoni
jos, nesą karė išbudina už- 
snudusią žmonių dvasią prie, 
naujo gyvenimo. Tokiu bū-Į į’11/)’ . v . . .
du darbas dėl taikos palaiky- j l^P'imt-buvo užgrobusi dalį 

is * darbas.' B'dtgudtjos ir Rusijos. To- 
kad kares patriotizmą negalima gir-

ros.
Saviškiams mokslinin

kams atsako vokiečių soci
jaldemokratų mokslo savait
raštis “Die Neue Zeit”, ku
rį redaguoja Karolis Kauts
ky. Atsako drąsiai ir teisin
gai.

Vadinasi, išeitų, 
nėra tai nelaimės, bet, atbu- 

’lai, didžiausia laimė ir reik- 
1 tu tiktai apgailėti, kad jos 

KAS VIEŠPATAUS KON- : taip retai įvyksta”.
STANTINOPOLY? naro-

Tuo tarpu, Rusija su Ang- do, kad ne vieni mokslinin-
.. .... r- ... *, .. Z.:.. 4.:i, > Viii nricnlnilrn frslrinaIi ja sugyvena gražiuoju, tik 

nežinia ar ilgam tas sugyve
nimas. Jau Anglijos garsu
sis publicistas ir rašytojas 
Bernard Shaw nurodė, kad 
sumušus Vokietijų, Anglija

kai prisilaiko tokios nuomo
nės. Štai, generolas M’oltke

drąsai agituoja prieš taiką h. R j. t .į% • | 
Im cnlzn* Mnnhiw rcikAO Lrr\l i . ” _ *tą, kaipo didžiausios galy

bės, o tuomet vargiai juodvi 
pasidalins auksiniu obuolių. 
Po karei, tiek angliškas, tiek 
rusiškas imperializmas no
rės skėsties, įgyti naujų įtek
mės sferų ir, aiškus dalykas, 
konkuruojančios spėkos su
sidurs.

Iš eilės, jau dabar kįla 
________ fndiistriališkoje 'Klausimas — kaip bus su 
karėje šioj šalyj pataikinta' Turkija ir Konstantinopo-

sužeis-

i pilvą.
Atakavimas “free lunch”; 

auga nesulaikomu įnirtimu.
Pranešimas iš Petrogra 

do, Kentucky, kad eilės pra-i 
Šančių duonos povaliai tirp
sta, yra oficiališkai užgina
mas [ 
Wisconsin.

Amerikos generolo 
armija daro smarkų progre
są. Tarpvalstijinė vaizbos 
komisija padarė piktą už
puolimą ant mūsų susineši- 
mo kelių, pakeldama mokes
tis ant “freitų”.

Zeppelinas XIII (trylik
tas), kuris pakilo nuo Skur
do forto, kad nustatyti mė
sos čienias, dabar jau dingo 
iš akių ir nuolat vis kjla ir 
kįla. i1 •s

Prasidėjus karei, mūsų ta- 
vorinių traukinių tarnyba 
praneša apie baisiai pasidi
dinusį pasažierių važinėji
mą...
(O.Ameringer—“The Call”)

“New Yorker Volkszei- 
llung”, vok. soc. dienraštis, 
! pasižymintis savo giliais ir 
; rimtais editorialais, klausia: 

“Kas gi, po išdalinimui 
....... .................. Turkijos, viešpataus Kons- 

pranešimu iš Berlyno, tantinopoly ? Valdymas ši-
tuo svarbiu miestu jau nuo 

Bado ani^ių yra Rusijos tikslas, 
i nuo ko ją ligišiol sulaikė gin- 
! kluota Europos galybė. Juk 
ir didžh jo Krymo karė 1853 
—'1856 m. buvo pasekmė ši
to rusiško veržimosi Turki- 
jon... Dabar gi, Rusijos val
dančiosios kuopos mano, kad 
atėjo rokundos valanda

NĖRA ŠIMTO MILIJONŲ.
Federališka valdžia tikė

josi surinkti nuo Suvienytų 
Valstijų turčių bent šimtą 
milijonų dolerių mokesčių 
nuo įeigų. Valdžia tikėjosi 
iš jų geros paspirties ir tikro 
patriotizmo.

Bet pono Wilsono admini
stracija pelnė iš mūsų^ mili
jonierių tiek, kiek iš ožio ga
lima pelnvt pieno. Vieton 
šimto milijonų — surinkta 
nenilnai trečia dalis, vieton 
didelės pinigų krūvos—su
rinkta tik pundelis “bumaš- 
kn”. kuriomis visų skylių ne- 
užlopinsi.

Mūsų milijonieriai nemėg
sta kraustyti savo kišenius. 
Jie vėl via; kad būtu uždėta 
mokesčiai ant cukraus, taba-

ferencija turėjusi savo tiks
lu atnaujinti revoliucijoniš
ką darbą.

Galimas daiktas, jog val
džia pareikalaus iš dūmos, 
kad soči j ai demokratai atsto
vai būtų išduoti ir juos gali
ma būtų patraukti teisman. 
Kiti iš suareštuotųjų jau pa
traukti teisman pagal 
straipsni 102 krim. kodekso 
(prigulėjimas prie nelegališ- 
kų partijų).

S.-D. areštavimas ir pa
traukimas teisman parodo, 
kad Rusijoj nėra laisvės dėl 
ramios socijaldemokratiškos 
agitacijos. Kad soc.-dem. 
būtų norėję sukelti maištą 
kariu menėj —'tai tuščia pa
saka. Jie to negali padaryt 
ir jie to nenori daryt. Jie 
norėjo tik išreikšt savo nuo
monę apie dabartinį dalykų 
stovį — ir tapo areštuoti.

Rusijos valdžiai kovoti su 
socijalistais dabar bus dar 
lengviau, negu ligišiol. ' Ji 
galės prisidengti patriotiz
mo skraiste! K

i su 
, nežinodami nei 

už ką žūna.
Nenoroms ateina į galvą 

ir mūsiškiai lietuviški tauti
ninkai. Jie irgi visuomet 
giriasi, kad senovėje Lietu
va buvo nuo marių iki marių 
(nuo Baltijos iki Juodma- 

Vadinasi, Lietuva

Kultūriškos Siaurės 
Tautos.

(Nuo mūsų korespondento 
iš Danijos).

tinas; pagalios yra daugybė 
augštesnių mokyklų, o taip-! 
>at techniškų ir suaugu- 
siems kursų ir žemdirbystės | Didelis automobilius už- 
mokyldų. Muzcjų ir knygy- važiavo ant darbininko žmo-
šiuom garsi Danija.

Universitetų Skandinavi
joj yra 5; 3 Švedijoj, o Dani- 
joj ir Norvegijoj išpuola po 
viern^*, v. ■ rimasis, kaip tą nelaimingą-

Laikrascių čia spaucuna- ;; išgelbėjus.
ina šimtai ii žmonės juos no- Atėjo politiški ekonomis- 
riai skaito, laikraščiai čia Jr pasaRe. žmogus vi
dau g pigesni, negu Rusijoj, suomet bUV0 prispaustas. 
Kadangi akcyzes ant popie-iTaį jau Vlsai nat^ra^ jo 
los neia. 1 azvelgus į bile^|i|ęimas< Mera čia reikalo 
kokį laikraštį, apart papi as- pro^ut;i apįe j0 p^įuosa- 
tų žinių ir straipsnių, ran-'vįjna
dame daugybę įvairiausių! ^ias profesorius pasakė, 
apgaisinimų, nekaitą uzi- ^a(j civiuz^įj^ būtų pavo- 
mancui didesnę pusę laikras- jin paliuoJsavus |Sa§ų 
cio. Čia apgarsinimai labai _ 1 m—Jl
madoje: tiek namų savinin
kas, parsamdantis kamba
rius, darbdavys, pirklys ar
ba koks verteiva vis -jieško 
per laikraščius sau darbinin
kų arba amatininkų. Darbi
ninkai, ar tarnaitės jieško- 
dami užsiėmimo, taipgi žiūri 
į laikraštį, kurie šiame atvė-' 
jyje visiems patarnauja, tu
rėdami iš to nemažą pelną

žmogų gelbėjo?

nu taipgi nestokuoja, ypač gaus
| Automobiliuj sėdėjo augš- 
tosios klesos vyrai.

Ūmai susirinko aplinkui

i imąsis, kaip tą nelaimingą-

galima

yra pasakęs, kad karė sukę-1 i* "V • i » 5 ' 1 H 1 1 Z* 1lia žmoguje prakilniausius 
jausmus: drąsumą, pasiau- 
kavimą bendram labui. Ki
tas filosofas pasakęs, kad 
kares reikalingos žmonijai, 
kaip audros marioms.

Ant to visko “Neue Zeit” 
atsako, kad karėje taip vadi
namas heroizmas, prakilnu
mas yra tai psichologiškas 
apsvaigimas, minių hipno- 
zas. Baimė mirties tankiai 
pagimdo tą pašėlusį “hero
izmą”.

“Neue Zeit” stebisi • iš

XVIII šimtmety, 
sakyti, prasidėjo naujas gy
venimas Švedijoj, Norvegi
joj ir Danijoj. Švedijos so
stą py ly, Stokholme, tampa 
įkurta mokslų ir dailos aka
demijos, kur susispiečia 
daug inteligentiškų spėkų, 
tuom laiku čia randame 

. _ mokslo vyrus: batanininkąmenkesnėms; į jnne^ chemikus: Berg- 
|mann, Chelle. Danijoj pasi

mato- . rodo literatas Hollberg, vė- 
i literatūros 

vėliaus randame poe- 
........ .: C. Hauch

J. Evald, Heiberg ir kitus. 
Andersono pasakos tapo į 
daugelį kalbų išverstos; jos 

i originališku
mu ir didžia fantazijos iš- 

Dailininkas Thor-

ti. Tie lietuviškų kunigaikš
čių pasisekimai buvo tai 
smūgis priešingai pusei.

Ir dabar, kiekvienos dide
lės valstybes pasisekimas 
reiškia smūgį i...................
tautoms ar valstybėms.

Dabar męs aiškiai
_ kad tautos patriotai |įaus pramintas 

jaučiasi laimingiausiais, įgVU. 
kuomet jų ginklų galybė ga-l tus-liaudininkus: 
Ii silpnesniuosius pavergti.

Amžinas ginklavimasis, 
amžinas ginklų galandimas, 
amžinas f 
tautų, amžinas skurdas —

! žmogų iš po karo. Tasai 
žmogus po karu guli dėlto, 
kad jisai nebuvo vertas gy
venti, kad žmonių yra per
daug pasauly. J eigų tą žmo
gų paleisti, tai jisai visviena 
negalės vaikščioti dėlei mok
slo stokos.

Štai ir kunigai atėjo. Jie 
tuoj pasakė, kad tai buvęs 
neteisus žmogus, piktos šir- 

aa1<ožnasdiflešnrs7nė3 dies ir kad tiktai bažnytiidB 
tini savo laikraštį. Socijal- 
demokratų ir radikalų span 
da geriausia tarpsta, ūži m 
dama pirmutinę vietą.

Skandinavijos gyventojai, 
isskinant mažutę daų kata-- 
likų (Rymo), perdėm liūte-1 
riai - protestantai; žmonės į 
abelnai čia atsižymi laisvo- i 
mis pažiūromis, kaip vyrai 
tain ir moterįs.. Noi^s I 
nyčių čia nemažai, 
beveik visos jos visuomet es
ti apytuštės. Jų dvasiški 
ganytojai išeina augštesnius 
mokslus, negu “Šaltinio” se
minarijoj, todėlei ir stengia
si gražumu prie liaudies pri
siartinti, savo maloniais žo
deliais ir mandagiu apsiėji
mu, bet ne keiksmu iš saky
klų ir šmeižimu per laikraš
čius, kaip Lietuvoje mūsų 
dūšių ganytojai elgiasi kovo
je su priešingais jų nuomo
nėms asmenimis.

Ligonbučių, sanatorijų čia 
nemažai; daugumą jų užlai
ko vietiniai miestai arba at
skiri apskričiai, o kartais ii\ 
valdžia. Pašelpinės sąjun
gos taipgi labai išsiplėtoję 
Skandinavijoj ir apima ne 
tik miestus, bet ir kaimus. 
Kiekvienam įstoti į jas, per
sikelti iš vienos į kitą lengva, 
nes viskas gerai sutvarkyta. 
Pašelpinių sąjungų turtas 
susideda iš narių mokesties, 
bet jos šelpiamos ir prižiūri
mos valdžios; josna priklau
so ne tik turtingesnieji, bet 
ir kiekvienas sumaningas 
darbininkas skaito sau už 
pareiga įstoti į jąs. Rašan
čiam šias eiles taipgi prisiė
jo beveik ištisus metus sirg
ti: gulėti ligonbutyj ir vė
liaus sanatorijoj, o betur
čiu esant, tas viskas galima 
buvo atsiekti vien tik pasidė- 
kavojant pašelpiniai sąjun
gai.

Pramonės šaltiniais šių 
šalių skaitoma: žemdirbys
tė, pienininkystė, prekyba ir 
taip toliau.

Žemė apdirbama labai rū
pestingai su geriausiais J- 
rankiais, ūkininkai augina 
daug galvijų ir laiko daug 
melžiamų karvių; jie susi
jungę į draugoves, turi savo 
pienines, kur siunčia atlie
kamą pieną. Parduodant į 
miestus, pienas prižiūrima 
ir kontroliuojama, kad neuž- 
turėtų savyje džiovos arba 
kitokių ligų bacillų, kadangi 
patirta, jog daugiausia užsi
krečiama džiova, geriant ne
virintą pieną nuo sergančių 
šiąja liga karvių. Perteklių 
pieno produktų (sūrius, 
sviestą) siunčiama į Angliją. 
Prekyba labai augštai stovi; 
ypatingai šiuomi atsižymi 
Norvegija, turėdama daugy
bę prekinių laivų, kurių 
skaitlingumu ji užima 3-čią 
vietą pasauly (pagal Angli
ją ir Suvienytas Valstijas).

(Pabaiga bus).

Jeigu atsitiko nelaimė — tai 
; taip davė dievas uz nuodė- 
■ mes.

Taip šnekėjo turčiai, pro- 
į o nelai

mingas žmogus gulėjo po 
automobilium.

Ant galo, pro šalį ėjo susi
pratęs darbininkas. Jisai su- 

baž-!s^va(^no ta^ką *r ėmėsi dar- 
, tačiaus ^°;r - ...

Tuojaus nelaimingasis ta
po išgelbėtas. Profesoriai, 
kunigai ir turčiai pradėjo 
šaukti, jog tai esą griovikai, 
ardytojai, bet jų balso nie
kas neklausė.

Pagal Bolton Hall parašė 
Amaforas.

ŽINIŲ-ŽINELES.

Sakoma, kad reiktų tuo- 
; jaus turėti penkis milijonus 
dolerių, kad sušelpus visus 
New forko bedarbius ir 
šiaip jau pagelbos reikalau
jančius.

Bedarbė siaučia plačiai. 
Mūsų didmiesty yra' tūks
tančiai vaikučių, kurie neda- 
valgo.

žudymas^ nekaltų atsižymi savo

ve kas lydi dabartinės gady- tverme.
nes patriotizmą ir nei vienas. valdsen — tai žiedas dailos 
sveiko proto žmogus negali1 
tam pritarti.

P; ' ’
tina savo šaknis buržuazinės 
draugijos sistemoje. Buržu
azijos tikslas prie kiekvienos

ne tik Danijos, bet ir visos 
Skandinavijos; jo veikalai

atriotizmas vilgo ir ipai-l (teplioti paveikslai ir skulp- 
i Rj)vn šnknis hiirviiM'zinnc 1\ Ji

mokslininkų ir šiaip jau kul-[Prp^0^ pasipinigauti, nors 
tu ros žmonių, kurie giria ka-1 pi‘ie pinigo reiktų eiti ir per 

Gi karė niekados ne- kraujo upelius.res.
priveda žmones prie jieško- aprastai patriotai užmė-
jimo mokslo, dailės, kultu- tinėja soči j abstains, jog šie

U-UwJU AUAUUUU0 v cllctlAVlcl, j ,

kuomet galutinai galima at-war£d- . . 
siekti savo senas tikslas. Juk ”as nepasibaigia.

nepripažįsta tautos ir nepri
pažįsta patriotizmo.

Bet argi išmintinga agi
tuoti už tokį patriotizmą, 
kuris veda žmoniją prie žu

dynių? Sutikite, kad tai ne
ap- išmintinga.

Socijalistai pripažįsta vi
soms tautoms lygią teisę gy- 

reikalauja 
Da-

tūriniai tvariniai) telpa di
deliame muzėjuj Kopenha- 
g°j, j° paties vardu vadina
mam (Thorvaldsens Muse
um), kuris lankomas dau
gelio užsieniečių, atkeliavu
sių Kopenhagon. Išradimų 

isrytyje Danija užima žymią 
vietą; gal niekam nei į gal
va neateina, kad dabartinio 
(elektro magnetiško) tele
grafo, kuriuom taip plačiai 
dabar naudojamasi, išradi
mo garbė priklauso danui H. 
C. Orsted. Greta bevielio 
telegrafo išradėjo Marconi 
randame ir daną inžinierių 
Poulsena. Poulsenas vė
liaus kiek už Marconi pasi
rodė su savo išradimu, kas 
davė progą Marconi išmėti
nėti, būk tai Poulsenas nuo

ros. Jeigu, Kartais, kare ir 
sutveria sąlygas dėl naujo 
gyvenimo, ’ tai juk kultūros 
darbas prasideda tik po ka
rei. Pirm to, reikia užgydy
ti baisias žaizdas.

Jeigu žmonių dvasia 
želia vortinkliais — tai dar 
anaiptol nereikia karės, kari 
žmonės išnaujo atgimtų, venti pasauly ir 
Žmonės apkerpėja todėl, kad visai panaikinti kares, 
juos baisiai prislegia kapita-lbar, kada visi Europos pat- 
lizmo letena, kuri palaiko' 
skurdą, tamsumą, ;

. Po karei tasai skur-į kiniai prie ramybės, prie tai- jo pasisavinęs išradimą, bet 
Laimėjus kos, prie karės užbaigimo. vėliaus paaiškėjo,

riotai apsvaigo -- tiktai iš 
amžiną j socijalistų pusės girdėt šau- •1 I 1 • • * 1“ • 1 •

Anglijos kareiviui prisiei
na nešioti 35 svarai 14 ancų 
sunkenybės. Jo šautuvas su 
durtuvai sveria 10 svarų 8 
ancus, likusioji švara prisi
deda nuo drabužių ir kitų 
reikmenų.

Pietinėj Italijoj tokios gu
drios žiurkės, jog įlipa į o- . 
renčių medžius ir iščiulpia 
syvus iš vaisių.

Siūlas, kuriuomi apsiveja 
šilko kirminas, turi vieną 
tūkstantinę dalį colio storu
mo. Tuos siulus nuo kirmi
nų nuima ir padaro šilkus.

Anglija ir Francija, mūsų 
dabartiniai bendrininkai, 
mums tame nesukliudys. Ir 
rusai taip tikri savo laimėji
me, jog Konstantinopolį per- 
krikštyjo Cargradu (caro 
miestu)”.

Bet ką Anglija pasakys? 
Juk tuomet jos pasaulinė ga
lybė žymiai nupultų, kuomet 
Rusija užimtų šį raktą į Azi
ją (Konstantinopolį papras
tai vadina raktu į Aziją) ? 
Ot, čia ir yra branduolys a- 
teities konfliktų!

PALAIMINTI TIKIN
TIEJI.

“Jaunoji Lietuva” tiki, 
kad naujoji tautiškai bepar- 
ty visko ji partija bus netik 
tautiška, bet ir darbininkiš
ka.

Parašyt į programą kelias 
darbininkiškas frazas yra 
menkniekis, bet pildyt jąs’— 
kas kita!

Vienok,* palaiminti tikin
tieji, nes jų bus karalystė 
dangaus ir šventas paka- 
jus... Amerikoj.

karę, tankiai žmonėms būna 
dar vargingiau, nes turčiai 
dar su didesniu godumu ima 
krauti lobius. Taigi, po ka
rei, vėl prasideda puvimas.

Po karei patįs mokslinin
kai pamatys, kaip jų kultū
riškas darbas pradės klimpti 
į pelkes,į kapitalistišką dum
blą. Tuomet jie, rasit, pa
matys, kad tas geriausias 
karės ūpas yra tik baisus 
apsvaigimas, yra tik lauki
niu instinktų apsireiškimas.

Praeis metai ir ateities 
kartos bjaurėsis ta baisia 
kruvina pjūtim, kuri dabar 
surengta.

GOMPERSAS IŠ
RINKTAS!

Gompersas vėl išrinktas 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentu, jau 33-čią 
kartą. Tai tasai pats Gom- 
pers, kuris priguli prie kapi
talistiškos Civic Federation 
ir kuris kovoja prieš įstaty
mišką užtvirtinimą astuonių 
valandų darbo dienos.

Bloga, labai bloga!

Dabar pasakykite, kas yra 
tautų mylėtojais, o kas sker
dikais ir neapykantos platin
tojais? Uranas.

Cambridge, Mass.

Areštavimas rusų
Socijaldemokratų
Rusų valdžia oficiališkai- 

pranešė, jog šalę Petrogra
do, tūlame bute ant Vybor
go plento, suareštuota kon- 
f e ren ei j a soči j al de m o kratų. 
Tarpe kitų suareštuota pen
ki dūmos atstovai, bet jie 
tuojaus paleista.

Valdiškas pranešimas 
skelbia, jog nuo pat karės 
pradžios dalis dūmos socijal
demokratų dirbo antipatrio- 
tišką darbą ir norėjo parali- 
žiuot valdžios karišką galy
bę. Valdžios šnipai jau iš- 
anksto žinojo apie konferen
ciją, kuri turėjo atsibūti, tai
gi, jiems pavyko užklupti 
socijaldemokratus ant vie
tos. Socijaldemokratai raš-

, kad tarp 
vieno ir kito telegrafavimo 
sistemų yra didelis skirtu
mas.

Medicinos moksle vertas 
paminėjimo gydytojas Fin- 
sen, kuris, įsteigdamas savo 
institutą Kopenhagoje, nu
rodė tuom naują būdą gydy
mo kaikurių ligų su pagelba 

I raudonos šviesos. Vėžio li- 
|ga, kuri pirmiau skaitėsi 
neišgydoma, dabar gydant 
pagal Finseno metodą, dau
gelį kartų pasiseka išgytyt.

Pagalios, prisiminus apie 
Norvegiją, reikia paminėti 
nors apie du garsingu pas
kutinių laikų poetu Ibsen ir 
Bjornstjerne - Bjornson, ku
rių vai kai ai čia beveik lygiai 
artimi visiems.

Šiandien Skandinavijos 
viešpatystės galima priskai- 
tvti prie pažangesniųjų ša
lių ; norint jų valdonais skai
tosi karaliai, tačiaus jie vi
suomet turi skaitytis su vie
tiniais parlamentais, be ku
rių pritarimo jie negali įkū
nyti jokio naujo įstatymo.

Apšvietimas čia pasiekęs

Naujoj Zelandijoj yra 
karšto vandens šaltiniai, 
kuriuose maurisų moterįs 
išsiplauna drabužius.

Lardelly, Tuscanijoj, vienai 
pajieęos stotis ima šilumą ir 
garą iš vidurių žemės. I že
mę yra sukištos paipos, per 
kūnas ateina garas iš gilu
mos.

Japonijoj yra papročiu 
pasodinti medelį, kada užge- 
ma kūdikis. To medelio 
nekerta iki kūdikis neužau
ga ir neapsiveda. Prieš ves
tuves tą medelį nukerta ir 
dailydė iš jo padaro jaunajai 
porai kokį nors stubos ra- 
kandėlį.

Neišsemiami turtai guli 
Rusijos ir Galicijos žemėse. 
Ten randasi netik akmenini 
drtiska, bet kerosino šalti
niai, minerališko vaško san
dėliai ir baltojo molio; di
džiausi laukai rūdos ties 
Plock ir Chrianov. Lvove 
ri u žema rusai, yra 
bai daug anglies.

Surinko J.'
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Moteriške ir Meile
(Medžiaga iš prof. Mantegazza 

Meiles Fiziologijos).
Sutaisė Bosfconietis.

i ją proletariato spėką ir ruo- dirva dėl kariško jingoizmo; | Bostone.
su ją prie taip sunkios ir padėkime, laike laidotuvių — Amerikoj

griauta, o daugelis nepodaug sugadinta. 
Bažnyčių bokštus daugiausiai patįs rusai 
nugriovinėjo, kad ve kiečiai įsilipę negalėtų

(Pabaiga).
Ta dalis socijaidemokrati- 

jos, kuri kviete vartoti revo- __ ________________ __ __ __ ____  - v
hucijonišktsnę taktiką prieš nėjo Viennos politikieriams, Į pasiuntiniais vokiečių val-

Puolimas In 
ternacionalo

i taip daug aukų reikalaujan- Žano Žoreso, Žuho kalbėjo 
1 čios kovos. Ir kuomet vai- taip, kaip tikriausias nacijo- 
! džios ištikimųjų panorėjo ko-1 nalistas. Vokiečių socijal- 
voti, tai nebuvo nei spėkos, I demokratai važinėja į neut- 
nei drąsos imties kovos. In-! rališkas šalis, pasakyčiau, 
te.' nacionalizmas išgaravo ir kaipo pasiuntiniai vokiečių 
Internacionalas sugriuvo. ‘valdžios, kad suminkštinus

i anų šalių socijalistų neprie-
IV. pankumą vokiečių valdžiai

Austrijos socijaldemokra-1 (Nepagirtinas tas žygis, bet 
! tija visuomet aštriai išmeti- i kad tie socijalistai būtų buvę 
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augančią galybę imperializ-j kad jie yra tokie grevos ir džios—neprirodyta. Priera- 
mo ir nurodinėjo, jog reikia negali įgyti užuojautos Bal- šas “L.
minių veikimo, buvo visuo-‘tenų tautų, vartodami sulyg vo čt 
met mažumoje. Svarbiausia jų išmintingą politiką; bet j I an (Ii j o j, ir visa deputacija I- 
to priežastis buvo

.” red.).Siudekum bu- 
vedijoj, Scheidemann O-

UUbl IčUHUJUJ, II Vl»čl acpUViMJlJU. 1" 

ta, kad.ištikrųjų kain teorijoj, taip | talijoj. Ir visur jie buvo ne
taikė pačių darbininkų buvo ’ taip ir praktikoj ji pati pa-;maloniai sutikti ne todėl, 
mažai revoliucijoniškos e- .laikė nacionalistiškas užgai-1kad jie sulaužė socijalistiš* 
nergijos. Revoliucijoniškos dus. ažuot kovojus su jomis.|ką priedermę linkui- Inter- 
gi energijos trūko todėl, kad Padėkime, kada tarpe Aust- nacijonalo, bet todėl, kad jie 
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gis darbininkų organizaci-i 
ii 
būvį. Paprastai, geruose 
laikuose nėra taip daug be
darbių, algos pakįla ir darbi- 

, ninku masos, palyginamai, 
yra užganėdintos savo padė
jimu. Bent jau negręsia ba
das ir neišbredamas skur- _ .................. ............
das, kas v el's tų prie sukili- liai. kurie likosi ištikimi ir 
mų. Tai yra pamatinė prie- išpildė 
žastis augimo reformistiš- kaimo socijaldemokratai. 
kos dvasios Europoje ir mi- Serbų soči jai demokratas, 
nių indeferentizmo (nepai- drg. Lapševič, pasakė, kad 
symo). Štai kodėl nenorima norints Austrijos užsipuoli- 
priimt revoliucijoniškos ko- mas yra niekšiškas, tai visgi 
vos priemonės ir kodėl dar- ir Serbijos valdžia turinti 
bininkų judėjimas liovėsi prisiimti dalį atsakomybės, 
progresavęs. Todėl socijaldemokratija,

Panašiose aplinkybėse In-j kaipo nepermaldaujamas 
temacionalas krypo puoli- ’ priešas tokios politikos, pro
mo pusėn. Kongresai, ku- i testuodama, turi balsuoti 
riuose anuomet taip karštai prieš kreditus, tai yra drą- 
svarstyta taktikos klausi- 

• mai, virto į biurokratiškai 
organizuotus teatrališkus 
perstatymus, kuriuose veikė 
refomustiški politikai ir‘ 
biurokratai. Buvo tiktai; ; --------- .
vienintelė spėka, kuri galėjo:etišku išsilavinimu buvo sti- 
paversti tą sandorą socijal- j priausia Internacionalo at- 
demokratų partijų į gyvą, Tam a. Šiaip ar taip kalbant, 
reikalingą daiktą—tai tarp-‘ji galėjo pakelti energiškos- dėl, kad tie metodai dingtų 
tautiška politika imperia- nę opoziciją prieš kariškus visai ar taptų nenaudingais, 
lizmo su nuolat augančiu pa-' savo valdžios pienus. Nėra bet todėl, jog visas pasaulis 

- ' - - i ' --—• -v- , va}_ dabar suprato, kad tie kovos
, kai]) į karę Į metodai negali privesti prie 

Jie turi savo 
' > greitai iš- svarbą, kaipo prisiruošimas, 

Partija nepanorę- kaipo pagelbiniai įrankiai.
litika, tuo tarpu, naujasis j° kovoti su valdžia ir grei- i Bet užkovojimas per darbi- 

' * —1“’ » vartoti tą patį ninkus valdžios reikalauja 
Į naujų kovos formų. Ant- 

‘ ► Internacijonalo tes- 
dėl mūsų yra 

ir gręsia mūsų kultu-i tokis: reikia iškelti aikštėn 
Tasai argumentas bu-1 tuos kovos būdus, kuriuos 

, antrasai Internacijo- 
s, negalėjęs išrišti. Tie 

Socijaldemokratų spauda iš-’nauji kovos metodai pilnai

kapitalizmo ekspansija ir ū-; rijos ir Serbijos kilo konflik- 
.L. l j organizaci-'tas. tai Viennos “Arbeiter- 

ių pagamino šiokį tokį ger-: zeitung” (centralis s.-d. or- 
r>------------- -------— ’ganas) vieton kuosmarkiau-

sia atakuoti savo valdžią, 
stvėrėsi lazdos prieš serbų 
valdžią ir tokiu būdu kaip 
tik pataikė tonan Austrijos 
valdžiai. Tiktai nieku laiko
mieji serbai buvo vienintė-

savo priedermes,

Serbų soči jai demokratas,

*

fe

progresavęs.

sumo pavyzdys, kuris gali 
lyginties su žinomu atsineši- 
mu prie karės A. Bebelio ir 
K. Liebknechto 1870 metais.

Vokiečių darbininkų klesa 
savo organizacija ir socijali-

kalbėjo interesuose tos Vo
kietijos, kurios taip bijosi 
vidurinės klesos visų kitų 
tautų. Švedijoj B ran ting 
pasakė taip, tarytum, jisai 
būtų buvęs atstovu vidutinės 
klesos: “męs niekados nega
lime atleisti jums sulaužymą 
Belgijos neutraliteto”. Kuo
met darbininkų minios, pa
klusnios savo valdovams, 
susitelkę į nacijonališkas ar
mijas, žudo vienos kitas ir 
tuomi tarnauja kapitalui, 
tuomet soči j ai demokratija 
pavirto į jingoistiškų politi
kierių kuopas, kurios ašt
riausiu būdu su kitomis ėda
si.

Antrasai Internacijonalas 
mirė. (? Red.). Bet tas ne
garbingas mirimas yra ne 
kokis nors atsitikimo prieti
kis. Kaip puolimas pirmojo 
Internacijonalo, taip ir puo
limas antrojo tik parodo,kad 
jojo naudingumas jau praė
jo. Tasai puolimas pagal 
tikrą teisybę tiktai parodo 
puolimą senų kovos metodų 
(autorius turi, omenyje—u- 
nijizmą ir parlamentarizmą. 
Prierašas vertėjo). Ne tu

tautiška politika imperia- opoziciją T ‘ 1 V •
vojum visapasaulinės karės.’abejonės, jog iš sykio 

Senasis Internacionalas}ūžia nerimavo, ’ . .
buvo tuom nepanašus į nau- j a tsi n e. da i . i n i n 1\ ii
j^jį, j/Jg jisai turėjo savo Bet ta nerimastis 
tarptautišką darbininkų po- garavo. P 
‘-------- --------- - ---- L---- 1 ---- ----------- , . 1“ ’
Internacionalas neturėjo sa- pradėjo 
vo taiąnautiškos taktikos, argumentą, 
Naujam Internacionalui rii-Įp1^’ gifdi, nenoromis esame ’ rojo 
pėjo tik klausimai vidurinės it raukti j karę, ant mūsų už- j tamentas^ 
politikos, klausimai ir kovos, I 
kurie buvo iššaukiami kapi-i 
tilistišku išsiplėtojimu kiek- vo vartojamas, kad sukėlus jisai 
vienoje šalyje skyrium, karišką ūpą tarpe žmonių, nala 
Panaši taktika turėjo mai-:Socijaldemokratų spauda iš-.„ 
nyties, kuomet imperializ- rodinėjo, kad karė su Rusija,išsiplėtos naujam kapitalis- 
mas savo nuolatiniu apsigin- ** ............ 1.....................
klavimų didinimu, savo nie- .
kad nepasibaigiančiais kon-^ą.Į^i reiškia imperialistiš-j Saulis dai^ intensyviškesnio 
Įtiktai® tarpe atskirų valsty- bnii hninw ent-ol. ' Ir'irUf nlntniimne
bių ir amžinai gręsiančiu 
karės pavojum — ]

pu ui e ir gresia 
ra i!

valdžia

esanti tikras Markso testa-’tiškam pasauly, kuris išbu- 
mentas. Savo nenumanumu, I jos po šiai karei. Tai bus pa- 
• .. ■ / ■ . ■ ' i • „ ■; . j

koji karė, savo baime šukei-: kapitalistiško plėtojimos, 
_____  ti kovą su galinga spėka mi-'dar didesnio prislegimo dar- 

karės pavojum — pasiekė 1 ’tariškos valstybės, Vokieti- bininkų klesos ir dar aštres- 
augščiausio laipsnio. Nauja .i°R ploretariatas davėsi isi- nio antagonizmo trijų di- 
tarptautiška darbininkų po-: kinkyti vežiman Vokietijos džiųjų pasaulio valstybių — 
litika turėjo būti visiškai I militarizmo. Socijaldemo-j Vokietijos, Anglijos ir Ame- 
skirtinga, negu Markso ir grafiški parlamentarijai ■ rikos.
Engelso tarptautiška politi- balsavo už valdžios kariškus; Ir tose naujose sąlygose 
ka. Senojo Internacionalo kreditus; tokiu būdu susyk! išaugs naujas darbininkų
tikslu buvo apgynimas Fu- išnyko socijalistų opozicija Internacijonalas,drūčiau su-

* ___ ________ prieš militarizmą, ta opozi- budavotas, drūčiau suorga-
Dabai* gi, kada Ru- rija, kuri tęsėsi ilgus metus, nizuotas, daugiau galingas

__ „„„ „J Tatai apsprendė socijalis- ir daugiau socijalistiškas, 
_______tikslu gali?'1 taktiką visoj Europoj, negu dabartinis.
būti apgynimas proletariato Teisybė, Rusijos socijalde- mi į anapus visapasaulinio 
nuo visanasaulinės karės ir Sokratai nebalsavo už ka- gaisro, mes, revoliucijoniški 
užlaikomas taikos tarpe pa- riškas išlaidas valdžiai, o ir ...............................  ’ ’

• šaulio tautų. Kad tą atsie- Anglijos Darbo Partija, su
kus, Internacionalas turi1 tyg synP pacifistiškų tradici- 
drūčiai surišti susidraugavi-Į Tb aštriai užsipuolė ant savo 
mą darbininkų klesos parti- valdžios už įsikišimą karėn. 
jų visose šalyse — idant at- Bet Belgijoj, Emile Vander- 
sispirti karei. Partija vi-1veide, buvęs pirmininkas 
suomet linko prie to tikslo ir, tarptautiško biuro tapęs mi-. 
visuomet pridavė svarba to-!nisten.¥ ^abineto nariu, o' 
kiam veikimui. Augščiausio; Francijoj—senas, nenuolai- 
išreiškimo tos pastangos pa- ūus kovotojas už idėją klesų 
siekė tarptautiškame kon- kovos, Julijus Guesde (J. 
grėsė Bazely, kur socijalde- visuomet rėmęs radi- 
mokratijos atstovai nuo visų kališkas vokiečių . s.-d. ten- 
pasaulio tautų protestavo dencijas, užėmė vietą minis- 
prieš karę ir apreiškė,jog jie terių sąstato,]. ‘ 

kas tik bus jų ^rį išleido Frančijos Par?

ka.

ropos demokratijos nuo ca
rizmo. P...
sijoj jau įvyko revoliucija,‘
Internacionalo i Žiūrėda-

__ _ _ . i iškas išlaidas valdžiai, o ir 
___kad’tą'atsie- Anglijos Darbo Partija, su- 

Internacionalas turi1 tyg Pacj^jstiškų tradici-

darvs visa, 
galėję, kad tik neprileidus 
prie karės. Bet užpakalyje 
tos deklaracijos buvo dau
giau baimės nrieš kare, negu 
tikro pasiryžimo kovoti su 
ja. Jos išlaukinė forma, se
sijos bažnvčioje, skambini
mas varpais. ven<rim«s rh's- 
.iisuoti. kaip ir kokiais bu
ri ir reikia ned^leisti prie

rpR — tng viskas narndo, 
d buvo stenorf-aai užlmliuo- 
saldžias žodžiais, bet re

ngta organizuoti tikrą-

Manifeste,

tija, darbininkai kviečiami 
auginti Franci jos demokra
tiją ir socijalizma nuo už-

socijalistai, drąsiai užkelsim 
ant griuvėsių vėliavą naujo 
—ateities Internacijonalo.

Tai bus paskutinė mūs ko
va prieš skriaudikus!

Intern aci j onalas 
tikra laime ras.

mums

Naujas lietuvių 
drutuolis.

*— Man Amerika patinka, 
— pasakė Petras Žilinskas, 
naujas lietuvių drūtuolis, 
“Laisvės” korespondentui.— 
Šioje šalyje tarpe drūtuolių 
yra kitoks užsilaikymas, ne
gu Europoje. Amerikos

puolimo “Vokietijos imneri- drūtuoliai augščiau stovi už 
jalizmo” — tarytum, Fran- savo Europos bendrus iš in- 
cijos armija nekovotu už ta telektuališko atžvilgio. Jie 
patį Frančijos ir Anglijos ima didesnius pinigus ir 
imperijalizmą! Nei trupinė- daugiau neprigulmingi. A- 
li nėra geresnė taktika sin- merikiečiai nori, kad jų drū- 
dikalistu ir anarchistų tuoliai vestų švarų gyveni- 
(Francijoj—prierašas ver
tėjo), kuriu neapykanta 
prieš Vokietiins socij«lde- 
mokratiją pavirto gausinga

I

mą.
P. Žilinskas jau ėjo imtv- 

niu PnrtJande, Me.. Ports- 
mouthe, N. H. ir kelis syk

sako P. 
Žilinskas, — norint pakilti į 
viršų, reikia . nuolat kopti 
augštyn. Tik apveikiant 
menkesnius drūtu olius, gali
ma imties su pačiais didžiau
siais galiūnais.

Pradžia P. Žilinskui Ame
rikoj pasekminga, nors jisai 
dar nepripratęs prie šios ša
lies imtynių būdo. P. Žilins
kas prisilaiko taip vadinamo 
francūziško (arba greko-ro- 
maniško) imtynių metodo. 
Čia, Amerikoj, liuesas imty
nių būdas (catcb-as catch-

P. Žilinskas jau yra pa
saulio čampionas — kaipo 
mylėtojas ir Europos čampi- 
jonaSj kaipo profesionalas, 
savo amato žmogus. Jisai 
tikisi Amerikoj imties su 
kuriuo norint brolių Zbyš-

P. Žilinskas atvyko j šia 
šalį iš Argentinos. Tena is 
jisai buvo padaręs kontrak
tą. Argentinoj P. Žilinskui 
neteko susieit su lietuviais.

Pradžią savo karjeros P. 
Ž. padarė Rusijoj 1907 me
tais, kaipo mylėtojas. Tuo
met jam laipsniškai navyko 
nakilti Peterburge. Maskvoj 
ir Varšuvoj. Pastarame 
lenkų mieste jisai gavo jau 
antra prizą.

1908 metais P. Žilinskas 
jau dalyvauja Olimpiškuose 
žaisluose Londone, kaipo 
mylėtojas, atvykęs iš Peter
burgo. • Nuo to laiko jo 
žvaigžde, kaipo drūtuolio, 
pradeda smarkiai kilti. Kiek 
vėliaus, P. Žilinskas buvo 
Paryžiuj, Bremene, Ham
burge ir kitur. Pirm to, ji
sai turėjo turnė po Siberijos 
miestus, kur jam labai seke-

P. Žilinskas labai mielai 
atsimena apie rusus. Pasau
lyje sporto rusa: žymiai pro
gresuoja, nors, drūtu oi i ai

snį atlyginimą.

P. Žilinskas atsiliepia blogai. 
Ten žmones nesi interesuoja 
imtynėmis. Japonijoj yra 
speciališkas imtynių meto
das (būdas), taip vadinamas 
džiu - džitsu, kurio, tarp kit
ko, mokosi ir Amerikos po- 
licmanai. Japonijoj drūtuo- 
liai menkai uždirba, nes Du
bi ika neduosni ant tų daly
ku. Chinijoj nacionališko 
sporto nėra. Chinai ant im
tynių nelabai mėgsta lanky
ti es. Jeigu lankosi, tai dau
giausiai anglai, francūzai, 
rusai, kurie gyvena Chinijos 
didmiesčiuose.

Amerikoj yra gana daug 
drūtuolių iš Rusijos. Neku- 
rie iš jų pralobo, tapo milijo- 
nįeriais ir gyvena sau labai 
puikiai ,tik dėl viso ko, taip 
sakant,dėl kūno išmankymo, 
užsiima imtynėmis.

Korespondentas.

t:

M
St

Andrius Carnegie—nlieno 
karalius—yra vienintelis ir 
geriausias Vokietijos kaize
rio draugas, Jisai sako, kad 
pradėjime karės kaltas ne 
kaizeris, bet Rusija, Franci- 
jair Anglija.

Vokiečiai Suvalkų 
gubernijoj.

(Tąsa).
Vienok, labai tankiai būna, kad meilė 

išbudina žmogų tik ant trumpo laiko ir, pra
ėjus tam laikui, jisai vėl pavirsta į molio 
Motiejų. Daug skausmo turi iš panašių vy
lų moteris.

Štai Onutė atsimena, kaip jos Jonelis 
buvo mitrus, karštas, energiškas, pilnas gy
vybės. Smagu būvu į jį pažiūrėti. O į ką 
jisai dabar pavirto? Pasidarė tikras pas
tumdėlis, vaikščiojantis, kai}) sapnas, ge
riantis savo kavą, rūkantis cigarus ir misli- 
jautis tik apie savo biznį, arba ir apie biznį 
užmiršęs. Viešpatie, apgink moteris nuo 
panašių flegmatiškų vyrų, o vyrus nuo pa
našiai snaudžiančiu moterų. Jų šeimyniš
kus gyvenimas Ims šaltus, kaip ledas ir die- 
nū bus panaši į kitą dieną, kaip du lašai van
dens.

Nekaltybė, liuosanorė atf priverstina, 
gali prislėgti meilę, bet širdies gilumoje 
teberusūs ugnelė pelenais užbertos meilės, 
(lėnijus garsiausių poetų, artistų, rašytojų 
turėjo savo geriausią talkininkę ypatoje 
moteries. Meilė gimsta didžiajam prote, 
talpinančiam savyje milžiniškas spėkas.

Laiminga ir pasekminga meilė padidina 
temperatūrą smegenų viršaus normališkos 
ir padaro smegenis veiklesniomis. Pasiner
ti vien tik knygose, vien tik dailėje, ir nepa
dabinti savo kasdieninio gyvenimo skaisčiu 
meilės vainiku, reiškia dorišką saužudystę.

Žmogus doriškai numiršta. Tik pažiū
rėkite į vardus garsių rašytojų, žodžio dai
lininkų, tik įsiskaitykite į jų biografiją.

Mylėjo Goethe, mylėjo Biron, mylėjo A. 
Mickevičius, mylėjo Puški n, mylėjo Heine. 
Ir kiekvienas iš jų mylėjo šiek tiek skirtin
gesne meile. Tų minties didvyrių gyvenime 
moteriškė buvo angelu, savo sparnais juos 
globėjusiu. Aš pasakysiu, kad jų meilė at
nešė naudą visai žmonijai. Skaitydami jų 
knygas, męs atskleidžiam prieš save puikų 
gyvenimo lapą. Męs patįs lyg įsimylim į tas 
prakilnias moteris ir rodosi, kad jos čia pat 
sale mūsų, gyvos, linksmos, malonios. Mei
le prikelia tas moteris iš kapų, kad jos mo
kintų mus mylėti.

Meilė atgimdo poetą, bet tiktai tuomet, 
žuvimas pa

tampa nei ai-

Tiktai dabar pradedame gauti tikres
nių žinių apie tai, kai}) elgėsi vokiečiai, už
ėmę Suvalkų gub. 'Piktai dabar ateina 
smulkesnes žinios apie ten įvykusius mū
šius.

Škii pluoštas faktų, paimtų iš “Šalti
nio”:

“Kiek nukentėjo visa Suvalkų guberni- 
pie tai smulkiai apskaityti, kol kas, vi-

. Keletas bažnyčių visai su-

kada ji laiminga. Bet meiles 
kerta poetui sparnus. Jisai 
minga. /

VII.
r moteris gali x’ienų 

stiprumu, bet vienok jų meilė nebus vieno
da. Štai kodėl męs taip tankiai girdime 
moterį sakant: “ak, tu nemyli manęs, kaip 
aš tave myliu!”

Vyras tankiai taip-pat prataria, jog jos 
meilė nesanti taip stipri, kaip jo.

Pasiklausykime, ką sako pusiau lauki
niai Azijos m ai a j i eči ai.

Moteriškė sako: “Singbouga nuo pat 
pradžios sutvėrė mus menkesniomis, negu 
jus. Todėl tai męs ir turime jūsų klausyti. 
Męs negalime taip dirbti, kaip jūs. Jus die
vas apdovanojo iš dviejų saujų, o mus tik iš 
vienos”.

Vyras sako: “Dievas sutvėrė mus ga
lingesniais. Jisai davė mums dovaną iš dvie
jų saujų. Jisai padalino mus į didžius ir 
mažus. Jeigu jūs neklausote savo vyro, tai 
paties dievo neklausote”.

Dabar paklausykime, ką sako kabillai.
Moterų choras dainuoja: “Tegul tas, 

kuris nori įgyti meilę, eina į karę. Tuomet 
jisai gali šaukties mergaitę!”

Vyrų choras dainuoja: “Jūs gerai da
rote, mylėdamos mus. Męs einame ant mir
ties. Mums liekasi atminime tik laimė, ku
rią mums suteikėte”.

Kaip matote, vyrai giriasi savo spėka ir 
liepia moterims prieš tą spėką nusilenkti. 
Juo žemiau kin i tauta stovi, juo daugiau 
vyrai pasilieka sau ir teisių ir priedermių. 
Juo augščiau kįla kokia nors tauta, juo dau
giau lygybės norima įvesti į santikius tarpe 
vyro ir moteries.

Fyziška spėka, muskulų drūtumas sta
to vyrą Viešpačio rolėje — o nuo to moteris 
labai daug nukenčia. , x

Pati gamta suteikė moterei daugiau 
meilės, negu vyrui. Moteris nori niekad ne
pasibaigiančios meilės. Ji myli vyrą, pas
kui myli vaikus. Ji išpeni juos savo krūti
mis, ji kasdien, kas valanda rūpinasi jų au
klėjimu, ji mato, kaip aplink ją susidarė vi
sas būrys aniuolėlių. ■

(Toliau bus).

VokieČiai užėmę kokia nors vieta ramiems 
gyventojams nieko nedarydavo, tik imdavo 
jų turtus, gyvulius, o už maži ausį pasiprie
šinimą grąsindavo sušaudyti visus aplinki
nių gyventoji; vyrus nuo 14 iki 60 metų. Su
šaudydavo tik intariamus šnipinėjime ir su
gautus bevagiant užmuštųjų kareivių daik
tus. Kaikur vokiečiai uždėjo kontribucijas: 
didesniems miestams po 5000 rub., mažes
niems po 500 rub. Daugiausiai nukentėjo 
Paprūsės gyventojai: jų ėmė maistą, javus, 
galvijus, arklius ir tt. ant vietos vartojo ir 
gabenosi sau į Prūsiją. Kaikuriose vietose 
patįs vokiečiai išsikūlė savo mašinas atsive
žę javus ir nusikasė bulves. Kuomet vieti
niai gyventojai su ašaromis prašydavo bent 
maistui palikti, vokiečiai atsakydavo: “Ei
kite pažiūrėti, ką jūsų kareivija padarė 
Prūsuose! Męs su jumis ir taip daug švel
niau elgiamės!” Vartotojų draugijų ir 
“Žagrės” krautuvės tapo visai išplėštos. 
Nors vokiečiai abelnos mobilizacijos Suval
kijoje nedarė, bet drugelyje vietų daug su
ėmė jaunų vyrų ir net moterų. Abelnai vo
kiečiai labai stebėdavosi, kad pas mus tiek 
daug vyrų, o ypač jaunų; pas juos visi vyrai 
karėje. Tdrp kareivių, užėmusių Suvalki
ją, buvo daug mokančių lietuviškai, lenkiš
kai, o met ir rusiškai. Kai-kurie buvo net 
įžymesnieji Prūsų-Lietuvos veikėjai — at
stovas Steputaitis, “Birutes” ir “Sūkurio” 
redaktorius Vanagaitis, “Savaitraščio” re
daktorius Stikliorius ir kiti. Visi jie, kaip 
kalba, budu ir nuomonėm labai su vokietė
je. Suvalkijoje rusu kariu menei padėjo 
vokiečius pergalėti pati gamta. Tankus ir 
eausus rudens lietai su debesuotu oru su
mirko žemę ir trukdė aeropl mais žvalgytis. 
Suvalkijoje abelnai imant keliai neperge
riausi, o plentų (šosiejų) suvis mažai, tad 
vokiečiai su savo “šaudymo mašinoms” nu- 
klimpo purvynuose ir mūsiškių užpulti, 
“mašinas” palikę, priversti buvo išbėgioti.

Ties Simnu, Suvalkų gub. rugsėjo 16 d. 
buvo labai smarkus mūšy s, nes vokiečiai bu
vo sutraukę daugybę savo kariumenės. Vi
są dieną smarkiai lijo. Vietoje mūšio žemė 
pavirto į balą ir neišlipamą purvyną. Dėlei 
blogo oro vokiečiai negalėjo orlaiviais la
kiodami žvalgytis. Darbavosi patranko® ir 
kulkosvaidžiai. Nepaisant smarkios ug
nies, rusų kariumenė urmu Šoko pirmyn ir 
prisiartino prie vokiečių apsikasimų liki 300 
žingsnių. Pasiliovė baisioji artilerijos ug
nis, poškėjo tik šautuvų šaudymas. Pava
kare iš apsikasimų nebuvo matyti nė vienos 
galvos. Rusai užėmė vokiečių apsikasimus, 
kurie buvo pilni lavonų.

Ties Marijampole, Suv. gub. rugsėjo 19 
d. vokiečiai buvo sugabenę neapsakomą 
daugybę savo kariumenės ir patrankų su 
kulkosvaidžiais. Vokiečiai iškniso apsikasi- 
mais visas nuolaidžias kalvas, ginančias 
miestą ir miško kraštą,stovinčios dešinėn 
miesto pusėn.Tą dieną vėl lyg tyčia smar
kus lytus pylė vandenį, žemė permirko, že
mumos pavirto ežerėliais ir daugelyje vietų 
vokiečių apkasimus apsėmė jžmonių ir ark
lių kojos vietomis liki kelių, o vietomis net 
liki kulšų klimpo išklampoton žemėn. Ta
rytum pati gamta padėjo rusams perga
lėti vokiečius.

Visą dieną iš abiejų pusių baisiausiai 
trinkėjo patrankos (armotos). Ypač vokie
čiai smarkiai šaudė į mišką, kame jie manė, 
jog esą rusai; bet lyg tyčia ten rusų nebuvo. 
Pavakare Marijampolė jau buvo rusų ran
kose. Vokiečiai mūšio lauke paliko daug 
užmuštų savo kareivių ir taip smarkiai bė- 
go savo gyvastį iš po rusų kulkų nešdami, 
kad nesuspėjo ištraukti purvan inklimpusių 
8-nių savo tolinešancių sunkių patrankų. 
Be to dar iš vokiečių buvo pagrobta per 
štorminį užpuolimą 6 sunkiosios patran
kos”.
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35 centai.

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojuos 
LEONIDO ANDREJEVO
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Labai linksma matvti. kad, kios pastogės.

O. de Balsak.

MEILE PO LIČINA
Vertė švenčioniškis.

(Tąsa).
Eleonora labai nudžiugo, kad jinai da

bar galės ilgą laiką praleisti arti Leono, kad 
daugiau niekuom nesirūpins, kaip tik juom, 
kad jinai galės jam sugrąžinti tą laimę, ku-. 
rią jis buvo pražudęs, lygiai taip, kaip da 
bar gyvastį sugrąžino.

Greitai Ikonas jau galėjo suprasti šei- 
miniškės nepaprastą gerumą, kurį, kaip jam 
rodėsi, mato pirmą sykį savo amžiuj.

Abidvi draugės labai retai apleisdavo 
jo kambarį; jos nuolatos kalbėdavo, links
mindavo jį, skaitydavo laikraščius, o jis 
klausydavosi, tankiai net palengvėliai skam
bindavo. Eleonora visuomet stengdavosi 
įspėti jo mintis, jo norą ir tuomi jį užganė
dindavo. Jis jautėsi labai gerai.

Per tą visą laiką Leonas išpasakojo, 
kaip jis buvo sunkiai sužeistas viename iš 
musių, kur liko ant lauko, kaip jį surado 
viena moteris, paėmė i savo namus ir gydė. 
Jis jau buvo pradėjęs pasveikti, kaip vėl už
ėjo priešas ir jis, bijodamas papulti nelais
vėn, išvažiavo. Bet kelionėj atsitiko su 
juomi nelaimė ir jis dabar dėkingas joms, 
kad jį priėmė ir gydo. Eleonora suprato 
priežastį, kodėl apie jį niekas nieko nežino
jo ir kodėl negalėjo surasti nei tarp gyvųjų, 
nei tarp užmuštųjų.

ta nelaboji, beširdė moteris, neparašė man 
nei vieno žodelio. Gal jinai išvažiavo į Indi
ją, Ameriką, o gal kur kitur, — ką aš galiu 
žinoti? Dabar jinai džiaugiasi ir juokiasi 
iš mano lengvamislystės... O, kaip aš norė
čiau tą viską užmiršti! Nuo tūlo laiko aš 
pradėjau jaustis, kad negaliu taip gyventi 
ir gali būti, kad greitai viskas pasibaigs, 
viskam bus galas...

— Ir jūs, Leonai, galėsite užmiršti?
Šiuos žodžius Eleonora ištarė tartum 

užmesdama, kad Leontis galės užmiršti: jos’ 
ikįs buvo pilnos ašarų.

— O, tamsta, — patylėjęs pratarė Le
mas. — kaip man brangus jūsų atjautimas!: 
Jeigu jinai turėtų jūsų širdį, jūsų jaus
mus!... As dabar būčiau laimingu... Mano 
duktė, gal būt tokia pat meili, kaip ir šita 
mergaite ir gal taip pat, kaip jinai dabar, 
sėdėtų ant mano kelių...

Jis nuvargusioms akimis pažvelgė į E- 
leonorą ir pridūrė:

—...Jos motina... sale manęs... kaip ir pasiėmė policmaną ir, beva- 
jūs... sujudinta... | žinodamas su policmanu, su-

Iš LIETUVAIČIŲ GY
VENIMO.

Shirley, Mass.
Pora mėnesių atgal ketu

rios lietuvaites išėjo pasi- 
i vaikščioti ir, bevaikščiojant, 
pamatė pas vieną farmerj 
daug ant žemės prikritusių 
obuolių. Užėjo į sodą ir pra
dėjo rinkti. i'uom tarpu 
farmeris pradėjo jas iš sodo 
varyti, bet jos dar neklausė. 

I Farmeris, nieko nelaukda- 
! mas, nuvažiavo į miesčiuką,

• —• — « • • w

MOTERIMS 
NAUJIENOS

v

Visi buvo užganėdinti Leonu, išskyrus 
mažą Leonytę. Ją visuomet laikydavo nuo
šaliai nuo Leono kambario, nes jos kūdikiš
kas linksmumas perdaug išrodė triukšmin
gu. Apart to, Eleonora jautė kokią tai gė
dą parodyti Leonui savo dukterį, tartum, bi
jodama, kad jis nedasiprotėtų, kame daly
kas; mergaitė buvo labai įpratus sykiu su 
savo motina ir kuomet tik motina nueidavo 
Leono kambarin, tai Leonytė tuojaus pradė
davo jieškoti.

Vieną sykį Eleonora sėdėjo Leono kam
bary ir kalbėjosi, o durįs buvo truputį pra
vertos; tuom tarpu priėjo mergaitė ir, įki
šus į kambarį galvą, pradėjo žiūrėti į Leo
ną, kurį jinai pirmą sykį matė. Leonas 
pirmas mergaitę pamatė ir, labai nustebęs, 
sušuko:

— Koks stebėtinas kūdikis?!
Mergaitė leidosi bėgti, bet motina ją pa

sišaukė. Jos širdis pradėjo plakti ir veidai 
rausti. Pasiėmė ją ant rankų ir pasodino 
ixjonui ant kelių.

Leonas, sujudintas pirmais atsimini
mais ir neaiškiais jausmais, žingeidžiai žiū
rėjo į mergaitę, glamonėjo ją ir, drebančiu 
balsu, užklausė, kiek jai metų.

Eleonora susimaišė ir mane, kad jau 
Leonas dasiproti, pasakė vienais metais 
daugiau.

— Aš maniau, kad jinai jaunesnė? — 
sunkiai atsidusdamas pratarė Leonas, ir jį 
vėl apėmė svajonės.

Mergaitė visai pamiršo baimę ir jau ne
norėjo skirtis su Leonu; pagalinus, jis ir 
pats neišdrįso ją paleisti.

— Vienok, man prisieis judu perskirti, 
— tarė Eleonora, — nes tas sujudimas, kurį 
aš dabar matau, priverčia mane apgailes
tauti, kad aš pašaukiau čion savo mergaitę.

— O, tamsta negali sau įsivaizdinti, ką 
šis kūdikis man primena!

— AŠ, persistatydama jus tuom karžy
giu, apie kurį jūs kada-tai pasakojot, leng
vai galiu suprasti jūsų atsiminimus...

— Taip, taip... Tai aš pats buvau; ap
viltas, atstumtas tos, kuri, rodėsi, mane ap- 
surinko; aš dabar labai apgailestauju, kac 
taip lengvai jai pasidaviau ir užsitikėjau, 
kas mane padarė visam amžiui nelaimingu.

Eleonora vos tik išsilaikė, nepradėjus 
verkti.

— Ir tamsta ją dar vis myli? — nedrą
siai paklausė Eleonora.

— Aš pats negaliu suprasti, ar aš ją my
liu, bet jos tas švelnumas, tos visos minu
tes, kurias aš sykiu su ja praleidžiau, jos 
dailumas ir net tas atkaklumas, — tas vis
kas taip giliai pasiliko mano sieloj, kad aš 
dabar niekur negaunu ramybės. Jinai ma
no sieloj paliko tuštumą ir dabar man ne 
mielas gyvenimas....

— O! — sušuko Eleonora ir iš jos akių 
pradėjo ašaros riedėti. — Toks jūsų pasto
vumas, toks prisirišimas turi būt atlygin
tas.... Patikėkite man, jog ir jos širdis ka
da nors suminkštės, ir jinai pasijus pergalė
ta, ir jinai panorės savo klaidas atitaisyti ir 
tuomet gaus nuo jūsų atleidimą....

— Niekados... Bėgyje ištisų trijų metų

— Tie visi atsiminimai, tie susijudini- 1 
m ai stačiai negalimi, — prabilo drebėdama 
Eleonora ir, paėmus mergaitę, pridūrė: — 
Aš jus būtinai turiu perskirti.

Nebegalėdama Eleonora daugiau klau
syti, pagriebė mergaitę ir išbėgo iš jo kam
bario, nubėgo pas savo draugę ir viską išpa
sakojo jai.

Nuo šio laiko mažoji Leonytė pradėjo 
tankiau lankyti Leono kambarį; jis visuo
met reikalaudavo, kad jinai pas jį būtų.

Mergaitė jį vadindavo savo draugu, su 
juomi žaisdavo ir norėdavo visuomet būti 
jo kambary. Ikonas darėsi vis liūdnesnis ir 
iūdnesnis.

Sveikata jo žymiai pasitaisė; žaizda už
gijo. Laikas taip greitai prabėgo, kad ir ne« 
pasijuto, kaip žiema pastojo — gruodžio 
mėnuo.

Eleonoros draugė, kuri jau seniai ren
gėsi važiuoti, pasakė, kad tuojaus išvažiuo
ja. Tuojaus ir Leonas pradėjo maldauti, 
kad jam pavelytų išvažiuoti; jo balsas persi
mainė, buvo susijudinęs, nors stengėsi ne
riu duoti tokiu.

Eleonora labai nustebo, kad jis taip 
greitai žada išvažiuoti ir buvo pradėjus 
prieštarauti tam išvažiavimui.

— O, tamsta, — sušuko Leonas, — pa- 
velykie man išvažiuoti; aš labai ilgai gėrė
jausi ta pavojinga laime, kuri ne dėl manęs 
paskirta; pavelykite man pabėgti nuo jūsų, 
nuo šio kūdikio, nuo tų greitai prabėgusių 
dienų; pavelykite man vėl vienam pasilikti, 
nes as turiu tokiame gyvenime pabaigti vi
są savo amžį.

—Tokiu būdu reikia pirmiau paklausti 
daktarą, ar galima jums važiuoti, o gal pa
vojus gręsia....

— Yra pavojus, nuo kurio daktaras ne
gali išgelbėti... Mano likimas — bėgti nuo 
visko, kas man brangu, nuo visko, kas man 
gali patikti, suteikti prisirišimą... Iš čia 
išeiti mari niekados negali būti peranksti...

— Tai taip, mano miela, — tarė Eleono
ra savo draugei, — prisieina mano sužeistą
jį karžygį pavesti po tavo globa; bet tu at
sakai už jį.

Leonas, gal būt, truputį nustebęs, išėjo 
duoti paliepimus rengtis prie išvažiavimo. 
Eleonora su šypsą ant veido, palydėjo jį sa
vo žvilgsniu.

— Ir kuom tu išalkinsi man dabar savo 
pasielgimą, — perpykus tarė Eleonoros 
draugė, — kuom tu man išaiškinsi šią savo 
naują komediją? Aiškiai matosi, kad jis 
bijosi įsimylėjimo, kad jis iš tos priežasties 
bėga nuo tavęs. Ir ko tu dar lauki, kodėl tu 
nepasisakai, jog ta pati esi, kodėl tu neuž
baigi tų kančių, kurios tarp jūsų taip ilgai 
tęsiasi? O gal tau norisi jį kankinti?

— O, mano miela! Aš matau, kad jis 
mane myli, aš matau, kad jis man ištikimas 
ir dėl tos ištikimybės bėga nuo manęs! Jis 
mane myli ir mane vieną; kaip aš esu lai
minga !

— Leonas, nelaimingas Leonas! Kada 
gi tu susimylėsi ant jo nelaimės, kada pasi
gailėsi jo. Eleonora, prisipažink jam da
bar, važiuokim sykiu Paryžiun ir ten apsi- 
vesite. Man rodosi, kad jau tu dabar apsi- 
vedimo nebijai?

— Ne, aš turiu pieną: tu važiuok su juo
mi, o aš paskui išvažiuosiu.

— Eleonora, Eleonora, ir vėl pienai, ir 
vėl fantazijos, ir vėl beprotystė!...

— Mano miela, dar vieną sykį ir jau bus 
viskas; prisiekiu tau.

Tuom tarpu įėjo Leonas;Jis išrodė su
sijudinęs, susinervavęs; viskas buvo su
rengta kelionei.

(Toliau bus).

si tiko mergaites einančias 
namo. Policmanas jas su
laikė, atėmė obuolius ir užsi
rašė pavardes ir adresus.

24 d. spalio tos mergaites 
topo pašauktos teisman ir 
turėjo užsimokėti po $4.00 
bausmės.

Bet tuom viskas neužsi
baigė. Sužinojo t darbdavis, 
kad tos mergaitės taip “sma- 
kiai” prasižengė ir, kaipo ne
ištikimas, prašalino iš dar
bo.

Mat, kapitalistai skaito už 
didžiausį prasikaltimą, kad 
merginos pasirinko sau po 
keliatą obuolių, bet visai ne
atkreipia jokios atydos, kad 
tos mergaitės turi badauti. 
Jos čia dirba 54 valandas į 
savaitę ir Uždirba $5.40, tai 
čia kapitalistai neskaito už 
prasikaltimą, kad tiek mažai 
mokėdami priverčia mergi
nas badauti ir, gal bado pri
verstos, pasiimti iš farmerio 
sodo po kelis obuolius.

Mirk badu, bet nepaliesk 
svetimo, nes valdžia tave nu
baus, o sąžiniškas darbdavis, 
kuris badu marina, iš darbo 
išvarys. Jeigu nenori ant 
gatvės mirti badu, eik ir pa
leistuvauk, bet saugokies, 
kad valdžiai į rankas nepa
kliūtum, nes tave nubaus už 
“nedorą” gyvenimo vedimą.

Jau šis vienas atsitikimas 
parodo, kas gimdo vagystę 
ir paleistuvystę.

* 
n t

Čia lietuvaičių yra nema
žas būrelis. Jos visos yra 
atvažiavusios iš Lietuvos 
pas gimines arba pažįsta
mus, kurie buvo išsiuntę lai
vakortes. Suprantama, ka
da atvažiuoja, tai tuojaus 
giminės pasirūpina surasti 
darbą., kad atsiėmus už lai
vakortę. Merginos, gauda
mos po penkis ar šešis dole
rius į savaitę, ir turėdamos 
dar skolos, pradeda stačiai 
badauti. Suprantama, kur 
čia nebadausi gaudama pen
kis dolerius, iš kurių reikia 
pragyventi, apsivilkti ir dar 
skolą mokėti. Ir štai, per 
kelis mėnesius mergina pa
virsto į skeletą. Begyven
dama taip, pripranta prie to
kio gyvenimo ir pradeda vi
suomet jau badauti. Taip 
bebadaudama, per porą me
tų susirenka kokį šimtą, ki
tą. ' Kuomet tik jau mergina 
susirenka porą šimtų, tai, 
žiūrėk, jau ir kavalierių at
siranda. Pradeda apie jas 
suktis tokie, kurie daugiau 
nieko nežino, kaip tik kazy- 
ras ir bačkutes, o retkarčiais 
bažnyčią. Jeigu kuriai ir 
pavyksta apsivesti, tai toks 
jų ir šeimyniškas gyvenimas 
būna: visą amžį peštynės ir 
nesutikimai. Bet iš daugelio 
visai išvilioja pinigus ir pa
lieka be cento.

Nuo tokių merginų negali
ma daug ko ir reikalauti, nes 
jos niekur neišeina, nieko 
nemato, pirmeiviškesnius 
žmones skaito didžiausiais 
“bedieviais”, “latrais” ir tt.

Laikas būtų pradėti ši bei 
tą veikti ir tarp mūsų lietu
vaičių, kurios dar tokioj 
tamsybėj paskendę.

Marcijona.

ATHOL, MASS, 
r ■ ' — - - * —

kitų'miėš^j motels’bd Neperseniai New Yorke, C

ginos darbuojasi ant visuo- East Side, tapo išmesto iš 
meniškos dirvos, stengiasi
savo daruges pritraukti prie mažais vaikučiais. Ji pati 
to darbo, varo tarp jų agita- yra ligonė. Ji gulėjo tuomet 

Tas lovoje . Daktaras buvo pa
sakęs, kad kiekvienas susiju
dinimas yra labai kenksmin
gas jos sveikatai ir net gy
vasčiai.

Mrs.Sandler vyras jau keli 
metai, kaip yra numiręs.

Nabagėlės išmesto ant 
gatvės visi daiktai, o paskui, 
lovoje, išnešta ji pati.

Kitą dieną, po išmetimui 
Mrs Sandler, iš to paties na
mo tapo išmesto kito našlė.

Ir valdžia ir miestas nea
teina toms vargšėms į pagel- 
bą.

Argi tai teisingas šitoks 
surėdymas, kada vieni aukse 
paskendę, o kiti didžiausį 
vargą vargsta?

ciją ir tam panašiai. ] 
mus gi to visai nėra. Iš 20u 
lietuvaičių, tik veina yra, 
Kuri turi prenumeravus pir
meivi skus laikrascius ir apie 
10. kurios skaito ir lankosi 

lant praKaioų Del Kitokių vie
šų susirinkimų. Y ra apie 15 
moterų, kurios neoijo, Kad į 
jų namus pareina pirmeivis- 
ki laikraščiai ir jų nedegina, 
Kaip kitos gaspaoines pada
ro. Tos visos pirmeivės pn- 
Klauso prie sietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystės.

T ra ir kita moterų drau
gystė, po vardu Sv. Onos ar
ba, kaip čia vadina, “Kris
taus boDėlės”, bet prie jos 
priklauso visos davatkos, 
kurios po kunigo skvernu 
susispietusios tupi. Nors to
ji draugystė vadinasi katali
kiška, bet toli gražu katali
kiškai nesielgia. Jos užsii
ma skleidimu tarp žmonių 
neapykantos, štai pavyz- 
dis: p. T. Mockevičienė, šv. 
Onos darugystės narė, pa
tarnavo vienai moterei laike 
ligos, o p. C. Neviadonskienė 
kitai. Abidvi ligonės buvo 
progresyviškos moterįs. 
Reiškia, šv. Onos draugys
tės narės atliko mielaširdin- 
gą darbą. Bet ką gi draugy
stė už tai pasakė? Ogi tas 
nares nubaudė, kad jos iš
drįso eiti į tuos namus, ku
riuose randasi pirmeiviški 
laikraščiai. Ar tai Kristus 
taip mokino elgtis? Juk 
Kristus pasakė: “Mylėk ar
timą savo, kaip pats save”. 
O Kristaus bobelės, dukterjs 
visai priešingai elgiasi; jos

du to Mrs. Sandier su trimis
organizuoti, kas. iš dalies, te
pavyko.

Lietuvaitės, kurios dirba
te tame amate, taip-pat pri
sidėkite prie unijos.

draugystę gerbia, kaip įma
nydamas. Bet kur tu čia ne
gerbsi 1 Visos nares turėjo 
užsimokėti po 50c. kunigė
liui, o tas uždegė bažnyčioj 
po 10 žvakelių, kurių tuzinas 
kaštuoja net... 5c. Ar tai ne
galima gerbti, kad palieka 
45c. pelno nuo kiekvienos 
narės* Juk iš tokių moterė
lių dievui garbė, o kunigui 
pelnas.

Gėda visai draugystei, kad 
taip elgiasi. Aš jau nesakau, 
kad jūs skaitytu t darbinin
kiškus laikraščius, bet noriu, 
kad prisilaikytut nors Kris
taus žodžių: “Mylėk artimą 
savo, kaip pats save”.

O kur jūs meilė?...
Onytė.

Karė padidino apsivedimų 
skaičių.

Berlynas, Vokietija. — 
Karei prasidėjus, prasidėjo 
ir taip vadinami kariški ap- 
sivedimai. Jauni vyrai, ei
dami karės laukan, pirm to 
susivinčiavodavo su savo 
mylima mergina. Vis, mat, 
ramiau ant širdies, jeigu na
mie likęs aniuolėlis melsis už 
kareivio gyvastį.

Pereitais metais (1913 m.) 
Berlyne, rugpjūčio mėnesį, 
apsivedė 1,309 poros. Tuo 
tarpu, tuo pačiu mėnesiu šie
met apsivedė 5,793 poros. 
Kaip žinoma, tai buvo mene- 
sis, kada prasidėjo karė.

Mobilizacijos laike, tarpe 
2—8 rugp., buvo daugiausia 
apsivedimų — nes 3,941.

Pastebėtina, kad labai pa
sidaugino legitimacija nele-j 
gališkai gimusių vaikų (gi
musių pirm apsivedimo).

Šita statistika primena 
Anglijos arcivyskupo para
ginimą kareiviams apsives
ti, pirm važiuojant karės 
laukan. Žino, mat, kad dau
gybę žmonių išmuš, tai nors 
tokiu būdu nori atsigauti.

Pranešimas lietuvaitėms.
Peretio antradienio vaka

re, lapk. 10 d., Chicago j susi
organizavo Lietuvaičių Gim
nastikos Kliubas. Toks Kliu- 
bas mums lietuvaitėms se
niai buvo reikalingas ir be 
jo toliau s nebegalima buvo 
apsieiti, nes patsai gvvenimo 
padėjimas ir prigimties įsta
tymų reikalavimas verste- 
vertė mus prie panašaus vei
kimo. koki Lietuvaičių Gim
nastikos Kliubas savo pro
gramoje pasižymėjo.

Lietuvaičių Gimnastikos 
Kliubas savo programon pa
siskyrė sekančius dalykus:

1. Lavinimasis gimnasti
koje. Tas mums, lietuvai
tėms, būtinai reikalinga, 
vnatingai toms, kurios per 
dienas nusisedi prie darbo ir 
iš tos priežasties nusilpnėję 
fiziškai.

2. Mokinimasis naujausių 
siu laiku šios šalies ir euro
pinių padoriųjų šokių.

3. Rengimas viešų vakarų,
taipgi ir draugiškų vakarė
liu . . .Tie visi dalykai, jei męs 
juos nuosekliai atliksime, 
suteiks mums nemažą fiziš
ką ir dvasišką naudą. Čia 
dar turime pažymėti, kad 
prigulėjimas prie Lietuvai
čių Gimnastikos Kliubo ne
padarys jokių išlaidų, jei 
bent labai menkas rengiant 
draugiškus vakarėlius. O 
lavinimasis gimnastikos ir 
išokių atsieis visai be išlaidų, 
nes tie dalykai bus prakti
kuojami viešuose Mark 
White Square rūmuose, kur 
ruiminga salė šokiams, mu
zika ir įvairios priemonės 
gimnastikos lavinimuisi vi
suomet suteikiama veltui. 
Prie to dar gauname plačiai 
išsilavinusią gimnastikos šo
kių vedime padėtoją p-lę 
Harris, kuri yra Mark 
White Square užveizdėtoja.

Dabar mums, lietuvai
tėms, nieko daugiau nerei
kia, kaip tik gero noro pasi
naudoti iš geriausios progos, 
savo naudai, kokią dabarti
nės aplinkybės mums sutei
kia. Taigi, visos, yra kvie
čiamos prisidėti.

Susirinkimai atsibūna u- 
tarninko vakarais, 8:30 va
landą.

Visus kviečia Lietuvaičių 
Gimnastikos Kliubo admi
nistracija.
Pirmininkė K. Šlikienė. t

Wbrcesterio kriaučkos.
Worcestery, Mass, yra ga

na daug kriaučių, manoma, 
daugiau, negu 5,000 — di
džiuma jų moterįs ir mergi
nos, kurios gauna labai men
kas algas ir buvo nesuorga
nizuotos.

Miss Newman, organiza
torė unijos moteriškų rūbų 
siuvėjų, pabuvojo Worceste
ry ir pamatė, koks viešpa
tauja tenais skurdas.

Paprastai, vidutinė siu- 
vėčka daugiau neuždirbda
vo, kaip $7.00 į savaitę. Aiš
ku, jog tokios pinigų sumos, * ** i**^***^ «
toli gražu neužtenka, kad Sekretore S. Stanhiliute, 1 
žmoniškai pragyvenus.

Tuomet pradėta siuvėčkas
Kasi erė M. Darni ionaitienė.

(“Natri.”)

Boba — chemikas.
Petrogrado gubernato

rius gavo pranešimą apie o- 
riginališką susektą dirbtuvę, 
kurioj perdirbama liakas į 
degtinę.

Išradėja tos originališkos 
dirbtuvės pasirodė valstietė 
Timofejeva, gyvenanti kai
me Chaluzi. Ta valstietė iš
rado tam tikrus būdus, kad 
iš liako pasidaro gana gera 
degtinė. Jinai tą degtinę 
pardavinėjo ir turėjo gerą 
pasisekimą. Bet paskui po
licija susekė. “Dirbtuvę” 
uždarė, o visus įrankius ir 
degtinę konfiskavo.. Petro
grado gubernatorius pa
smerkė išradėją ant trijų 
mėnesių kalėjimam

Išmetimas iš buto.
New Yorke kas mėnesį iš

meta daugybę žmonių iš bu
tų, jeigu samdytojai neįjie- 
gia užsimoket randos.

Baisių scenų tuomet įvyk
sta, bet baisiausia yra tuo
met, kada išmeta moteris su 
vaikais ir palieka jas be jo-

NAUJA KNYGA

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

Reikalauk šiuo adresu:
“LAISVE”

183 Roebling St, Brooklyn, N. Y
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draugijoms atskaitą, kaip nos paveikslą, tai palaidoki-
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Montello, Mass.

V. P. Jurbarkiškis.
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kuopos atsibuvo koncertas 
ir balius. Žmonių susirinko

25c
75c

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

pranešiu vėliau.
K. G. Kregždžiūnas.

Stanelienė iždininke ir B. 
, V. Pranis, M.

,’aike programų išpildymo.
Meištų Tamošėlis.

tokius skaito pirmeiviais,tas 
nieko nesupranta.

Geležinis.

tų susivienyjimą su klerika- 
lais ir dabar šaukia ekstra 
mitingą. Kokie bus nutari
mai, pranešiu vėliau.

Cliffside, N, J.
d. lapkričio S. L. A. 70

Jaugiau į tai atkreiptų aty- ja pinigus nukentėjusiems 
dą ir neduotų betvarkę kelti nuo karės, o tie veikėjai iš tų

KNYGAS PASIRINK Iš ŠIO KNYGŲ 
SURAŠO:

Randonaa Juokas ..........................
Iš Dvarifikn Tėvelių Gyvenimo ..
Mokelaa Ranka Žinyates ..............
Lekcijos apie atskyrimo ženklas.
Šeimynos Istorija ... i...................
Laiškai pasmerktųjų m irt i n ....
Liaudies Dainos .............................
Moterų padėjimas evangelijoj ir

apaštalų raštuose..................... 20c.
Griuvėsiuose .................................. 15c.
Gyvas grabe ................................... 10c.
Socijaltzmas—kuomi jis yra ir 

kaip ji įkūnyti............... 15c.
Steponaičio raštai ......................  SLIM)
Ženyba ir žmogaus gyvenime sie

kinys ......................................... 10c-

dytų seimo nutarimus.
Dabartiniame laike atsi

rado įvairių “veikėjų”, ku
rie darbuojasi dėl labo “tė
vynės”. Visuomenė aukau-

£--------------
Kewanee, Ill

Jei knyga yra brangesnė kaip paskirtos dovanos, tai 
reikės damokėti siunčiant pinigus už laikraštį.

Adresas: > >
“LAISVE”

31 d. lapkričio atsibuvo Įsu $163.95 
Inplaukė

Rio de Janeiro, Brazilija.
(Iš privatiško laiško). ’

Rio de Janeiro (sostini Ino u z konferencijos dedėga

.22. o
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KORESPONDENCIJOS. I
Miners viUe, Pa«

mas, kad apsvarsčius ir ge
riau sutvarkius aukų rinki-

_ " " ‘ ‘ \ Iš 8
draugysčių pribuvo 21 dele
gatas. Delegatai nutarė 
tarp Kalėdų ir Naujų Metų 
surengti “fėrus” su prakal-

pėmis dalinti obuoliai, pi- 
nacai ir t.t

♦♦

kuopa Kmuuicių
pa v ciksiu vaaarą, nuo kuiau 
v m* pelnas du v u skinamas 
Lujujvus geiDejnno lonuiu. 
Diena duvu iauai Djauri; li
jo ir salta, vienua žmonių 
susinuKu gana uaug. riia 
gana, aaa paveiksiu rodyto
ja paaare porą yuų, ‘kūnas 
čia ii* pazy mesiu, v iena, tai 
paveiKsiai duvu prašu ir ne- 
aisKąs, net tas uar uesvarou, 
nes puoiika ėjo ne aei pa- 
vejKan^Dec uei suselpimo jju- 
kentėjusią nuo kares. Antra 
kiauia puvo jau svarbesne. 
SumriJiKiinas buvo sauktas 
beparty vis, į jį susirinko p 
vamų pažiūr ą žmonių, bet 
štai, ui g. V. Aiuinuievičius 
savo trumpoj Kainoj užva
žiavo avasisKijai ir tuomi už
gavo tikinčiuosius, dauguma 
net svetainę apleido; daugu
ma Ūkusiųjų irgi rugojo, kad 
jų jausmus Įžeidžia. Aš 
manau, kad di g. Andri Ule
vičius uz tokią pastabą neuž
pyks, o tie, kūne tapo įžeis
ta, irgi atleis jam, kaipo jau
nam kalbėtojui.

Kati ir įvyko ydų, bet gali
ma pasidžiaugti, kad jau 
musų lietuviai didelį žingsnį 
padarė pirmyn. Nuo vaka
ro liko $20.00 pelno.

Iš visko pasirodė, kad Mi- 
ueisvillės lietuviai moka 
veikti bendrai tokiuose da
lykuose, kaip Lietuvos gel
bėjimas. I

Beje, šiame parengime bu-, r“ 
vo ir nelaimių: paveikslų ro- < tas girtuokliavimas, 
dytojai buvo apsiėmę atva- ne girtuokliavimas, tai ne
žinoti už $10.00, bet jiems būtų atsitikus ir ši nelaimė.

M. Stoškus.

Lietuvą? Ai-tik ne stebūk- lcrus oupxttmu.
lingu būdu? “Laisves skai-:įomjs jgi gelbėjimo fondo, 
tytojas sako, kad gėda taip Taipgi tapo išrinktas komi- 
elgtis, o ypatingai pirmei- tetas: A. Žolynas pirminin- 
viams, kurie turėtų būti pa- kU( j. Adams pagelbininku, 
vyzdžiu kitiems. As gi tokių k. Jonaitis sekretorium, M. 
žmonių neskaitau pirmei- Stanelienė iždininke ir B. 
viais, kurie nieko daugiau Bindokienė, V. Pranis, M. 
nežino, kaip tik karčiamose Žolynas — iždo globėjais, 
ant kitų užsipuldinėti. Kas Kas ka aukaus dėl fėrų,

Kankakec, HL
10 d. lapkričio vakare, J. 

L. peršovė savo žmoną. A- 
budu iš meilės apsivedė, bū
vu geri parapijonai, skaitė 
šventraščius, bet vyras labai 
girtuokliavo: ką tik uždirb
davo, tai ir pragerdavo. Vie
ną dieną parėjęs namo gir
tas labai sumušė savo žmo
ną už tai, kad toji nuėjo at
lankyti kapą savo dukters. 
Iš tos priežasties pati ap
skundė vyrą, pareikalauda
ma persiskyrimo. Tada vy
ras nusipirko revolverį, pa
dėjo namo ir pasakė savo 
švogerkai: “Išgerk su ma
nim paskutini sykį, nes jau 
daugiau negersiu. Pama
tysi, kas su mano žmona at
sitiks”. Jo žmona dirbo 
dirbtuvėj. Vakare, kada ji
nai grįžo iš dirbtuvės, jis pa
driko ją ant gatvės ir palei
do du šūviu į šoną. Sužeisto
ji nuvežta ligonbutin, bet 
vargiai išgis. Jis gi paso- 

I dintas už grotų.
Tai matot, prie ko priveda 

Jeigu

bevažiuojant automobilius 
sulūžo ir jie turėjo kitą sam- j 
dyti, o kuopa, vieton dešini-i 
ties dolerių, užmokėjo $25. 
Reiškia, penkiolika dolerių 
nuėjo padengimui lėšų to ne
laimingo atsitikimo.

Jeigu dalis visuomenės 
tapo neužganėdinta, tai ne 
iš rengėjų pusės. Rengėjai 
ateity pasistengs ką nors su
rengti, kad visus užganėdi
nus ir tuomet daugiau aukų 
surinksime.

Įplaukų buvo $53.75. Išlai
dų: svetainė $5.00, paveikslų 
rodytojams $25.00, spaudos 
darbai $3.71. Viso labo $33 
71 c. Pelno liko $20.04, ku
riuos pasiunčiau Lietuvos 
gelbėjimo fondo kamerini 
Šidlauskui.

J. Ramanauskas.

Troy, N. Y.
“Laisvės7’ N87 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
kurioj p. “Laisvės” skaityto
jas nurodo, jog 17 d. spalio į-; 
vyko peštynės, kuriose daly
vavo progresyyiški žmonės 
ir tik du katalikai. Man čia 
nerūpi katalikus paniekinti, 
o prpgi’esyviškus žmones už
stoti, jdgu jie blogai pasiel
gė. bet tik noriu teisybę pa
dalyti, Kbrespondentaš, ra
šydamas tą atsitikimą, kaip 
tik atbulai pasielgė. Pešty
nėse dalyvavo katalikai ir du 
progresyviški žmonės arba, 
kaip čia juos vadina, “bedie
viai”. Bet kodėl korespon
dentas nenurodė tų priežas
čių, iš kurių kilo tos pešty
nės? Mat, kada saliūne pa
sipainiojo du “bedieviai”,tai 
tuojaus puolėsi prie jų kata
likai, kad pamokinus bedie
vius. Iš to iškilo peštynės. 
Ar tai čia pirmeivių kaltė?

Toliaus korespondentas 
sako, kad katalikai nesilan
ką ant socijalistiškų prakal
bų ir apie jąs nieko nežiną. 
Tas irgi netiesa.' Kada bu
vo anglų socijalistų prakal
bos, tai toj pačioj karčiamoj, 
kur buvo katalikų susirinki
mas, tapo parduota virš de
šimties bilietų, nes prakal
bos buvo su ižanga. Res
pondentas sako, būk V. V. 
pati nebuvus pabėgus, bet 
tik pas tėvus išvažiavus pa
siviešėti ir per dvi dienas su
grįžus. Visunirmiausia, tai 
pats V. V. skundėsi, kad pa
bėgo. o antra, jos tėvai Lie
tuvoj. tai kaip taip 
greitai galėjo suvažinėti |

tai priiminės šios ypatos: J. 
A. Janušionis, B. Mikulis, A. 
Mikulienė, Miknaitis, J.Dva- 
reckas, A. Aukudavičaitė ir 
M. Žolynas.

Nutarta susirinkimus lai
kyti kas antrą savaitę.

Nutarta parašyti į “Drau
gą” protestą ii- reikalauti at
šaukimo, kur pasakyta, kad 
Chicagos seime dalyvavo vi
sos progresyviškos draugi
jos ir Chicaginio seimo pro
tokole užrašyta, kad net 11 
L. S. S. kuopa dalyvavo.

Aukų rinkimo komitetui 
išduota Įgaliojimai.

Jurgutis.

Baltimore, Md.
Mūsų mieste susitvėrė iš 

16 įvairių draugysčių ir kuo
pų konferencija dėl rinkimo 
aukų gelbėjimo fondui. Baž
nyčios skiepe irgi susitvėrė 
konferencija iš penkių drau
gysčių su tuom pačiu tikslu.

16 organizacijų konferen
cijos lyderiai ir jų uodegos 
po Brooklyno seimui darė 
visokius pienus ir visaip 
šmeižė Brooklyno seimą li
tuos žmones, kurie jame da
lyvavo, norėdami • visuome
nės akyse pažeminti seimo 
nutarimus ir gelbėjimo fon-
dą.

5 d. lapkričio atsibuvo kle- 
rikališkų draugysčių konfe
rencija, kurioj buvo išklau
syta tautininkų maldavimai, 
ir priimta ant sekančių išly
gų: visi surinktieji doleriai 
turi eiti į Chicagos klerika- 
liškąjį fondą, o visos smul
kesnės aukos bus padalintos 
pusiau : pusė chicaginio sei-

vavo net keturi chorai po va
dovyste p. Katiliaus. Visas 
koncertas išėjo silpnai, iš
skyrus balalaikų orkestro ir 
vienos moters deklamacijos. |ino fondan, o pusė Baltinio- 
Apart to, tvarka irgi neatša-įiūs tautininku “fondan”. 
kauti buvo: laike išpildymu; Tautininkų konferencija 
programų prie durų publika į buvo nutarus, kad visas su
neramini užsilaikė, o užpa- rinktas aukas laikyti pas ša
kaly pardavinėjo rudi. Pa- vę ir kuomet jau bus galima 
baigus koncertą, buvo išėjęs i Rusiją siųsti, tai pasiųsti 
Kučinskas kalbėti, bet dūlei Liet. Mokslo ir Dailūs drau- 
neramumo publikos, tuiėjo 'gijai, bet dauguma draugys- 
savo kalbą kaip galint trum- čių pareikalavo, kad jie pil- 
pinti.

Suprantama, publiką kal
tinti negalima, nes prisiren
ka visokių žmonių, bet reikia 
pastebėti rengėjams, kad

pinigų spausdina visokius 
j lapelius, blankas, knygas ir 
! knygutes ir taip visokius 
: menkniekius, be kurių pilnai 
Į galima apsieiti.

Draumjps

Brazilijos) susikimšimas, 
troškumas nesvietiškas. Gir- 
džlasi nuolatinis dundėji
mas, lyg anot tos patarlės, 
Morkaus po peklą. O žmo
nės — lyg nuo kryžiaus nu
imti, suvytę, perdžiūvę, per-! 
kumpę, be lašelio kraujo, pa
geltę, be aiškaus žvilgsnio, 
be kifitinių ir su sausu, aš
triu konsuliu.

Aš norėčiau perspėt lietu
vius, kad nevažiuotų tan 
kraŠtan. Aš, nors ir trumpai 
būdamas, patyriau daug o- 
oių dalykų. Ten siaučia gel
tonoji drugio liga. Ten 
brangenybė nesvietiška: pa
valgyti vieną sykį restaura
cijoj — $1.00. Už karą rei
kia mokėt 20c. Viena atvi
rutė kainuoja 10c. Bonka 
rudžio $1.00. Taip, kad iš 
uždarbio negalima pragy
vent, o darbas sunku rasti.

Newark, N. J.
7 d. lapkričio “Sietyno” 

choras statė ant scenos vei
kalą “Blindą”. Lošimas išė
jo vidutiniškai. Žmonių bu
vo apie 300. Po lošimui bu
vo šokiai Chorui pelno liko 
apie $20.

8 d. lapkričio buvo visų 
draugijų delegatų susirinki-

*
9 d. lapkričio Lietuvių 

Tautiško Namo draugystė 
surengė teatrą, kurį sulošė 
Gabijos draugija iš So. Bos
tono po vadovyste M. Pet
rausko. Buvo statoma du 
veikalai: “Adomas ir Jieva” 
ir “Malūnininkas ir Kamina- 
krėtis”.

Geriausia savu rolę atliko 
Vitaitis — Adomo rolėj ir 
Kazmauskiutė — Jievos ro
lėj . Antram veikale: J. Pa
laima — Kaminakrėčio rolėj 
ir A. Meislis — Malūnininko 
rolėj. K. Jurgeliunas savo 
rolę atliko prastai, nes per
daug buvo nusigandęs; M. 
Kalinauskiutė irgi nekaip 
atliko.

Dainos visiems nusiseku 
pusėtinai. Pelnas bus dali
namas pusiau: pusė T. N., o 
puse lošėjams. Žmonių bu
vo neperdaugiausia.

Naujas Korespondentas.

vo sekantieji asmenįs: p-les 
P. ir A. kudauskaitės, E. 
Urbiutė, ponios Pocienė ir J. 
Janušauskiene, pp. Briedis, 
Rimka, Janušauskas, Po
cius, L. šernas, Petraitis ir 
kiti. Visiems jiems širdin- 
gas'ačiu. Ačiū taipogi Chi
cagos Lietuvių Koncerti
niam Kliubui ir jojo pirm.p. 
P. Sarpaliui už didelės orke
strus parupinimą ir muzikos 
patiekimą. Ačiū ir visiems 
atsilankiusiems į vakarėlį.

Rengimo Komisija.

RED. ATSAKYMAI.

Waterbury, Conn.
12 d. lapkričio L. S. S. 34 

kuopa statė ant scenos vei
kalą “Gyvieji Nabašninkai”. 
Po perstatymui buvo šokiai. 
Žmonių susirinko gana 
daug; buvo daug atvažiavu
sių iš svetimų miestelių. 
Nors vietos piemuo ir drau
džia savo avims lankytis ant 
socijalistų parengtų vakarų, 
bet tas nieko negelbsti. Ak
toriai savo roles atliko labai 
puikiai ir publiką pilnai už
ganėdino.

Bobos Vaikas.

( 

kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo L, Pruseika. Nors 
ir daugiau kalbėtojų buvo 
kviesta, bet nežinia kodėl 
nepribuvo. L. Pruseika kal
bėjo dviejuose atvejuose. 
Pirmiausia pasakojo apie 
dabartines Europos kares, 
apie jų neišvengtinumą, kol 
kapitalizmas ir carizmas 
viešpataus, ir apie dabartinį 
Lietuvos padėjimą ir kvietė 
remti gelbėjimo fondą. Per
traukoj buvo renkamos au
kos. Nors publikos buvo 
susirinkę apie 70 ypatų, bet 
aukų surinkta $31.45.

Antru kartu kalbėtojas 
nurodė naudingumą prigu
lėti prie pašelpinių ir apšvie
tus draugysčių, apie darbi
ninkų dalyvavimą balsavi
muose ir tt. Reikia paste
bėti, kad į šias prakalbas bu
bo atsilankę keliatas moterų, 
kurios prisidėjo su aukomis 
gelbėjimo fondui. Geistina, 
kad kitą sykį daugiau mote
rų atsilankytų, o kuopos bei 
draugvstės tankiau rengtų 
prakalbas. Kazys.Seimo rengimo komiteto 

atskaita.
Brooklyn, N. Y., spalio 7 

d., 1914, “V. L.” redakcijoje 
atsibuvo susirinkimas Vi
suotinojo Seimo Rengimo 
Komiteto. Dalyvavo šie na
riai: J. Ginkus,K. Liutkus,J. 
K. Miliauskas, J. Ambrazie
jus, J.Rugis ir J.O. Sirvydas. 
Komitetas suvedė visas apy
skaitas, vadinas visus Rieji
mus ir išėjimus rengiant Vi
suotinąjį Seimą, ir nutarė! 
perduoti visuomenei, ypač

per laikraščius, taip Brook
lyno ir New York o draugi
joms pasiuntinėti atskirai 
išspausdintus atskaitos la
pelius.

Atskaita šitaip persistato: 
Inplaukimai:

Per prakalbas 1 d. spalio 
už įžangą $49.30. Per kon
certą 2 d. spalio už įžangą 
$154.00. Viso $203.30.

Išleidimai:
Už seimo salę $65.00: de- 

ko racijos $8.00; už delega
tų ženklelius $18.00; spauda 
$14.50; Artistėms Karužių- 
tėms $25.00; seimui vėliava 
$6.00; artistui Zazulak $5; 
geimui rašomoji popiera 75 
centai; už paveikslus Račiu-

$7-25; Išsiuntinėjimas į 
draugijas atsišaukimų 75c.; 
atvirutės į draugijas 20c.; 
dekliamatorkoms Petraus- 
kiutėms $3.00; K. Stiums- 
kiui už surengimą koncerto 
$8.00; Asignuota atspaudini- 
mui ir išsiuntinėjimui į 
draugijas askaitų $1.70. Vi-

NUSIŽUDĖ.
Westville, HL

9 d. lapkričio nusižudė lie
tuvis Jurgis BudrimaviČius. 
Jis nušoko nuo tilto 50 pėdų 
augščio. Velionis paliko se
kančią korčiukę: “Mano 
vardas — Jurgis Budrimavi
Čius, gyvenu Westville; pa
šaukite per telefoną A. G. 
Kromisą ir pasakykite, kad 
mane palaidotų Danville. 
Rasite mano kišeniuj mergi-

te sykiu su manim. Dabar 
jau 15 minutų no vienai. J. 
BudrimaviČius”.

♦
* •

3 d. lapkričio anglių kasy
kloj tapo užmuštas Petras 
Grupa. Velionis paėjo iš 
Kauno gubernijos. Tapo 
palaidotas ant tautiškų ka
pinių su bažnytinėms apei
goms šv.Kryžiaus bažnyčioj. 
Laidotuvės buvo labai iškil
mingos. Senosios parapijos 
žmoneliai pasakojo, kad mu
la laidoja. Mat, Romos tru- f 
sto agentas negalėjo pasipel- 
nvti, tai jo šalininkai irgi ne
užganėdinti.

Westvillietis.

J. P. — Apie “Šaltinio” iš
leistas knygas nieko nežino
me, nes ‘’šaltinio” redakcija 
mums jų neatsiunčia dėl kri
tikos, todėl ir patarimų ne
galime duoti

K. Vilamškiui
pinom anksčiau gautą. At
leiskite, kad negalėjom su
naudoti.

J. Mansis. — Kodėl nenu
rodo!, kokia draugystė tą te
atrą rengė ir kokioj dienoj 
buvo lošta? Tokie praneši
mai visai be vertes.

224 L. S. S. kp. raštinin
kui — Apie jūsų vakarą jau 
buvo minėta.

I). M. Kertukui — Patal
ui nom anksčiau gautą.

V. P. Jurbarkiškiui. — At
leiskite, kad trumpinam raš
telį, nes labai daug turime 
korespondencijų, o vietos vi
sai mažai. Apart to, rinki
mų agitacija mažą vertę tu
ri.

šventakupres sūnui. — 
Nieko naujo — visur tas 
pats. Netilps.

Perkūnų Oželiui — Po to
kiomis korespondencijomis 
reikalinga tikra pavardė pa
sirašyti. Jeigu tas viskas 
tiesa, tai galima ir pavardė 
padėti. Netilps.

Jaunimo Mylėtojui 
Nieko svarbaus neparašot. 
Netilus.

P. B. — Atleiskite, kad ne
galim sunaudoti jūsų kores
pondencijos, nes jau apie tą 
vakarą buvo paminėta kito 
korespondento.

Kunigo žentui. — Atleis
kite, kad negalim sunaudoti 
korespondencijos, nes jau 
apie tą patį buvo minėta ki
to korespondento. Apart to, 
stengkitės savo nuomonę iš
reikšti trumpiau, tuomet ir 
jums bus mažiau darbo ir 
redakcijai lengviau.

Pirmyn. — Tai paprasti- 
darbai, apie kuriuos neapsi-' 
moka minėti. Netilps.

Karžygiui.—Apie tas gar
siąsias prakalbas jau buvo 
minėta.

Svečiui. — Apie perstaty
mą talniname anksčiau gau
tą. Atleiskite, kad negalim < 
sunaudoti.

Antanui Bukleriui. — Vi-! 
sai nesuprantam.apie kokius 
ten ožius ir varles rašot. Ne- ‘

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..................

LAUKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELHURGO 
BASTILIJA. Parašė V. 
I’aukfitvs. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de
dasi Rusijos kalėjimuose, jei 
dar kas negirdėjo kiek lais
vės kovotojų Žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit
Šią knygelę, čia jūs atrasit, 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokia drąsumu mū
sų draugai eina ant mirties. 
Kaina .........................................

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. 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
siški ja. Ypaė. patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

Kili VĖSIUOSE. Parašė K Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą 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 .........

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 ši^ knygelę. Joje yra ge
riausios ei’ės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ..

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS. Parašė Bara- 

bošius.Kiekvienas vaikinas bei 
mergina, kurio 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 ........................ 10*

LEKCIJOS APIE ATSEIKIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi

las. 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 
veriės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gele patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik .............. 10*

MOKSLAS RANKžINYSTftS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
fntereHUojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kairia......

| Iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. kaina .................

ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .. 
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

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

KALTĖLIAI. kaina ......
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PASAULIŲ RATAS, 

kaina ........ .....................
DARBAS, kaina...............................
MEILĖS KARŠTLIGĖ, kaina ... 20c
AUDĖJAI, kaina ........................... 50c
KERŠTINGA MEILĖ, kaina .... 10c

20*

“LAISVES” KNYGOS:
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP JJ JKŪNYT? 
Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis, šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į aocijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
Šią knygelę, gales lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
le pertikrins, kad socijaliz-

Lietuvių Piliečių draugystės 
balius su prakalbomis. bu
vo pagarsinta, Kad kalbės r. 
Bagočius ir kiti anglai. Bet 
išėjo visai kitaip, Jbaguaus, 
vieton prakalbą sakyti, vedė 
visą vakaro tvarką, nes pi
liečių išrinktasis pirminin
kas nemokėjo angliškai kal
bėtojų perstatyti. Draugys
tės gi pirmininkas, kuris tu
rėjo ant to vakaro būti ir vi
są tvarką vesti, atsidūrė be
langėj už “blaivybę”.

Prasidėjus prakalboms, 
daugiau buvo kalbėtojų, ne
gu klausytojų, nes visi poli
tikieriai subėgo kalbėti, kad 
už jų kandidatus * balsuotų. 
Vienok ant pabaigos Bago
čius pasakė, kad darbininkai 
neklausytų tų politikierių, 
bet balsuotu už darbininkų 
partijos kandidatus.

Bet kas keisčiausia, kad 
laike baliaus buvo pavelvta 
tiems politikieriams pakam-

Lieka $39.35
Likusioji suma $39.00 pu

siau paskirta — po $19.50 — 
Lietuvos Autonomijos Fon
dan ir Lietuvos- Šelpimo 
Fondan, kurie pinigai ir bus 
priduoti per seimo rengimo 
Komiteto iždininką, p. J. 
Ambraziejų.

Komiteto vardan:
J. O. Sirvydas, 
Sek. J. Ginkus.

Ačiu.
Tėvynės Mylėtojų Drau

gijos 22 kuopos vardu išreiš
kiame nuoširdų ačiū visiems 
tiems, kurie teikėsi paremti 
kuopos parengtąjį lapkričio 
16 d. Dr. V. Kudirkos miri
mo sukaktuvių paminėjimo 
vakarėli. Programe dalyva-

susitvėrė L. S. S. 204 kuopa 
ir jinai darbuojasi ant visuo
meniškos dirvos. Dabar iš
rinko keturis draugus, ku
ne vaikščioja po stubas ir 
renka parašus . po peticija, 
kad valdžia įkurtų valdiškus 
“marketus”. Geistina, kad 
visi lietuviai rašytųsi po ta 
peticija, nes ta peticija bus 
pasiųsta prezidentui Wilso- 
nui.

Ansonia, Conn.
14 d. lapkričio L. S. S. 186 

kuopa statė ant scenos dra
mą “Žmonės”. Žmonių atsi
lankė ant minėto perstaty
mo nemažai ir visi likosi už
ganėdinti, nes aktoriai atli
ko savo užduotis gana pui
kiai, nežiūrint į tai, kad ne- 
kurie buvo pirmą sykį ant 
scenos. Taipgi buvo dekla
macijų ir “Džian Bambos” 
spyčius.

Geistina, kad ir daugiau 
kuopa pasirūpintų surengti 
panašiu perstatvmų.

Berželis Svyrūnėlis.

Tokia proga bus neilgai
“Laisvė” paskyrė dovanas tiems, kurie užsirašys 

“Laisvę” iki Naujų Metų. Dovanos bus duodamos šitaip: 
už $2.00 gaus “Laisvę” per visą metą ir už 50 c. dovanų 

knygomis, Už $1.00 gaus “Laisvę” per pusę metų ir 
už 25 c. dovanų knygomis. I

Taigi, pasinaudok proga, nes vėliau dovanos nebus 
duodamos. Jei pats jau skaitai “Laisvę”, tai pasi- 
stengk prikalbinti savo pažįstamą bei draugą užsirašy 
ti “Laisvę” ir gausi dovanas.

183 Roebling Street,

g i E“ .

Brooklyn, N/Y,
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■arba i.š kitur

15 2 Perry Avenue
Maspeth, I.. I N. V.

kampas Clermont St.

išimt visus 
s. tai turi 
rotorius, du 

Kasos Globėjai ir turi būt. pats Cent- 
rališkas pirmininkas prie paskutiniu 
pinigu išėmimo iš liaukos ir Pirminin
kas turi turėt su savim antspaudą

LIETI VOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gug

109 Grand St.,

draugijos pinigus

498 Washington St.,
Corner Snrlnjj Street 

NLU YORK CITY, N. V.

' 820 Bank Slieet, Waterbury, Conn.

Pik.MUI INIS LII’TL'VLšK AS;M2W .VOkKI.

UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS

JUOKŲ KĄSNELIAI

Kunigas Burbanosis:— DAiaugkimęs, kunige, mūsų 
laimėta! Jau tautininkų šulai—Tareila. Sirvydas Liut- 
kauskas iv kiti—prašosi į mūsų partiją ir prižada pada
ryti išpažintį iš viso gyvenimo. \ adinasi, amžiną atsil
sį tautininkų partijai! Ji žuvo...

Kunigas Vištkemša:— Che, che, che- Dabar, panie, 
kada Šliupas paliko vienas, tai ir jį priversim eit išpažin
tim O jeigu tik bus atkaklus ir nenorės mums pasiduo
ti, tai, panie, užsiundysim ant jo savo viernus parapijo-

Klausihuis: —
B r an gus O ra k ule! B ū k 

taip geras, kaip manu moče- 
ka kad buvo ir duok patari
mą, kaip aš turiu issikerpur- 
net iš padūkusiai Kenktus pa
dėjimo. Dalukas tšai ka 
kada man po nose ir ap 
nosį pradėjo augti plan 
tai aš užsimaniau ženyii 
pradėjau j ieškot i merj
Neilgai trukus prie manęs 
prisičepino viena lenkė. Ji 
fain merga, puikiai bučiuo
jasi, bet visa beda, kad mudu 
negalim susikalbėt — .ii ne
moka lietuviškai, o aš, kaipo • 
tikras lietuvis, nemoku len

ui an 
mielas Orakule, verta tą len
kę vesti, ar ne?

Jaunikaitis.

Atsakymas: —
Jeigu tamista esi tikru lie

tuviu ir nori vesti lenkę, tai 
pirmų - pirmiausia turi gau
ti daleidimą nuo pono Gab
rio, nes kitaip prasižengsi 
prieš tautą.

Nors tamista ir giri minė
tą lenkę, kad ji puikiai bu
čiuojasi, bet aš tomistai pri
minsiu seną ir teisingą ma
no tėvo patarlę: girk dieną 
vakare, o mergą patale.

Klausimas: —
Klausyk, Orakule! Aš 

girdėjau, kad tu esi štant 
vyras ir visokias kvestijas 
puikiai išekspleinini. Jeigu 
taip, tai pasakyk man, kas 
protingiau elgiasi ir daugiau 
naudos turi: ar tie, kurie 
kasdien po dešimtuką prage
ria, ar tie, kurie už tą dešim
tuką nueina ant “mufin pik
čių”? Graborius.

Atsakymas: — .
Kiekvienas “štant vyras” 

yra persitikrinęs, kad kas
dien po dešimtuką pragert 
yra daug didesnė nauda, ne
gu jį ant “mufin pikčių” pra
leist. Kada už dešimtuką iš
geri alaus, tai ir pilvas būna 
pilnas ir “mufin pikčius” pa
matai. Jeigu tamistai, išgė
rus už dešimtuką Dantę a- ’ 
lauš, “mufin pikčiai” akįse 
nesirodo, tai gerk dar už 
vieną nikelį alaus, o tuomet 
tai jau tikrai rodysis.

KONSTITUCIJA
Laisvos ProgrcKyviškos Draugijos 

Laike Ligos, Mirties ir Kelionės, 
po vardu

LIETU VII. KELIONEI 
DRAUGIJA

Lithuanian Travelers Aid
Uždėta 3 d, Gruodžio, 

BROOKLYN, N. 
(Jkorporuota>.

(Tąsa). 
SKYRIUS XVI. 

Priderystč Draugijos narių.
1. Kiekvenas narys šios draugijos 

turi būt tikru jos sargu, susirinki
muose, išėjimuose ir tt., tai yra kiek
vieno nario priedermė būti tikru agi
tatorių šios draugijos, prikalbinėti 
lietuvius bei lieutvaites į L.K.P.l). ir 
rūpintis, kad augtų draugjia ant nau- 

r gerovės mūsų broliams lietu- 
s darbininkams, prigulintiems 
L.K.P.l).

KOSTUMIERISKAS KRIAUČIUS

ėjus i vaiką, sušuko: “Oi 
si)p, psilc, savo vaikų ne
sti. Juk šis \aikas tai 
musu Jonukas!”... S.

Kunigo karvė.
Virens prabaščius turėjo 
i ve. '' liną jo giminaitis 
n ibas turėdavo kas rytas 
melžti. Karvė būdavo, pa
artai, labai nerami, bet

ikas taip prisikankino, kad 
n t galo perpykęs ėmė ją 
oikti, kaip lik įmanydamas, 
\ o tarpu, kaip tyčia, ten 
įasisuko prabaščius ir, iš
ardęs jo keikimą, labai nu- 
i st e bėjo.

•mis (taiyKas
taip keikti?”

‘‘Perprašaui p ra basčių”, 
‘aš nemisli- 

;ati, kad kas arti čia galėjo 
būti; bet visas dalykas tame, 
kad aš negalėsiu išeiti į ku
nigus, jeigu ta karve bus”.

Kaip reikia pasielgti su 
lėtais kavalieriais?

“Aš gerai žinau ,ko tams
ta nori”, ūmai atsiliepė mer
gina, priėjusi prie lėto vyru
ko, kuris pas ją nuolatos at
eidavo, bet nedrįso parodyti 
savo lankymosi priežasties. 
“Aš žinau, ko tu čia kas va
karas landai, trukdydamas 
man laika ir nubaidvdamas 
kitus jaunus, gražius vaiki
nus. Tu nori, kad aš su ta
vim ženyčiausi! Arne?”

“Te-eip, noriu”, išstenėjo 
akis nuleidęs vyrukas.

“A! Aš taip ir maniau! 
Labai gerai: aš ženysiuos!”

Ką varpai primena.
Kušlys turėjo piktumą ant 

Šerelio. r Taigi vieną kartą 
sutikės, taip jį užkalbino:

“Klausyk, Šereli! Kada 
pamatai špitolninką varpi- 
nycioje traukiantį virves ir 
skambinantį, ar tau tie bal
sai neprimena ko?”

“Balsai man nieko nepri
mena”, atsakė Šerelis 
virvės man primena

“bet 
tavo

Tai velnio vaikas!
“Kaip tamista neturi gė

dos i mane vingiuoti akis! 
Ar žinai, kas aš esmi?” pik
tai kalbėjo skaisti moteris į 
nepažįstamą vyriškį.

“Meldžiu ponios atleisti”, 
linksmai atsakė gudruolis: 
“aš negaliu neprisimerkt 
dirstelėdamas į saule; tarni- 
stos skaistybės spinduliai

Farmerio vaikai.
Vienas lietuviškas farme- 

rys, važiuodamas iš miesto 
namo, pakelyje, netoli savo 
farmos. rado verkiantį vai
ką. “Tai turbūt mer^a pa
metė ! Reikia priglausti 
var^ša”. — pratarė fprme- 
ry« ir išdėjo vaika i vežimą.

Parvažiavęs namo, pasi
šaukė savo pačią ir sako: man i aHfa taip dūrė, kaip 
“žinai ką, Jieva, priglaus- huo saulės”

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ SELP1M. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

Pagelbininkafl J. Krulikauskas, 91 
Warwick St., Newark, N. .L

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

Iždininkas P. Vaičeliunab. 38 Farley 
Ave., Newark, N. J.

I iždo globėjas J. Doblnls, 103 Jack- 
,->on St., Newark, N. J.

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

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

\ PRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, W1S.
Feliksas Dapkus, 914 Jenn» 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas. 815 Jenne St., 

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

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

nansų raštininkas.
.1. 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. Pagalbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, 653 Gardim St.

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

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

50 Newell St. ir P. Beišis, 173 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 Sekretorių? 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 Penu 
Ave., Pittsburgh, Pa.

6 kuopos, P.Petrauskas, Pont office, 
Canddy, Pa.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas F. F. Svetikas, 183 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

Kasierius S. Garšviutė, 54* i.rand 
St., Brooklyn, N. Y.

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

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčia 
“Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 
8 vai. vakare.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:.

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberia, 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. 
tukas, Off C. Deutermann, Lake SL, 
White Plains, N. Y.
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ADRESAI:
Prezidentas T. Tolišius, 182 N. 3rd 

St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas P. Svetikas, 

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

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y. . 
Iždininkas J. Patašius, 94 So. 1st St. 

Brooklyn, N. Y.

Chicago, Ill. 
Vice-J’rezidentas )) V. K. Račkauskas 

307 W. 30th St., New York, N. Y. 
Vice-Prezidentas 2) S. Mankus 

Cor. 12tli & Vine Sts., 
Philadelphia, Fa. 

Susipešimu Sekretorius 1) M.M.Rice- 
Ilerman. 140 E. 19th St.,

New York, N. Y. 
Su.,įnešimų Sekretorius 2)J.Neviackas 

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Finansų Sekretorius 1) T. L. Dundulis 

101 E. Main St., Danville, Ill. 
Finansų Sek r. 2) J. Stasiulevičius 

1815 E. Moyamensing Avė.
Phils elphia, P:a 

iždininkas 1) K. Šidlauskas
226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 

Iždininkas 2) T. Paukštys,
13 Mill St., Pittston, Pa. 

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

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

Visus pinigusL reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininko 
T. M. Dundulj, 101 Main St., Danville. 
111., kuris bus po kaucija $1,000.

K.I*.D. konstitiu iją, ir t uri žino 
ns draugijos Įstatinius, ir pirm 

pcisu.tymo naujo kandidato į šitą 
draugiją, t u. I paduoti perskaityt ir 
paaiškini įstatus konstitucijos ir tie
sas šios draugijos.

3. Kiekvienas narys šios draugijos 
privalo už’aikyti slaptybėje visus nu 
tarimus šios draugijos, ir nepasakoti 
ypatoms neprigulinčioms į L.K.P.l). 
taipgi užlaikyti slaptybėje vardus tų 
narių, kurie priešingi buvo priėmimui 
kandidato į šią draugiją.

4. Kiekvienas narys turi akyvai ser
gėti, kad neįsigautų j draugiją |»erse- 
ni, arba ligoti, kad iš to'nebūtų 
skriaudos niuins patiems ir abelnai vi
sai L.K.P.l).

5. Kiekvienas narys turi stengtis, 
kad neapleisti savo kuopos susirinki
mų, ir at si ankęs turi išklausyti iki 
pat pabaigai susirinkimo, ir kati žino
tų visą tvarką ir tiesas L.K.P.D.

6. Kiekvienas narys, kuris tik jau
čiasi galįs atlikti savo užduotį, tai tu
ri priimti bile urėdo vietą, arba kokį 
kitokį patarnavimą draugijai, jeigu 
draugija juomi užsitiki. Priėmęs 
urėdą, turi tikrai ir sanžiningai pildy
ti visus draugijos reikalus.

7. Kiekvienas naujas kandidatas, 
kaip tik įstoja į šią draugiją, pasilie
ka pilnu nariu nuo pirmos dienos įsto
jimo, ir gali užimti bile urėdo vietą, 
tiktai neturi tiesos prie gavimo pašel
pos iš draugijos, iki neišbus 6 mėne
siu, nuo dienos įstojimo j šią draugiją.

GERBIAMAS TAMISTA:
Ai uomi turime už garbę 

rums pranešti, jog jau lai
tas užsisakyti rudeniaiuB 
r žieminius siūtus, over- 

kotus ir kitus drabužius.
Mūs drabužiai yra pa

būti geriausių kriaučių ir 
kiekvienam puikiai tinka.

Materija, iš kurios »iu- 
vamr drabužius, yra iš tik
rų vilnų visokių spalvų: 
Worsted, Plieninės, Ak
meninės ir Pilkos, immar- 
gintos mėlynai ir rudai. 
Pas mus galite išsirinkti 
materiją, kokią tik norite, 
nuo paprasčiausios juodos 

fel'ki naujausių spalvų. Męs 
[neturime jokių pernykščių 
materijų,bet visas sanjau- 
sias Šių metų.

Mūsų puikiai atliktas 
f* darbas išplatino mums 

biznį. Geriausi mūs pa
garsinimai, tai užganėdin- 
t i košt urneriai.

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

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

Su didžiaus’a paguodone 
SCHNEIDER BROS.

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

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

;Vlęts nieko bendro netu rime su kitais Storais?

P \AELPOS

Association
1912 m.
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Iždas Draugijos.
Turtas draugijos, kaip tai: jsto 

mokestis, bausmės, 
pribuvimas pinigų j 

draugiją, kaip tai: nuošimčiai nuo 
piknikų, balių if- tt., turi būt. sudėta į 
banką ant.’ draugijos vardo (lathua- 
nian Travelers Aid Association).

2. Turtas draugijos turi būt nau
dojamas tiktai ant reikalų draugijos, 
t. y. ant išmokėjimo pašelpos ligoj, 
mirties ir sergantiems, kelionei j Lie
tuvą.

3. Apart išmokėjimo pašelpos ligo
niams, posrnertinės ir sergantiems 
kelionei į Lietuvą, ir Cenl rali.škam 
Komitetui algos, o kitokių išdavimų 
nega'i būt be draugijos nutarimą.

4. Išėmimas pinigų iš bankos gali 
būt tik tada, kuomet .nebūtų pasiliku
sių pinigų pas kasierjų, kuomet reikė
tų Išmokėt, po.smcrt inę, bei. negali iš
imti daugiau kaip kasieriaus kaucija.

5. Kasierius negali išimti pinigų iš 
bankos be pasirašymo Centrališko 
Sekretoriaus, pirmojo Kasos Globėjo 
ir Centrališko Pirmininko antspaudos

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik j J. MARTINAIČIO

Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

Jl'OZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus j visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

K lausyk mano’žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

Tel. 2334 Greenpoint.
PuikiawMa vieta lietuviams pt»» 
R. DRAUGEU L

Skanus alus, 
gardi arielka, 
alins, visokis 
vynas, kvepeu- 
ti cigarai. Ir 
ouikųs užkan- 
ižiai. Salė dčl 
reitingų Nepa
mirškit šios 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.71 Grand St 
Palei Wythe Ave.

S4KROVA KNYGŲ.
Knygas ga’ima gauti lietuviškoje, 

lenkiškoje ir rusiškoje kalbose, taipgi 
tikru lietuviškų trejankų, britvų, laik
rodėlių, lenciūgėlių, žiedų, branzalietų 
ir t.t.

Reikalingi agentai ir išpardavinėto- 
jai po visus miektus. Reikalaujant ka- 
^alingo ar atsakymo, reikia pasiųsti už 
1 c. pačtoa ženkleli.

K F/ MILAŠAU9KIS
25—-2nd St., So. Booton, Maas

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo......
Kraujo Valytojas......
Vidurių Reguliatorius. 
Trojanka.....................

Ir visokias kitokias gyduoles nu< 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė 
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

Pas mane galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias A telanky
ki t, o persitikrinsi:.

Dr. Alex. O’Malley
(Specialistas)

RUPTUROS
IŠGYDAU greit,atsakančiai 

galutinai.
DIRŽAI NEREIKALINGI ANT 

VISADOS.
Galutinas išgydymas rupturos (pa

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

Dr. O’Malley gydymo metodą yra 
liuosa nuo pavojaus. Nėra čia jokių 
pjaustymų, skausmų, operacijų. Ne- 
reik sugaišt nuo darbo. Kada pagy
dytas, jokių diržų arba juostų nereik.

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

Pareika'auk mano iliustruotas kny
gutės apie patrūkimą, kurią aš pa
silsiu visiems atsišaukusiems, kurie 
prisius už 2c. stempą persiuntimui.

Kalbarna ir rašoma lietuviškai ir
lenkiškai .

DR. ALEX. O’MALLEY
OFISAS 158 SO. WAS 

WILKES BARR
NGTON ST

J. P. WAS1L1AUCKAS
261 W. Broadway

SOUTH BOSTON, MASS

Antro Visuotino 
Lietuvių Seimo Am

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

R. KRUČAS

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

Sutaisau receptus su didžiausia > 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai ? 
Lietuvos ar Amerikos daktarų, s 
Tai vienatinė lietuviška aptieks ) 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. < 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- S 
saulyj yra vartojamos. Galit reika- ( 
laut per laiškus, o aš prisiųsiu per < 
expresą. ,

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226'Broadway kamp. C Street
- SOUTH BOSTON, MASS.
Telephone So.Boston 21014 ir 210*18

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJET 
diena po dienai, savaitė po 

savaitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems ęagelbejau jų ilga- 
metinėje jkinoje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų lickarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartės jums esti aršinus — 
tada vienatinė pagelba yra b« 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

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

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastj if iŠaiŠkįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausial 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 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

D-RĄ L. LANDES
H0 E. 22nd St.. New York.N.Y. 
tarpe 3rd Ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniais 
auo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. mark& • 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metama.
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žinot, malonėkit

ijieškau draugės A. Puranaičios, 
-'yru Samuliejjė, Kauno gub., Ku- 

3 metai Amerikoj, 
pranešti šiuo ad-

Vainauskitė ir B. Vilimaitė, 
16, Great Nock, L. I. N. Y.

(92- - -93)
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Žmonių upas 
Lietuvoj.

(Iš “Liet. Ūk-ko”).

kiosios dirbtuvės. Didesnė- tys vėlinusi. Bet žmonės ir 
se dirbtuvėse irgi neperdaug to nepaiso: kad ir pavėlintas 
esama darbininkams vietos, laikraštis, by tik iš jo galėtų 
Daugelis,būdami' neturtingi, šį-tą sužinoti apie karę. Ru- 
yra susirūpinę mokėjimu siškų laikraščių būtų dau- 
nuomos už butus.

Kiti, ramindami
giau, tik nelaimė, kad ne yi- 

sako: si moka skaityti, o kurie kiek 
Einant mieste per turga-‘“Taip ilgai negali būti, nes ir moka, nelabai tesupranta, 

vietę, pamatai būreliais be-' priešai nustos jiegų ir turės' -____
stovinčius žmones ir besikal- liauties kariavę. Praeis, ■ 
bančius vien tik apie karę, daugiausia, pora mėnesių, ir, 
apie savo kaimynų, pažįsta-; bus galas”.
rnų ir draugų padėjimą ka-| Kol dar nebuvo karės,'
rėš lauke. Kitur matai žmo-daugelis į laikraščius žiūrėjo Rmėkton, m.
gų, beskaitantį kuopai susi- per pirštus. Iš skaitančiųjų' Kas žinot, malonėkit pranešti, 
rinkusiųjų kokį-nors laikra-: vieni mėgo laikraščius pa- 93 Main 1<aul Worcester. Mass, 
štį apie karę, apie vokiečių žangesniuosius, kuriuos " 
nedorybes.
visų mintys yra atkreiptos draugų ir pažįstamų, kiti 
į karę.

Atsiranda daug niektau- saip įtardami ir buvo sali-i 
xų, ypač senesniųjų vyrų ir ninkais kuniginių laikraščių, i 
moterų tarpe, kurie, sumąs- ypač “Vienybės”, kuri talpi- 
tę iš savo galvos, pasakoja no Evangelijas ir daug žinių 
visokius melus, kuo įvaro į apie kunigus.

Bet dabar visi noriai skai
to tokį laikraštį, koks papuo
la do ranka: neskiria, ar len
kiškas, ar latviškas, ar kito- 
kis. Skaitytų ir žydišką, by 
tik mokėtų. Neatsilieka dar
gi davatkėlės ir griebia už'po

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugo K. Stogio, Kauno 
,k ir pavieto. Męs gyvenome

. . • n-i ------
Vienu žodžiu, i platino tarp susipratusių ’'ajieškau J. Kulcinsko, jis vadinosi 

• • ' • • -* - - - J. D. Milvitl, Kauno gub., Batakų pa
rapijos. Apie 20 melų Amerikoj.

Kas žinot, malonėkit pranešti. 
J. Andrulis,

• 729 E. Mn-on S!., Springfield, Ill.

kenkė jiems, koliodami ir vi-i

bailių žmonių gaivas didžius 
rūpesčius, o kaikuriems net

Daugelis tapo be vilties: 
nesirūpina nei kas reikės 
valgyti ir gerti, nei kuo apsi
dengti. Kurie pradėjo sta
tyti trobesius, nebaigia, nes 
laukia ramaus laiko.

Amatninkams pritrūko
darbo. Mieste sustojo smul- kad jų maža tėra i rtie pa-

laikraščio, nors ir kunigų 
(peikiamo. Mat,nebebijo pirš
tus nudegti... Tik nelaimė.

3

ej

5

3

R Sumdos^isji Skausmai
yra tai įkyri liga. Jeigu 
jus vargina panašus skaus
mai, vartokite

Severa’s

Severos Gotharniikan Atie- 
jus grcitfll ir pasekmingai vei
kia. Ai turėjau kojose reutna- 
tiškus skausmus ir negalėjau 
vaikščioti, bet po kelių patepi
mu su Sevcros Gothardiskuoju 
Aliejum jauėiuoslu viuškat svei
kas. Visuomet laikysiu tatai sa
vo namuose. Mano du sunai 
ryrč jįjį, kaipo gcuj tepalu nik- 
sterėjimuose ir išsisukimuos* 
iš priežasties sunkaus darbo. 
Minėta gyduole rekomenduoja
me visiems, kurie kenčia reu
matizmu, arba nuo niksterčjimų 
ir išsisukimų.’’

M. Cragala.
R. I, Box 6. Si. Louis, Mich.”

•> ve:t  os

BSUNf’,AUS's žmogus zz/^,,

savo vyro Povi'o Pranai
čio, Kauro gub. Jau antri metai, 
kaip mane paliko Škotijoj ir išvažia
vo Amerikon. Pirmų laiškų gavau iš 
Union City, Conn., bet dabar negau
nu jokios žinios . Kas žinot, malonė
kit pranešti.

U. Pranaitienė,
206 < iln .gow Rd., Burnbank 

Hami'ton Lanarkshire, Scotland.

S*“ Gothard Oil 
o apturėsite greitų palengvinimų. JjjJ nurodome nuo 
nonlaraliiši.skų skausmų, mėšlungiškų traukimų, niksterė- 
jimu ir n-io užsigavimo. Jo veikmė yra geriauh Išaiškin
tu viisjiiįe p.itilpn.siiimo laiške, kurj nuHenai apturėjome. - 
Nuo diegliu Ir skaudėjimų vartokite Severas Gothardii- 
kąjį Aliejų. Kaštuoja 25 ir 50

J.iu .juo keliolikos Tif’n Brookl’/ne Ne 
įaunč ir Didi.au LiLTu •.

PRCV’ZORLĄ’.Jf v 
kurios tiksh, yra a(^u~oti 
apgavmy n,n.

vicnta.iGus

centus.

r yvuo ja

puybiu.

n:io vitžokiy 
.fO(il‘1' *r 
kimo sil-

VAIKAMS IK SUAUGUSSEVERA’S TAB-LAX
.•idurių HitiluoHuo- 
toj.(S.

U) ir 25 centus.

Sr/cra’s MedicafcJ SPn
••vilui Gydantis, Odinis Muilas).

Puikiausis maudymui.
Kršltjoja 25 centus.

N. < .

Sk.J

II ss

CSiSVį

Apiiekoj.- ri.ik'alanl.ite S -v< ros Gyduolių ii n- iinkite jokių 'vaduotų. Jeigu 
aptiekoiitis nematėtu i..pildyti jūsų reikalavimo, tai parsitjaukite tįcsįog nuo

W. H St VERA CO., Cedar Rapids, Iowa
.p --------------------------

EtiSiV £n7xw ■ .'T « .M 'J.-A’ ■ —-
Pajieškau savo puseseres Amilijos 

Putvinaitės, paeina iš Kauno gub., 
Telšių pav., Treidžių sodžiaus. Gir
dėjau gyveno Philadelphia, Pa. Ji vv..n 
pati, ar kas apie jų žino, malonėkite 
atsišaukti. Labai busiu dėkinga, 
nes turiu labai svarbų rcika’ų.

Antonina Putvinaitė-Liudienė, 
116 — loth Street, No. Chicago, III.

(92- —93)

Išraudavo ja gerus kam
barius dėl dviejų ar vieno

E. Partinavičienė, 
195 N. 4 st.. Brooklyn. N. Y.

(91—92) ’

Blukiu 
Jai i-,. 
Analai 
Nuo k 
Gydanti .... .
Aulio-puškas 
Gumini lašai.

Spccijali k
Tnij>j>at i* Lietuvos j>..

ao

t no 
,M) 
■in 
!S 
?5 
rs

Hflt“Reikalaukite piisijunumu kata!
Kreipianticmsiems p. r lai asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus pata imu-j kiekvienoje

Jauti brauki via K..JI ... t-; ........ ,t nt.Hilil.- jvd’.di'J,

VINCAS J. DAUNORA, Apu.i..™.-
229 Bedford Avenue Rv r <> Vn < < >•. , Brooklyn, N. Y.

rUREK MUZIKA SAVO NAMUOSE
Pilni namai linksmybes iš vieno gramafono. Pasirink sau vieną

•IMPROVED ROYAL .Mo
toras su dviem sprenžinom yra ar- 
žuoliniame baksuke. Baksukas yra 
14] colių piatus ir tiek ilgas. 7A co
lio augšta*. Kaina............. $35.00

No.H). (.ERAS GRAMAFONAS už 
visai žemų kainą. Kaina . . . $15.00

“Premier’ typo Brown mašina mi 
dubeltava sprenžina, padarytas iš 
r.-žuo'o. Vienas iš geriausių.

Kaina .................................... $50.00

No. 3. “IMPROVED CHAMPION” 
padarytas iš aržuo’o. Tikrai pui
kus gramafonas už vidutinę kainų. 
Kaina ......................................$25.00
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r’iniu klevi- 
/ ». -u merfh

No. 23. S. VIRŠUS 
vinis balnelis, skūrim 
ei’ės klevišių, komp;

pl>< nimai balsai, k«<

Kaina .. $2 ».()<)

VIRŠUS 6gxll colių. 3 eilės klevišių, 
1 Derliais klevišių guzikas, 18 perlinių bosų klevi- 
iu, kompietai balsų. Kaina

No. 7285. .

nu

$19.00 No. 17. B. VIRŠUS 52x11 colių. Kaina .... $7.00

$

A 
iS

No. 3188. S. 38 klevišiai, >8 bosų, specijališki rusiški tonai. 3 eilių bosai.
Isitėmyk. . ................Kaina nuo ŠI').110 iki 57;’>.t)O.

No. 1 “Eclipse” iš arzuolo me
džio.......................... Kabia $25.00.

Columbia, dainos ant dviejų pusių, 
ir Victor rekordai su puuuauMvuis

S 0

Kaina
Plieniniai balsai
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O S ftii
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1

ii
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No. 15- L. Misinginiai balsai... Kaina $6.50.

Tokia pati >u U! ho'’'

*

i 
t

“ Leader” gramafonas $75.00
Concertina. • Kainos nuo 75.00 iki $135.0*.

Jonas Girdės
103 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Didi.au
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VIL* riMLC *7 IMI AC I paduos kontraktoriams ir E 
V lt 1 Hitu ZainiVM« reikalaus.kad suteiktų jiems J

1 darbo, o pavarytų visus sve- 
jtimtaučius, ne piliečius.
i Kuo užsibaigs šita agita
cija, kol kas dar nežinia.

Šitie kivirčiai dar kartų

25 lapkr. Tautiškame Na
me atsibuvo prakalbos, pa-j 
rengtos vietinio Lietuvos, 
Šelpimo Fondo Komiteto. 
Žmonių buvo pilnutėlė sye- nurodyt ir lietuviams,

KaĮliejo L. rusei a t . reįięaĮinga turėt pį. 
,r -J • ^at1” “‘w • AukU liet.iškas popieras. 
surinkto 55 dol. 19c. 1 *

K. .. 7 i i i Iš So. Brooklyno.—14 d.New Yorko nus.bankru - , )kr ?() k LSS. g 
jęs bankier.ua HSiegel-nu-, gu U;<ltru h.
teistas. Jo partneus ( ge į»uv() su|ogt;l vjeno akto vej. 
suspėjo j laiką numirt. I k |f li «Sala[Hltl.is.. ir mono_ 

pažino Siegelį kaltu sukty-.
oėse ir nuteisė kalėjiman ant’ 
10 mėnesių (tiktai!)ir apmo-l 
keti bausmes $1,000.

Kaip matote, teisėjai buvo 
labai mielaširdingi tie! žmo
gaus, suardžiusio laimę tūk
stančių žmonių.

Negana to. Labai galimas i 
daiktas, kad Siegel ir visai' 
nesėdės kalėjime. Teisėjas 
jam davė 7 mėnesius L__
a tsi 1 y ginti depo? i t e ri ams.

Prisaikintųjų teismas pri-'. ' '
Qinn-nli IrnlHl » 1 1 ♦ •

į Pažymėsiu, kad geriausia
- - -- ----- Į lošė Kunigunda Šalaputrie- 

nė. Tai merginai galima iš
tart širdingų ačiū už jos 
nergiškų lošima.

Monologų atliko drg. 
Vaičekauskas. Publikai

e-

il ko.
Po teatrui buvo šokiai

s. 
pa-

Po teatrui buvo šokiai ir 
publika linksminosi kuoge- 
riausia. Publikos buvo į 150 
y putų ir vist gražiai uzsilai-' 
kė, išėmus tik vieną girtuok-

Siegel paleistas po kauci-: J,?1 TWs "dar
ja $2.>,000. Jisai buvo kalti-18t011° neture8, '1,cs lar‘ 
namas ir vagystėje, bet Lis 
apkaltinimas nupuolė. E>e- 
pozitoriai labai neužganė
dinti, kad Siegel taip lengvai

Dauginus tokių blaivių pa- 
siiinksrnininnj.

Padubisietis.

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

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

i ZIlYKA PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IK DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nedėlioniis, Utarninkate ir Pėtnyčiomis.

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

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UASISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučią, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No
sies ir Gerklės, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome 

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

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojaus ją permatau, kąip vrid 
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika Ir stebuklingos mašinos.

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mans, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį 'igonių su vaistais, tie jokių operacijų. li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sake, kad būtinai yra reikalinga operaeija ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagelbos.

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

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

DR. J. C. BROWN
, New York.lįN. Y.

NEDĖL1OMIS:
Nuo 9 ai ryto iki 3 vai no piet

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO WRW VORKR DAR NIRKAD NEBUVO

su 21 perlo Kievišiu, 8 baaais 
Vertės $18.00, tik ui

Toks pat Armonikas- 
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertes $25.00, tik už

"VlXGRAFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertes $45.00. 
Aiiduodame tik už..................

i 4 grafafonų gvarantuofame ant I > net |

Atsiųskite mums non kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikali4ką instru
mentą. kokį jus tik norėsite.

50 W. 36-tli St., arti 6-th Avė
OFFISO VALANDOS:

N.uo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų.
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

Męs užlaikome specijališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

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

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

Gimnastikiečių maskaradi
nis balins.

Gimnastikos Kliubo Mas
karadų balius, atsibuvęs 21 
d. lapkričio, puikiai pavyko. 
Publikos, kaip ir visuomet

Iš Central Brooklyno. — 
Utarninko vakare (lapkr. 24 
d.) pas mus “atsibuvo” neį
vykusius prakalbos—be kai-'

kuopa.
Kalbėti buvo prisižadėjęs 

ant L. (L K. parengimų, bu-jdrg. J. Neviackas, bet dėlei 
vo labai daug, net apie 700.

Publika puikiausiai links
minosi. Ypač daug buvo 
jaunuomenės. Galima saky
ti, kad Čia buvo “v;sa Brook
lyno jaunuomenė”.

Kliubas turės gražaus pel
no, nes atliko $120,00, rodosi, 
net suvirs.

L. G. K. įgauna vis geres
nį vardą tarpe Brooklyno vi
suomenės ir geistina, kad vi
si jaunesni vaikinai dėtųsi 
prie jo. Jie turės kur laiką 
praleisti ir išmoks dailaus 
apsiėjimo.

Kliubo Narys.
26 d. lapkričio Apšvietos 

Draugystė stato ant scenos 
puiku veikalą “Consilium 
Facultatis”. Lošimas atsi
bus Tautiškam Name; sve
tainę atidarys nuo 2 vai. po 
pietų, lošimas prasidės 7 vai. 
vakare. Prieš lošimą ir po 
lošimui bus šokiai

Taigi, visi, kurie norite 
pamatyti perstatant puikų 
veikalą ir pasilinksmint, at
silankykite j Tautišką Na
mą.

New Yorkiečiams.
Dar kartą primenam, kad 

šį nedėldienį, 29 d lapk., p. 
G. Bartašiaus svetainėje at
sibus paskaita: “Stebuklai ir 
Medicina”.

Skaitys A. C. Herman.
Pradžia lygiai 3 vai. po 

pietų. Svetainės adresas: 
498 Washington ir kampas 
Spring Sts.

25 dieną lapkričio įvai
riose Brooklyno dalyse, 
darbuose prie “subway” ta
po užmušta du darbininkai 
ir 5 sužeista.

kokių priežasčių nepribuvo, 
(J. N. sirgo tą dienų. Priera-' 
šas Red.). Jeigu draugui 
aplinkybės taip susidėjo, kad 
negalima buvo pribūti, tai 
visgi, gyvenant kalbėtojų 
centre, buvo galima kaip 
nors tų spragų užlopint

Rengėjams panašiame at
sitikime yra baisiai nesma
gu. Susirenka publika ir

apielinkėje, be viso ko, dar 
yra gana sunku sušaukti pu
blikų į svetainę. ,

Kitas dalykas, kuopa ne
turtinga, bet šiame, taip 
svarbiame momente nenorė
jo atsitikt nuo kitų. Apgar
sinimai už dykų nedaromi. 
Tokiu būdu rengėjams dvi
gubas nuostolis—morališkas 
ir materijališkas.

Kalbėtojai, kurie patįs ne- 
pribūna, turėtų kitų prisiųs
ti. A. P.

REIKALINGAS lietuvis 
pardavėjas, kuris gali kalbė
ti rusiškai ir lenkiškai. At
sišaukit į

Wholesale Liquor House
H. B. ROSENSON

317 Grand St.,Brooklyn,N.Y.’ 
(92—93)

Parsiduoda spaustuvė.
Parduodu spaustuvę su 

visais įrankiais. Atsišaukit 
tuojau.

St. V idtkevich,
127 Hudson Ave., 

Brooklyn, N. Y. 
(90—83)

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia. <laryti iipslr&ua, talp-pat 
Ir kur greit iSstgydytl, ly
čiai tu knyga

“DAKTARAS” 
parodo, kalis 
nuo ligų ai>«l- 
n a ligoti.

KNYGOJ “DAKTARAS" netik 
kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
bet taip-pat labai gražiai, kaip

ŠITOJ 
pamokina 
išsigydyti, 
tikra* tčva» pamokina Ir kaip nuo visokių Ii. 
tfu apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap
tarto apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip Udes- 
tinėja. jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterel labai reikalinga turitl, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi čion viską negali
ma aprašyti. bet tik perskaičius knygą atra
kite.

ŠITA KNYGA Uliustruota puikiais moks
liškai* paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimą au visokiomis poslaptybčmis 
užaugusiems žmonBms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilęnėją, sukliu
rę, pasigadinę per 
narni visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenčjusiomis liįomls, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, td pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi Nekarštas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras’!, nea dideles daugybes žmonių, 
rurie tik perskaito Šitą knygą. Išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga d81 labo visuome
nes išduota. tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris Uk atshįs keletą štampų už 
prisiuutlmą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą Ir adresuok teips

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 atsišaukia prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo W UI 
ryto iki 4 po pietų. NedeiioJ iki 3, o utarni* 
ke ir petnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

ergantt, nusllpi
Jaunystes klaidas ir vargi-

MUZIKALL-iKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIoKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

Išgydau Vyrus Greitai.
VA PICOCFIF Aš gydau VARJCOCELĘ be jokio skausmo, 

t rllYl VU VlLldLi. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepitnas gjslose greitai pranyksta. Sekios nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai buna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.

A TITię Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
a n Vu 1 2*. 111 • tampymo. Mano gydymas prašalina visus
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaiti.nūs, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnejusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
CVpH IQ Jeigu jums skanda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 

Ej U i I ILiirtJ. rj0 spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
£ plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
f pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy- 
l ma« išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė- 
Sį ra jo tio pavojaus, kad liga atsi- «n■ —■ ...................... .. mwiC nauj ntu. K am jums per ilgus me- | A i ~ ",r tus nuodytis visokiais vaistais, kad d < į -Nl ll I"3}Hw Lt ZI aš galiu jus visiškai išgydyti be jo- “ ----- i t—-iA kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaua- 
r kite mano 

Į Nnsil] 
ę Mano gyi _
V kūmo prašalina visas blogas [tek 
f tnes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
I mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
A ir padaugina kraują, o labiausiai
Y už viską sugrąžina išaikvotą jięgų 
’ vyriškumo. Vengkite tuomlaiki-

niV gyduolių. Stengkitės ifisigy- 
t* dyti antvisados. Aš suteikiu ant-

10 patarimo. f -

nuėję VYRAI, m
’dymas nustojusiems vyriš- k£ 
ašalina visas blogas įtek- Q

sfei^sį

5AAA Ii Th i * Reikalaudami katalogo pri.(Mlo Katalogų Dykai. siųskite dvicentinę stan pą i
katalogą tuoisus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokiom® dainoms
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y

Pirk Farmą!

Į ii m ih—a»aa i hibJ

I visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo. |
Cl A PTAC I IPflQ Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip C 
ijLs/A.1 Ivu LlUvJ* tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini- < 
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji sksu tūliai arba žaizdos, auti- wĮ nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau I slaptybėje.

r CTDIfTI A ttaydau pa, tuo*, kuriuos daktarai jau buvo ststaskę Sta/dftt Cky-i
’ K * ‘ VJ •x.'j dau b« jokiu operacijų, skausmu ir n •atitraukiama nuo bianio. |

u Tuojaus duodame Palengvinimą. Art neapsiimu iigydyti tu. koriu negalima. Mano gydy- 
| mu ■Qudaa chronirtku ligų yra vienas 16 goriausiu, ka užtikriname, jog visada atneša į pa»®*mes. Gydau Ausu, (r»lvos, Širdies' Gerkli*. Plaučiu. Krutinto, Pečiu, K<ų>w»a. POvo. .1 Žarnų. Inkstu, Šlapinimosi organu, Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir vIsm kita*f Art netikiu į gydymą lairtkals, todįi n**lau»kite mano* patarimu. Kurie gyvnate tolrtaui < 

atvažiuokite pat. mane ant vienos dienojo art Jums tikra teiaybo pasakysiu, ar galiu Horydyt. (

] HD DVD NE* 208 W. 42 nd St., arti Broadway 
Į UK. DIKIIL, NEW YORK CITY, N. Y, ,

Šių su batų!
Neužmirškite, kad šių su- 

batų Tautiškame Name bus 
didžiausias preserių balius, 
kurį rengia Lietuvių Prese
rių Unijos 58 skyrius.

Pradžia 7:30 vai. vakare, 
įžanga ant viršminėto ba
liaus skyriaus nariams ir 
draugijom incorpore dy
kai.

Įžanga pavienei merginai 
15c., vyrui—25c.

“Laisvėje” jau buvo rašy
ta, kad nuo darbų prie “sub
way” norima pavaryti visus 
svetimtaučius, neturinčius 
pilietiškų popierų.. Tokių 
svetimtaučių, daugiausia i- 
talu, dirba net 18,000.

Nekuriems iš jų kontrak- 
toriai skubinai išėmė pirmas 
pilietiškas popieras. Vienok, 
patrijotiški Amerikos uniji- 
stai. norinti, kad tik “citize- 
nai” galėtų ten dirbti, renka 
parašus t^Mn arnprVm. 
Žiu, norinčių dirbti. Surinkę

Netrotikite vilties I Jei^gu plikas it 
plaukai slenka; tūkstančiai Jau likos 
išgydytais. Gydymas DYKAI 1

Adresuokite:
Dr. Brundza Cow Sta, W„ Blyn, N. Y.
NAUDOKIS IR KITAM PASAKYK!

Matydamas, kad jau prasideda lai
kas dovanų, aš paskiriau tokią dova
ną, kokios nei vienas nėra paskires. 
Geriausia dovana — tai laikraštis. 
Taigi kas užsirašys pas mane laikraš
tį vertes $2.00 ir prisius $2.25, tas 
gaus kitą laikraštį dovanų . ant čielų 
metų vertės $1.00 . Kas užsirašys lai
kraštį vertės $1.50, tas gaus laikraštį 
ant pusės metų tos pat vertės. Kas 
užsirašys dienraštį “Naujienas”, tas 
?aus laikraštį dovanų vertės $1.50.

Pas mane galit užsirašyti šiuos lai
kraščius: “Laisvę”, “Kova”, “Tėvyne”, 
‘Naujienas”, “Jaunąją Lietuvą”, “Ke
leivį”, “Amerikos Lietuvį”, “Sakę”, 
‘Veidrodį”, “Dilgė’es”, “Vienybę Lie
tuvninkų”, “Rankpelnį” ir “Ateitį”.

Jei nenorėtum laikraščio dovanų, tai 
gali gauti dovanas knygemis tos ver
gės. Naudokitės proga, nes dovanas 
luošiu tik iki Naujų Metų.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
P. A. DEDYNAS,

5 Diamond St., 
Worcester, Mass.
 (91—94). 

Morris HILLQUITH i|

30 Church St. 
New York City.

PARMOS!
20 akrų žemės Cromwell, Conn., i 

rnailė nuo stoties ir elektrikario; 6 
kambarių namas, didelis tvartas, dau
gybė vaisingų medžių, arklys, karvės, 
vištos ir įrankiai—viskas uz $3.000.

52 akrai gero juodžemio, 11 kamba 
rių stuba, tvartai ir t.t. Kaina $2,000 
$1,000 įnešt, rėžtas ant lengvo išmo 
kesėio.

Farma randasi Thomaston, Conn.
Atsišauki t pas

M. MIZARA
183 Roebling St, Brooklyn, N. Y.

KADA TU GIMEI?

Ofisas atydaran nuo 10 Iki 6 vai. 
vakaro.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatini m<«kykla, kuri duoda ptln 

užtikrinimą ii mokinio angliškos kalbos, labai 
trumpame laike

DIENINE JR vaKARINR MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
vartykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St, :: Chicago, HI.

Tel. Greenpoint 2017.

DR. F. MATULAITIS
Priima ligonius 

vakare tarp 7 ir 9 valandos 
(išėmus panedėlį ir seredų) 
po No. 229 Bedford Ave.,

Brooklyn, N. Y.

te»e»eltelte^testeltelteesleelte, 

Akušerkaį 
Pabaigtini kurną Woman* Medical ' 

College, Baltimore. Md. ,
Pasokminitai atlieka aavo darbą prie ! 

gimdymo, taipgi nuteikia visokias rodaa »r ! 
pagelbą invairioae motoru ligose. į

F. Stropiene,^’^?.’.’.!

KONCERTINIS
TOURNEE

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

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

ANT RANDOS.
Išsirandavoja geras kambarys dėl 

dviejų vyrų. Norintieji gero kamba
rio atsišauki1: pas

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

Kurie užsirašys “Laisvę” per manę 
ir užmokės $2.00 už visus metus, gaus 
dovanu kišeninių knygutę su kalendo
rių 1914 — 1915 — 1916 metų. Su
skaitą gyventojų 1910 m. ir visų že
mių mapos. Kožnas gaus dykai iki 
Naujų 1915 metų. Adresas:

J. H. Alikonis, 
218—220 B. 5th St., Des Moines, Iowa. 
* , (91—93)

Prisiųsk savo adrosų ir kokiam 
mėnesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiun- 
timo, o gausi knygelę, kuri 
tavo visų gyveninių, kokis 
lentas, kuom ir kada turi užsiimti, 
su I-okin vnata ansivesti. Taip au
ginti kti'Hkius patral jn mėnesio pla
neta. Planetos d’riv'tc dėl vvrų ir 
motėm. Neužmiršk nažvmėti mė
nesi savo gimimo. Adresuok:

A. ŽVINGILAS,
P. O. BOX 3232, BOSTON, MASS.

SALIUNAS ANT PARDAVIMO.
Ant g?ro kamno, tarp lietuvių ii 

lenkų, netoli visokių fabrikų.
Kožnų metų parduodu už $8,222, S 

Leibmon's & Sons alaus, kasdien in- 
imama $38 iki $50. Subatoj $75 — 
$85. Renda $40, ilgas leasas. Parsi
duoda pigiai.

P. Thomas,
44 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(91—^2)

pasakys 
tavo ta

AT.S1SAUK1MAS | VISUS SERGANČIUS
PROF. DR. OWEN, garsingas specijalistas 
šaukia visus, kurie neap laikė pagelbos iš ki
tų daktarų, taipogi ir tų, kurie jau netari 
viltį išsigydyt, atsišaukit pa.s jį, klausiant 
rodos ir pagelbos.
PROF. DR. OWEN per 34 metus buvo di
džiausiuose ligonbučiuoee pasaulio ir išgy
dė tūkstančius nuo tokios pat ligos, kaip ir 
JŪSŲ, užtai nėra skirtumo, kaip seniai ir 
kokia liga sergate, PROF. DR. OWEN jeigu 
apsiima JUS gydyt, tai galite būti pertik
rinti, kad sugrąžins jums sveikatą. PROF. 
DR. OWEN šaukia jus atsišaukt pas jį laiš
ku arba ypatiškai, o tikrai sugrąžins jums 
sveikatą.

PROF. OWEN Rašykite lietu vištai ant šio antrašoi 
Prof. OWEN, M. D., 221 E. 17th St. Dept. 26 

INBW YORK, IN. Y.
OFFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vai. vakaro. 
Utarninkais ir PStnyčiomis nuo 7 iki 8 vaL vakaro. Nedaliomis 
nuo 10 ik» 1 v«! nn pietų.

Nusipirk šias knygas:
GYVENIMO BANGA. Puikiai aprašo kov< tarp darbininkų ir kapitalU- 

tų, streikus, muštynes ir t-t., 48 puslapiai. Kaiaa 11c.
PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogų, komediją 

"Viduj Klebonijos” u gražias deklamacijas. Knygelė labai pa
ranki įsidėti į kišenių. 44 puslapiai, K#’Pą 1Įę»

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikus skaitymai apie revoliuciją Ujh 
tuvoje. Paveikslai parodo, kaip revoliacijonleriai išvagia kaU- 
nius. 48 puslapiai, Kaina Uc,

Kas nusipirks šląs visas tris knygeles, bu turės daug greiti skaitymą, 
n kaštuos tik 4iitriL

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

NAUJI CEVERYKAI
Taisau čeverykus, pada

rau pigiai ir gerai. Broliai 
ir sesės, atneškit pas mane 
taisyt, o apturėsit iš senų 
naujus.

K. SINKEVIČIUS
52 Green Street, Waterbury, Conn.

bankier.ua



