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KARES KIBIRKŠTIS
AMERIKOJ.

MILITARISKA AGITACIJA.
GALI KILTI KARe SU ME-' Per kanalą galima bus per- 

XIKA. i—n o....
Washington, 28 d. lapk.—- 

Suvienytos Valstijos greitai 
gali pradėti karę su Mexika. 
Tokia yra nuomonė daugelio 
žymių mexikiečių, kurie gy
vena Washingtone. Nors 
prezidentas ir jo ministerial, 
tuo tarpu, nešneka apie ka
rę, betgi Mexikos gaisras 
nuolat plečiasi.

gabent 7 sykius daugiau ta- 
vorų, negu Panamos gelžke- 
liu.

Nauji kariški užsakymai.
The Electric Boat Comp., 

New Yorke, gavo užsakymą 
nuo Anglijos valdžios net 
ant $10,000,000.

Ta kompanija turės pabu- 
davoti Anglijai 20 povande
ninių laivelių, kurie pasirodė 
labai didele spėka laike šios 
karės.

jes apginti mainas ir planta
cijas Amerikos piliečių Me- 
xikoj. Ta Amerikos turčių | 
nuosavybė yra amžinu pavo-;. . . .jum dėl taikos. '( Rooseve tas kaipo blaivinm-

DabarSuv. Valstijų karei-: karalius.
viai apleido Mexiką. Tenais I gandas, kad garsusis 
prasidėjo dar didesni sukili- Į pulkininkas Rooseveltas, kū
mai. Pilietiška karė Mexi- įjam nepavyko suorgamzuo- 
koj vėl duos progos agituoti stiprią ir įtekmingą pro- 
už įsikišima į Mexikos dalv- g^esistų partiją, runys 
kus.

J partiją, runys 
’1916 metais į prezidentus 
i ant blaivininkų tikieto.

Jeigu jau taip ištikrųjų 
1 būtų, tai mūsų garsusis pul
kininkas pavirstų tikriausiu 
juokdariu.

Bedarbė, bedarbe ir be
darbė.

Statistikos biuras Massa
chusetts valstijos skelbia, 
joę pradžioje spalio mėnesio 
toje valstijoje iš 100 unijistų 
11 buvo be darbo.

Statistika apima 1010 or- ___ _ __ _
ganizacijų, kurios turi 16txrsūv.Valstijų'Aps^ug3^friu-

Kariška agitacija, 
i^įrvienytose Valstijose ne- 
sftiįwija kariška agitacija.

KAIZERIS POVAL1AI TRAUKIASI IS LENKIJOS
V. Bureevas po teismu. [Čia i___o__ ___ _ 1_ 1.^. t____ _  _

Petrogradas, 28 d. lapkri- (tautiškoji taryba, kuri pa- , vis be pasekmių, 
čio.—Garsus rusų revoliu- 
cijonierius, kuris vyko į Ru
siją, kad pagelbėti valdžiai 
kariauti su kryžiokais-vo- 
kiečiais, pakliuvo į caro spą
stus.

Jį atgabeno į teismą po di
džiausia sargyba ir įteikė 
apkaltinimo aktą. Jį kalti
na net 40 įvairių prasikalti
mų prieš carą ir jo valdžią.

Reiškia, Rusijoj viskas 
likosi po senovei.

815 narių.
Retai kada Massachusetts 

buvo tokia daugybe bedar
bių.

Nesusipratimas su Turkija 
užbaigtas.

Pirmasai mūsų ministeris 
Bryan pasakė, kad nesusi
pratimas su Turkija dėl šau
dymo į kares laivą “Tennes
see” užbaigtas. Mat, turkai 
savo šaudymus tuo aiškino, 
kad tai buvęs persergėjimas, 
idant “Tennessee” neužeitų 
ant minų.

gija mano laikyti savo suva
žiavimą 29—31 gruodžio šių 
metų. Vyriausias to suva
žiavimo tikslas prirodyti, 
kad Suvienytos Valstijos nė
ra prisirengusios prie karės.

Suvažiavime, tarpe kitų, 
dalyvaus pulkininkas G. W. 
Goethals, generolas Nelson 
A. Milės, buvęs prezidentas 
W. Taft ir kiti.

S UIRUTĖS J E RUZO LIME.
Jeruzolimas priguli Turki

jai.
Tenais įvyko stambių sui

ručių. Rusų, anglų ir fran- 
cūzų namai išplėšti. Du tur
kų kareiviai pakarti, todėl 
kad išplėšė pravoslavišką 
bažnyčią ir užmušė kelis po
pus.

Beveik visuose Jeruzolimo 
namuose randasi kareivių. 
Mieste labai smarkiai plati
nusį Agitacija DjjeŠ krikščio
nis. . . ' V

Turkų kareiviais vadovau
ja vokiečių aficieriai.

zuit maram namo.
Rusu kariumenė randasi v

suorganizuota lenkų praneša iš Petrogrado, dar 
Vokiečiai 

sKeioe savo aisisaukimą į vi-1 laikosi iš paskutiniosios, bet 
suomenę. Po atsišaukimu jie turės pralaimėti, jeigu 
pasirašo daug Lenkijos poli-1—....
likos vyrų. Gaila, kad tele
gramoje nėra pažymėta, kas 
jie toki.

Tautiškosios tarybos už
davinys prirengi lenkus prie 
naujo gyvenimo, prie laisvo 
gyvenimo, kuomet Rusija: taip-pat daug suimama be
laimės ir suteiks Lenkijai (laisvių, jog apie tai i._l 
liuosybę.

Varšavoj įtaisyta ligonbu- 
tis su 50 lovų. Tas ligonbutis 
suruoštas kaštais Amerikos 
lenkų. Ligonbutis atvertas 
iškilmingai, dalyvaujant

negaus skubios pagelbos.
Vokiečiai pasitraukė nuo 

Koliskų. Rusai juos muša 
ties Brzeziny.

Iš Petrogrado nuolat atei
na žinių apie rusų pasiseki
mus ties Krakovu. Tenais

toriui.

čechai nori neprigulmybės.
Čechija yra dalis Austri

jos.
Čechai nelabai užsiganėdi

nę iš Austrijos valdžios.
Chicagos čechai pradėjo 

varyti agitaciją, k$ųl Čechi- 
ja taptų laisva. |

Vokiečiu pranešimai apie 
mūšius Lenkijoj.

! tvirtina, jog būtų galutinai

Vakarinėj Galicijoj aust-t Vienok, Anglijos minist
rai buk tai atmušę rusus.: riai nenuliūsta. Jie sako, 
Austrams pasisekė ir Kar-1 kad atsigaus, 
patų kalnuose.

Žiema.
“Kojos daugelio belaisvių 

nušalusios”—taip ' praneša 
rusų laikraščiai apie vokie
čius, suimtuosius nelaisvėn.

Nekurie baikauja, kad vy
riausias rusų generolas da
bar yra šaltis. Žiema šie- 

i met labai ankstyba ir aštri. 
, . . Rusai prie šalčiu pripratę.Linijoje tarpe Krakovo ir Kas kita su vokįeįiais.

i nei ne
mini. Rusai prieina prie 
Krakovo iš trijų pusių.

Čenstakavo rusai suėmę 
4,000 austrų nelaisvėn. Jeigu generolas šaltis dar 

daugiau pasidarbuos, tai vo-
\ aršayon nesiliauja važia- Riečiams gali prisieiti taip

vę traukiniai su sužeistai
siais rusais ir vokiečiais.

Iš Vokietijos praneša, kad 
tenykščiai žmonės labai išsi
gandę galimo rusų užpuoli
mo. Silezijos sostapilio Bre- 
slavlio gyventojai bėga vėl į

kaip prieš šimtą metų prisi- 
|ėjo Napoleonui, kurį taip- 
pat apveikė rusiška žiema.

Viena diena anksčiau žu
vo didžiulis anglų karės lai
vas “Bulwark”.

Anglų visuomenė labai nu
sigandus. Jau nelabai no
rinti tikėti į tą tariamąją an
glų galybę ant jūros.

Suvalkijos mokytojai 
Rusijoj.

Lietuviai mokytojai iš Su
valkų gub. pribuvo į Polta-

Jie tuoj aus gavo užimti 
liuesas vietas Poltavos gu
bernijos mokyklose.

Gabena ginklus į Colorado.
Colorado mainose galima 

laukti antrosios skerdynės, 
panašios į garsiąją Ludlowo 
skerdynę.

Tenais uoliai gabenama į 
mainų distriktą ginklus, net 
mašinines kanuoles.

Visi streiklaužiai yra ver
čiami mokintis kariško ama
to, kad kapitalistams davus 
ženklą, galėtų įtaisyti žudy
nes.

Vyriausiu kaltininku žu
dynių bus gubernatorius 
Ammons, nes jisai daugiau
sia rūpinasi praŠalinimu fe- 
deraliskos kariumenės, kuri 
ligišiol palaikė Colorado ra
mybę.

| Ispanijos ambasadorius pro
testuoja.

Ispanijos ambasadorius 
VVashingtone išreiškė pro
testą prieš užmušimą Ispani
jos piliečių Mexico City.

Mexikos sukilėlių vadas 
Zapata, įėjęs su savo kariu- 
mene į Mexico City, netik ką 
užmušė daug ispanų, bet ir 
konfiskavo daug jų turtų ir 
namų.

Žinia apie tai atėjo nuo Is
panijos ambasadoriaus.
x i ko j e.

Kur pinigai kliūna?
Amerikos higienos Fede

racija apskaito, kad ameri
kiečių namų užlaikymui iš
leidžia $250,000,00.

Dėl misijų — $12,000,00.
Daugiausiai pinigų išeina 

prostitucijai ir nešvariems 
pasilinksminimams.

Dūlei paleistuvystės.
Nuo išėjimo Manno teisių 

prieš paleistuvystę Ameri
koje nuteista 901 žmogus, 
prasikaltęs tame prasižengi
me.

Gyvulių fenu 
ga jau prade 
Kaip žinoma, i 
tos ligos daugel 
pakilusios mėsos

Apie tą kalną pasakoja ir 
biblija, kurioj tvirtinama, 
kad ant jo išliko Nojaus lai
vas.

Araratas randasi vietoj, 
kur susieina. Rusijos, Turki
jos ir Persijos rubežiai.

Rusų kariumenė vos pajie- 
gė Įsitaisyti tenais sau atra
mos vietą ir įstatyti kanuo- 
ics iš priežasties slidžių, nuo
laidžių pakrančių.
nepavežė. Tuomet arklių 
darbą atliko žmonės su di
džiausiomis su n ke ny beini s.

laimėję, betgi jie praneša a- 
pie pasisekimus.

Štai kaip skamba vienas 
vokiečių generališko štabo 
pranešimas :“Mūsų kariume
nė, po vadovyste generolo 
von Mackensen ties Lodzium 
ir Lowiczu uždavė smarkų 
smūgį pirmajai, antrajai ir 
daliai trečiosios Rusijos ar
mijos. Neskaitant užmuštų 
ir sužeistų, męs suomėm 40,- 
000 sveikų rusų, 70 kanuo-

Rusai užėmė černevicus.
Černovicai —tai sostapilė 

Bukovinos, kurt ■yr^tlMis 
Galicijos. Černevicai jau po 
kelis sykius perėjo iš rankų 
į rankas.

Dabar rusai vėl išvarė au
strus iš Černevicų.

Apie tai pranešama 
Viennos.

K rakovo bažnyčios—apsigy
nimo vieta.

Austrijos kariumenės va
dai nutarė panaudot seną
sias lenkų bažnyčias, kaipo 
apsigynimo punktus.

Vokiečiai sako atmušę rusų 
atakas

Paskutinis vokiečių pra
nešimas iš karės lauko Len
kijoj skelbia, jog jie atmušę 
rusų atakas.

iš •

Sako, Egipto karalius nu
šautas.

Paryžius, 29 d. lapkričio. 
Laikraščiai paskelbė žinią, 
jog Egipto karalius (khedi- 
vas) nušautas Konstantino
poly dar 27 d. liepos.

Nušovęs jį kokis tai jau
nas egiptietis.

Me-

SocijalistibPdr
Ant salos Porto Ricą (ne

toli Kubos) socijalistams la
bai pavyko paskutiniuose 
rinkimuose.

Mieste Arecilo socijalistai 
išrinko savo majorą. Kitas 
socijalistas išrinktas į atsto
vų butą.

Reikia pažymėti, jog par
tija tik pirmą sykį dalyvavo 
rinkimuose.

de-Fordas nesigaili pinigų 
mokratams.

Mums prisiųsta iškarpa iš 
“Detroit Journal”, iš kurios 
matome, kad automobilių 
karalius Fordas davė geroką 
pinigų sumą išrinkimui gu
bernatorium Ferris—demo
krato.

Panamos kanalas.
Per tris mėnesius, kada 

atvertas Panamos kanalas,! Išviso ant rinkimų kompa- 
ner ii nererabenta jau mili-,nnnq demokratai išleido

Arkliai i lių, 160 amunicijos vagonų ir 
156 mašinines kanuoles.

Tuose mūšiuose mūsų ka
riumenė puikiai pasižymėjo, 
nors jai reikėjo parodyt di
desnį pasiaukavimą.

Vienok, mūšys dar neuž
baigtas, todėl, kad rusai ga
vo pagelbon daug naujų ka
reivių”.

Berlyno laikraščių mili ta
viški kritikai yra labai už
ganėdinti tuo laimėjimu ir 
sako, jog vokiečių-austrų si
tuacija Lenkijoj yra gera.

Visa Vokietija nekant
riausia laukia daugiau žinių 
iš Lenkijos.

šventoji karė apšaukta Tur- 
kijoj.

Per Sofiją iš Konstantino
polio gauta žinia, jog Turki
jos sultanas Mahometas V 
ir 28 vyriausi musui manų 
kunigai pasirašė po prokla- 
lacija, apšaukiančia šven- 
ąjąkarę visame musulma- 

pasauly.
rie musulmanų tikybos 

pridera netiktai turkai, bet
r persai, arabai, egiptiečiai, 
ilis indusų, Beludžistano ir 

Afganistano gyventojai. Ka
dangi tų tautų žmonės, savo 
daugumoje, yra religiški fa
natikai, tai galima laukt dar 
didesnio, negu ligišiol, krau
jo praliejimo.

Vokiečių informacijos biu
ras Berlyne skelbia, kad da
lis IJgipto kariumenės persi
meta į turkų pusę.

Turkija oficijališkai pra
neša, kad visi Arabijos val
donai iškilmingai prisižadė
jo eiti šioje karėje išvien su 
Turkija.

Persų legacija Konstanti- 
nonoly praneša, jog Persijoj, 
Tabrizo provincijoj, prieš 
rusus sukilo kurdai ir išžudė 
čielą rusiška garnizoną, su- dis luini gaikštisNikolai j Ni- 
sidedantį iš 2,000 žmonių.

Abelną padėjimų Lenkijoj 
galima charaktcrizuot šiais

nio dar nėra nei vienoje pu
sėje, vienok staigus vokiečių 
pasisekimas pradžioje jau 
pasibaigė ir rusai ne tik at
sigauna, bet tūlose vietose 
net sumuse vokiečius.

Apie mūšius Lenkijoj dar vis 
nėra tikrų žinių.

Nei iš rusų, nei iš vokie
čiu pusės dar vis nėra ofici- 
jališkų pranešimų apie lai
mėjimus Lenkijoj. Vokie
čiai vis dar tvirtina, jog jie 
užlaiko savo pozicijas.

Rusų vyriausias vadas.di-

lai-Turkijos povandeniniai 
vėliai.

Du Turkijos povandeni
niai laiveliai įslinko į Sevas
topolio uostą ir norėjo ata
kuoti rusų laivyną. Juodu 
patėmyjo ir pradėjo šaudyti. 
Sako, vienas povandeninis 
laivelis nuskandintas.

Rusai tvirtina, kad tuos 
povandeninius laivelius tur
kai gavo iš vokiečių.

grafo stacijos. Daugelyje 
bokštų įtaisyta armotos.

Viennos gyventojai nori 
taikos.

Vienas keliauninkas, kuris 
pribuvo Danijon iš Viennos, 
pasakoja, jog to sostapilio 
gyventojai ištroškę laukia 
susitaikymo.

Sąlygos gyvenimo kasdien 
eina blogyn. Bedarbių skai
čius nuolat auga.

Nekurie politikieriai sako, 
kad Austrija jau sutiktų at
sisakyti nuo Galicijos, bile 
tik jai gvarantuotų nepalie- 
čiamybę kitų provincijų.

Lenkų partija Viennoje, 
kuri yra labai įtekminga, 
nori, kad Austrija sutiktų a- 
tiduoti rusams Krakovą be 
mūšių, nes jeigu rusai ap
guls Krakovą, o austrai gin
sis, tuomet seniausias Len
kijos miestas taps išgriau- 

' tas.

Australija ir karė.
Melbourne. — Apsigyni

mo ministeris pranešė, jog 
Australija gali suteikti An
glijai dar labai daug pagel
bos.

Šaulių kliubai gali prista
tyt 51,153 kareivius.

Rezervistų gali pristatyt 
net 67,153.

Nuskendo “Wilhelm der 
Grosse”.

Iš Petrogrado telegrafuo
ja “Matin” į Paryžių, jog vo
kiečių karės laivas “Wilhelm 
der Grosse” užėjo Baltijos 
jūroje ant minos ir nusken
do.

Vienok, oficijališkai pra
nešimo dar nėra.

Anglija siunčia vis daugiau 
kareivių.

Iš Anglijos į Francijos uo-
Kumga1 ,,on. stoti .^ar®5*_ I sta Havre gabena ir gabena
Vokiški kunigužiai pakėlė 

buntą. Juos neima kariume- 
nėn. Neima nei kunigų, 
nei seminarijų mokinių.

Tuomi kunigai labai užsi
gavo. Jie surinko daug pa
rašų po peticija, kuri bus su
teikta reichstagui. Toj pe
ticijoj prašoma, kad kuni
gams būtų pavelyta stot ka- 
riumenėn.

vis daugiau kareivių. Lor
das Kitchener teisybę pasa
kė, jog greitu laiku gali per
kelt į Franciją 1,250,000 ka
reivių.

Lenkai renčia si nrie laisvo 
gyvenimo!

kolajevič praneša, kad neto- 
T Krakovo nriešai betvarkė- 
‘e bė^a. Rusų kariumenė 
juos veja.

Austrijos pranešimas
Austrijos oficijališkas pra

nešimas apie mūšius Lenki
joj sako, kad tie mūšiai ne-

Varšava, 28 d lapkričio.-—, Mūšys ties Lodzium, kaip»greitai pasibaigs.

Rusai pagelbon Serbijai.
. Sof ia.-7-Penkiolika Rusi
jos pulkų, apie 45,000 žmo
nių, pribuvo į Radujevič. Tie 
pulkai traukia pagelbon Ser
bijai.

Tiems kareiviams reikėjo
atlikti ilga 500 mylių kelio
nė.

Kaizeris kalba apie drau
giškumą Francijai.

Vokiečių kaizeris aplankė 
sužeistuosius francūzus be
laisvius Metzo tvirtovėje.

Jisai pasakė, jog jisai ati
duoda prideramą garbę jų 
drąsumui ir tikisi, jog ateis 
laikai, kada Vokietija ir 
Frahcija broliškai sugyvens.

Kodėl jam ta mintis neat
ėjo prieš karę?

Ir vėl nuskandino kelis Ang
lijos garlaivius.

Vokiečių povandeninės 
valtelės užduoda Anglijos 
laivynui smūgį po smūgio.

Štai, Anglijos kanale vėl 
tapo nuskandinta du garlai
viu ir anglių laivas. Prie
žastis nuskandinimo buvo 
vokiečių povandeninės valte
lės.

Mūšys ties Krakovu.
Panedėlis, 30 d. lapkričio. 

— Rusai sakosi galutinai lai
mėję ties Krakovu. Jie sa
kosi paėmę 30,000 belaisvių.

Šita žinia reikia priimt su 
dideliu atsargumu. Pirmas 
dalykas — tai nėra oficialia 
Rusijos pranešimas, antra— 
rusai perdaug jau begėdiš
kai giriasi.

Vokiečių armija ties Lo
dzium, kaip sako rusai, yra 
perskirta į tris dalis.

Vokiečiai sakosi laimėję.
30 d. lapkričio. — Vokie 

čiai oficiališkai praneša, kad 
ties Lodzium įvyko baisus 
mūšys, kurį jie laimėję pa
imdami 60,000 rusų nelais
vėn, su 150 armotų ir 200 
kulkamečių.

Patsai kaizeris yra atvy
kęs Lenkijon.

Nauja mobilizacija.
Rusijoj apskelbta nauja 

mobilizacija. Šiuo žygiu pa* 
imta kareiviai, kurie dalyva* 
vo rusų-japonų karėje.

Sekanti karė.
Sekanti baisi karė, po šiai 

karei, bus tai rytų prieš va
karus kare. Azijos ir Afri
kos tautos sukils prieš Euro
pą ir Ameriką.



JUS LENGVAI GALITE PELNYTI 
5 DOLERIUS PER DIENĄ.

Kultūriškos Šiaurės 
Tautos.

Visos išdirbystes gali mo
kėt darbininkui $5 per die
ną.

sitas straipsnis faktiškai 
parodo, kad taip gali būti.

Perskaitykit jį ir įsidėkit į 
galvą skaitlines. Perskaitę 
šį straipsnį, jūs daugiau pa- 
misiysit apie socijalizmą, ne
gu ligišiol.

Kas gi negirdėjo apie De
troito automobilių karalių 
Fordą, kuris moka savo dar
bininkams $5 į dieną, o me
chanikams dar daugiau! 
Vienok, jisai dar turi labai 
gražaus pelno.

Dabar suėjo lygiai 10 mė
nesių, kaip ta naujoji “ma
da” įvesta Fordo dirbtuvėse. 
Pažiūrėkime, kas iš to išėjo.

Po $5 pelno 9,200 darbi
ninkų. Per dešimtį mėnesių 
gerų algų Fordo darbininkai 
įgijo namų, kūnų vertė sie-

yra $1.565, — tuomet Beth- 
iehemo Steel Co. liktų dar 
penki milijonai pelno.

Čia viskas aišku, kaip ant 
delno. Darbininkai nustojo 
16 milijonų, kuriuos, po tei
sybei, jie padarė. Darbinin
kams likosi patįs trupiniai— 
alga,iš kurios negalima išgy
vent, o dirbti reikia sunkiau
sias dal bas. Kompanams gi 
kliuvo 16 milijonų, tik už tai, 
kad jie valdo fabrikas ir ma
šinerija, nors patįs to viso 
nepagamino.

Po šitų išvedimų jau ne
galima tikėt, kad Bethlehem 
Steel Co. biedna ir negali 
mokėt geresnių algų.

♦
>.-■ *

Eisime toliau. Paimsime 
už ragų antrą didelį žvėrį — 
United States Steel korpora
ciją—plieno trustą, tą di- 
džiausį trustą šioje šalyje. 
Tasai trustas turi savo plie-

(Pabaiga).
Švedijos ir įsorvegijos 

kainuose randasi vario ir ge
ležies runos Kasyklos; &veui-

me uk, Kad bKanaina vijoj 
trūksta akmeninių anglių; 
si isoirbystes saka nėra per
daug issipiecojus. beveik 
trečdalis bKanuinavijos pus- 
saiię apaugus giriomis, siau
rinėj jo daiy, zemesnese vie
tose, randame gerų ganyklų, 
tarp kitų gyvūnų čia yra ir 
briedžių.

Pietinėj Švedijos pusėj 
nuo vakarų krašto link bai
tuos jūrių per visą pussalį 
tęsiasi eilė ežerų, sujungtų 
tarp savęs kanalais arba u- 
pėmis; taip, kad laivai iš

kia $5,000,000 ir už kuriuos Kasai trustas turi savo plie
ne jau įmokėjo suvirs mili-lpo dirbtuves, savo mainas — 
joną.

Vidutiniškai imant, kiek
vienas jų sueėdino $48 per 
menesį, kuino tai pinigai įve- 
stinti į “real estate” ar ban- 
kose padėti.

ir savo laivus. Pereitais 
metais plieno trustas pa
darė biznio už 5518,999- 
605. Reiškia, darbininkai 
sutverė turtų daugi a u s, negu 
už pusę milijardo dolerių.

Šiaip ar taip kalbant, to- j Daleiskime, kad dalelę tų pi
kių darbininkų padėjimas nigų reikėjo išmokėti už tak
iau \ ra pusėtinai geras. Ži- sas, už sugadinimą materia- 
noma, jie dar toli gražu ne- lo, pataisymą ir tt. 
gauna pilno atlyginimo už,liksis dar 454,000,000. Tie 
savo darbą, vienok, alga iš visi milijonai kliūtų darbi- A. M • • • 1 •• • • 1 — 1

Tuomet

$1.565 yra jau užtenkamai 
didelė dėl žmoniško pragy
venimo.

Pažiūrėsime dabar, ar jau 
tik vienas Fordas gali mokė
ti panašias algas! Patilki
me, ar jau kitos kompanijos 
negali mokėt $5 į dieną dėl 
savo darbininkų?

*

ninkams, jeigu jie būtų gas-

met metinė alga darbininko 
išneštų $1,983 — reiškia, al
ga būtų dar didesnė, negu 
Fordas kad moka.

Bet, ant nelaimės, taip nė
ra. Plieno trustui vergau
jantis darbininkas gauna tik 
$904.

Ant algų išeina $207 mili
jonai dolerių, o procentų šė- 
rininkams ir bondholde- 
riams kliūna 247 milijonai 
dolerių, nors tie ponai visai 
nedirba. Reiškia, tie, kurie 
nieko nedirba, gauna dides
nę dalį.

Dabar tik su meski t protu, 
ar negalėtų darbininkai pel
nyt po $5 ant dienos? Ne
tik galėtų pelnyt, bet dar ir 
pačiai kompanijai nuo kiek
vieno darbininko liktų po 
400 dolerių į metus.

Po šitų faktų paaiškinimo 
visiems turi būti supranta
ma, kad kompanijos pelno 
didžiausius pinigus. Jos 
pjauna gausius kviečius — 
Hlzfai k/A/lnl Izcifl vulrln niaci.
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Paimkime nors ir taip di
delę kompaniją, kaip Beth
lehem Steel korporacija. Pa
imkime tos kompanijos me
tinę atskaitą ir štai ką męs 
pamatysime. (Žiūrėk Pear
son’s Mag. už birželį • mėn. 
šių metų).

Bethlehemo Steel Co. yra 
įkapitalizuota ant 31 milijo
no. Atskaita už 1913 metus 
parodo pelno pusdevinto mi
lijono dolerių. Veikiausia, 
pelno buvo dar daugiau, nes 
kompanijos savo atskaitose 
mėgsta nukirpti, bet ne pri
dėti.

Stockholderiams buvo iš
mokėta tiuputi daugiau, ne
gu penki milijonai dolerių,■ tiktai todėl, kad valdo maši- 
bondholderiams — suvirs du ! 
milijonai. — Kitiems daly
kams išėjo likučiai.

Stockholderiai ir bondhol-
deriai, vadinasi, gavo suvirš visas pelnas eitų tiems, ku- 
7 milijonus, nors jie savo rie viską išdirba. Bet net ir 
rankų prie darbo nėra pri-. prie kapitalistiškos nuosavy- 
dėję. Jie gavo tą didžiausį bes darbininkai galėtų gaut 
pelną tiktai užtai, kad jiems! daug didesnes algas, jeigu 
priguli mašinos ir dirbtuvės, Šerininkai bent kiek suma-

nomis ir fabrikomis. Jeigu 
darbininkai tuoiui valdytų, 
jeigu visi išdirbinio įrankiai 
prigulei visiems — tuomet

Vadinasi, jeigu valstybė val
dytų mašineriją ir fabrikus 
ir tokiu būdu parūpintų dar-

Šerini n k ai bent kiek suma
žintų savo pelną.

J. Kelmutis.

bininkams pradinį kapitalą, TARPE I A IK RAMČIU 
tai tie 7 milijonai kliūtų dar- 1 LH1KIVA0U1 y. 
bininkams, bet ne kapitalis- Seinų “Šaltinis” mano per- 
tiškiems besočiams.

Bet tai dar ne viskas. Tais 
metais kompanijos nuosavy
bės prisidėjo dar ant $9,490- 
562. Reiškia, kompanija iš
plėtė savo turtą. Juk tą vis
ką taip-pat darbininkai tu 
rėjo uždirbti.

Tokiu būdu, Bethlehem 
Steel korporacija turėjo pel
no iš darbininkų $16,714.448. 
per vienus tik metus.

Darbininkams per 1913 
m. išmokėta $13,993,417.

Išviso Bethlehem Steel Co. 
užlaiko 16,593 darbininkus. 
Taigi, vidutiniška alga dėl 
darbininko per metus yra 
$843. Reikia patėmyti, kad 
tai alga už patį sunkinusį 
darbą, kokį tik darbininkas 
gali atlikt.

Jeigu dabar tuos šešiolika 
suvirš milijonu pelno, ku
riuos kompanija gauna per 
metus, padalinsime darbi
ninkams, tai vidutinė alga 
bus $1.840. štai mes’ir turi
me algą net didesne, kokią 
Detroito Fordas moka.

Jčigu gi naimti alga tik to
kią, kaip Fordas moka, tai

tai tie 7 milijonai kliūtų dar-

sikelti į Vilnių. Nenori pa- 
pliuti po p. J. Vanagaičio 
valdžia. »

* <
Vilniškėje “Viltyje”, kaip 

rašo “Lietuvos Žinios”, pa
kilo suirutė. Mat, tūli vilti- 
ninkai pasigedo patyrusių 
redaktorių. Seminaristas 
P. Dovydaitis nėra jokis po
litikas. Todėl buvo sumany
ta išnaujo parsikviesti kun. 
J. Tumą. Tuo tikslu Vilniu
je įvyko viltininkų pasitari
mas, bet kun. J. Tumo kandi
datūra į “Vilties” redakto
rius nupuolė, nors tai kandi
datūrai prijautė ir patsai 
vyskupas Karevičius.

Labiausiai prieš kun. Tu
mą agitavęs renegatėlis L. 
Gira. Matomai, bijojosi nu
stoti “džiabo”.
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Grand Rapids’o “Žaibo” 
jau kelios savaites kaip ne- 
begauname.

♦* *
Amerikos lietuvių spaudoj 

permainų nėra.

kitą pusę. Prie vienos iš to
mų upių (Gota) yra didelis 
krioklys, “Trollhettan” vadi
namas; sunaudojimui jo čia 
įtaisyta elektros stotis; ga
minamąja elektros spėka 
naudojasi netik aplinkiniai 
miestai ir kaimai Švedijoje, 
bet ir keliose vietose Dani
joj.

Namų švara Skandinavi
joj skaitoma pirmutinėj vie
toj; užeik kad ir pas bied- 
niausį gyventoją —visur va
lu ir pavyzdinga tvarka, net 
miela pažiūrėti; visu tuom 
rūpinasi inoterįs.

Darbininkų judėjimas 
Skandinavijoj gerai išsiplė
tojęs. Kožnoj valstybėj jie 
turi savo organizacijas; or
ganizacijos čia skirstosi pa
gal profesijas, bet visos jos 
tarpu savęs susirišę artimais 
ryšiais ir turinčios bendrą 
soc.-demokratų partijos ko
mitetą. Darbininkai taipgi 
turi savo kooperatyviškų 
draugovių, miestuose turi 
savo krautuves ir namus su
sirinkimams; taipgi turi ke
letą mažesniu fabriku; Ko- 
penhagoj (Danijoj) tarp to
kių galima paminėti: duo
nos kepyklą, pieninę ir alaus 
varyklą; visoms šioms įstai
goms gerai klojasi, šalimis 
Kopenhagos miesto randasi 
didelių žemės plotų, užimtų 
mažais darželiais, arba sode
liais, kaip juos galima pava
dinti; sodeliai šie, vadinami 
Koloni - Haver, užima tik 
keletą kvadratinių sieksnių 
didumo; — vis tai priguli 
miesto darbininkams; gau
dami už pigią kainą nusi
samdyti tokį gabalėlį žemės, 
darbininkai užsodina jį dar
žovėmis, gėlėmis, arba vais
medžiais; kožname tokiame 
sodely pasistato iš lentų ma
žas būdeles (Lysthuset), ku
rios išrodo į mažus name
lius. Tokios triobeles labai 
gražiai įtaisytos: jos su lan
geliais, su lubomis ir su sto
gu; statomos jos dažniausia 
formoje kvadrato, arba pa
ilgo keturkampio; iš lauko 
nudažomos įvairiomis spal
vomis; viduje jos išgrįstos, 
taipgi įtaisyta stalas su sė-j 
dynėmis; i 
vasarą darbininkai su savo i 
šeimynomis praleidžia liue
są nuo darbo laiką, kvėpuo
dami tyru oru. Malonų įspū
dį daro ant praeivio toki so
deliai vasarą, o ypatingai 
jeigu da pirmą syk matai to
kias vietas; visur tik žaliuo
ja medeliai ir krūmai, o tar
pe jų tūno maži mažiulėliai 
nameliai — balti, žali, mėly
ni, gelsvi, arba išmarginti 
visokeriopais dažais, o viršu
je jų plevėsuoja ant augšto 
stiebo iškeltos daniškos rau
donos su baltu kryžium vi
dų ryje vėliavos; čia išrodo 
lyg mažas miestelis, ir tęsia
si toli... toli vos akimis užma
tai ; viduj gražiai išpuošta, 
žydi gėlės, žolės nuravėta, 
takeliai smiltimis išbarsty
ta...

Negana to, paskutiniu lai
ku, pradėjus labai kilti namų 
randoms mieste, darbinin
kai stato bendranamiųs 
šalyse miesto; sulyg įstaty
mų, kiekvienas gyventojas 
tų namų, įnešdamas tam tik
rą mokestį paskirtam /laike,

gali tag iiku savininku 
apgyventos ju^.n vietos. Na
mai įtaisyti su paskutiniais 
patogumais: elektros šviesa, 
maudyklėmis, kambariai 
šviesus; prieš kožną namą 
randasi sodeliai; įdomu taip
gi tas, kad nekurios čia gat
vės pavadintos mi rusių jų 
čionykštės socijalistų parti
jos vadovų vardais.

Taip tai gyvena šiuom lai
ku žmonės šiose šalyse. Pa- 
sidėkavojant čia gamtos į- 
vairumui, paskutiniais me
tais kožną vasarą čia daug 
atkeliauja turistų, kadangi 
čia pragyvenimas ir šiaip 
viskas daug pigiau atsieina, 
negu Šviecarijoj, ar kitur 
kur, tad skaičius tokių kelei
vių kas metas dauginasi, 
ypač daug atkeliauja vokie
čių. žinoma, tas viskas duo
da geras įplaukas šioms ša
lims.

Tokiose tai sąlygose ran
dasi dabar Skandinavija; 
žmonės, gyvendami liuosai, 
savistoviai, užima šiandien 
žymią vietą civilizuotų tautų 
tarpe. S.

Latviai ir kare

Klerikalų darbai.

Mus jau visus pasiekė bal- “principo”. Nors šiek tiek

Wor-

M. D. Tuinila, 
John Ustupas, 
J. Rindzevich’

tsargiau su praneši
mais apie darbus!

P. Rukavičius. 
Pittsburg, Pa.

Pe trasi Mano 
Ar tikrai?

Šiandien pas mus yra vie
nodas supratimas apie mūsų 
tėvynę. Mūsų šalis pasken
dusi kraujuose ir ašarose. 
Ten tūkstančiai mūsų brolių 
yra apleidę gyvenamąsias 
vietas ir patraukę į rytus be 
tąsnio duonos, be nieko. 
Jiems gręsia badas, o gal 
daugely vietų jie jau ir pra
dėjo badauti.

Prasidėjus Europos karei, 
kapitalistiški laikraščiai vie
nu balsu išbūbnyjo, kad toji 
revoliucijoniškoji tautelė — 
latviai pritaria karei ir eina 
išvien su rusų valdžia. Šitą 
mintį paskelbė ir tūli lietu
viški laikraščiai. Jie su di
deliu apetitu ėmėsi to darbo: 
“Ve, žiūrėkit, latviai socija- 
listai irgi eina išvien su ki
toms partijoms, pritaria ka
rei ir remia rusu valdžia, 
kad gelbėti savo šalį”. To 
kaip tik ubagams dvasioj ir 
tereikia! Kada tikru žinių 
iš ten negaunama, kada dar
bininkiškoji laikraštija ne
gali pranešti apie tikrąjį da
lykų stovį, tuomet mūsų 
“rimtiems” laikraščiams ge
riausia proga kalbėti apie 
socijalistų prisišliejimą val
džiai.

Dabar dalykai pradeda 
paaiškėti. Pasitvirtina, kac 
latviai thutininkai remia ka
rę, išneša patriotiškas dekla
racijas, kur raginama visus į 
vienybę su rusų valdžia, bet 
tas dar nereiškia, kad taip 
elgiasi visa liaudis — prole- 
tarijatas. Iš privatiškų ži
nių patirta, jog latviai socL 
listai priešinosi karei. Buvo 
išplatinti lapeliai “šalin ka
rė”, dėta visos pastangos, 
kad ^sklaidyti tos šovinistų 
leidžiamus durnus. Bet jei
gu tas nedavė tuom laikinių 
“praktiškų pasekmių”, tai 
čia ne jų kaltė. Jie darė tą, 
ką galėjo. Jie vedė agitaci
ją prieš karę pirmiau, jie tą 
daro ir dabar, jie smarkiai 
kovojo prieš tautininkų mul
kinimus pirmiau, jie neatsi
sakė nuo tos kovos ir dabar.

Tokios žinios ateina apie 
latvius socijalistus.Iš to ma
tosi, kad latvių socijalistai 
šiame kritiškame laike pasi- 

■liko ant tikros principialės 
šiuose sodeliuose! Unijos.

• 1. • . .................  I

niai, kad, sulyg “Lietuvos”, 
dirbtuvės dirba — net viskas 
braška — o apie 10,000 be
darbių niekur negali rasti 
darbo. Daugumas bedarbių 
neturi pastogės ir maisto ir 
turi kęsti šaltį ir badą. O 
vienok, dirbti neina į tas 
dirbtuves, apie kurias “Lie
tuva” su pasigėrėjimu rašo. 
Bet kad ‘\Liet.” ir visa kleri- 
kališka laikraštija mulkina 
žmones, tai tame nieko nėra 
įstabaus. Ji tai daro iš 

susipratęs darbininkas nebe
klausys tų pasakojimų.

Bet kas kita su mūsų pir
meiviškais laikraščiais. Juos 
susipratę darbininkai skaito 
ir į visus pranešimus ati
džiai tėmyja. Ypač tėrnyja 
visi darbų skyrių. Ir jeigu 
tik kur užmato, kad ten ir 
ten darbai pradėjo geriau ei
ti, tai patikėjęs maloniai ži
niai, tankiai be jokio apsi- 
mąstymo, ima ir traukia į tą 

.1 miestą. Pasekmės to labai 
liūdnos. šimtams žmonių 

jįe reikia apsivilti taip, kaip pa-

Mat, neperseniai, nežinia iš 
kur ir kam, kuo ne visi pir
meiviški laikraščiai paskel
bė apie gerus darbus Pitts- 
burge. Nors tai ir buvo abe
jotini paskelbimai, bet, ma
tomai, darbininkai yra labai 
įtikėję pirmeiviškų laikraš
čių pranešimams. Suplau
kus dar didesniam bedarbių 
skaičiui į Pittsburgą, .pasi
rodė esą dar blogiau. Iš to 
pasipelnyjo tik geležinkelių 
kompanijos ir Pittsburgo le
gali ški žulikai (darbų agen
tai), kurių čia pastaruoju 
laiku labai daug priviso.

Todėl aš ir pasakyčiau 
pirmeivių laikraščiams, kad 
jie būtų labai atsargus su 
panašiais pranešimais.

Pittsburge kaip buvo be
darbė, taip ir tebėra. Kal
bėt — tai žmonės kalba, kad 
pradės darbai eiti geriau, 
bet kada tai bus, to niekas

IŠTREMTIEJI
(Dialogas).

sas, kad reikia rinkti aukų 
dėl gelbėjimo tūkstančių tų 
vargšų. Rodosi, neturėtų 
jūti lietuvio ant šio pasaulio 
kamuolio, kuris pasiliktų 
kurčias į tą šauksmą. Vie
nok, netaip yra, kaip mano
me.

Štai vienas faktas.
cestery T. M. D. 50 kuopa 
vieną vakarą rengė šokius. 
Tuomi manyta padaryt pini
go ir sušelpt Lietuvą. Apie 
tai išanksto buvo pagarsin
ta vietiniam laikrašty.

išsigando, kad į T. M. D. pa- naslal lvyko lr Pittsburge. 
rengtus šokius gali atsilan
kyti daugiau žmonių, o tuo
met atliktų keli centai. Tuoj 
sumanė užbėgt už akių ir su
rengė šokius parapijos choro 
vardu. Ir mūsų piemenys iš 
sakyklos šaukė, agitavo,kiek 
tik jų protelis neša.

Taigi, aš klausiu tų žmo
nių, ką gi jie mano, taip elg
damiesi? Kokią jie turi šir
dį (Apie tai reikia paklaust 
kunigų gaspadinių. Prie
rašas Red.).

Aš drąsiai tvirtinu, kad 
Romos agentams ir jų klap
čiukams nerūpi tėvynės rei
kalai. Jiems daug daugiau 
rūpi gelbėti kokius ten Mexi- 
kos kunigus, negu nelaimin
gus brolius tėvynėje.

Mūsų visuomenė būtinai 
turėtų suprasti,kas per vieni 
yra mūsų kunigai.

Aš varde 50 kuopos T. M. 
D. išreiškiu panieką pana
šiems agitatoriams, žmo-

(Senas kalinys sėdi ir val
go duoną su vandeniu. Už 
sienos girdisi kūjo tauškėji
mas ir žvangėjimas retežių. 
Pro duris įstumia jauną ka
linį. Jis pasižiūri į pančius 
ir prašneka).

Jaunas. Apkalė retežiais 
ir pasakė: “Ant amžių am
žinųjų”. “Reiškia, aš atai- 
skirsiu su tais pančiais tik 
tuomet, kuomet atgulsiu į 
grabą... Ir tik numiręs tap
siu laisvu.

Senas. (Sau). Jis kalba 
apie laisvę... Reiškia, vienas 
iš draugų. (Jam). Sveikas, 
tamsta, būsime draugais.

Jaunas. (Krūptelėjęs). 
Oh... urvas ne tuščias... Svei
kas, sveikas. (Sveikinasi, re
težiai žvanga).

Senas. (Sau). Balsas lyg 
girdėtas... Kaip tamsta va
diniesi?

Jaunas. Jonas N—kas.
Senas. Jonas N—kas?!...

: Ir tu, broli, čionais?!
Jaunas

brolis?....
Senas. Taip, aš esu tavo 

brolis Petras... (Bučiuojasi). 
Ir tave apkalė? Ir tave iš
plėšė iš motinos rankų! Ir 
tave plakė, kankino ir nieki
no. O prakeikti!...

Jaunas. Nusiramink, bro
li. Viskas praeis, kaip pra
ėjo. Abiem bus ramiau.

Senas. (Ironiškai). Ra
miau?... Aš nenoriu. Man 
nebus ramumo, tave matant 
retežiuose.

Jaunas. Petrai! Aš tau ap
sakysiu apie tėvus, draugus 
ir laisvą gyvenimą. Klau-

gėda.
Pirmininkas T.M.D. 50 kp. 

P. Dėdinas.
Prierašas redakcijos. Ko

votai klerikalais reikia. Tą 
jau/seniai suprato socijalis- 
tiškoji mūsų visuomenės da
lis, bet to nesupranta tauti
ninkai.

Padėkime, kuomet kleri
kalai arde T, M. D, kuopos 
parengimą V/orcestery, tai 
brooklyniškiai nariai Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos, pp. 
Sirvydas, grabo rius Liut- 
kauskas ir kiti ėjo kalbėti 
klerikalams, agituodami už 
įvairius biurus, klerikalų 
dieną ir tt. Reiškia, dalis 
pačių tautininkų stiprina 
klerikalų poziciją. Klerika
lai, įgiję galę, ėda tuos pa
čius tautininkus. .

Kiekvienam aišku, jog 
partijos veikimas sumažėjo. 
Daugelis darbininkiškų lai
kraščių uždaryta “karės lai
ku...” Tečiau vietinės orga
nizacijos gyvuoja, laikosi ir 
jų vadovaujančios įstaigos. 
Buvo, sako, bandyta padary
ti tvirtesnius ryšius su rusų 
organizacijoms, kad bendrai 
pastūmėti darbą pirmyn, ku
ris dabartiniam laike taip la
bai reikalingas, tečiau tas 
nepavyko. Pasirodė, kad pa
čioj Rusijoj organizacijos 
daug labiau pakrikdytos.

Taigi, nežiūrint dabarties 
sunkaus padėjimo, mūsų 
draugai latviai dar neišmuš
ti iš tos linijos, kokią jie pa
siskyrė naudai darbininkų 
klesos. Tikėsim, jog jiems 
nepritruks spėkos pergyven
ti tą sunkų momentą ir, po 
tai baisiai karei, sukelti 
daug didesnę audrą tarpe 
pavergtųjų.

Barabošius.

Rodosi, visiems yra gerai 
žinoma, kad pastaruoju lai
ku visose Suvienytose Vals
tijose viešpatauja baisi be
darbė. Taipgi visi gerai ži
no, kad tos baisios bedarbės 
ne taip greitai tampa praša
linamos.

Vienok, mūsų klerikališki 
laikraščiai ir “rimtieji” tau
tiškieji — nesiliauja baraba- 
niję apie gerus laikus. Tie 
humbugierių agentai tiesiog 
skelbia, kad jau bedarbė yra 
praėjusi — kad, girdi, tokioj 
ir tokioj dirbtuvėj tiek ir 
tiek žmonių priims darban.

Paimkime, kad ir “Lietu
vą”, kurioj ištisos špaltos 
pripildytos straipsniais, kad 
tik kuodaugiausia apmulki
nus darbininkus. Tenais net 
pasakojama, kad Detroito 
milijonierius Fordas geriau 
už socijalistus ‘.‘išrišo” dar
bininkų klausimą ir jog ta
sai vyras, be jokių sunkeny
bių, sutversiąs Amerikoj ro- 
jV

Tenais taip-pat su pasigė
rė j imu rašoma apie “gerai” 
einančius Pittsburire darbus. 
Bet nežinia,ar tie Pittsburgo 
bedarbiai yra tokie tingi-

MASSACHUSETTS LIE
TUVIAMS.

“Keleivyje” telpa Brock- 
tono Ukėsų kliubo atsiliepi
mas į Mass, lietuvius, kame 
kviečiama juos protestuoti 
prieš uždraudimą vartoti 
raudoną vėliavą, kuri yra 
lietuvių tautiška vėliava. Pa
našų įstatymą, kaip žinoma, 
išleido Mass, legislatura,

Kliubo įgaliotiniai rašo:
“Męs, gyvenantieji Mass, 

valstijoj lietuviai, privalom 
protestuoti, šaukdami vie
šus susirinkimus, be skirtu
mo mūsų politiškų arba ti
kybinių pažiūrų. Protestus 
siųskime reprezentantų bu
tui (house of representati
ves).

Dabai’ laikas, kadangi 
prieš tą protestuoja ir Har
vardo universitetas, ir dau
gybė visokių kitų tautų 
draugijų. Taigi, ir męs kar
tu prie jų prisidėkime ir pa
rodykime tiems įstatymų da
rytojams, kad jie turbūt jau 
neturi ką veikti, jeigu prie 
raudonos spalvos prikibo.

Varde B rock to n o Ūkėsų 
kliubo:

LAISVOJI SAKYKLA.
“Laisvės” N. 85 š. m. drau

gas W. Laskevičius pabarė 
lietuviškus saliuninkus, kad 
jie yra nesusiorganizavę, 
l’as labai gerai. Organizuo
tis reikia, bet kad saliunin
kus prilygino prie parapijos 
nekaltų avelių, tai aš tam 
priešingas.

Ne visi saliu n inkai yra to
ki. Aš patarčiau drg. W. 
Laskevičiui ir kitiems saliu- 
ninkams'prisirašyti prie or
ganizacijos — “State Retail 
Liquor Dealers Associa
tion”. New Yorko valstijos 
sekretorius yra Mr. J. Byrne 
317 Hudson Ave., Brooklyn,

Narys Retail Liquor Dea
lers Association,

W. Domaševičius.
St. Louis, Mo.

Senas. Apsakysi, sakai? 
Pasakoti man apie tėvus, ku
riuos jau seniai nuo manęs 
atskyrė — reiškia atnaujinti 
baigiančią užgyti žaizdą. 
Pasakoti apie draugus ir lai
svą gyvenimą — reiškia, gir
dyti tulžim mano sielą... Ge
rinus nepasakok!

Jaunas. Broli, aš nekal
tas. Nepyk.

Senas. Aš tavęs ir nekal
tinu. Nekaltinu nei draugų. 
Bet kaltinu šitą valandą, ku
ri suardė mano ramumą, at
naujino senas žaizdas ir pa
girdė tulžim. Aš jau buvau 
užmiršęs, kad turiu tėvus, 
draugus ir brolius!... Už
miršau taipgi, kad ten kur 
tai randasi laisvi žmonės. 
Man rodėsi, kad visas pasau
lis nešioja retežius ir kenčia 
badą šitokiuose urvuose. Aš 
buvau ramus.

Jaunas. Pasilaidojai save 
tarp šitų rasojančių sienų, 
atsiskyrei nuo gyvenimo ir 
lauki mirties?!...

•Senas. Taip. Aš laukiu 
paskutinės valandos savo 
gyvenimo. Man reikalingas 
ramumas. Aš nepažįstu ta
vęs. (Beprotiškai juokiasi).

Jaunas. Jis neteko proto. 
Štai tas susijudinimas... Pet
rai, broli....

Senas. (Akis išplėtęs ir 
rankas išskėtęs). Kraujas 
teka iš motinos krūtinės!... 
Kareiviai nukirto galvą ma
no tėvui... Štai, atneša tėvo 
galvą paėmęs už žilų plaukų 
ir iš kaklo varva lašai krau
jo!... Ana, ana, — ateina ca
ras ir atneša Jono galvą... 
(Beprotiškai juokiasi).

Jaunas. Petrai, kas tau?... 
Oh, prakeiktas likimas L. 
Petrai!

Senas, šalin!... Žiūrėk 
žiūrėk — ateina laisvė su gė
lių vainiku ant galvos ir bal
tais rūbais... Žiūrėk, jos rū
bai aptaškyti lašais krau
jo!... Žiūrėk, ji verkia ir 
šaukia mane!...

Jaunas. Petrai, čia nieko 
nėra. Atsisėsk.

Senas. Apgavike! Nėra, 
sakai?... Žiūrėk, caras pa
griebė laisvę savo kruvino
mis rankomis. Nori ją už
smaugti. Leisk, aš bėgu ap
ginti ją!... (Nori nutrenkti 
retežius). Tu mane suraki
nai! Paleisk!... Sutraukia-, 
siu pančius, sugriausiu mū
rus... (Trankosi ir griūva. 
Brolis verkia. Uždanga lei
džiasi).

Senas Vincas.
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VOKIEČIAI NAUMIESTY.
Čia vokiečių kariumenė 

pridirbo daug nuostolių, o ir 
savo žiaurumo pusėtinai pa
rodė.

Įėję miestan, tuoj ėmė 
plėšti sankrovas.- Plėšė, ne
aplenkdami nei vienos. Iš 
pradžių kareiviai rinkosi, 
kas jiems tinkama, o likusius 
daiktus ir prekes krovėsi 
sau vežimuosnia iš anapus 
atvažiavusieji gyventojai- 
vokiečiai. Nieko negelbėjo 
nei savininkų protestai. Iš
plėšė ir vaistinę. Nepasiten
kinę sankrovomis, plėšė ir 
šiaip miesto gyventojus.

Apsidirbę su miestu,leido
si kaip kareiviai, taip ir gy
ventojai, artimuosna kai- 
muosna. Ten gi plėšė, kas 
jiems patinkama: gyvulius, 
maistą, drabužius, pašarą ir 
tt. Taip tęsėsi ištisas kelias 
dienas. Po to vokiečiai - gy
ventojai jau nevažiavo plėš
ti, bet užtai kaip miestą, taip 
ir kaimus, ypač Vilkaviškio 
linkui užgulė amaras, vokie
čių kariumenė, kurią gyven
tojai turėjo užlaikyti ir dar 
nebet kaip...

Prasto valgio nevalgyda
vo, bet duok jiems paukštie
nos, ir dar nebetkokios: iš
keptos, ištaisytos — kaip ko
kiam pirmosios rūšies resto
rane.

Valgio nemažai ii- nuolat. 
Žmonės taip ir kalbėjo: “tai 
tikrai tie piūsai į pilvą įtikė- 

■ fe”
Vokiečiai įėjo Naumiestin 

tris dienas nevalgę. Mieste 
nebuvo tokio namo, kuris ne
būtų buvęs užimtas karei
viais ar aficieriais. •

Naumiesčio gyventojai 
buvo pabėgę. Teliko tik ko
kis 100 gyventojų.

Oficialiai nieks už nieką 
nemokėjo.

Dalino dar vieną originalį 
paveikslėlį: “Vidury Censta- 
kavos Dievo Motina,iš kairės 
Vylius II, ūsus užsiraitęs, iš 
dešinės popiežius Leonas 
XIII su tam tikrais parašais, 
kitoje pusėje giesmė “Salve 
Regina”.

Vokiečių kariumenė taip 
įgriso žmonėms, kad jie akis 
pražiūrėjo belaukdami ir ne
sulaukdami rusų. Galop, su
silaukę, bučiavo juos, lyg ko
kius išvaduotojus ir vaišino, 
kuo galėdami, atiduodami 
paskutinį kąsnį, kurį dar 
pasisekė išslėpti nuo ėdūnų 
vokiečiu. — “Šiandien mums 
lyg Velykos!”... — sveiki
no žmonės vieni kitą.

Vokiečiams išsinėšinus, 
daugelis pasiturinčiųjų ūki
ninkų ii- miestiečių netik ką 
neteko savo turto, bet dau
gelis neturi nei ko valgyt, tu
ri pilnoje prasmėje to žo
džiu badauti. Ištisi kaimai 
išdeginta... Jei gyventojai 
nesusilauks greitos pagelbos 
maistu, rūbais, galime laukti 
baisių pasekmių!...

Pilviškiai, Marijam p. pav.
Vokiečiams pasitraukus, 

teko man būti Pilviškiuose, 
• Pilviškiams buvę uždėta 

5,000 rublių kontribucijos. 
Visa tai būtų kritę ant vie
tos aptiekiaus, klebono ir ke
lių žydų, kurie liko neišbėgę.

Bet klebonui šiaip taip pa
sisekė vokiečių atsiprašyti, 
ir jie pradėjo nusileisti; už
teksią, girdi, ir mažiau, o jei 
gerai elgsitės, tai kitus do
vanosime. .
y Tuomet tie keli žmonės 
sumetė 500 rub. ir surinkę 

' rūbų įteikė vokiečiams. Pi
nigus priėmė. Rūbus su
grąžino.

Sykį, vokiečius užklupus 
kazokams, jie atnleškėjo į 
miestelį vidurnaktyj, išsi
tempė vietos kleboną iš lo
vos, apvilkę ilgais rūbais, iš
sivedė su savim ir pasirinkę 
tinkamą vietą pasistatė prie
šakyj savęs. Kotai laukė. 
Tuo tarpu priėjo vokiečių 

; f aficierius ir pasižnabždėjo 
u kareiviais. Tuomet vie- 
as kareivis nuvedė kleboną 
;gal klebonijom linkėdamas 
m saldaus nuetro...

xto sykį reikalavo nuo jo,

gi

MBH

VALKŲ GUBERNIJOJ.

Sutaisė Bostonietis.

Chica-llat šildo, kuris ilgiausiai patveria.

— “Saulės” mokytoju pri

au

Pavojingas ž;
(Susivienyjimo Lietuvių A- 

merikoj reikaluose).
(Medžiaga iš prof. Mantegazza 

Meilės Fiziologijos).

Tas, katras agituoja prieš 
L. š. F., gali tik griaut, ar
dyt ir atlikti pati niekšiš-

l’arp jų ėjo gar
sas, kad tuomet ir tuomet vėl 

A Te- 
čiaus toks jų noras vis neiš- 

ir atliekantis

vmejama, tas turi būti

našių partizantų, kaip p. 
šarka — tai tame yra geru
mo ii- blogumo. Gerumo yra 
tame, kad toksai Šarka uo-

i ■

Nevarėnai.
, Uždarius monopolį,net bu
vo pradėję kalbėti, kad kaži- 
koks girtuoklis, negaudamas 
nei laso degtines, numirė, te- 
čiaus, matyt, kad nustojusie
ji gerti yra daug sveikesni ir
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aisias. Moteriške ir Meilė. vokiečius su
kad jis per pamokslą pagar
sintų žmonėms, kad jie eitų 
imti iš jų dalinamojo Censta-1 
kayo Dievo Motinos paveik- darbuojasi daug geriau. Ži- 
slėlio su kareiviu. 1 noma, te bėra daug tokių, ku-

1 uomet klebonas paaiski-; rįems vįs rūpi, kaip pragerti 
no, kad čia žmonės lenkiškai skatikas. x’z'
nesupranta. ___\__ '________

Betgi, miestelis liko svei- atidarysią monopolį, 
kas. ____

Žmonių padėjimas, atsira- sipiidydavm i 
dusių tarp dviejų priešiniu- i skatikas prisieidavo’ aukuoti 
kų, buvo labai sunkus, nors: Raudonajam Kryžiui. Bet 
ir butų jie bešališki ausi. Vie- j kai-kurie degtinės mėgėjai 
name vokiečių skelbime bu-' surazdavo būdą pašalinti jos 
vo taip parašyta: “vietiniai trūkumą. Aš pats mačiau 

pagelbėjimą i vjename miestely, kai]) du 
žmogų rudomis sermėgomis, 
išblyškusiais veidais, gėrė 
anodiją įsipildami! po lašelį 
į kvaso stiklinę. Net gailu 
buvo žiūrėti...

—Kiekvienas dabar skun
džiasi, kad viskas nežmoniš
kai pabrango. Apie tikras 
kainas negalima sužinoti, 
nes nėra vartotojų krautu
vės. Pinigų męs turime, to
dėl būtinai reikėtų mums įsi
steigti vartotojų draugiją.

gyventojai už 
savo kariumenei bus bau
džiami mirčia”... Taigi pa
kliuvus tarp kūjo ir prieka
lo, priseidavo kuriam ir ge
rai nukentėti, net ir savo gy
vybę palydėti...

Vokiečiai, išanksto žino
dami karui busiant, plačiai 
iūpinosi prirengti sau dirvą. 
Tarp kita ko jie stengėsi 
daugiau apgyvendinti visuo
se pasieniuose savo kolionis- 
tų, kad jie karo metu galėtų 
jiems pagelbėti.

Vokiečių išeivių Suvalkų 
gub. išviso buvo 34,000, ir jų 
dauguma apsigyvenę kaip 
tik arčiau sienos. Tas jų ver
žimasis rusų pasieniu paste
bėta buvo 1913 m., kada vo
kiečių žemės valdymas siekė 
5 nuoš. visos Suvalkų gub. 
žemės. Ypatingai perkami 
buvo dvarai tarp 1900—1910 
m.: tuo laiko tarpu jie įgijo 
29 .dvarus, t. y. pusę visos jų 
dabartinės žemės nuosavy
bės.

Viename tokių dvarų, 
kaip rašo “Vii. Viest.”, Skar
dupiuose, (Vilkav. pav.) už-

Skaudvile, Raseinių pav.
Pas mus krautuvėse viskas 

labai pabrango, o ūkio pro
duktai atpigo. Rugių pū
das kainuoja 100 — 110 kap., 
žąsis 40 — 70 kap., antis 20 
— 25 kap., dešimts kiaušinių 
13 kap., sviesto svaras 25 — 
30 kap., pieno gorčius 20 k., 
lašinių svaras 25 — 30 k., ko
pūstų kapa 3 rub. ii* tt.

Vienas “Laisvės” skaity
tojas iš Chicagos, narys S.' 
L. A., rašo apie II apskričio 
S. L. A. konferenciją, atsi- i 
buvusią Chicagoje, “Auš-' 
ros” svetainėje.

Toje konferencijoje daly
vavo 30 delegatų. Apie pa
čią konferenciją, kiek joje 
buvo svarstyta S. L. A. rei
kalai, galima atsiliepti su pa
gyrimu. Matomai, < 
goj ir apygardose yra daug 
žmonių, kurie iš širdies dar- 
buojasi S. L. A. naudai.

Bet ne tame dalykas. 
“Laisvės” skaitytojas pikti
nasi iš tų diskusijų, kurios 
buvo konferencijoje, kuomet 
kalbėta apie Lietuvos Šelpi
mo Fondą. Tose diskusijo-| 
se daugelis delegatų parodė 
tokį fanatišką partizantiš- 
kurną, jog tas labai kenkia 
naciam S. L. A. Nekurie de
legatai visai nepadoriai agi
tavo prieš Lietuvos Šelpimo 
Fondą.

Kodėl, kam, vardan kokio 
tikslo? Juk L. š. F. suau- 
kauti pinigai eis tik Lietuvių 
šelpimui — ne politiškai agi
tacijai, ne revoliucijai ir ne 
kitiems galams.

Aukos bus siunčiamos per 
rankas Lietuviu Mokslo 
Draugijos — ergo, vėl pasi
rinkta aiškiai bepąrtyviška 
draugija.

Šiai]) ar taip kalbėsime, 
bet joks doras tautietis nie
ko negali pasakyt prieš L.

(Tąsa).
Juk tai vis dalelės josios širdies, tai vis 

lapeliai, nukritę nuo meilės lapo. Vyro mei
lė, kaip žaibas — nušvito ir užgęso. Mote
ries meilė — tai saulės spindulys, kuris nuo-

su vachmistras Fuks, 1881 
m. palikęs rusų valdiniu, bet 
nepertraukęs ryšių su vo
kiečiais. Pas ji lankydavęs!, 
jų aficieriai, kūne tyrinėda
vę apylinkę, darydavo pie
nus.

Troškūnai, Ukmergės pav.
iuusu krašte renkama vi

sokiu uaiKtų suzeistiem- 
siems ir ’’Kaudonajam Kry
žiui". l'ik tų rinkėjų kaiku- 
rie, rodos, labai aoejotini.

Žagarė, Šiaulių pav.
Pas mus 4 dienas buvo gir

dėti kanuolių šaudymas, dėl
to žmonės yra labai įgazdin- 
ti, ypač moterys.

Karo laiku visiems bloga, 
bet “Rygos Garsui” Žagarėj 
labai gerai, nes eina geras 
“gešeftas”. Mat, zakristijo
nas, pasiėmęs pundą “Rygos 
Garso”, vaikščioja ir bruka 
jį kiekvienam*/kuone prie
varta. Gerai jam einasi per 
turgadienius, bet dar geriau 
šventadieniais,kuomet jis su
randa pirkėjų ne tik pašven- 
toryj, bet ir zakristijoj. 
Žmonės perka “naujienas” 
dideliu n6ru: mat, kas baž-

Kuomęt viename dvare ėmė! nycioje, zakristijono pai‘(la
jų Klausinėti, ar turį jie įga
liojimų nuo Kurių nors vi
suomenes įstaigų, rinkėjai 
sėdo į ratus ir nieko nesaKęl 
paspruko. KeiKetų serge-
ties panašių “geradarių" ir rengiamieji kursai bus ati- 
neleisti jų tamsiems dar- daryti Vilniuj.
bams apsireikšti.

Žmones, ypač valstiečiai, 
noromis duoda visokių daik
tu: valgomųjų, skalbinių, 
vilnų ir tt. Viename Indrio- 
niškio valsčiuje per dvi die
ni buvo sulinkta 9 pūdai la
šinių, maišas sūrių ir ryšu
liai skalbinių. Vis dėlto 
žmonės nežino gerai, kuriam 
tikslui jie duoda tuos daik
tus.

Man paklausus, niekas ne
sugebėjo paaiškinti; aš ma
nau, kad tai “Raudonajam 
Kryžiui” buvo renkama. 
Reikėtų geriau paaiškinti 
rinkimo tikslas, tuomet vals
tiečiai dar didesniu noru 
kotų reikalingų daiktų.

Jurbarkas, Ras. pav.
Laike vokiečių buvimo 

Jurbarke kun. Vasilčikovas 
pasiuntė iš rusų kariumenės 
pulko kareivį patirti, kas de
dasi dvare ir apie vokiečius, 
kurie jo dvarą buvo užėmę. 
Kareivis laimingai prasmu
ko ir aplankė dvarą, matė 
vokiečius, kalbėjosi su dva
riškiais ir grįžo atgal su ži
niomis, už ką gavo medalį.

Šiauliai, Kauno gub.
Šiaulių apskričio liaudies 

mokyklų inspektorius iš
siuntinėjo visiems savo ap
skričio mokytojams užkvie- 
timą, kad jie rinktų iš, vietos 
žmonių aukas įvairiais daik
tais; drobe, skalbiniais, pa
pirosais ir tt. Visi tie daik
tai turį būti paskui atsiųsti 
jam,-kaipo “Raudonojo Kry
žiaus”- įgaliotiniui.

... (,4Lie£ Žin.”)

— Spalių 3 ii- 4 d. atvežta 
į Vilnių 400 belaisvių vokie
čių, o spalių 7 d. — 500.

— Vilniaus gubernatorius 
nubaudė vieną namų savi
ninką 25 rub. arba 14 dienų 
kalėjimo už tai, kam jis išva
rė iš savo buveinės paimtojo 
karan atsarginio pačią.

— Vilniuje yra dabar 3125 
■ pabėgėliai iš karo apimtų 
vietų. Kad juos visus sušel
pus reikės kas mėnuo išleisti 
12 tūkstančiu mb.

Nekurie konferencijos de
legatai nurodė, kad L. š. F. 
valdyba susidedanti iš pačių 
socijalistų. Bet ar tame so
či jalistų kaltė?

Seime L.Š.F. valdybon no
rėta išrinkti J. Ramanauską 
iš Lawrence, Mass., Lazaus
ką iš Baltimore, Md.-, dr. J. 
Šliupą ir tt. V. K. Račkaus
kas buvo net išrinktas, bet 
atsisakė. Kodėlgi visi tauti
ninkai nenorėjo dirbti dar
bą, kodėl atsisakė? Čia jau, 
rodosi, kiekvienas išmintin
gesnis žmogus turėsiu tikti, 
kad reikia kaltint tuos, kurie 
nenorėjo dirbti, bet ne tuos, 
kurie dirba.

Kaip rašyti laiškai sužeis
tiems kareiviams?

Sužeistiems ii- sergan
tiems kareiviams paprasti: 
laiškai ir atvirukai galima Į 
siusti be markiu. Ant kon- v c-
verto reikia pažymėti adre
sato (kuriam siunčiama, laiš
kas) vardas ir pavardė, ta 
kariuomenės dalis (pulkas, 
rota), kur jis tarnauja ir 
smulkus adresas (miestas, 
gatvė, namų No.) tos ligoni
nės, kur jis gydosi.

Stėtiškiai, Panevėžio pav.
Rugsėjo 6 d. iš Stėtiškių 

kaimo išvažiavo namo į Su
valkiją 5 pabėgėliai — visi 
jauni vaikinai, su šešetą ar
klių; jie Stėtiškyje išgyveno 
5 savaites. Juos ir jų arklius 
maitino stėtiškiečiai ūkinin
kai. Kitų sodžių žmonės 
stebisi iš tokio Stėtiškiečių 
gerumo, sako: pas mus sve
timas nepažįstamas žmogus 
vienos nakties negautų per
nakvoti, o jie .kelias Savaites 
laiko iš kurios traukynės at
važiavusius žmones”...

yra tame, kad jisai pats 
griauja tą, ka pabūdavo jo.

S. L. A. yra visokių žmo
nių . Juos reikia kviesti so
li dariškuman, bendran dar
ban. Juos reikia vienyt, bet 
ne skaldyt.

S. L. A. yra rimta ir didelė 
organizacija. Užtat juo at
sargesni turi būti jos vado- 
dai. Kerštas ir užsidegimas, 
tuodu nesimpatišku jausmu, 
turėtu būti jiems nepažįsta
mu. Laikinas pasisekimas 
neturėtų pakelti mandrumo 
jausmo. Reikėtų daugiau 
susivaldymo ir pakantos.

Beveik tikrai galima saky
ti, kad konferencija atnešė 
daugiau blėdies, negu nau
dos. Konferencijos delega
tuose pasėta neužsitikėji- 
mas. Tą neužsitikėjimą de
legatai parvežš namo ir pa
sės nariuose. Pasekmės ga
li būti liūdnos: žmonės visai 
neaukaus Lietuvai, nes 
jiems stpkuos užsitikėjimo. 
Žmonės pasakys; neduosime 
nei tiems, nei kitiems. Visi 
jie tokie! Demoralizacija 
nupjaus gausų derlių, o nu- 
kentėjusiems nuo karės lie
tuviams nieko nebus.

Argi tai taip turėtų elgties 
S. L. A. konferencija? Argi 
bus kokia nors nauda S. L. 
A. iš panašios taktikos? , 
-. Pamatysite, kad jokios 
naudos iš to nebus.

Laisvietis.

VIII.
Bet gyvenimas užturi savyje daug 

bjaurumų. Ir tuose bjaurumuose tankiai pa
skęsta silpnavaliai žmonės. Prie didžiausių 
bjaurumų priguli ir prostitucija.

Moteris tankiai parduoda save su nea
pykanta širdyje, be menkiausios meilės ki
birkštėlės. Už smagumą, užsiganėdinimą, 
kurį ji parduoda, jai moka sulyg jos grožės, 
sulyg kambarių papuošimo, kuriuose ji gy
vena. Ii’ pirkėjas ir pardavėjas skubinasi 
ant turgaus doriško puolimo, kad apžiūrėti 
brangenybes, nupenėti sumenkėjusias ir 
brangią kainą užmokėti už pilnaveides.

Tarpininkai ir baltosios vergijos (palei
stuvystės) agentai suvaro tą bailiąją kaimi
nę į paauksuotus prostitucijos namus. To
nais męs randame tas isteriškas moteris, 
kurios negali nei valandos išgyventi be vy
rų, tonais męs randame aukas bado ir šal
čio, nuvytusias skaistaveides ir moteris, 
pilnas piktybės. Tonais tikras “dugnas” ar
šiausios visuomeniškos kovos. Vos pasi
girsta skambutis, tarytum, kviečiantis prie 
pagailos, vos tik sugirgžda durįs, moteris 
turi skubiu ties prie vyro,kuris gali padaryti 
ją savąja už trupinį aukso. Jisai yra vieš
pats jos ant tos valandos, jisai žiūri į ją, kai
po į daiktą, kaipo į šieniką, kaipo į niekin- 
giausį įrankį savęs pasotinimui. Gašlumas 
tos ceremonijos yra panieka visai žmonijai.

Jeigu už tuos pinigus, kuriuos gauna 
nuo vyro, nelaimingoji moteris galėtų išsi
gelbėti, atsipirkti, galėtų įstoti į naują gy
venimo vagą, tuomet jai dar žibėtų išgany
mo žiburėlis. Bet ne! Tie pinigai priklau
so piktai raganai, “raudonos šviesos” namų 
šeimininkei, kuri krauja iš svetimos gėdos 
pinigų maišus. Merginai turi užtekti duo
nos ir šilkų šnabždėjimo ■— pinigų, kad išsi
piltus, ji nebeturi, šilkai jai reikalingi to
dėl, kad privilioti juodus strazdus.

Tuose tamsiuose urvuose vyrai atpran
ta nuo tikrosios meilės. Tenais jie nustoja 
Šviesiosios poezijos širdies, tenais jie supūdo 
milžinišką spėką savo proto ir jausmų. Te
nais jie ėda, nors nejaučia alkio, tenais ge
ria iki apsvaigimui, nors nejaučia troškulio. 
Tenais už pinigus įgyjama poligamijos sal
dybės, kurios tvirkina žmogų, paversdamos 
ji godžiausiu sutvėrimu.

Štai kokią “meilę” siūlo šios dienos pra- 
turtėjusioji visuomenė dėl tūkstančių žmo
nių, kurie neturi šakelių ir šiaudų, kad su
tverus linksmo šeimyniško gyvenimo lizdelį.

Iš lauko pusės mūsų visuomenė apsitve
rusi padorumais, apsikaišiusi rožėmis, bet 
tanais, viduryje, tikras išgverimas, tikras 
supuvimas. Galima pasibaisėti, mislijant 
apie tokius dalykus. Juos norima paslėpti 
nuo žmonių akių ir gana uoliai slepiama. 
Kas išdrįsta apnuoginti tą opą ir pasakyti 
teisybę, tasai tuojaus susilaukia vardo begė
džio, nemorališko žmogaus.

Visiems reikia rūpinties, kad kada nors 
ateitų laimingesnis gyvenimas, kad kiekvie
nas žmogus galėtų sutverti sau šeimynišką 
gyvenimą. Tas bus galima padaryti, kada 
kiekviena ypata bus aprūpinta tokia dalia 
visuomeniškų turtų, jog be vargo galės pa
laikyti savo būvį.

Bausmėmis ir reglamentacija negalima 
panaikinti prostitucijos. Jos panaikinimui 
reikia gydymo mūsų gyvenimo sąlygų. Ra
šytojai ir auklėtojai turėtų piešti jaunajai 
kartai tikrosios meilės skaistybę.

Tylėjimu ir gązdinimais čia nieko nega
lima atsiekti.

XI.
Paklauskite moterų, kame meilė dau

giausia nusikalsta, ir jūs gausite sekantį at
sakymą: “meilė nepastovi ,ji greit mainosi!”

Antra puse vertus, atskleiskite knygą, 
kur žmogus surašo savo prasikaltimus. Tuo
met męs išvysime ilgą litaniją saužudysčių 
ir nužudymų vis dėl tos pačios meilės.

(Toliau bus).

. Pereitame “Laisvės” num. patalpinome 
pluokštą žinių iš “šaltinio”, kur aprašoma 
apie vokiečių nepasisekimus Suvalkijoj. 
Šiuo žygiu atkartojame “L. Žin.” korespon
dento pasakojimą apie tuos pat nepasiseki
mus.

Dabar jau pradeda paaiškėti to gran
dioziško žygio fatališkas žlugimas.

“Karui prasidėjus suvalkiečiai labai 
susirūpino. Vokiečių žvalgų kasdieniniai 
užpuldinėjimai, mažesni ar didesni kariu
menės susirėmimai ir armotų šaudymas ne^ 
maža išgazdino ypač pasienio gyventojus, 
o kurie-ne-kurie jų sunkiai nukentėjo. Lai
kui bėgant šalis šiek tiek aprimo, o kuomet 
nišai nuvijo vokiečius į Karaliaučių, mūsiš
kiai visai susitvarkė, ir gyvenimas slinko 
paprastoje vagoje. Maža žmonių ir betikė
jo, jog vokiečiai dar galį ateiti mūsų kraš
tai!, rusų kariumenė pasitraukti iš Suvalki
jos ribų...

Bet visi gera lemia apsivilo...
Jau pi'ieš rugsėjo 10 d. galima buvo nu

klausyti tolimą armotų šaudymą, kuris kas
dien girdėjos aiškesnis. Rusų kariumenė, 
matomai,traukėsi atgal,

Išsigandę pasienio ir Vilkaviškio apy
linkės gyventojai rengėsi bėgti. Tik kur 
bėgti, niekas nežinojo. Pietų krašte, už 
Kalvarijos, girdėjosi armotų šaudymas, 
nuo Naumiesčio ir Virbaliaus taip-pat, ro
dėsi, iš visų kraštų pradėjo baisus perkūnai 
griausti. Augštybėse skrajojo vokiečių ae
roplanai ir dūmų kamuoliais darė ženklus. 
Beto ir išvažiuoti nebegalima buvo, visi ke
liai buvo užimti. Išbėgo tik vienas, kitas 
gyventojas, dažniausiai pėščias. Pirmadie
nį, rugsėjo 14 d., pradėjo kristi Vilkaviškin 
pirmosios vokiečių šrapnelis, o Bartininkų 
linkui girdėjosi smarkus šaudymas. Kitą 
dieną vokiečių šūviai siekė Pilviškių apy
linkę, trečiadienį jie buvę netoli Marijam
polės. Į Marijampolę pirmuoju įvažiavo 
vienas kareivis dviračiu, o po to jau ir dides
nės kariumenės dalis. Miesto gyventojai 
pasislėpė, kur kas galėjo; vokiečiai jieškojo 
gyventojų ir suradę traukė juos iš visų pa
kampių. Valandai, kitai praslinkus visame 
mieste pasigirdo riksmas — kurie-ne-ku- 
rie pusėtinai persigando kol nesuprato, jog 
vokiečiai skerdžia gyventojų kiaules. To
liau Marijampolės vokiečiai nebėjo, nes mū
sų keliais nebegalėjo savo armotų vežti. Iš
siskirstę apylinkėje jieškojo valgomųjų 
daiktų, ėmė viską, kas tik patinka. Elgima
sis jų nebuvo vienodas. Marijampolėje sto
vintieji elgėsi gan gerai, bet apie Vilkaviš
kį, kame jiems teko pasigerti, pasižymėjo 
savo brutališkumu . Tūlas gyventojų smar
kiai nukentėjo. Prūsų lietuviai - kareiviai 
nekartą užstodavo gyventojus ir net susi
kivirčydavo su savo draugais. Vis dėlto vo
kiečių užpuolimas lietuviams buvęs mažiau 
kenksmingas, kaip jų grįžimas. Iš laikraš
čių męs žinome, kaip skaudžiai jie buvę su
kulti ties Seredžių ir Druskininkais. Dar 
senuose laikuose ties Nemunu vokiečius 
laukdavo didelės nelaimės, kame juos lietu
viai dažnai pergalėdavę, tik šį kartą nepasi
sekimas buvęs dar didesnis. Rusų artileri
ja nemaža jų suvijo į Nemuną ir, rusams 
persikėlus šion pusėn, vokiečiai buvo suskal
dyti į atskirus būrius, kurie vienas po kito 
žuvo. Visas jų žygis pasirodė pragaištin
gas. Bebėgant atgal, jie smarkiai buvo nu
kulti ties Marijampole (spalių 2 d.), kame 
jie, sutvirtinę augštesniasias vietas, rengės 
atkakliausiai ginties, tą pačią dieną ėjo mū
šiai ir Vilkaviškio apylinkėje, kitą gi dieną 
vokiečiai pasiekė ir Naumiesčio. Šie mū
šiai daug padarė blėdies mūsų kraštui. 
Daug ūkių buvo sudeginta, ypač Vilkaviš
kio apylinkėje ir arčiau Virbalio. Sušaudyta 
keletas bažnyčių, o Alvito bažnyčioje žuvo 
nemaža žmonių, kurie ten buvo pasislėpę ir, 
bažnyčiai užsidegu s, tu re jo bėgti laukan, ka
me juos kliudė armotų šūviai.

Krauju ir ašaromis aplaistytos tos ne
laimingosios mūsų vietos, ir negreit bepa- 
jiegsime panaujinti sunaikintąsias gėrybes 
— dešimčių metų darbo vaisių.

Lietuviai vokiečių kariumenėję. Pasi
rodo, kad vokiečių kariumenėje esama daug 
lietuvių kareivių. Daugelis jų kalbasi tarpu 
savęs drąsiai lietuviškai ir pripažįsta viešai 
“lietuvninkais” esą. Pasitaiko lietuvių net 
iš tokių vietų, kur jų būk jau ir nesą, kaip 
va: nuo InsruČio, Gumbinės, Galdapės ir ki
tų vietų. Dauguma jų skiriasi nuo kitą ka
reivių vokiečių savo žmonišku elgimosi, o ki
ti guodžiasi, kad juos varo lieti kraują savo 
brolių lietuvių”.
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Kaip

iš to, kad Detroito teisėjas

Į ŽINIOS

Ne-
Rožyte; juk jie visi buvo ne žmonių gerove, bet jų1 
draugysčių išrinkt^ delega- mulkinimu, o jūsų partijai 
tai. prie to prisideda. Kaip ku

mane
savo

— Mūsų partija, Rožyte,, 
negali būti priešnga kuni
gams, nes kunigai irgi rūpi
nasi žmonių gerove.

— Taip, kunigai rūpinasi

rėš pekloj degti.
— Tas tikra tiesa. Rožyte, 

kas kunigų neklauso, tas am-

t; >>

sas medus. Bet visai naba^ 
gai nepasijunta, kad juos ap
spinta bitės, ;
sparnus ir išmeta laukan.

5,000 prašymų dėl per
siskyrimų.

Detroit, Mich.

—Tie partijos šulai, kaip 
rv.vdas, Liutkauskas ir

Mergina gavo šv. Jurgio 
kryžių.

Peterburgas. — šiomis 
dienomis iš karės lauko pri-

persiskyrimų. Supranta-

TragedijR 3 akty, 6 perstatymų vaidins
L. S. S. 64 kp. nariai Lawrence, Mass.
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MEILE PO LIČINA
Vertė švenčioniškis.

jiškovosim autonomiją, o gal
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v(Tąsa).
Eleonoros draugė, baisiai perpykus, 

nuėjo irgi rengtis kelionėn. Bet laike atsi
sveikinimo išėjo visai kitaip: Eleonora pra
dėjo verkti ir su ašaromis maldauti draugę, 
kad toji laikytų pas save ligonį ir kad atsa- 

• kančiai prižiūrėtų. Leonas, išbalęs, rimtas, 
stovėjo ties vežimu ir dėkavojo už visas ma
lonybes, kurias jam Eleonora suteikė; jis tai 
traukėsi nuo jos, tai vėl artinosi ir ėmė ant 
rankų mergaitę, kuri matydama, kad jos 
draugas išvažiuoju graudžiai verkė.

Ponia Žernansė priėjo prie Eleonoros ir 
tyliai pratarė:

— Dar laiko yra.
• Valandėlę patylėjus Eleonora pasakė:
—Ne, aš turiu tik vieną būdą prisipaži

nimui ir tuomet tik prisipažinsiu.
Tuomet ponia Žernansė paprašė Leoną 

sėsti į karietą ir jiedu išvažiavo.
XI.

Kada Eleonora sugrįžo į savo kamba
rius, tai pasijuto, kad jau nebegali taip gy
venti; jinai pamatė, kad tik Leono draugys
tėj gali būti užganėdinta. Eleonora dau
giau nieko nenorėjo, kaip tik pasivyti savo 
išvažiavusią draugę ir tą, kurį jau skaitė sa
vo vyru.

Praleidus savaitę laiko ir niekam nieko 
nesakius, Eleonora atvažiavo su duktere į 
Paryžių. Apie savo pribuvimą pranešė 
draugei, pas kurią buvo Leonas.

Eleonora išpasakojo savo draugei pie
ną, kaip jinai mano pasielgti ir kokiu būdu 
Leonui prisipažinti. Pagaliaus, draugė su
tiko su tuom ir prižadėjo jai patarnauti, kad 
išpildžius tuos pienus. Eleonora labai nu
džiugo. Abidvi susitarė, kaip turės elgtis ir

mane apgavote, argi ne jus atstumėte mane 
be jokio pasigailėjimo ir sąžinės graužimo? 
Pagaliaus, argi ne jūs, davę man paragauti 
laimės, privertėte tris metus kankintis ir 
liūdėti ?

— Leonai, tu labai žiaurus. Štai aš su 
jumis; aš noriu atitaisyti savo prasikal
timą, sugrąžinti jums tą laimę, kurios taip 
geidžiate.

— Ir kaip aš galiu patikėti jūsų žo
džiams? O gal jūs tuojaus išnyksite iš ma
no akių, nepalikdama jokių p ėdsakų, apart 
skausmų, kuriuos man suteikiate; gal būt, 
kad jūs vėl man rengiate žabangus....

Eleonora maloniu balsu pertraukė jo

— Ne, ne, jau nėra jokių žabangų ir jo
kiu paslapčių... O, Leonai, aš irgi kanki
nausi... Bet užmirškime tą beprotystę, tų 
visų kančių jau daugiau nėra. Pripažinki
te. priimkite savo žmoną...

— Jūs nenorėjote jąja būti...
— Taip, aš buvau kalta; bet aš dabar tą 

kaltę atitaisau...
— Jūs apspjaudčt tą tikrą, švarią ir ne

kaltą meilę, kurią aš jums siūliau. Aš dabar 
visai nesuprantu, iš kokios priežasties vėl 
jos reikalaujate? Ar jūs užtikrinta, kad ją 
galėsite atrasti? Ir kodėl aš turiu mylėti 
nematomą sutvėrimą, kuris mane visai ap
leido? Kas jums galėjo pasakyti, jog aš pa- 
s 1 kau tokiu pat, kaip ir pirmiau buvau, 
kaip jūs galite užsitikrinti, kad aš neatme- 
siu taip pat jūsų meilės, kaip ir mano buvo 
atmesta arba, gal aš lygiai branginu savo 
neprigulmybę, kaip ir jūs pirmiau bran-

MOTERIMS 
NAUJIENOS
( I

ti. Męs renkam aukas vien tai, nes žmonės tampa “be
tik suselpimui nuo kares nu- dieviais”, nesibijo “grieko”, 
kentėjusių, o jie mulkina už kurį po mirties reikės 
žmones, renka aukas viso- dervėj virti ir užsiima pros- 
kiems autonomijų fondams, titucija. Męs gi sakom, kad 
visokiems šarlatanų biu- prie prostitucijos priveda 
rams, kurie nieko daugiau badas. Jeigu tos merginos 
neveikia, kaip tik žmonės galėję būtų gauti tiek, kiek 
mulkina, pasivadindami tau- reikalinga pragyvenimui, tai 
tos atstovais ir tt. O tokie nebūtų tapę prostitutėm, 
žiopliai, kaip tu, mama, duo-'Keikia atsiminti, kad dar iš 
da jiems savo kruvinai už- jų reikalavo ir kunigėlis sau 
dirbtus centus ir visai nepa- ' dalies. O ga) 15 nuošimčių 
galvoja, kas tuos centus su- iš proto išėjo vien tik dėl to, 
naudos. 'kad negalėjo velykinės kor-

— Bet kodėl, Rožyte, nuo teles nusipirkti?
jūsų pasitritraukė net di-1 Dabar valdžia tą dalyką 
džiausiąs bedievis Šliupas ir, tyrinėja. Bet kas bus apkal- 
prisidėjo prie mūsų? (tintas? Suprantama, kad

— Matai, mama, šliupas'ne darbdavis, bet darbiniu- 
pamatė, kad su kunigais jam kės.
daug geriau draugauti, negu Į 
su socijalistais. Nors kuni
gai jo raštus degino, degino'

Kaip tik prasidėjo toj pačioj salėj ba
liai, ponia Žernansė pradėjo prašyti Leoną, 
kad jis su ja sykiu eitų į balių. Leonas išsyk 
buvo atsisakęs, nes jis neapkentė tos vietos, 
kurioj susipažino su ličina, bet ponia Žer
nansė pradėjo prašyti, kad jinai būtinai no
ri pamatyti vieną svetimžemį ir todėl neno
ri viena eiti. Nors nenoroms, Leonas suti
ko eiti, nors jis buvo prižadėjęs daugiau i 
ten neiti.

Kaip tik įėjo į svetainę, tai Leonas la
bai susijudino: jį apėmė tūkstančiai visokių 
atsiminimų ir jis tuose atsiminimuose pas
kendo.

Ponia Žernansė perėjo su Leonu kelis 
sykius per svetainę ir tuojaus paprašė jį 
prasišalinti nuo jos, duodama suprasti, kad 
jau pamatė tą, ko jinai jieškojo.

Vos tik spėjo nuo jo atsitraukti Žernan
sė, kaip iš užpakalio pasigirdo balsas, nuo 
kurio Leonas krūptelėjo.

— A, pagavau aš tave, veidmaini! Juk 
tu visai ne manęs dabar jieškai čia?

Leonas atsisuko ir pamatė greta savęs 
tą pačią ličiną. Tie patįs drabužiai, ta pati 
ličina ir tas pats diržas su žemčiūgais, į ku
rį jis ir pirmiau atkreipė atydą.

— Tai jinai! — griebdamas ją po ran
ka sušuko Leonas. — Kaip tai, aš vėl jus su
radau?... Aš jus matau, aš laikau jūsų ran
ką! Ir kokiu stebuklingu būdu tas viskas 
atsitiko?

— Ir ko taip labai stebiesi? Juk tu ži
nai, kad aš galiu stebuklus daryti?

— Taip, tas tiesa, aš atsimenu visus jū
sų stebuklus.

— Praeitis — tai patįs menkniekiai; tu 
dabar pamatysi visai ką kitą; tu vėl mano 
rankose, tu dabar turi prisirengti prie to, 
ko visai nesitikėjai. Tavo likimas turi išsi
pildyti....

Bekalbant jai, pirmasis Leono džiaugs
mas pavirto į piktumą. Jis labai įsižeidė jos 
tuom paliepiančiu balsu, nes jis jau buvo per 
tris metus kankinamas, o dabar, vieton jį 
suraminti, vėl tą pačią istoriją atkartoja. 
Visos tos nedorybės, kurias jis apie ją nuš
lijo per tris metus, dabar jam atėjo galvon.

Jis apsistojo.
— Taip, tamsta, — šaltai ir rimtai jis 

pasakė, — pasakykit man, ko jūs nuo manęs 
norit? Ką naujo jūs vėl sugalvojot, kad ma
ne dar sykį apgavus?

— Ir kaip žmogus per tris metus gali 
persimainyti! Ir štai tas pats Leonas, man
dagus, švelnus, atsargus, kuris šioj vietoj 
davė prižadus, jog bus nuolankus ir visuo
met neprieštaraus!

— Jeigu aš persimainiau, 
žiaurioji, turite tame kaltinti? 
atmetėte mano tą pastovumą,

tai ką jūs,

argi ne jūs

šie žiaurus žodžiai visai Eleonorą suju
dino. Visas linksmumas, visa viltis ,su ku
ria jinai ėjo ant baliaus, dabar išnyko. Nuo 
netikėto, bet teisingo apkaltinimo, nuo aš
trių žodžių, jinai neteko nei jiegų, nei pir
mo savo atkaklumo.

Leonas pajuto, kad jinai vos ant kojų 
laikosi, privedė ją prie nuošaliai stovinčio 
suolo, pasodino ir pats šalę atsisėdo. Jinai 
pradėjo verkti ir tos ašaros palengvino jos 
padėjimą.

— Atleiskite man, — tarė Leonas irgi 
sujudintas, nes pamatė, kad Eleonora jau 
nesityčioja iš jo, — atleiskite nes aš negaliu 
jūsų suprasti. Aš labai apgailestauju savo 
žiauraus apkaltinimo! Bet argi aš galėjau 
tikėtis rasti pas jus nors šešėlį užuojautos 
linkui manęs?

Tuom tarpu jis pradėjo prašyti, kad ji
nai nusiimtų ličiną ir pavelytų palydėti na
mo. Jinai pilnai būtų sutikus nusiimti liči
ną ir parodyti jam savo veidą, kurį jis gerai 
pažinojo, bet bijojo tos scenos, kuri galėjo 
tuom tarpu iškilti ir tas ją sulaikė nuo nu- 
siėmimo ricinos. Jinai pasitaisė ličiną ir 
permainius balsą labai liūdnai prabilo:

— Mane palydėti? Ne! Dabar ne lai
kas ir jūs mane jau pamokinote, davėte dau
giau proto... Nusiimti ličiną? Bet kam 
jums pažinti tą, kurią jau negalite mylėti? 
Aš matau jūsų atšalimą ir žinau priežastis; 
aš gerai žinau, kur jūs, sužeistas, visą laiką 
praleidot ir kas apie jus ifipinosi.

— Matomai, tamsta, žinai, kad aš da
bar pasidariau daug šaltesnis ir rimtesnis ir 
jau nesiduodu taip lengvai save apgauti, 
kaip pirmiau. Kaslink tų priežasčių, kurias 
jūs man užmetate, tai turiu prisipažinti, 
kad aš, praleidęs tris mėnesius laiko tokiuo
se namuose, kur moteris daili, gailestinga, 
geros širdies, per visą laiką rūpinosi mano 
sveikata, negaliu jos užmiršti. Ir nejaugi 
jūs norite, kad aš negalėčiau apkainuoti 
tuos jos nuopelnus, tą jos gerumą ir nieka
dos apie ją neatsiminčiau?

Eleonora negalėjo iš džiaugsmo išsilai
kyti ir bijojo, kad tik, jai pačiai nesijau- 
čiant, neįvyktų prisipažinimas. Jeigu tik
tai Eleonora būtų dar valandėlę su juomi 
pasikalbėjus, tai tuojaus būt neišlaikius ir 
prisipažinus. Todėl jinai atsikėlė ir pa
sakė :

— Būkite laimingi, nes jūsų laimė — 
bus mano laime... Aš jums apie save dau
giau nieko nepasakosiu, jūs esate liuosi. 
Bet gal jūs norėtut pamatyti savo dukterį?

— Panorėčiau pamatyti dukterį! 
jaugi jūs galite tame dar abejoti?

— Na, tai ryt ryte ateikite pas 
ant pusryčių ir tuomet pamatysite 
dukterį.

Jinai pasakė jam kur gyvena, bet nepa
sakė pavardės.

— Mano tarnai bus perspėti, kad jūs 
ateisite ir jus priims, — pridūrė Eleonora.

Eleonora nuėjo labai susijudinus.
— Kas būtų atsitikę su manim, jeigu aš 

nebūčiau užkariavus jį, — kartojo eidama 
Eleonora.

(Pabaiga bus).

išbučiuoja. Socijahstai.gi jo, bjauriai surėdytas pasaulis, 
rastų nedegina, vienok ir ne- įgalima jau spręsti vien tik 
bučiuoja jį patų l aigi Šhu- Detroito teisėjas
pas ir traukiasi prie tų, ku- dabar turi 5,000 prašymų dėl 
rie jį pabučiuoja. persiskyrimų. Supranta-

— Matai, Rožyte, tu vis tania ,gal dalis tų persiskyri- 
netiki stebuklams. Bet kaip'paeina iš išdykumo, bet 

i tu dabar tą dalyką išaiškin- daugumą priverčia ekonomi
ni? Juk tai tikri stebuklai, ■ nės aplinkybės. Jeigu būtų 
kad buvusieji bedieviai.pra- ekonominės aplinkybės pa
deda draugauti su kunigais.1 gerintos ,tuomet ir persisky-

— Tai ne stebuklai, mama,' rimų būtų daug mažiau.

—Kodėl tu, mama, šian- — Nepravardžiuok mūsų 
dien taip pasipiltus? Ar gal partijos, nes męs Lietuvai 
neišmiegojai gerai?

— Aš, Rožyte, išmiegojau net ir neprigulmybę, tuomet!
I bet proto bankrūtas. Jie pa-; ------- -----

matė, kad jau atsiliko su sa- Už mušimą savo žmonos 1U 
. ‘ i metų kalėjimo.

dabar šliejasi prie kunigų. Detroit> Mich

gerai, bet esu užsimąsčius. i turėsim savo kariumenę.
— Apie ką gi taip mąstai, > —Menki jūs būsite kovo- 

mama? _ (tojai. J
—; Mąstau, Rožyte, ką tie do, kad jūs, betverdami savo 

socijalistai dabar veiks, kuo-' partiją, priskaitėte prie jos 
met mūsų partija viršų pra-|net visus gatvešlavius ir ne
dės imti. Socijalistai savo' 
partiją tveria jau per de
šimts metų ir vos tik turi ko
kius tris tūkstančius nariu, 
o męs savo partiją išsyk su
tvėrėm iš penkiasdešimts

j aS P310’ vo politika nuo žmonių, tai
uauar biitjabi pue nuni^ų. r>etroit Mich — Tūlas 
Apie jų politiką aš tau pa- as
pasakosiu kitą sj lų. sumušė savo žmoną, už ką

buvo patrauktas teisman.
\ Dabar teismas jį pasmerkė 

nuo 1 jki 10 metų kalėjimam 
: Nuteistasis norėjo, kaa ant 

jo uždėtų pinigiską bausmę, 
- bet teisėjas pasakė: “Pave- 

! lyti tau kalėjimo bausmę at
sipirkti pinigais, tai būtų di
džiausias tesmo paniekini
mas”.

surinkote penkiasdešimts 
žmonių . O jau apie iškovo
jimą autonomijos, tai ir kal
bos nėra.

— iNepliaušk niekų! Tik 
vienas ponas Živatkauskas 
atstovavo dešimts tūkstan
čių Susivienyjimo narių ' Aukos kapitalo dievui.

— O kas jį įgaliayo ? lu , Niekas tiek aukų neprary- 
manai, kad jis buvo įgaliotas į ja ^aip kapitalo ciievas. 1- 
Puo narill | patingai guoaziai jis ryja
tverti tą partiją. Jis pats | moteris, merginas ir kuoi- 
*au pasisaymo tą vaitlą. l ^-l^ius. Štai Bostone viena 
ganaus, jis, kaipo socijalis-< dirbtuvė atsivežė 300 mergi- 
tas, neture o tiesos tverti ta , 
partiją. Bet kaip ten nebūtų; > 
męs dabar pažvelgsime j 
B meldyną, kur ta partija 

‘r aš tave paklau- 
Širvydas, |siu, kur jinai yra ir ką nu-i 

Živatkauskas veikė ?
nežinau,

—Bet pirmiau pasakyk 
man, apie kokią partiją kal
bi, nes aš visai tokios parti
jos nežinau, kuri galėtų tiek 
daug narių turėti?

— Artu, Rožyte, neskaitai 
tautiškų laikraščių, kad ne
žinai mūsų partijos?

— Aš skaitau, bet nieko 
panašaus nemačiau.

— Juk męs sutvėrėm nau-’
ją tautišką partiją, prie ku-1susitvėrė ii 
rios priklauso f’ 
Račkauskas,
ir net bedievis šliupas.

- — Ir iš tų kelių vyrų pasi- manęs Į komitetus neiš
darė penkiasdešimts tūks- rinko.
tančių narių? Tai ištikrųjų ' 
jie labai veislingi... !

— Ką čia dabar pradėjai kompanija susidėjo su kleri- 
plūsti ! Jie atstovavo viso- partija ir gelbsti kleri- 
kias < 
turi apie 
tūkstančiu nariu!

nų pasamdytų po kontraktu.
. IVCUKI Otuuuv', tai Žadėjo mviivimu Akj įzii-

1 mokėti po $(j.UO į savaitę, bet buvo sužeista mergina B. 
paskui per 30 savaičių iš jų Į Jinai nuo pat pradžios karės 
išskaitė po $1.00 už kelionę;išvažiavo su savo tėvu ant 

karės lauko, nusikirpo plau
kus ir, apsirėdzius kareiviu, 
dalyvavo visuose mūšiuose. 
Po Augustavu ją sužeidė. 
Jinai už savo narsumą tapo 
apdovanota šv. Jurgio kry
žium, kas Rusijoj skaitosi la
bai didele garbe. B. tėvas 
irgi aficiens.

ir kitokias išlaidas. Reiškia, 
merginos gaudavo tik po $5 į 
savaitę. Bet ar galima da
bartiniame laike už penkis 
dolerius pragyventi? Nie
kados! Labai gerai, jeigu už 
penkis dolerius galėsi gauti 
Kambarį su valgiu, o kur ap- 
sirėdymas, kur kitokios iš
laidos? Ir štai, iš 300 mer
ginų — 180 pasidaro prosti
tutėmis, o 15 nuošimčių išei
na iš proto.

Suprantama, kapitalistai 
■ “j " “ / ■ 

prostituciją platina socijalis-

organizacijas, kurios (kalų Chicago j įkurtam fon
penkiasdešimts j dui aukas rinkti. Štai, 26 d.

N.! lapkričio kunigai parengė
— Aš tau, mama, pasaky- prakalbas, o Sirvydas su

nartiia’ Liutkausku šaukia, kad visi1 J kunigų klausytų, visi eitų jų h. "^Si? šaukia™! 
uik c nMnAnoVincm’oi’Hn. 11 uvasisKija sauKia, Kau

siu, kad jūsų ta 
panaši į tranų spiečių. ; - - ■_ . . - - -

— Apsistok burnojus, tu, keliais, nes nepaklusnieji tu
rn azgo te!
„ — Nepyk, mama, bet pa
klausyk manęs. Kada saulė, 
pradeda kaitinti, tai tranai (žinai pekloj bus kankinamas 
irgi išeina iš avilio ir prade- ir dabar, matomai, Sirvydui 
da džiaugtis, kad jų visas ir Liutkauskui dievas dvasią 
avilys, jų visos bitės ir jų vi-Į šventą įkvėpė, kad jie taip 

- - - kalba.
— Jeigu taip, tai kam jūs 

apkandžioja pasivadinot save nauja par- 
’ ‘ , jtija? Kodėl jūs išsyk nepri-

Čia, Rožyte, ne tranai,! si dėjo t prie chicaginio kleri- 
bet žmonės! ‘kalų seimo ir sykiu su jais

— Panašiai pasielgė ir ta- neveikėte, bet dabar jau 
vo tie žmonės. Jie sutvėrė (Pradedate draugauti?
naują partiją ir pasigarsino 
jos atstovais, bet kas juos į- 
galiavo tverti tą partiją ir 
pasivadinti atstovais?

— Kvailas tavo klausimas,

— Taip, draugystės juos 
išrinko ne naują partiją 
tverti, bet sutverti nuo karės 
Lietuvoj nukentėjusiems 
gelbėjimo fondą, iš kurio ga
lima būtų sušelpti nelaimin
guosius, o jie pradėjo tverti 
naujas partijas ir garsintis, 
kad juos draugvstės įgalia- 
vo tą darbą atlikti. Rusai 
tokius žmones vadina “sa- 
niozvancąis”

ir tautiečiai socijalistus I 
suotinąjį seimą plūsta ir boi- I 
kotuoja; kaip kunigai, taip I 
ir tautiečiai, socijalistus " 
šmeižia. Reiškia, tautiečiai 
į vieną dūdą pučia su kuni
gais! ir kaip kunigai, tain ir 
tautiečiai galima pavadinti 
išgamomis. Jie pirmiau so
cijalistus vadino išgamomis! 
ir benkartais. bet dabar tą

Padės motinoms.
Vokietijos valdžia nutarė 

padėti motinoms laike gim
dymo. Joms bus duodama 
pašelpa ir suteikiama veltui 
mediciniška pagelba.

“NIHILISTAI”
arba ___ •

UŽMUŠIMAS CARO AKERSANDROH

Tai bus pirmutinis I>awrence tekis 
perstatymas. Jame atvaizdina visą 
darbininkų priespaudą ir vargus po 
caru Aleksandru 11-ruoju. Laike jo 
vieSpatavimo dar mūsų protėviai ėjo 
vergauti (baudžiavą) ponijai. Nihi
listai, kaipo žmonės su jausmais, ne
galėdami žiūrėt j tokią priespaudą, pa
tys guldė gulvas už išsiliuosavimą iš 
po caro letenos. Taipgi bus Žingeidu 
pamatyt, kaip lietuvis Grineveckia už
mušė carą Aleksandrą II.

Nuoširdžiai kviečiame Lawrence ir 
apielinkės lietuvius atsilankyti.

įžanga 25c., 35c., 50c., 75c., $100
L. S. K. B. KOMITETAS.



Petro Sūnus.

KORESPONDENCIJOS mininkas, J. Kažlauckas—

li. Klapčiukas.

DARBAI.
sau-

D-gas.

.iSakcuareven.

Kewanee, Ill. — Pas mus 
darbai visai sumažėjo. Na
tional Tube Co. liejinvčia 
dirba tik 2 dienas j savaitę

a

Montello, Mass.
Kaip žinoma, Mass, valsti-

nėliai, bet dabar, kada ten 
dalyvauja ir taip vadinami 
pirmeiviai, tai jau didele gė
da. A. Vergas.

paiso, kad ____
viešpatauja ir kad darbiniu-1 n ir sako, kad jo nepažįstąs, gliuotų dratinių tvorų

būtų atsargesnis arba prasi
šalintu iš šio miesto, nes tūli 
katalikai baisiai įsiutę ir pil
nai savo katalikišką galę 
mokėtų parodyti.

jo parapijose nėra. Pinigus 
priima kunigas ir dar vie
nas. du, nedaugiau, geri ka
talikai, kurie atlikę velvki- 
nę irt. p. Po to paaiškinimo

laidas. Geistina, kad visi 
lietuviai atsilankytų ant tų 
prakalbų.

Paparčio Žiedas.

P į kinimą žmonių
e susinu imą, valiai, kaip ant “sor-

susinnkusių, - - -- ’ 1 -
kad paduotų y patas ant pii- ^ur muikjnamj žmonės, kur

run Irn i it na ori Iz/A i _«> I '

dolerių. < 
kutinį dešimtuką davė, bet tai su 
vieton padėkos, gavo iškolio- |KtHHgas atsiprašo,

publikos: “duok man aš pri-ikitur pribuvus negalima 
imsiu”. Kunigas aiškina,' gauti.
kad kasieriaus nereikia, ir Naujas Korespondentas.

” Šalin su tom įstaigom,

sėjami nesutikimai. Mums 
jų nereikia. Męs norime gy
vent kaip ir pirmiau gyve
nome. kaip broliai!

Collinsville, Ill
2 d. lapkričio iš nakties ra

do lovoj negyvą Fridriką 
Markertą. Priežastis mir
ties—širdies liga. Velionis 
turėjo 63 metus amžiaus ;pa- 
liko pačią su dviem mergai
tėm. Velionis buvo vienas iš 
progresyviškesniųjų lietu
vių ir daug darbavosi dėl vi
suomenės labo.

♦

Hardwick, Mass.
16 d. lapkričio atsibuvo 

Stelmoko vestuvės ant far- 
mos pas Stulgaitį. Besilink
sminant, apie 9 vai., iškilo 
gaisras, užsidegė tvartai. 
Sudegė 4 arkliai ir 20 karvių. 
Pavyko išgelbėti tik vieną 
namą. Priežastis gaisro ne
žinoma. Padaryta dideli 
nuostoliai. M. K.

Tapo išrinktas komite- stojo prie altoriaus ir prade- daugelis nustebo, kad nerei- ir daugelį darbininkų atlei-
Iilrn ' i n 'inon ne n viziri čnn LfH Lorl Lrin U •jeioinunc flail 0*llYYlž)fl io zlovVij^ IZ oin rrivrlSi-i

kritikas nuvažiavo nėžinia vo. Tapb išrinktas komite- stojo prie altoriaus ir prade- daugelis nusteno, kad nerei- ir daugelį darbininkų atlei- 
kur ir pradėjo.pasakoti, kad tas aukų rinkimui gelbėjimo'jo visa gerkle šaukti, Kad jis Kia Kasieriaus, o daugumas do iš darbo. Kaip girdėti, 
Broklyno visuotino seimo fondui. K. J. Vaivada—pir- nereikalaująs dešimtukų ir pudiikos pasileido juuKais. tai dar žada numažinti ant

4 d. lapkričio nusišovė Pra
nas Šileris. Saužudystės 
priežastis teisingai nesuži
nota, bet manoma, kad pini- 
giški reikalai. Mat, jis laikė 
galiūną, o pastaruoju laiku 
viskas ėjo labai silpnai. Ve
lionis turėjo 51 metus am
žiaus ir paliko pačią su su
augusiu sūnumi.

*
♦ ♦

U S. S. 18 kuopos teatra
liškas ratelis mokinasi vei
kalą “Vagįs” ir mano persta
tyti ant scenos apie Naujus 
Metus.

Minersville. Pa.
12 d. lapkričio užsibaigė 

garsi byla Miko Kieliaus 
Pottsvillės pavieto teisme. 
M. Kielius, 6U metų amžiaus, 
gyveno ant būrdo pas S. K-ą. 
Vieną sykį parėjo girtas, už
lipo ant tvarto ir atsigulė. 
Tuom tarini K-o 10 metų 
mergaitė užlipo ant tvarto 
ir, pamačius senį miegantį, 
pradėjo po kišenius pinigų 
jieškoti. Senis pabudo, davė 
mergaitei 10c. ir pradėjo su 
mergaite atlikinėti lytiškus; 
susinėsimus. Tuom tarpu 
užėjo tėvas. Kielius tapo a- 
reštuotasir apkaltintas iš
žaginime 10 metų mergaitės. 
Teisme gi paaiškėjo, kad jis 
tą bjaui^ų darbą atliko ne po 
prievarta, bet su sutikimu 
tos mergaitės. Mergaitė pa
ti prisipažino, kad ji prašė 
pinigų, nes norėjo nueiti ant 
krutančių paveikslų ir 1.1. 
Kada teisėjas užklausė, ar ji | 
nemeluoja, tai mergaitė at
sakė: “Už melagystę aš ga-' 
liu į peklą papulti“. Visi 
manė, kad Kielis susilauks 
aštrią bausmę, bet išsiaiški- , 
nūs dalykų stoviui, gavo 18 
mėnesių kalėjimo, $1.00 bau
smės ir teismo išlaidas užsi
mokėti.

Pasirodo, kad jį baudė tik 
už girtuokliavimą ir papras
tą prostitutišką darbą.

Kaip pats Kielis, taip ir 
mergaitės tėvai karšti kata
likai. Vietinis.

Rockford, III
Nors mūsų miestas 

sas”,*bet girtuoklystė eina 
savo keliu, ypatingai tarpe 
lietuvių. 11 d. lapkričio tū
las lietuvis atėjo girtas ir 
pradėjo savo žmoną mušti. 
Žmona pasaukė policiją. Po
licija užklausė, kujr jis pasi
gėrė; sužinojus slaptą smuk
lę, suareštavo jį ir nuvažia
vo pas smuklininką; ten su
rado dar vieną girtą. Visi 
tapo suareštuoti ir ant iyto
jaus atsibuvo teismas. \ ie
nas iš girtuoklių užsimokė
jo $7.00, antras—$10.00, o 
pardavėjas degtinės D.—net

Worcester, Mass.
22 d. lapkričio L. S. S. 40 

kuopa parengė . koncertą. 
Viskas pavyko gana gerai, 
programas buvo ilgas ir į- 
vairus; aktoriai savo roles 
atliko pagirtinai. Supran
tama buvo ir tokių, kurie lo
šė prastai, bet tas tik išėmi
mas. Publikos atsilankė 
taip skaitlingai, kad net sė
dynių neužteko. Tvarka bu
vo puiki ir publika ramiai 
užsilaikė. Aukų padengimui 
lėšų surinkta $7.30. Pabai
goj buvo publika užklausta, 
ar jai patinka tokie koncer
tai, tai visi šaukė, kad patin
ka ir reikalavo tankiau 
rengti.

Patartina 40 kuopos drau
gams tankiau parengti pa
našių vakarėlių, nes visgi 
šiokią-tokią naudą atneša 
dėl visuomenės,o išlaidos ap
sidengia iš surinktų aukų. 
Apart to, męs įgauname ge
resnę tarp publikos simpati
ją ir daugiau prisirašo prie 
kuopos. Ir per šį vakarą 
prisirašė 4 nauji nariai.

Liaudies Vergė.

fondui nereikią aukauti, nes 
tie pinigai nueisią kokiems 
ten revoliucijonieriams ir 
1.1. Iš jo nors publika gar
džiai nusijuokė.

Publikos buvo pilna sve
tainė.

Sekantį sykį bus diskusuo- 
jama: “Ar naudinga socija- 
lizmą žmonijai skelbti?” 
Ant tų diskusijų socijalistai 
išrinks iš savo tarpo keturis 
diskusantus ir vyčiai tiek 
pat. Kuri pusė laimės, pra
nešiu savo laiku.

Naujas Korespondentas.

draudžiantis nešti raudoną 
vėliavą. Tas ne vien socija- 
listams uždraudė savo vėlia
vą nešti, bet ir tautiečiams, 
nes lietuvių tautiška vėliava 
irgi raudona.

5 d. lapkričio Lietuvių U- 
kėsų Kliubas per savo susi
rinkimą nutarė protestuoti 
prieš tokį įstatymą, kad jie 
dabar negali turėti savo 
tautišką vėliavą. Taipgi nu
tarta kviesti protestuoti vi
sas Mass, valstijos lietuviš
kas draugijas. Protesto re
zoliucijos parašymui išrink
ta tam tikra komisija. Rei
kia pastebėti, kad mūsų tau
tiečiai, tai tikri zuikiai: kada 
prisiėjo rinkti komisija pa
rašymui protesto rezoliuci
jos, tai veik visi atsisakė ap
siimti.

Tai tau ir kovotojai!

• nikelių, bet tik pusdolerių ir ronau Kunigas Klausia, Kur 25 nuošimčių mokestį. Kas- 
prot. sekretorius, J. D. Ben- dolerių. Paskui pasakė, kad imsime pinigus? ęoaisas, “iš žin, ar darbininkai sutiks su
dokaitis—fin. sekretorius,F. 
Tamošiūnas—iždininkas; iž
do globėjai: J. Mankus ir J. 
Gumauckas. Iždininkas ta
po pastatytas po kaucija 
$300. Kad užganėdinus vi
suomenę, surinktosios aukos 
bus dalinamos pusiau ir 
siunčiamos abiem kasieriam. ___ _________  ,
Nutarta ant 6 d. gruodžio reikalams! Jinai 
parengti prakalbas Gedimi
no drauirstės name ir pro-

daugiau neatvažiuosiąs, jei- 'kiseniaus j. Kas duosit pi- tuom. Patartina darbų jieš- 
gu jam metą nikelius ir de-1 mgų, pakelkit rankas! — koti nevažiuoti, nes ir taip 
šimtukus. Bet ant kiek gir-1 šaunia Kunigas. Apie z0 pa-' bedarbių didelė armija vaik- 
dėjosi, tai žmoneliai nelabai kelia. Kas neduosit? Keli- šči o ja gatvėmis.
nusigando, kad neatvažiuos, ko. Parinkite du gerus vy-:
bet dauguma pasakė, jog ne- rus, kurie su manim prnmui-1
labai esąs ir reikalingas. ; nes pinigus: ir nuo savęs pa- i

Tai matot, kaip 
siškija atjaučia <

Donora, Pa. — Čionai dar-

porcijonališkai padengti iš- kai badauja, bet reikalauja Supykęs M. A. aiškina ku- (tuvė dirba pilnų laiką. Vi
Gal daugelis pas-, nigui, Kad girdi, galima grei- nių dirbtuvė vieną savaitę 
• * - ’ ■ i su kunigu susipažinti, visai nedirbo ir nežinia, ar

kad ne- dirbs toliau. Dratų dirbtu-

VVorcester, Mass.
21 d. lapkričio T.M.D. kuo

pa parengė šokius, nuo ku
rių pelnas buvo skiriamas 
Lietuvos gelbėjimo fondui. 
Kaip tik klerikalai sužinojo,

gelbėjimo fondui, tai iš visų 
pajiegų darbavosi, kad kaip 
nors užkenkus. Iš tos prie
žasties kuopa turės nuosto- 
lių.

Lai taip mūsų klerikalai 
atjaučia Lietuvai.

Youngstown, Ohio.
Mūsų lietuviams tikras 

vargas: nespėja ką nors pa
daryti arba nutarti, kaip 
štai, žiūrėk, jau laikraščiai 
ir būbnyja. Rodosi, kad ir 
menkiausi darbeli atlieka, 
bet vis pagarsina, štai 7 d. 
lapkričio vienam tik veidą 
sudaužė, kitam tris dantis 
išmušė, o likusius sulygino, 
bet korespondentai ir tokius 
menkniekius parašo. O jau 
su socijalistais, tai tikras 
vargas! Kaip katalikai nesi- 
darbuoja, bet jų negali iš
naikinti ir gana. Ypatin
gai jiems įkyrėjo korespon- 
denta’s “Čiarykštė” ir dabar 
jie deda visas pastangas,kad 
tą nenaudėlį suradus ir jam 
keliata dantų išėmus. Nuo
žiūra puola ant J. M-kos. 
Vienas Napoleono kareivis 
pasigavo šeimininką, pas ku
rį J. M-ka gyvena ir norėjo 
primušti, kam jis laiko tokį 
baisų socijalistų, kaipM-ka.

Girardville, Pa.
19 lapkričio, apie 1 vai. 

naktį, iškilo didelis gaisras. 
Subėgo žmonės ir ugnage- 
siai, bet pasirodė, kad van
dens nėra. Mat, čia vandenį 
paleidžia tik ant vienos va
landos ir tuom tarpu reikia 
pasiimti ant visos paros, nes 
paskui visai uždaro. Gais
ras pradėjo eiti platyn, o 
žmonės nežinojo ką daryti

i be vandens. Paskui pribuvo 
1 iš kito miesčiuko ugnagesiai 
su trim vežimais ir jau van
denį paleido, bet gaisras taip 
išsiplėtojo, kad sunku buvo 
sulaikyti. Kad sulaikius 
gaisrą, buvo nuspręsta vieną . 
namą sudraskyti dinamitu. | paiso, vienok patartina, kad

ti, o jo visus daiktus per lan
gą išmesti. Kada šeiminin
kas atsisakė tą išpildyti, tai 
Napoleono kareivis nuėjo 
dantimis grieždamas ir ža
dėjo atsilyginti su šeiminin
ku. Dabar čiela gauja nori 
pagauti patį J. M-ką. Su
prantama,nors M-ka i tai ne-

Detroit, Mich.
Mūsų “jaunikaičiai”, Kri

staus amžiaus,su manė naują 
“visuomenišką” darbą: su- 
batos vakarais susirenka pas 
vieną smuklininką, pasiima 
merginų ir pradeda kelti 
puotą. Aš nieko nesaky-

Jau antri metai, kaip čia 
gyvuoja kooperacija, kuri 
užlaiko valgomų daiktų 
krautuvę. Narių turi virš 
šimto, bet pasekmės labai 
prastos. Vieni sako, kad 
svarbiausia priežastis, tai 
be(|ąrbės. Tas gal ir tiesa,, 
nes čia yra žmonių, kurie jau

jų blogame padėjime. Bet 
man rodosi, kad svai biausia 
priežastis ne bedarbėj, bet 
nesiiūpinime pastatyti atsa
kantį gaspadorių, kuris su
prastų nors kiek apie biznį ir 
diaugijos reikalus. Bet mū
sų draugai į tai visai nepaiso 
ir renka tokį gaspadorium, 
kuris nieko nesupranta, mo-

'pyktų. J. Pigaga aiškina, ve truputį dirba, bet ten bo- 
kad M. A. neina išpažinties.' sai nežmoniškai elgiasi su 
Bobos M. A. atmeta. Publi- darbininkais. Kiekvieną pa- 
ka juokiasi. Mat visiems nedėlį susirenka daugybė 

Į dar pirmą kartą tenka būt darbininkų, tai bosai vaikš- 
atsiOuvu ant parapijos susirinkimo, ir 'čioja ir renkasi geresnius 
. 4- « 4- 1 r ■» ■» T > tx 1 ! zl «x i ,Lx w ■» 1 r v n z-x. 1 » x 4 « 1 x

West Lynn, Mass.
22 d« lapkričio, v *■ ..« .... ' , i . ", . . , .

W. Lynno lietuvių katalikų niatyt, kaip puikiai yra mul- darbininkus, o kitiems liepia
eiti namo ir ateiti kitą pane- 
dėlį. Kitame panedėly vėl 
taip-pat pasielgia. Taipgi il
tie, kurie jau dirba, negali 
žinoti, ar sulaukę panedėlio 

1 gaus darbą, ar pasiliks be- 
; darbių armijoj. Bedarbių 

Dabar pamatė ir vietiniai tlabai daug. Iš svetur pribu- 
: lietuviai, kaip yra mulkina-|VUS darbas visai negalima 
' mi žmonės per kunigus. Gar- gauti. Visos dirbtuvės pri- 
bė W. Lynno pažangesniai klauso kompanijai, 
visuomenei, kuri ten buvo ir 

■ jokio triukšmo nekėlė, tik 
prisijuokė iki sočiai. Tuomi 

i parodė, 1 
į1“1'“, “ į kaip mūs vientaučiai katali- komitetus, kaip L J __ ;1. __ I Kai.

Einant namo, 
dauguma sakant: 
ras vertas dolerio. 1 
dalykų dažinojau apie mul- 

o prisijuo-

visuotinas susirinKinas, kad kinami žmones, 
sutveri parapiją, buvo pa- Galų - gale, apsiima pim- 
kviestas Kum a., kad ką pa- priiminėt M. A aiciena- 
aiškintų. Kadangi per ap-1 vK'ius ir V. Černiauskas, ku- 
garsmimus nebuvo drau- piTmine.s kartu su kun. 
ūžiama ir pažangesniam y-'K. pinigus, kuriuos mulkiai 
pa tom ateit, tai prisirinko 
daugiausia pirmeivių. Pub
likos buvo pilna svetainė.

Man dar pirmą kartą pasi
taiko būt ant tokio susirinki-1 
mo. Parapijos susirinkimas 
panašus į “sorkes”. Ir jai 
visos parapijos laiko pana
šius susirinkimus ir pana
šiai renka 1 
Lynne, tai nereik nusistebė-Į 
ti, kada išgirsti, jog kunigas 
pabėgo su pinigais, kad pa
rapija pakriko. Štai paviz- 
dys iš šio susirinkimo: L.Bo- 
risas atidarė 
prašydamas

Chelsea, Mass. — Čia ran- 
kad jie nėra tokie, dasi 3 didelės čeverykų dirb

tuvės, iš kurių viena buvo iš
ėjus streikam Toj dirbtuvėj 

girdėjau daugiausia dirbo graikai ir 
Šis vaka-, lietuviai. Streikas tęsėsi dvi 

Daug'savaites ir darbininkai netik

Athol, Mass.
Mūsų pirmeiviai nesnau

džia. Jie turi susitvėrę Lie
tuvių Apšvietos Ratelį su 
24 stipinais, kuris gerai su
kasi. Dabar nusisamdę gra
žioj vietoj svetainę su 5 kam
bariais, rengs prakalbas, pa
skaitas, diskusijas, paranda- 
vos svetainę kitiems, nes pir
miau labai sunku būdavo 
gauti pirmeiviams, įkurs 
viešą knygyną; taipgi mano 
įkurti vakarinę mokyklą,kur 
bus mokinama lietuviškai ir 
angliškai.

Reikia pastebėti, kad 20 
ypatų sudėjo $132.95 dėl pa
ėmimo ir ireneimo svetai
nės. Reiškia, darbuojasi su 
pasišventimu.

Kazys Vaikinas.

Tame name radosi saliūnas. 
įnešė į saliūną baksą dinami
to, bet iš to namo neišvarė 
visų žmonių, nes iš skiepo 
nešė laukan daiktus. Kada 
sprogo dinamitas, tai sužei
dė keliatą lietuvių, o Stanį 
Povilaitį palaidojo po griu
vėsiais. Tik ant rytojaus 
Povilaitis tapo išimtas iš po 
griuvėsių visas apdegęs iri 
nepanašus į žmogų.

Sudegė 16 namų, tarą) ku
inų 2 gyvenamieji, o 14 įvai
rių bizniškų įstaigų. Sude
gė 3 lietuviški saliunai.Daug 
lietuvių pasiliko be pastogės 
ir be turto. F. J. L.

Montello, Mass.
8 d. lapkričio Lietuvių 

Tautiško Namo draugystė 
parengė diskusijas temoj: 
“Ar Montello socijalistų 
kuopa atneša vietos lietu
viams naudą?”

Kokią kuopa atneša nau
dą, buvo aiškiai prirodyta. 
Bet kad socijalistų kuopa ne
atneša naudos, tai bandė pri
rodyti vyčių generolas J. 
Ramąnauskiukas. Tas vai
kinas nors skaitosi mokiniu, 
bet taip skystas kalboj, kad 
kiekviena bobelė erai lenkai 
sukritikuoti. Paskui mūsų

Jersey City, N. J.
Atsibuvusioj lietuvių drau

gysčių Sąjungos konferenci
joj tapo išrinktas komitetas, 
kuris rūpinsis aukų rinkimu 
gelbėjimo fondui. Į komite
tą įėjo šios ypatos: S. Jan
kus—pirmininkas, D. Pilka 
—sekretorius ir K. Akstina
vičius—kasierius. Kasie-
rius pastatytas po kaucija. 
Taipgi išrinkta komisija, ku
ri užsiims rinkimu aukų. 
Nutarta aukas rinkti viso
kiais būdais.
Sąjungos Sekret. D. Pilka.

Rochester, N. Y.
15 d. lapkričio atsibuvo 

vietos draugysčių delegatų 
konferencija. Delegatai da
lyvavo nuo šių draugysčių: 
D. L. K. Gedimino, T. M. D. 
52 kuopos, L. S. S. 7 kuopos, 
I. W. W. 191 lokalo, S. L. A. 
kuopos, Aido choro ir Lietu
vaičių kliubo; sako, kad bu
vę išrinkę savo delegatus U.
G. W. of A., bet jie nepribu

Prie jo turi dar du darbinin
ku pastatyti: vieną į knygu
tes užrašinėti ir per telefoną 
angliškai kalbėti, o antrą — 
mėsai pjaustyti, nes gaspa- 
dorius to visko nemoka. (Ir 
mokantis vienas negali apsi
dirbti.— Red.). Artinan- 
ties susirinkimui, mūsų gas- 
padorius stengiasi gauti ko- 
daugiausia šalininkų, nors 
jam ir kaštuoja keli doleriai.

Laike susirinkimo nuo 
gaspadoriaus nereikalauja
ma jokių raportų, jokių at
skaitų. Bet jeigu atsiranda 
tokių, kurie pareikalauja, 
tai tuomet sukįla toks triuk
šmas, kad ir svetainėj negai
lima būti: šalininkai gaspa
doriaus, kurių būna didžiu
ma, pradeda staugti, trypti, 
švilpti ir tt. J susirinkimą 
dauguma ateina jau ne blai
vu protu ir su tokiais nariais 
negalima susikalbėti. Aš, 
kaipo narys tos kooperaci
jos, lankausi į susirinkimus 
ir dar nebuvo tokio susirin
kimo, kuris būtų atsibuvęs 
be triukšmo. Suprantama, 
jeigu būtų triukšmas už 
krautuvės reikalus, tai nieko 
nesakyčiau, bet dabar susi
renka tokie, kurie nieko 
daugiau nežino, kaip tik sti
klą alaus ir ypatiškus plūdi
mus, tai jau labai nuostabu.

Jeigu draugai nesistengs 
pagerinti dalykų stovio ir 
prašalinti laike susirinkimų 
tuos barnius, kurie dabar 
vra. tai galima pranašauti, 
kad bus blogos pasekmės.

Franklin, N. II.
Šiam miestely nemažai 

lietuvių, bet dūšių ganytojo 
nėra. Taigi 18 d. lapkričio 
atsibaladojo iš Nashua dūše
lių ganytojas ir pasakė, kad 
atvažiavo ne pinigų rinkti, 
bet dūšių išganytu Iš vaka
ro lietuviai pradėjo nešti sa
vo griekus maišeliais ir jam 
atiduoti. Ant rytojaus at
laikė mišias, pasiėmė kreošį 
ir pradėjo rinkti aukas. Kas 
davė dolerį, tai linksmai pri
ėmė. bet kas davė dešimtuką 
ar nikeli, tai tam metė atgal 
sakydamas: “Aš ne ubą-

Surinkęs aukas, atsi-

mininko ir raštininko. v»ai 
skaitytojas manys, kad tai! 
ėjo per balsavimą ii- visuo
menė juos išrinko? Nereiks 
tu b ai k u! c v

Minėtas L. B. yra gerai 
pažįstamas kun. K., dar iš 
Newtono laiku, o Newtonie- 
mečiai ir dabar dar keikia 
kun. K. ir L. B. Lynno lietu
viai katalikai dar L. Boriso 
gerai nepažįsta. Tokiu bū
du kunigas pakuždėjo, kad 
jis perstatytų žmones pana
šius jam. L. B. perstatų M. 
Vaicenavičių ir M. Adlį. Pu
blikos paduotų visai nereika
lauja. Apie pirmąjį nesu 
daug girdėjęs, o ką M. Adlis, 
tai apie jį daugumas kalba, 
nes tai žmogus norintis gar
bės, ir dėl garbės jis maino 
savo nuomonę. Kiti sako, 
kad biznieriui reikia taikin- 
ties prie žmonių, o jis nėra 
jokis* biznireius, išskiriant, 
ka turi dvi stubas.

M. Vaicenavičius nuo pir
mininko atsisako. M. Adlis 
apsiima. Tada, L. Borisas 
persistato save, ir prašo su
sirinkusių, kad niekas nebūt 
priešingi.' Apie du balsai: 
“sutinkam”, kiti tyli, daugu
mas publikos juokiasi. Na, 
išrinkta. Kun. prašo bal
suot, ar nori Lynniečiai pa
rapijos ir bažnyčios? 58 
balsai nori, 8 ne, kiti nebal
suoja. Publikos pilna sve
tainė, apie 300. Balsuoja, 
tik bobos, vaikai ir keletas 
vyrų. Toliau kun. klausia: 
ar sutiksite užlaikyti kuni
gą, kuriam reikės mokėt $50 
į mėnesį (be vargamistros, 
z; įkristi jono ir gaspadnės), 
apie 20 pakelia rankas, prie
šingų nėra. Ar lankysit 
bažnyčią kas nedėldienis? — 
klausia kunigas. Keletas 
pakelia rankas. Priešingų 
nėra. Dabar apie “$”. K. 
aiškina, kad pirma, negu bus 
statoma ar perkama bažny
čia, “vyskupas reikalauja, 
kad sudėtumėt $1,000, nieko 
daugiau, tik vieną tūkstantį 
dolerių, ir tada galėsite 
pirkt sau bažnyčią”. Kas 
tas tūkstantis, nepaaiškino. 
Vienas atsistoja ir klausia, 
kas tuos pinigus priims, kad 
kasieriaus nėra. Balsas iš

kad laimėjo išstatytus savo 
reikalavimus, bet dar laike 
streiko sutvėrė uniją, kurią 
kompanija ^*dabar pri
pažino. Daugiausia darba
vosi lietuviai ir streiko lai
mėjime jiems pripuola gar
bė? K. V.

Cleveland. Ohio. — Pas 
mus didžiausia bedarbė ir 
nesimato geresnių laikų; 
kasdien bedarbių skaičius 
didinasi. Baisu ir pamislyti. 

į kokį vargą kenčia bedarbiais 
Rodosi i tūkstančių randasi tokių..

Kewanee, Ill.
Mūsų lietuviai turi labai 

bjaurų įprotį, tai laike laido
tuvių kelti puotas. x , ,.
laidotuvės, tai liūdniausias į kul’le ,n^uri M vaĮgy^, ne- 
daiktas ir neprivalėtų būti i-u.a 1 l.l/slni(,. vetl u?. kamba- 
jokių pasilinksminimų, bet ‘.lus 11 U10.Įaus atsidur- 
mūsu lietuviai visai atbulai ^ie.ms rei.įįa“
elgiasi. Negana to, kad lai-Į kogrciciaysia pagelbav 
ke laidotuvių geria, rūkau-1 bel kas J^^selps^ Mies- 
ja ir 1.1.,bet susirenka ir tuo- i 
met, kuomet, jau lavoną už-' 
kasa ii* vėl pradeda kelti 
triukšmą. Matomai, kuni-

į tas nuo sušelpimo atsisako. 
_ įneš neišgalįs. Ir štai mies- 
• tas išleido atsišaukimą, kad 

23 d. lapkričio vaikai, eidami 
gas ^tikrin^k^‘‘velnioP?SaI savo išgalę 
dūšia jau danguj, tai ir link- atnes^ n,’als.to ,^Ipnuu! 
sminasi. Iš šalies žiūrint val„kAk,ul2Y.^va‘.ne<!1r
labai keistai atrodo toks ka
talikų pasielgimas.

Abraomo Sūnus.

ba, o 24 d. lapkričio, kas va
žiuos gatvekariais, kad, pa- 

I gal išgalę, mestų į tam tikrai 
' įtaisytas dėžes sušelpimui 
bedarbių.

Reikia atsiminti, kad dau
guma bedarbių badauja ir 

Rockford, Ill. — Darbai nesikreipia prie miesto, nes 
eina labai' silpnai, bedarbių' gerai žino, kad nieko iš ten 
daug ir iš kitur pribuvus negaus. 
darbas negalima gauti.

N—
1 Tai toks darbininkų padė
jimas. Jie turi badauti vien 
įtik dėlto, kad pridirbo daug 

Montello, Mass. — Nuo produktų ir; dabar ju kapita- 
balandžio mėnesio mūsų listai neturi kur padėti, 
miesto veik visos čeverykų M. Geibienė.
dirbtuvės dirba tik pusę lai-: ----- ;-------
ko ir pusė darbininkų atleis-, Detroit, Mich. — Darbai 
ta. Vienok, sumažėjus dar- pastaruoju laiku visai suma- 
bams, kapitalistiški laikraš- žėjo, daugelį dirbtuvių ant 
čiai būbnijo, kad vasarą dar- 'neaprybuoto laiko visai už- 
bai eis labai gerai. Darbi-'darė; jeigu kurios ir dirba, 
ninkai tikėjosi. Sulaukus va- tai darbas negalima gauti, 
saros darbai nei kiek nepa- ‘ Prie didesniųjų dirbtuvių 
sigerino. Prasidėjus Euro- stovi pastatyti policmanai ir 
poj karėm, dar labiau suma-'kas rytas varinėja nuo dirb- 
žėjo . Darbininkai vaikščio-' tuvės vartų darbininkus, ku- 
ja gatvėmis ir vaitoja. Kas rių susirenka po kelis šim- 
rytas į teismo namą susiren-1 tus. Daugelis vieton darbo, 
ka čielos šeimynos ir mal-' gauna nuo policmanu lazdą.
dauja, kad jas išsiųstų ant 
valstijos farmų. Tiesa, dirb
tuvės buvo gavę didelius už
sakymus dėl kariaujančių 
šalių, bet tuos užsakymus iš
siuntinėjo į kitus miestus, 
kur darbininkai nepriklauso 
prie unijų. Mat, ten daug 
pigiau gali padirbti. Kuom 
tos bedarbės užsibaigs — 
sunku pasakyti. Darbas iš

Holyok, Mass. — Darbai 
eina labai silpnai; dauguma 
dirbtuvių dirba po 3 — die
nas į savaitę. Bedarbių yra 
labai daug. Naujai pribu
vusiems darbas gauti visai 
negalima. i

I. Č. Uolioms.

Franklin, N. H. — šis mie
stelis ne visai mažas ir dirb
tuvių yra daug, bet darbai 
eina labai silpnai; bedarbių 
užtenka, kaip ir visur. Iš 
svetur pribuvus darbas sun
ku gauti.

Klapčiukas.



JUOKŲ KĄSNELIAI.

Šiandien Lietuvoj kapucinams tikra “darbymetė”. 
Jie turi “priglaust” ir su ramint tūkstančius jaunų našle
lių ir merginų. Ir jie; su dievo pagelba, dirba išsijuosę! 
Spaviedoja, ramina, bet... tik jaunas. Mat, prie semi bo
bų pikta dvasia “nesičepina”..

TELEG RAMOS.
(Pypkių-cibukų agentu ros).

Chicago, Ill. Inteligentai 
ženyjasi, kaip iš pypkes. 
Greit užaugs patrijotiškoji 
armija, kurią galima bus pa
siust ant kares lauko.

i

Paterson, N. J. Vietinėje 
bažnyčioje įtaisyti nauji 
vargonai. Juos dirbo varga- 
mistra Radzevičius, kuris 
yra tikru stebukladariu. 
Vargonai jam kaštuoja 
$3,000, o padaro už $1,500.

Patersonas pagarsėjo sa
vo klebonu, o dabar pagarsės 
ir vargonininku.

Ansonia, Conn. Pasklido 
gandas, kad saliuninkas Ta- 
reila rūnys kitais metais į 
prezidentus Susivienyjimo 
Rymo katalikų.

amistai arčiau į peklą. Mat, 
pekla, pagal Orakulo išroka- 
;imą, yra kiekvieno kvailiu
ko labuonėj, o dangus—tik
rai prabaštėlio kišenių j.

3. Kada tamista buvai ne
gimęs, tai tamistos dūšia pas 
dievą ožkas ganė. Bet ka
dangi tamitos dūšia neužsi
ganėdino tuomi užmokesčiu, 
kokį gavo už savo džiabą 
nuo dievo ir apskelbė dievui 
streiką, tai dangaus vyriau- 

is policistas Gabrielius nu
čiupo ją už apykaklės ir iš
metė iš dangaus. Nelaimin
ga dūšelė, krisdama, pataikė 
stačiai į tavo motinos sterb
lę ir... stojosi kūnu.

?!

g 
i

DĖKOJIMAS
Suvienytų Valstijų Prezidentas jau ap

skelbė DĖKOJAMĄJĄ ŠVENTĘ.
Tai dienai besiartinant, maloniai kvie

čiame lietuvius, kurie dar nespėjo susipa
žinti su STATE DANK OE CHICAGO, su
sipažinti su juo ir iš to turėti savo dėkoja
mųjų priežaščių skaičiuje dar vieną, o tai 
pasiskiriant šį saugiausi banką įstaiga savo 
taupomiems pinigams pasidėti.

Banke pasidėti pinigai tokiais kaip da
bartiniais laikais yra dide'is ir labai dėko- 
tmas dalykas. Kas taupo pinigus ir paside
da juos saugiame banke, tas apsidraudžia 
sav<* nuo vargų ir rūpesčių juodesirai die
nai atėjus.

KAPITALAS IR ATSARGA DAUGI A H 
KAIP $4.500 000.00

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
Chicago, Ill.

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

New Britain, Conn. Že- 
briukui gaspadinė dar neiš
davė paliepimo rinkti aukų 
nukentėjusiai Lietuvai. Per
tai jisai sako: “nesiskubinki
te, vaikeliai . Maniškė ge
riausia žino, kada ateina lai
kas”.

Pilnas blusų.
“Meldžiu,neleiskite tą šunį 

i mano kambarį; jis pilnas 
blusų”, tarė ponas Daugno
ra.

“Ciuciau, Kudliau, neik 
daugiau į tą kamabrį, nes jis 
minas blusų”, atsiliepė ponia 
Daugnorienė.

Baltimore, Md. Klerikalai 
prarijo tautininkus. Bet jie 
taip apsiprato klerikalų pil
ve, jog, sako, jaučiasi ten, 
kaip septintam Mahometo 
rojuj.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Sei, Orakule! Ana nedėl- 

dienį, beklausant kunigo 
Burbanosio pamokslo, užėjo 
man į galvą šitokios kvesti- 
jos: —

1. Jeigu aš numirčiau, bū
damas šventakupriu ir po 
smerties prisirašyčiau prie 
cicilistų, tai kur tuomet ma
no dusia eitų — į dangų ar į 
peklą?

2. Kas arčiau nuo mūsų — 
dangus ar pekla?

3. Kada aš buvau negimęs, 
tai kur tuomet mano dūšia 
gyveno?

Jeigu į šituos klausimus 
gudriai atsakysi, tuomet 
męs apsirinksim tave dvasiš
ku vadovu Amerikos laisva
manių.

Dievo muzikantas.

Laiškas sunaus j tėvus.
Tėvai, išleisdami sūnų 

Kaulą į žentus kiton parapi- 
ijun, davė jam pasogon šeše
tą kiaulių. Kiaulės vedė par
šus ir visos augo gražiai. 
Bet, užėjus vasaros karš
čiams, kiaulės pradėjo sirgti 
ir visos išdvėsė. Išliko gy
vas tik vienas paršas.

Sūnūs, panešęs taip didelį 
nuostolį, labai graužėsi ir 
parašė tėvams, kas atsitiko 
su jo pasoginėmis kiaulėmis. 
Bet, kad jis nežinojo, kur 
statosi rašto ženklai, ir kur 
eilutę pradėti ir baigti, tai jo 
tėvams rašytas laiškas ši
taip skambėjo:

“Mieli tėveliai Kiaulės!
Kurias man davėte visos 

išdvėsė. Liko tik vienas par
šas jūsų sūnūs Raidas”.

Tikras maximum. Di
džiausia desperacija turi bū
ti tuomet, kada kiaulė įkišu
si į tvorą snukį nori pasiekti 
kopūstą ir tik per porą colių 
nepasiekia.

švankuvienė. Ponas Švan
kus sako, kad jo pati yra 
puiki rožė — Rožė Švanku
vienė. Bet, esą, tik vienas 
mažniekis jo linksmybę pai
nioja, būtent, kad ji per tan
kiai “kvepia”.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ AELP1M. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

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

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

\DRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO“ DRAUGIJOS 

KENOSHA, W1S.
Feliksas Dapkus, 914 J eime St., 

prezidentas.
Kazimieras Narbutas, 816 Jenne St., 

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

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

nansų raštininkas.
J. šereikis, Cik Market St., iždinin

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

Jenne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 
A ve. J. Sukelis, 712 Park Ave.

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

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

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

50 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 Sekretorius P. Pranckeviče, 

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

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

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

ket St., N. S. Pittsburgh, Pa.
225, McKees Kocks, Pa.

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

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

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas F. I1'. Svetikas, 183 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

Kasierius S. Garšviutė, 548 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Atsakymas: —
1. Jeigu tamista nusika- 

purnėtum, būdamas šventa
kupriu, tai tamistos dūšia 
atsidurtų Abraomo sterblėj. 
Bet jeigu tamistos dūšia su
manytų tuomet prisirašyt 
prie cicilistų ir norėtų ko
vot prieš netikusį dangišką 
surėdymą, tuomet, pagal 
dievo paliepimą, ji būtų iš
tremta ant viso amžiaus į Si
birą.

2. Jeigu tamista esi varga- 
mistra ar zakristijonas, tai 
tamistai arčiau į dangų. Bet 
jeigu esi panrastu kopūst- 
galviu parapijonu — tuomet

Kas yra ponija? — Pietus 
vidurnaktyje, o galvosūkis 
ryte.

Kas yra tinginys? — Gel- 
tonkalniai prakaituojanti 
palšrusvame požemyje.

Kas yra džiaugsmas? — 
Ūpas gaunamas po suskaity- 
mui savo pinigu, kada atran
dama šimtas rublių viršaus.

Kas yra sąžinė? — Dalv- 
kas panašus i juodą debesį 
su bauginančia perkūnija.

Kas yra ginia? — Ūmus 
nebuvimas narni e jie, kada 
kas ateina skolinti.

T. J.

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. 
Žukas, Off C. Deutermann, Lake St., 
White Plains, N. Y.
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. ADRESAI:
Prezidentas T. Tolišius, 132 N. 3rd 

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

183 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.

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

Philadelphia, Pa.
Susineširnų Sekretorius 1) M.M.Rice- 

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

Susinešimų Sekretorius 2)J.Neviaekas 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Finansų Sekretorius 1) T. L. Dundulis 
101 E. Main St., Danville, Ill. 

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

Philadelphia, Pa.
Iždininkas 1) K. Šidlauskas

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

13 Mill St., Pittston, Pa. 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Markei 
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 pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką 
T. M. Dundulį, 101 Main St., Danville, 
III., kuris bus po kaucija $1,000.

Extra! Extra!
PRANEŠIMAS.
Broliai lietuviai! Prane

šu, kad* aš visas geriausias 
žemes, kokios buvo Peacock, 
Little Manistee River, Irons, 
Dublin ir Wellston apielin- 
kėse, išpardaviau dėl 318 lie
tuviu farmerių, liko tik pra
stosios žemės:smėlynai, ba
los, pūsčios. Aš palikau tas 
prastas vietas, tegul sau ži
nos kiti agentai. Aš dabar 
persikėliau į vakarus, už 13 
mailių nuo savo didžiausios 
lietuvių kolonijos, į Scottvil
le, Mason Country, Mich., 
kur randasi geriausi ir der
lingiausi laukai visose Mi-I 
chigan ir Wisconsin valsti
jose?. Geresnių laukų nera
site niekur, 9 mailės iki por- 
to Ludingheno, kur laivai 
plaukioja tarpe Chicagos ir 
Milwaukees. Žeme juodže
mis, riebi su moliu, javai iš 
riebumo išgula. Keliai žvy
ruoti, laukai lygus. Scott- 
villės miestas—tai centras 
lietuvių visame steite. Yra 
javų melnyčia, farmeriškų 
produktų vėrauzė, siūlų fab
riką ir daug kitokių išdir- 
bysčių, iš kurių farmeriai tu
ri didelę naudą. 4 katalikų 
bažnyčios, teatras, visos vi- 
gados dėl farmerių.

Aš turiu toj apielinkėj vi
sokių farmu ir žemiu ant 
pardavimo. Adresuokit ši
taip :

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank.

Scottville, Mich.

K0STUMIER1SKAS KRIAUCIUS
GERBIAMAS TAMISTA: 

šiuomi turime už garbę 
Jums pranešti, Jog jau lai
kas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius siūtus, over- 
kotus ir kitus drabužius.

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

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

Mūsų puikiai atliktas 
darbas išplatino mums 
biznį. Geriausi mūs pa
garsinimai, tai užganėdin
ti kostumeriat

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.
rand St., Brooklyn, N Y.

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

Męs nieko bendro netu rime su kitais Storais.

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?

Klausyk mano’žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdaly, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

Telefonas^85 Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
k skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit. o persitikrinsit.

•1 So. 2nd St.. Brooklyn. N. Y.

Tel. 2334 Greenpoint.
PuikiaMsIs vieta lietuviams pan

DRAUGELL
Skanus alus, 
gardi arielka, 

. elius, vlsokli 
vynas, kvepen- 

,į ti cigarai, <r 
H puikus užkan

džiai. Salė del 
ttltinipj Nepa
mirškit 4i«»» 
nsakančiausios 
rietos, o busit 
užganėdinti.

79 Gramri BL, Brooklyn, N. Y. 
Palei Wythe Ave.

SĄKROVA KNYGŲ.
Knygas galima gauti lietuviškoje, 

lenkiškoje ir rusiškoje kalbose, taipgi 
tikrų lietuviškų trejankų, britvų, laik
rodėlių, leųciūgėlių, žiedų, branzalietų 
ir t.t.
' Reikalingi agentai ir fšpardavinėto- 
jai po visus miestus. Reikalaujant ka- 
taliogo ar atsakymo, reikia' pasiųsti už 
2 c. pačtos ženMlel}.

F. M) LAŠAUSKIS
25—2nd St., So. Boston, Mass.

LIETUVIŠKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačią:
Nuo Reumatizmo.............................. $1.00
Kraujo Valytojas............................... $1.00
Vidurių Reguliatorius........................... 5(h
Trojanku....................... ....25c, 50c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

Mokykla Anglį' Kainos
Yra tai vienatinė mokykla kuri duoda pilr. 

užtikrinimą įsmek mo anįiiškob kalbos, labai 
trumpame laikf

DIENINE Jk zAKAKINĖ MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas:

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

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE K ANT I 

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? Į 
diena po dienai, savaitė po < 

■avaitei, mėnesis po mėnesiui, t 
metas po metui gydau sergan- j 
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek | 

, Bergančių jau išgydžiau, kiek j 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- < 

’ metinėje įkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina- 

! mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas Jums esti arčiaus — 
tada vienatine pagelba yra be 

; užvilkimo kreiptis prie seno.
'garsaus specijalisto

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

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekiningiausiai 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
140 E. 22nd St., New York,N. Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniais 

' puo 10 ryte iki 4 po pietų.
Atsiųskite nž 2c. markę, o 

gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

S| Akušerkai
ai Pabaigusi kurna Woman* Medical |g
2) College, Baltimore, Aid. £
2 Pasekmingai atlieka savo darbu prie 2
•t gimdymo, taipgi suteikia visokias rodae ir 5 

pagelba invairioso moterų ligose. t K

| F. Stropiene,‘t^",V.‘<’.’. |
g SO. BOSTON, MA.SS. R

109 Grand St.,

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

Brooklyn, N. Y.
............. .... ............................................................................... ...

PIRMUIINIS UETUVliKASlNEWLYORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
'Purinti kokius nors reika

lus kreipkitės i mūsų ofisą, 
o rasite teisingą patarnavi
mą visame kaine.

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

GEO. J. BARTASZ1US ir J. P. VVASILIAUCKAS
498 Washington St.. 261 W. Broadway

Corner Spring Street SOUTH BOSTON MASSNHW YORK CITY, N > . svvin Dosuurv, mass

820 Bank Street, U'alerburj’* Conn.

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS
ir MAL1ORIUS

152 Perry Avenue,
, Kampas Clermont Ave. 
MASPETH, N. Y.

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d 
lapkričio, pasirengė duoti ei1? koncer 
tų. Kas pageidautų koncerto, tegu 
susižino su

M. PETRAUSKU
Park. So. Boston, Mmi.

Tel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

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

• Brooklyn, N. Y.

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

APT IE K A
Sutaisau receptus su didžiausia 
aiyda, nežiūrim, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptieks 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit reika
laut per laiškus, o aš prisiųsiu per 
expresą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226'B road way kamp. C Street
SOUTH BOSTON. MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

KADA TU GIMEI?

Prisiųsk savo adresą ir kokiam 
mėnesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo ta
lentas, kuom ir kada turi užsiimti, 
su kokia vnata ansivesti. kaip au
ginti kūdikius patrsl jų mėnesio pla
neta. Planetos d^iT'te dėl vvrų ir 
moterų. ’ Neu*miršk pažymėti m6- 
nesį savo AHr-esxiOk:

A. žVTNGIbAS,
P. O. BOX 3232. BOSTOK MASS.
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229 Bedford Avenue Kampo

laisvi

No. 1 “Eclipse 
džio......................

B. Vilimaitė, 
Neck, L. I. N. Y.

Pajieškau draugės A. Puranaiėios, 
vyru Samu!iene, Kauno gub., Ku

rnėtai Amerikoj, 
pranešti šiuo ad-

' p

ir ~-

nMIMiaHHm

UĮ:

|U1

Amerikiečiai rūpinasi ęius, J. Tamošiūnas, Zabe- 
r laite po 50c.; J. Tilaicia, A.

' Rėklaitis, Juknevičia, Mel- 
------- ■ dakis, Slesariunas, Malinau- 

Laisvei” rašo iš New Ha-, skas, P. Zavišius, M. Meš- 
ven, Conn.----------------------- \ kauskiutė, A. Strolia po 25c.;

— Didžio Lietuvos Kuni- Šiaučiulis 20c.
gaikščio Vytauto draugystė Money orderis per “Lais- 
paaukavo $100 dėl sušelpimo vę” pasiųsta L. š. F. finansų 
nukentėjusių nuo karės. ! raštininkui.

Pinigai greitu laiku bus
pasiųsti T. Paukščiui.

Buvo įnešta, kad pusę tų čiaus paaukauta $3.15. 
pinigų paskirt L. A. F. — bet; Aukavo: A. Andriulionis 
po apkalbėjimo pasiliko be $1; A. Jonaitis 50c.; J. Ben- 
pasekmių. A. T. doravičius, J. Andrilionis, J.

Brooklyne, N. Y. Laike } -J
prakalbų, kurias surengė V? -bc’’ ^1^^sevic 
vietinis komitetas L. Š. F., . ^aziau vi vi n c
kalbant L. Pruseikai ir dr. F. ^a3?in.anl^; .
Matulaičiui — suaukauta su- j 
virš $55.00. ! . .

Brooklyno vietinis komi-. 2
tetas rengiasi prie smar-Į Minersville, 1 a. Vestuve- 
kiausio darbavimosi. Ma- se drg. I rano Zavistaviciaus 
noma surengti apie 10 pra- ?? 4 Pane^ei e^ron^z,^^o(1‘ai" 
kalbų visoje apygardoje.

Aukos surinktos jer ves
tuves, Jersey City, N. J. Per 
vieno draugo vestuves (pra- 
neškit keno. Red.), pasirū
pinus K. Meškauskui, suau
kauta $6.45.

Aukavo: J. Duobėna, J.
Augutis ir jo draugė po $1;
K Baranauskas, S. Dusevl-i

šelpti tėvynę

Money orderis per “Lais-

Philadelphia, Pa. Per ve
stuves drg. J. Bendoravi-

“Laisvė” gavo $3.15 ir pa- 
iuntė L. š. F. finansų sekre-

ičiute suaukauta $6.40, ku- 
' Hues tai pinigus prisiuntė 
‘‘Laisvei” J. Shuppas. Męs 
pasiuntei!! L. š. F. finansų 
sekretoriui.

Aukavo: J. Ališauskas ir 
Mrs. J. Ališauskienė po $1;

B

3

50c.; J. Kubilius, J. Saba
liauskas, P. Zavistanavičius, 
A. Kelminskas, J. Bukuvienė 
po 25c.

Smulkesnių negarsiname.
Praneškite “Laisvei” iš sa

vo miesto, kaip varomas dar
bas Lietuvos šelpimo.

PAJIEŠK0J1MAI.
Pajieškau savo brolio Kazimiero 

Mikstos, 30 metų amžiaus,Kauno gub., 
Vilniaus vo'osties, Klapatinės so
džiaus, parapijos Velionos; Amerikoje 
aštunti metai, pirmiaus gyveno Michi
gan valstijoj, o dabar, girdėjau gyve
na Pittsburgh, Pa. Meldžiu pranešti 
šiuo adresu:

Monika Mikščiūtė
27 Veteran St., Meriden, Conn.

Pajieškau K. Sibulskucio ir M. Set- 
kcviėiaus, abudu Suvalkų gub.. Mari
jampolės pavieto. Turiu svarbų rei
kalą, todėl malonės atsišaukti.

A. Akelaitis
P. O. Box 373, Two Rivers, Wis.

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

U. Pranaitienė,
206 Glasgow Rd., Bumbank 

Hamilton Lanarkshire, Scotland.
(92—93)

nn 
t \ ou t x? I pilkio parapijos. *>J. A. Shuppas Jr., V. Kama-Į Kas žinot, malonėkit 
nauskas, Mrs. V. Ramanaus- r< v . .....
kieno, J. Mancevicms po box 316, Great

RsumatišRiįi Skausmai
yra tai |kyrt Ilga. Jeigu 
Jus vargina panašus skaus
mai, vartokite

Severn’s

"Severos Gotharmskaa Alie
jus greitai ir pasekmingai vei
kia. Aš turėjau kojoje reniną- 
tiškus skausmus ir negalėjau 
vaikščioti, bet po kelių patepi
mų su Severas Gotbardiškuoju 
Aliejum jaučiuoaiu visiškai svei
kas. Visuomet laikysiu tatai sa
vo namuose. Mano du sunai 
gyrė jiji. kaipo gera tepalą nik- 
stvrėj imliose ir išsisukimuose 
iš priežasties sunkaus darbo. 
Minėtą gyduolę rekomenduoja
me visiems, kurie kenčia reu
matizmu, arba nuo niksterėjimų 
ir išsisukimų.”

M. Czagala, 
R. 1, Box 6, St. Louis, Mich,"

»««“™ Ž»«K n„Kl
laimė ir turtas žmog

“ ■ Gothard Oil
o apturėsite greitą palengvinimą. JJJ) nurodome nuo 
neuturallglškų skausmų, mėšlungiškų traukimų, niksterė- 
jlmų ir nuo tižl-lgavlmo. Jo veikme yra gerinus išaiškin
ta vlršhtje patilpuHiamc laiške, kur| nešimai apturėjome. 
Nuo dieglių Ir skaudėjimų vartokite Scveros Gothardiž- 
kąjį Aliejų. Kaštuoja 25 ir 50 centus.

Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEK A 
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 

kurios tikslu yra apsaugot: savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tiktai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokiu ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA \PTII K \

ztntisw
miug.ti "'U

i

VAIKAMS IR SUAUGGS1E5

SEVLWS TAB-LAX
«i.eo

c n-, n iluų nictu pritirimtt 
luobų, nutaisytų iš švic- 
(likai. rnot tr’labai pasek- 
Tnrpc ki'ų apHekos san- 
ancios gyduolės;

■! -k irrn jinio. IDc. 'f

Apti< koje reikalaukite S<-.etos Gyduolių ir neimkite j> kių užvaduotų. Jeigu 
aptk-koiius negalėtų išpildyti jūsų reikalavimo, lai parsitraukite tiesiog nuo 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Cukrinis vidurių siilhioauo- 
tojnfl.

Kaštuoja 10 Ir centus

Scvsra’s Medicated Sk'n Sr?o
evervs Gydantis, Odinis Muilas).

T'nlklaurls maudymui.
Kaštuoja 25 centus.

50
50

to.. 1
Vaistas del Vi lurių 
Krattjn Stiprintojas. 
Nuo kosulio....................
Nuo gerklės skaudėjimo ‘ 
Skilvinčs nroško'i...........10
I'igulkos del kepenų.. . ... 
Blakių naikiuto> .>s. . ...........
Del išvarymo soliterio..,. 
Anataiinas plovimui...........
Nuo kojų piakaitavimo. . 
Gydanti mostė,.....................
Antiscptiškas muilas..........
Gumbo laiai.................... 50c
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Pro^kos <1< ’ dantį

eit 
35 
25 
.M 
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TV'. ynirros ?6c
K. Hknis ir t t, kokRw

10.

Pajieškau savo puseseres Amilijos 
Putvinaitėy, paeina iš Kauno gub., 
Telšių pav., Troidžių sodžiaus. Gir
dėjau gyveno Philadelphia, Pa. Ji 
pati, ar kas apie ją žino, malonėkite 
atsišaukti. Labai busiu dėkinga, 
nes turiu labai svarbų reika’ą.

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

(92---93)

Išrandavoja gerus kam- 
irius del dvieju ar vieno

vyro.
E. Partinavičienė, 

195 N. 4 st., Brooklyn, N. Y.
(91—92)

Iš Lietuvos parj?aben»o! visokios Ii.
lik yra žinomos ir 

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

Dig*’ jtnns brangi yra ju*-ų sveikata. .3 tuojau- reikalaukite gyduolėj, -aiy-ln 
atsilankydami i l.ichnn.lĮ-iuką.

VINCAS J. DAUNORA, AP.i.korw.,
Brooklyn, N. T.

TURĖK 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 
14J colių platus ir tiek ilgas. 7į co
lio augšt’is. Kaina............... $35.00

s

ima: bal.
vinis balnelis, >kūrit;ė.- ijmpičz- su l'» lenki'"u ■ 
ei’ea klevišiij. 6 kompletai baisu. Kaina $21.00

u

No.10. GERAS GRAMAFONAS už 
visai žemų kainų. Kabia . . . $15.00

Cov. t/r"’ '

ij.

■*

“Premier type Brown masina 
dubcltava sprenžina, padarytas iš 
;m'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 S
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m
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No. 22. S. VIRŠUS 63x11 colių. 3 eilės klcviSių, 
.”.1 perlinis klevišių guzikas, 18 perlinių bosų klevi- 
A.ų, 6 komplctai balsų. Kaina .................... $19.00

Na. 3188. S. 38 klevišiai, 18 bosų, specijaliskt rusi . . •
fsitėmyk.........................Kaina nuo $40.00 iki $75.00.?

aržiiolo me-
Kaina $25.00.

No. 7285
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Plieniniai balsai.
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No. <7. B. VIRŠUS 53x11 colių. Kaina .... $7.00

Kaina $17.75.

B“

f
I t 'J

No. 15. L. Misinginiai halsai... Kaina $6.50.

No. 7279. “GLOBĖ” 
siu. 12 balsų. 4 eilės 
skrynele. Kaina

nu kle vi
ii medin*

$21.0t

tai. Prisižiūrėk paved 
Cokia juiti

k .ina

I: ' 1 S

’i

J' * 1' 
'lt >1 1

karna $45.Mk

“Leader” gramafonas $75.00 Concertina Kainos mm ik. $135>OO

Jonas Girdės
103 Grand Street, Brooklyn, N. Y
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SPEC1JAL1ŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NRW VORKE DAR NIEKAD NEBUVO

temos “Maistas”.
Rengė net penkios orga

nizacijos: L. A. D., L. S. llni-
VIEUNESJINIOS.

Pranešimas kriaušiams.
Lietuviai, kurie dirba prie 

moteriškų drapanų (Ladies 
Garment Workers), malonė
kite susirinkti 6 d. gruodžio į 
p. T. Draugelio svetainę, 73 
Grand St.

Pradžia susirinkimo antrą, j<()inįsįja prelekciją rengi- 
valanda po pietų, lenais busi ; Lori
apkalbėta svarbus dalykai jį nepai<vietė prelegentų ir iš

Dr-stc ir M. P. S. 1 kuopa.
6 d. gruodžio prelekciją 

skaitys toj pat svetainėje J. 
Jukelis. Tema: alkoholis ir 
kaip jis atsiliepia ant žmoni
jos.

įfr****Ąį**~vĄf**~~'^  ̂ v ■'**~~W***~‘Ąf*^^

Gera Proga Ligoniams

valandą po pietų. Tunais mui reikia tik papeikti, kad
apie mūsą padėjimą—ko 
męs turime reikalauti nuo 
savo darbdaviu ir savo or
ganizacijos.

Geistina, kad susirinktu 
kuodaueiausia kriaučių iš

toliau, padėki m iš Bostono. 
Daugelis brooklyniečių pasi
genda Bostono kalbėtojų, o 

i čia buvo puikiausia proga

isos apygardos. Vienas iš komisijos narių.

Klerikališkas komitetas pri
sipažįsta, kad jį niekas 

nerinko.
Labai smagu girdėti, kad 

kunigo Petkaus komitetas 
(aukoms rinkti) viešai per

tą komitetą, niekas nerinko.
Apie tai jau “Laisvėje”bu- 

vo minėta, dabar paminėsi
me dar daugiau.

Laike p. Gabrio prakalbų 
klerikalai nutarė išrinkti ko
mitetą aukoms rinkt. Kun. 
Petkus, pirmininkaudamas,

tų ir keli dar buvo iš šalies 
pridurti.

Suprantama, tuomet turė
jo būti balsavimas. Bet jo
kio balsavimo nebuvo. Nieks 
apie balsavimą nei neužsimi
nė. Vadinasi, jokio legališ- 
ko komiteto nėra išrinkta.

klausdamas savo kandidatu, 
ar apsiima būti komitete. 
Jeigu kas pasakė “teip”—na 
ir atliktas kriukis.

Koks gi čia išrinkimas? 
Tas “komitetas” tokią jau 
tiesą turi šaky ties esąs iš
rinktas, kaip ir Gabrys į pre
zidentus.

si, jau toki suaugę 
kaip P. Montvila, P. 

ir P. Rimkus turėtu 
abėcėlę parlamentarizmo su
prasti ir nebūti dideliais kū
dikiais. Argi tie vyručiai 
neišmano, kad būti perstaty
tu dar anaiptol nereiškia bū
ti išrinktu.

Smagu tik tiek, jog jie 
patįs viešai prisipažino, kad 
nėra išrinkti, todėl tas komi
tetas, kaipo niekeno nerink
tas, nei cento nevertas vi
suomenės akyse. L.

vyrai.

Central Brooklyniečių 
a lydai.

šiuomi pranešam visiems 
Central Brooklyniečiam, jog 
šįčetvergą, 3d. gruodžio p. 
Millerio svetainėje atsibus 
didžiausios prakalbos. Už
kviesta bent keli kalbėtojai.

Prakalbos rengiamos tuo 
tikslu, kad pranešt apie da-

visoj Europoj.
Pradžia 7:30.
Ateikite patįs ir kitus at

siveskite. Kas nueis — ne
sigailės. Rengia L. S. S. 20 
kuopa.

Užkviečia Rengėjai.

L. Gimnastikos kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks

ariai privalo pribūt.

l ta minko vakare, 1 d. 
gruodžio, tautiškame name

lekciją L. S. S. IV rajono 
p re bo ga n (I is tų ra tel i u i.

Turinys pirmos lekcijos: 
protavimo pamatai. Gam
tos amžinieji įstatymai. Kei
timasis visatoje; saulės si
stema. Žemės istorija.

Pradžia 8 vai. vak., svetai
nė — ant viršutiniu lubu.

Tai bus pirmutinė iš visos 
serijos lekciją. Kas nori la- 

maloniai užkvie-VIn t les 
ėiamas.

gruodžio .rengia dideles pra
kalbas. Kalbėti kviesta J. 
sultys ir L .Pruseika.

(Columbia Hali ant kampo

KONSTITUCI.JA
Laivus Progresyviškos Draugijos 
Laike Ligos, Mirties ir Keliones, 

po vardu 
KELIONEI PAAELPOS 
DRAUGIJA 

Travelers Aid 
3 d. Gruodžio,

BROOKLYN, N.
(Jkorporuota).

LIETUVIU

Lithuanian
Uždėta

(I*ąsa) 
SKYRIUS XVII.

Kuopų Pildomasai Komitetas.
1.Kuopų komitetas susideda iš 

sąnarių: l) kuopos pirmininkas, 2) 
pagelbininkas, 3) protokolų sekreto
rius, l) finansų sekretorius. 5) kasie- 
rius, 
gins, 8) maršalka.

*>) knygų prižiūrėtojas. 7) kny-

Thanksgiving dienoj 
Brooklyno klerikalai bent 
keliose vietose įtaisė savo 
prakalbas. Daugiausia ant 
tų prakalbų buvo moterėlių. 
Klerikalams padėjo ir gra- 
borius Liutkauskas su Sir
vydu. Ką juodu pasakojo— 
nesvarbu.

Williamsburge aukų ne
daug tesurinko. Jokio dva
sios pakilimo nebuvo, nes ir 
negalėjo būti — kur painio
jasi visokie Gabriai ir renka
mos aukos biurams, ten 
vargstančiai ir vaitojančiai 
JLietuvai nieko nekliūna.

Lankęsis ant prakalbų.

Priderystė Kuopos Pirmininko.
2. Kuopos pirmininkas turi žinoti 

L.K.P.D. konstituciją ir kuopos susi
rinkimus vesti pagal konstituciją ge
roje tvarkoje.

3. Kuopos pirmininkas turi atidary
ti susirinkimą ir iki pabaigai geroje 
tvarkoje vesti. Pirmininkas turi tiesą 
calbančiatn nariui atimti balsą, jeigu 
tas nereikalingai ką kalbėtų ir taipgi 
gali -sustabdyti nariui kalbą, jeigu jis 
be pasiprašymo balso pradėtų kalbėti 
arba ne tame klausime, arba jeigu vie
nas narys bandytų pradėt kalbėt tuo
met, kuomet jau kitas kalba ir nelauk
iu pabaigos, kolei pirmas pabaigs kai- 
bė.ti.

1. Pirmininkas turi tiesą vienai ar 
antrai pusei duoti savo pritarimą lai
ve ginčo ant susirinkimo, jeigu ant 
vinėiij išeitų lygus bal- ai abiejų pū
dų. Prie katros pu.->ė.~. pirmininkas 

• uos >avo balsą, tai toji pusė ima vir
šų. Pirmininkas turi tiesą uždėti ant 
.nario bausmę, kuris elgiasi priešingai 
L.K.P.D. įstatymams, ir turi kuopos 
pirmininkas daboti visus kuopos vei
kimus, kad viskas būtų teisingai at
likta, kaipo pildymas atsakančiai savo 
pareigos kitų kuopos komiteto narių, 
turi rūpintis, kad ligoniai neapgaudi
nėtų draugijos, kda ligonių lankyto
jai išdavinėtų ‘ikrus raportus. Jeigu 
kuopa bei nors vienas kuopos narj 
sužinotų apie ligonio neteisingą ligą, 
tai yra. jeigu ligonis vaikštinėja po 
gatves br: -u i krautuves dėlei kokių 
ten savo reikalų, arba ir kitur išeidi
nėtų—kitose apart gydytojo paženk
lintose valandose, tada kuopos pirmi
ninkas turi kuogreičiausta pasiųsti 
dr-jos special} gydytoją ir ištirti, kas 
per ilga ir ar tikrai ligonis serga.

5. Laike susirinkimo, jeigu iš komi
teto narių kuris nepribuvo ant susi
rinkimo, tad pirmininkas gali paimti 
vieną iš. narių ir pastayti į nepnbuvu- 
siu vietą.

4. Pirmininkas užtvirtina visas kvi
tas dėl išmokėjimo pinigų dėlei kuo
pos bėgančių reikalų: turi rūpintis, 
kad visos skolos užsilikusios, kuriomis 
būtų apsunkinta kuopa, teisingai būtų 
išmokėtos; jis turi užlaikyt savo glo
boje antspaudą (pečėtį) kuopos ir 
stengtis, kad kuo[H)s augtų.

L. Apšvietos Draugijos te
atras 2G d. lapkr. pavyko. 
Bus ir keli desėtkai dolerių 
Selno. Gaila, kad publikos 

uvo nedaugiausia.

Prelekcijos.
Šį nedėldienį, 29 d. lapkr., 

tautiškame name dr. F. Ma
tulaitis skaitė prelekciją ant

yra Nuteikiama per

DR. .1. C. BROWN
Visiems gerai žinomą daktarą-specijalistą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 

I /.DYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nedėliomis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis. . , .

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda didžiausią 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 UžSISENeJUSlAS IR NERVIŠKAS

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

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurion perdaug vh*Lm 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmis.

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

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kitidaktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėlis 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 
••alima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimus ligoniams 
DYKAI Nedėliomis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

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

OFI'TSO VALANDOS: NEDALIOMIS.
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piet.
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakavo.

perlu klevišiu, 8 basais

$1Q.«O

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

Toks pat Armonikas 
21 plieninių k Ispanų, 12 basų 

Vertes $25.00, tik už $M,2^

Su 12
Atiduodame tik už ..

Tų grnfnfonif gvarantuojame ant Ii) net j

su 21
Vertės $18.00. tik už

l K U 8 
did ilts 
LietuviSkų dtinų. vertės $45.00,

GRAFAFONAS

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

Lietuviški Rekordai su visokioms dainoms. Galima rašyti ir rusiškai
Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite k a ta Ii o go

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

PUIKI DOVANA
KNYGA S V EI KATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rol-

MUZIKAI l»KŲ INSTRUMENTU IR AUKSORkdCU 
DAIKTU KRAUTUVE.

Ir kur greit 
gini tu knyga

Association
1912 m.

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

8 
jo

“DAKTARAS" 
parodo, kaip 
nuo UgTl IlpHl 
saugoti.

ŠITOJ 
pamokina 
išsigydyti, 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokią li
gų apsusaugoti.

EUYGOJ “KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site.

ŠITA KNYGA (Iliustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėj^, tukliu* 
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsiseuėjuslomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrų rodą.

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampų už 
prisiuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimų ir adresuok teips 

the Philadelphia M. Clinic, 
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 ii 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pttnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

5.000 Katalogų Dykai. X“„ XXrt 
katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms d tinome. 
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE Aš gydau VARICOCELE be jokio nkauamo, ’ 

operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tini nas ir sukepiinas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgamai su- ( 

į stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy- < į 
varnas tikro vyriškumo greitai atgaunama. '

ACT A T’IT'TC Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba TnUijl Al 1110. tampymo, r; ... f
> bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina

kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėįusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.

' jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- J
JUil Ii.10. rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 1 

plaukų slinkimas arb i kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 3 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy- T 
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė- j

‘ ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuouytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesni© nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitėa išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
KI APTY1Q Įlenks Naujos ir senos, bjaurios ir įsisenėję,kaip 
OLrli 1 Uu LIuUJ. tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skau luitai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniu >80 išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.

MI C*TI ID A tSsrydav pa« tuo., kuriuo, daktarai jau buvo atsiaakę Mjrydytt Gy- 
k? « i\ivi VJiyr'Į dauba jokiu operacijų, ekau.tnu ir neatitraukiame nuo b salo. 
Tuojaus duodame Palengvinimą Aft neapsiimu t igydytl tu. kuriu nogaHma. Mano gydy
mo -°uduB chroniškų ligų yra vienux ič gerrausiu. ka užtikrinama jog visada atneta geraa, . 
pas®kmee. Gydau Auau, Gaivos, širdie.’ Gerkite, Plaučiu. Krntinte. Pečiu. Kepenų. Pūva. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinlmo.1 organu, Smegenų, Nervu, Kaulo. Sąnariu Ir vteaa kitas ligas. 
Aš netikiu | gydymą laiškais, todftl neklauskite manos patarimu. Kurie gyvenate toliaos 
atvažiuokite paa mane ant vienos d Ienos, o M jum. tikrą tekybe pasakysiu, ar‘gal i u lAgydyt.

DU RVDNI7 208 W- 42nd St- arti BroadwayUit. DlIkllE, NEW YORK CITY, N. Y.

Mano gydymas prašalina visus , 
žiną užkaiti nūs, sustabdo viso- ’ %

Priderystė Vice-Pirmininko.
1. Vice-pirmininkaH turi būti visa

dos pagelboje pirmininkui; neatėjus 
pirmininkui ant susirinkimo, kaipo ir 
laike išėjimų, turi tvarką užlaikyti 
pagal įstatymų draugijos. Taipogi 
vice-pirmininkas, ap’aikęs žinią nuo 
kuopos protokolų sekretoriaus, kad 
reikalingas yra dėl atlankymo ligonio, 
tuojaus turi aną atlankyti ir pasirašy
ti ant blankos, katra randasi pas kiek
vieną ligonį šios draugijos.

Priderystė Protokolų Sekretoriaus.
1. Protokolų sekretorius turi tvar

koje vesti protokolų knygas ir kurios 
yra jam priduotos. Laike susirinkimų 
turi perskaityti protokolą ir visus nu
tarimus, kokie buvo nutarti ant perei
to susirinkimo ir per visus priimti.

2. Protokolų sekretorius turi užra
šyti visus kuopos nutarimus, koki bū
rą priimti per visus ir užrašyti į kny
gas protokolų, taipogi visas pinigų į- 
plaukas ir išplaukas užrašyti į knygą 
protokolų tvarkiai ir ant antro mėne
sinio susirinkimo aiškiai perskaityti.

3. Laike perstatymo naujų kandi
datų, kurie lieka priimtais, turi užra
šyti jų vardus ir priimti pinigus po 
$1.00 įstojimo arba pagal nurodytą j- 
stojimo lentą, skyrių VI, paragrafą 2. 
Užbaigus susirinkimą, vardus ir pini
gus perduoti finansų sekretoriui.

3. Kas trįs mėnesiai turi nutraukt1’ 
visą kuopos stovi | protokolų knygą ir 
išduoti pilną raportą, kiek pribuvo

naujų narių per pastaruosius tris mė
nesius, kiek pasidarė įplaukų ir kiek 
išplaukų, ir tikrą narių skaitlių, ir tą 
viską pasiųsti centro sekretoriui.

4. Skaitant protokolą ant mėnesinio 
susirinkimo iš pereito mėnesio susi
rinkimo, turi būt perskaityta naujai į- 
stojusių narių vardai sykiu su proto
kolu.

5. Protokolų sekretorius, gavęs nuo 
ligonio raštišką užsimaldavima, tuo
jaus siunčia lankytojus; lankytojus 
turi siųsti iš eiles arba taikinti pa
siųsti tuos lankytojus, kurie arčiau li
gonio gyvena. Jeigu pasitaiko du ar 
trįs ligoniai, o netolimai vienas nuo 
antro, tad galima tuo pa,iu kartu ir 
tam pačiam lankytojui atlankyti 1, 2 
ar 3 ligonius.

6. Taipgi protokolų sekretorius 
duoda žinią vice-pirmininkui apie li
gonius.

7. Protokolų sekretorius, gavęs už- 
simaldavimą nuo ligonio, tuojaus pa
siunčia ligonių blanką (sick certifica
te), ant kurios turalinyk ETAOINA 
te), ant kurios turi lankytojai pasira
šyti, jeigu yra ir daktaras prie ligo
nio, tad ir tas turi pasirašyti. Lan
kytojai turi ligonius atlankyti ma
žiausiai du kartu ant savaitės.

8. Protokolų sekretorius, gavęs laiš
kus kuopos vardu, turi visuomet už
klaust susirinkusiųjų narių ant susi
rinkimo, ar skaityt tokį ir tokį ’aiškų, 
ar ne. Jeigu bus reikalaujama per
skaityt, tad gali skaityt.

9. Sekretorius,* priimdamas naujų 
narių įstojimo blanką, turi tėmyti me
tus amžiaus. Jeigu kandidatas išrū
dytų daug senesniu, negu jis pasiduo
tų, tad turi klausti viso susirinkimo, 
ar jis turi būti priimtas, ar ne.

10. Visos kuopos išmokėjimo kvi
tas turi išduoti ir užrašyti kvitos nu
merį ir pinigų sumą ir ant sekančio 
mėnesinio susirinkimo perskaityt su 
protokolu.

(Toliaus bus).

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BABANKA

JONO KOYAKSO•
Priima pinigus taupinimui ant 4% matams nuo šimto. Dabar jau vėl siun
čia pinigus į Rusiją,Lenkiją ir Lietuvą su pilnu užtikrinimu, kad pinigai ne
prapuls. Ranka randasi po priežiūra valdžios steito New York, užtat jūs pi
nigai pilnai gvarantuoti per valdžią. R gentinėj kanceliarijoj prie bankos pa
daromi ir užtvirtinami visoki dokumentai, kaip tai: doviernastys, kontraktai, 
aktai pirkimo ir pardavimo ir kitoki. Taipogi agentūra apsergėjimui (In
surance) gyvasties ir nuo ugnies. Visokios rodos—patarimai dykai. KAL
BAM LIETUVIŠKAI.

Dabar galima važiuot į Rusiją.
Laivas “Dvinsk” išeis apie 5-tą dieną Gruodžio (December). šitas 

laivas bus paskutinis šią žiemą, užtat kas nori važiuot, lai atsiunčia $5.00 
depozito dėl užtikrinimo vietos ant laivo. Visiems pasažieriams parūpinu 
pasportus, pasitinku ant dypo ir palydžiu ant laivo.

Kreipkitės šiuo adresu:
JOI-1IN KOVACS

GRAND STREET ITLIJA: 155 CLINTON AVE.
BROOKLYN, N. Y. MASPETH, L. L N. Y.

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.

3f>

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

J. H. Alikonis, 
218—220 E. 5th St., Des Moines, Iowa 

(91—9.8)
Netrotikite vilties! Jeigu plikas it 

plaukai slenka; tūkstančiai jau liko* 
išgydytais. Gydymas DYKAI!

Adresuokite:
Dr. Brundza Co.. Sta. W., BFlyn, N. Y.

SALIUNAS ANT PARDAVIMO.
Ant gero kampo, tarp lietuvių ir 

lenkų, netoli visokių fabrikų.
Kožną metą 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—92)

“Laisvės” advokates
Morris HILLQU1TH |

30 Church St.
New York City.

Ofisas atytiaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

■ ANT RANDOS.
Išsirandavoja geras kambarys dėl 

dviejų vyrų. Norintieji gero kamba
rio atsišauki* pas

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

Parsiduoda spaustuvė.
Parduodu spaustuvę su 

visais įrankiais. Atsišaukit 
I tuojau.

St. Vaitkevich,
127 Hudson Ave., 

Brooklyn, N. Y.
(90—93)

ATSIŠAUKIMAS I VISUS SERGANČIUS
PROF. DR. OWEN, garsingas specijaJistas 
šaukia visus, kurie neaplaikė pagelbos iš ki
tų daktarų, taipogi ir tų, kurie jau neturi 
viltį išsigydyt, atsišaukit pas Jį, klausiant 
rodos ir pagelbos.
PROF. DR. OWEN per 34 metus buvo di
džiausiuose ligonbuČiuose 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.

Rašykite lietuviškai ant Šio antrašo:PROF. OWEN
Prof. OWEN. M. D., 221 E. 17th St. Dept. 26

NUW VORK, IN. Y.
0FFI80 VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vai. vakaro. 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 8 vai. vakaro. MedėUomis 
nuo 10 ik« 1 nietu. • ***

Nusipirk šias knygas:
GYVENIMO BANGA. Puikiai aprašo kovą tarp darbininkų ir kapltalla- 

tų, streikus, muštynes Ir Lt., 48 puslapiai Kaina
PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogu, komediją 

“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa
ranki įsidėti į kišenių. 44 puslapiai. Kaina »Se.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikus skaitymai apie revoliuciją Lie
tuvoje. Paveikslai parodo, kaip revoliucijonierial išvagia kali
nius. 48 puslapiai. Kaina 1*e.

&a» nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymą* 
o kaštuos tik centui.

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
Waterbury, Conn52 Green Street
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