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LIETUVIAI SOCI
JALISTAI RUO
ŠIASI PRIE SU- I

VAŽIAVIMO.
Philadelphijos suvažiavimas 

atlos svarbią rolę.
Nekurios Lietuvių Soči j a- 

listų Sąjungos kuopos jau iš
rinko delegatus į būsiantį 
suvažiavimą, kuris prasidės 
26 d. gruodžio Philadelphia, 
Pa. Šią savaitę daugelis kuo
pų dar išrinks delegatus. Vi
si ruošias prie svarbaus dar-

Lietuvių Socijalistų Są
junga mūsų išeivijos gyveni
me pradeda lošti vis žymes
nę rolę. Ypač socijalistų į- 
tekmė smarkiai pakilo nuo 
Antrojo Visuotinojo Seimo. 
Sykiu su organizuotais soci- 
jalistais eina minios pritarė- 
jų-simpatikų. Pažymėtinas 
ir ūgis socijalistų spaudos.

Socijalistai veikia ne vien 
savo partyviškose kuopose, 
bet kliubuose, pašelpinėse 
Draugijose, S. L. A., T. M. D. 
ir taip toliaus. Tas visas dar
bas reikalauja didesnės sis
temos, geresnio reguliavimo, 
pilnesnio vidurinio susitvar
kymo. Socijalistų visuome
nės priešai — klerikalai su 
nacijonalistais — jau vėl pa
duoda vieni kitiems rankas 

“ ir tuo žvilgsniu padaro soci
jalistų rolę dar svarbesne.

Susivienyjimas su Ameri
kos Socijalistų Partija, for- 
mališkai įvykęs, reikalauja 
dar išrišimo daugelio prak
tiškų dalykų. Vis opesniu 
virstantis šios šalies gyveni
mas vis sunkesniu besida
rantis darbininkų padėjimas 
—reikalauja, kad mūsų Są
junga pilnai suprastų savo 
sunkų uždavinį.

Tuo tikslu reikia, kad žy
miausi Sąjungos draugai,ku
rie geriausia galėtų išreikšti 
savo kuopos bendrų nuomo
nes,bū tina i atvyktų suvažia
vimam Kas nesupras šios 
valandos svarbumo, gali 
daug ko nustoti.

Tegul nepasiliks nei viena 
kuopa, kuri neišrinktų atsto
vų suvažiaviman ir juo dau
giau, juo geriau. Toliaus 
nuo Phila. besi randančios 
kuopos, jeigu pačios vienos 
savo lėšomis neįstengtų at
siust delegato, tegul siunčia 
Išvien susidėjusios.

Illinoiso, Pittsburgo apy
gardų, Michigano ir Ohio 
draugai turėtų parodyt di- 
džiausį uolumą, prisiųsda- 
mi daugiau delegatų, negu 
ligišiol į Sąjungos suvažia
vimus prisiųsdavo. Ypatiš- 
ki nesutarimai turi būt mesti 
į šalį. Ateina momentas, ka- 
ka reikia stovėti ant augštu- 
mos, kokios reikalauja va
landos svarbumas.

Reikia tikėtis, kad Massa
chusetts, Maino ir New 
Hampshire draugai taip-pat 
turės būsiančiame suvažia
vime žymią reprezentacija.

Taigi, draugai ir draugės, 
j darbą!
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VOKIEČIŲ APSIGYNIMO LINIJA TARPE DARKIEMIO IR GUMBINES
BAISIAUSIAS MŪŠYS.

TIES LODZIUM.
5 d. gruodžio.—Petrogra

do dienraštis “Birževija 
Viedomosti” skelbia, jog 
musys ties Lodzium pasibai
gė dėl rusų pasekmingai. 
Daugybė vokiečių belaisvių, 
kanuolių ir amunicijos tapo 
atgabenta į Lodzių.

Tas pats laikraštis rašo, 
kad bizniai ir bankai vėl pra
dėję veikti Lodziuj norma- 
liškai.

Visi laikraščiai sutinka, 
kad mūšiai ties Lodzium tar
pe 20 dienos lapkričio ir 3 d. 
gruodžio buvo baisiausi mū
šiai šioje karėje. Žuvusių 
ir vienoj ir kitoj pusėj di
džiausia galybė.

Vienok apie tikrą laimėji
mą ties Lodzium nei iš rusų 
nei iš vokiečių pusės nėra jo
kio oficijališko pranešimo.

Vokiečių štabas praneša, 
kad Lenkijoj jų dalykai eina 
normališkai ir jog nieko 
svarbaus neatsitiko. -%

Vokiečių tikslas šiuomi 
laiku užimti Varšavos-Lo- 
dziaus gelžkelį į Varšavą.

Vienoje vietoje, tarpe Tu- 
szyn ir Brzezyny, vokiečiai 
buvo apsiausti rusais ir pa-

Lodzium,nuo kurio daug kas 
prigulės.

Vokietijos parlamento soči- j 
jalistų frakcija eina sa- < 

va is keliais.
Berlynas, 5 d. gruodžio.— 

Vokietijos socijaldemokratų 
frakcija reichstage vėl bal
savo už naujus kariškus kre
ditus. Tiktai drg. K. Lieb
knecht buvo vienintelis at
stovas, kuris balsavo prieš.

Iš tos priežasties reichsta
go socijalistų frakcija išlei
do viešą pranešimą, kuriame 
pasmerkia draugo K. Lieb- 
knechto pasipriešinimą iri 
sako, jog jo pasielgimas bus 
ištirtas.

Argi Liebknecht būtų bu
vęs vienui vienas, kuris pasi
priešintų karės kreditams?

“New Yorker Volkszei- 
tung” tvirtina, kad tokių 
draugų buvo daug daugiau, 
bet jie, klausydami, didžiu
mos nutarimo, balsavo su di- 
džiuina,jJtik vienas * K. Lieb
knecht nepripažino discipli
nos.

Iš daugelio miestų Vokie
tijos—Hamburgo, Bremeno, 
Leipzigo, Berlyno ir 1.1, atei
na žinių, kad partijoje auga

tvirtoves. Vokiečiai rengia
si ginti savo tvirtovę.

Iškirsta daugybė girių, 
kad francūzai negalėtų slap- 
styties.

puolė tarpe kryžiavos ug- neužsiganėdini mas reichsta- 
nies. Jie prasimušė durtu- go frakcijos daugumos soci- 
vais, bet nuostoliai jų buvo jalistų veikimu.
didžiausi. Iš nekuriu pulkų
beliko tik po šimtą kareivių.
Toje vietoje mūšys tęsėsi 36 
valandas.

Rusai sako, kad vokiečiai 
susilaukė naujos pagelbos, 
kuri jiems buvo labai reika-

MūšIAI TIES KRAKOVU.
Sulyg pranešimų iš Petro

grado, rusai jau randasi tik 
8 mylių atstume nuo Krako- 
vo. Vienok, tuose pačiuose 
pranešimuose sakoma, kad 
vokiečiai ir austrai sulaikė 
rusus savo tankiomis atako
mis iš apkasų.

Rusai nori apsiausti Kra- 
kovą iš visų pusių ir, paėmę 
tą tvirtovę, nori eiti ant 
Viennos.

Daugybė lenkų iš Galicijos 
bėga Vengrijon. Rusų ka- 
riumenės esama jau ir Ven
grijoj.

Abelnai, rusų padėjimas 
vakarinėje Galicijoje gana 
geras. Austrai tik tarpais 
sulaiko jų ėjimą pirmyn.

Rusija neteko 33,000 aficie
rių.

Aficierius šioje karėje kul
kos skina, kaip muses. Su
lyg oficijališko pranešimo, 
tūpusio rusų laikrašty “Rus- 

1 ki Invalid”, rusų armija nu
stojo 33,000 aficierių. Tokis 
aficierių skaičius tapo už
mušta, suimta nelaisvėn ir 
sužeista.

Przemyslas.
Austrijos tvirtovė Prze

myslas dar laikosi, 
kaip tvirtina to miesto arci- 
vyskūpas, keliaujantis į Ry
mą, tvirtovė vargiai išgalės 
ilgai užsilaikyti.

nors

Anglija siunčią vis dangau 
kareivių.

Londonas, 5 d. gruodžio.— 
Pranešama, kad 400,000 nau
jų Anglijos kareivių pribuvo 
Francijon bėgyje paskutinio 
mėnesio.

Rašytojas Well tvirtina, 
kad ligi pavasario Anglija

Rusų laikraščiai praneša, | turės dar 1,51)0,000 naujų ka

1HYR0M T.HERRICK‘
2. KO BERT BACON

Ir Abisinija.
Baisiausia karė išjudino 

visą pasaulį. Net tolymoji 
juodųjų krikščionių šalis 
Abisinija, apie kurią, papra
stai, nieko negirdėt — ir toji 
sujudo.

Reikalauja socijalistui No- į Ryman pribuvo naujas vo-
V k. • V . . « « •helio dovanos.

Norvegijos socijalistai 
siūlo, kau siais metais Nobe
lio dovaną už taikos agitaci
ją gautų Švedijos socijalistų 
vadas—B ranting.

kiečių ambasadorius von 
Buelov, kuriam pavesta įgy
ti Italijos prielankumas dėl 
Vokietijos.

Anglija prisispyrusi rei-i Audros Europoje, 
kalavo, kad Abisinija duotų i. Christiania (Norvegija), 
kareivių, kad turkus Egipte 'Siaurės Europoje siaučia 
apveikus, bet Abisini ja atsi- smarkiausios audros. 
sakė tai padaryti.

Serbams nesiseka.
Nuvargintoji Serbija jau

' Po 
keturių mėnesių apgulimo 
austrai užėmė Serbijos sos
tą miestį Belgradą. Pirmas 
dalykas—jie užėmė gelžkelio 
liniją, kuri veda Turkijon.

Užėmimas to gelžkelio 
jiems labai svarbu, kadangi 
tuomet įvyktų tiesioginis su
sinėsimas su Turkija ir, e-

Vogezų kalnuose (Alzase) 
■siautė didžiausios pūgos. 
Prancūzams reikėjo kovoti, 
isiklampinus sniegam

Portugalijos kabinetas 
gnavo.

Mūšiai netoli Šveicarijon 
pasienio.

Iš Berne, Šveicarija, pra
neša: po ilgos pertraukos 
čia išnaujo prasidėjo mūšiai 
tarpe francūzų ir vokiečių. 
Francijos kariumenė laiko 
daug gerų pozicijų vokiečių 
teritorijoj. Bazely girdėtis 
kanuolių šaudymas.

Didžiausi mūšiai siaučia
rezi- ties Altkirch ir Dammer- 

kirek.
Sako, jog visas Portugali-1 ------------- *

jos ministerių kabinetas re- Francijos atstovai kariauja, 
zignavo. j Iš 897 atstovų Francijos

-- parlamente karėje randasi 
Francijos valdžia Paryžiun. 200 atstovų. Valdžia dabar 

Francijos parlamentas su- rūpinasi, kaip tuos atstovus 
sirinks Paryžiuj 10 d. gruo-' sušaukus, kad jie, galėtų da- 
džio ir Francijos ministerija j lyvauti extra _ šaukiamojo

sant reikalui, galima būtų, persikels iš Bordo į Paryžių.1 parlamento posėdžiuose, 
siųsti ten kareivių. —_ • ' . - ,--------

Išviso serbai nustojo 100,- 
000 kareivių. Trečdalis Ser
bijos kariumenės negali 
veikti.

1,100 ligonbučių.
Berlynas. — Berlynas — 

tai kariškų ligonbučių mies
tas. Išviso Berlyne 
1,100 ligonbučių. 
riuose iš tų ligonbučių 
dasi net iki 600 lovų. €

y a 
Neku- 

r au

Anglija ima nagan airius.
Anglija labai susirūpinusi 

tuomi, jog daugelis airių ro
do aiškų pritarimą Vokieti
jai.

Dubline liovėsi ėjęs airių 
laikraštis “Sinn Fein”, ku
riam prigrasinta teismu už 
kurstančius straipsnius.

Amerikos ambasadorius 
Francijoj Myron Herrick 
(1) ir buvęs ambasadorius 
Robert Bacon (2) užsipelnė 
didelę francūzų simpatiją.

Kuomet vokiečiai artinosi

ei jos valdžia bei kitų šalių 
ambasadoriai bėgo iš Pary
žiaus į Bordeaux—tai M.He- 
rrick likosi ant vietos ir gel
bėjo tiems, kurie reikalavo 
pagelbos.

Mokestis nuo pelno Rusijoj.
Petrograde atsibuvo susi- 

' rinkimas Rusijos biznio 
žmonių ir dauguma jų suti
ko, kad Rusijoj laikinai būtų 
įvesta mokestis nuo pelno". 
Valdžia turinti nedatekliaus 
ižde, kuomet apsistojo įei- 
gos iš degtinės pardavinėji
mo.

Grafas Vitte buvo priešin
gas įvedimui mokesčių nuo

Tai kam geri laikai Ameri
koje! i

Lowell, Mass.—The Uni
ted States Cartridge Comp, 
gavo užsakymą ant 20,000,- 
000 patronų. Iš kur j išgavo 
tą užsakymą—tikros žinios 
nėra, bet menama, kad. iŠ 
Anglijos. Kompanijos dirb
tuvėje dirbama dieną ir nak
tį. Patronus išpradžios rei
kia siųst į Montreal. Pri
imant darbininkus, daroma 
aštri egzaminacija. Bijo
masi, kad neįeitų šnipai.

New Haven, Conn.— Iš

Kariški orlaivininkai.
Berlynas, 6 d. gruodžio.— 

Vokiečių armijos headquar
ters praneša, jog francūzų 
aviatoriai metė bombas apie- 
linkėse Freiburgo ir Breis- prįežasties vis naujų kontę 

. (n .. raktu, kuriuos padarė nuo
Breisgan randasi 40 mylių pradžios Winchester

raktų, kuriuos padarė nuo
atstume nuo Strasburgo.

i------* ;-------- o . ***" ****
nėta kompanija stato ketu- 
ris naujus namus, specialiai

T

Kunigų protestas.
172 vokiečių 

padavė protestą reichstagui1 
už tai, kad jiems užginta jca*j 
stoti kariškon tarnystėm

Reichstago
Kaempf praneša, kad apie1 
2,000,000,000 liuosanorių už
siregistravo kariumenėn, 
bet, kol kas, iš tos žmonių 
daugybės paimta • tik labai 
mažas skaitlius.

į kunigužiar rengjamus gaminimui am- 
'......... municijos. Pagaminti daly-

I „i pristatoma išpradžių 
; New Yorkan, o iš ten ner- 

prezidentas siunčiama kariaujančioms 
nacijoms.

.4&

Daug kareivių žudosi.
Iš Amsterdamo praneša, 

jog vokiečių kariu menėj vis 
didesnis kareivių skaičius 
žudosi.

Keli šimtai vokiečių mat
rosų tapo sušaudyta sulyg 
nuosprendžio karės teismo 
už neklausymą savo virši
ninkų. Mat, jie buvo jūrei
viai,o jiems liepė kariaut ant 
sausžemio.

Comp. gavo didžiausius už
sakymus pagaminti šaudyk
lių ir automatiškų revolve
rių. Užsakymai" gauta iš 
Anglijos valdžios per tarpi- 
ninkystę Kanados. Paga
minti tavorai siunčiama per 
Kanadą.

New London, Conn.—Vie
na iš vietinių kompanijų ga
vo užsakymą pagaminti tū
las dalis povandeninių laivų. 
Darbininkai dirba dieną ir 
naktį.

>
Francūzai turi nesmagumų 

Moroko.
Kaip žinoma, francūzai 

kapitalistai jau baigia užim
ti Afrikos šalį—Moroko, kur 
gyvena maurai.

Maurai jau seniai kariau
ja su francūzais, bet dabar 
jų atakos pasidarė daug 
stipresnės. Maurai atakavo 
francūzų garnizoną Blanco. 
Pietų Moroko prieš francū- 
zus sukilo visa eilė menkes
nių tautelių.

Matomai, jog prasideda 
labai svarbus nacionališkas

f

Maeterlinkui uždraudė kal
bėt

Milano (Italijoj) policija 
uždraudė kalbėt garsiam 
belgų rasėj ui M. Maeterlin
kui apie Belgijos dalykus. 
Prakalba buvo norėta pasa
kyt naudai Belgijos šelpimo 
Fondo.

Policija, sakosi, uždraudu
si kalbėt todėl, kad nekiltų 
kariškos demonstracijos.

į
$

reiviu.£kad iš Austro-Vengrijos ka
reivių narsiausia kovoja 
vengrai. Daugelis vengrų 
pulkų galutinai sunaikifita.

Austrijos generališkas šta
bas išleido tik menką prane
šimą apie mūšius. Girdi, 
viskas ramu ir nieko svar
baus neįvyko. Panašus pra
nešimas parodo, kad jiems 
sekasi nekaip ir jog jie netu
ri kuom pasigirt.

86 vokiečių aviatoriai už
mušta. .

Paryžius, 4 d.'gruodžio.—
“Echo de Paris” rašo, kad 
karės laiku užmušama ma
žiau aviatorių, negu taikosjudėjimas Afrikoje—išpra-

Graikija nori kariauti.
Graikija kaip per plauką 

randasi nuo karės. Vis tan
kiau ateina žinios, kad ji ma
no įsikišt karėn.

Iš Athenų ateina gandas, 
kad Mažojoj Azijoj turkai 
vėl pradėjo persekiot grai
kus. Aivoli mieste turkai 
areštavo graikų vyskupą ir 
dar 16 žymių lyderių.

lini-

džiu Egiptas, paskui Tripoli, 
dabar Moroko.Visuomeniškas sveikatos 

draugijos suvažiavimas.
Jacksonville, Fla.—Visuo

meniškos sveikatos Draugi
jos suvažiavime labai daug 
šnekėta apie tai, kaip išven
gus vis smarkiau besiplati
nančių ligų. Pripažinta, jog 
miestai turi kontroliuoti pie
no pristatymą, kadangi prie 
dabartinės pieno pristatymo 
sistemos—vis labiau platina
si džiova, tifus, difteria ir t 
t (nuo ligotų karvių)

Prūsų Lietuvoj.
Vokiečių apsigynimo 

ja Prūsų Lietuvoj tęsiasi pa
gal upę Angerap, nuo Gum
binės iki Darkiemio, o iš ten 
net iki Mozūrijos ežerų.

Didelių mūšių, tuo tarpu, 
toj vietoj nėra. Abidvi pu
sės laukia, kuo pasibaigs 

^milžiniškas susirėmimąs ties

laiku.
Mat, karės laiku pavelyda

ma lekioti tik labiau patyru- 
siems lakūnams.

Ligišiol, nuo karės pra
džios, žuvo 86 vokiečių avia
toriai.

Francūzams sekasi Alzase.
Paryžius, 5 d. gruodžio.— 

Iš Šveicarijos praneša, kad 
Franci j os. kariumenei gana 
gerai sekasi Alzase. Pran
cūzai jau randasi labai arti 
Strassburgo — didžiausios J gipte.

Kanadiečiai Egipte.
Iš Athenų (Graikijoj) pra

nešama, jog 34,000 Kanados 
laisvanorių jau pribuvo E- 
giptan, kad kariauti prieš 
turkus.'

Taip-pat atėjo žinia, jog 
Anglija prašo Portugalijos 
valdžios, kad šioji duotų jai 
kareivių apveikti turkus E-

Arras pavirto griuvėsiais.
Šiaurinės Francijos mies

tas Arras pavirto griuvė
siais. Aplink tą miestą tę
siasi nepasibaigianti mūšiai.

Generolas De-Vet suimtas.
Afrikos sukilėlių vadas 

De Vet suimtas nelaisvėn 
anglais.

Sako, karė ilgai tęsis.
Berlyne tiktai ką uždary

tas vienas laikraštis, kuris 
pranešė apie slaptą reichsta
go komisijos posėdį.

Pranešimas buvo tokisjog 
karė ilgai užsitęs ir jog vo
kiečių tauta turi skūpiai gy
venti.

Ir vėl kalba apie Italiją.
Paryžiuje gauta žinia, kad 

Italija užbaigs savo neutra- 
lišką politiką 16 d. gruodžio 
ir tuomet prisidės prie ka
rės.

VOKIEČIAI UžėMe 
LODZIŲ.

Panedėlis, 7 d. gruodžio.
— Oficiališkai pranešama, 
kad vokiečių kariumenė už
ėmė antrą po Varšavai di- 
džiausį lenkų miestą — Lo
dzių.

Lodziaus įgijimas — yra 
raktas vokiečių rankose prie 
Varsa vos. Vokiečiai dabar 

, kontroliuos svarbiausius 
Lenkijos gelžkelius,

Iš Berlyno praneša, kad 
rusai sumušti ties Pržemys- 
lu.

Ties Krakovu rusams se
kasi. Jie jau veik apsiautė 
miestą.
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
mene nenori

tautininkų

Tuose miestuose, kur dar no, ką jisai turi daryt. Iš 
nėra Lietuvos Šelpimo Fon-' bepartyvio biznieriaus T. 
<lo vietinio komiteto, pirmei-j Paukštį paversta partyviš- 
viški veikėjai kuogreičiausia1 ku agentu ir jisai negali pa
turi įkurti tokį komitetą.

gaus tiktai ne iš caro malo
nes.

dėkavot J. Šliupo partijai, 
kad jo beparty visko ji repu-

Tuose miestuose, kur kle- tacija dingo, kaip tas kam- 
rikalai ar jų pusbroliai naci
onalistai paėmė viršų, pir
meiviški žmonės turi įkurt 
savo komitetą, nors jų būtų 
tame-mieste ir mažuma.

.Nei per nago juodymą ne- 
apsileiskit juodąjai spėkai ’.

dir-Ant mūsų “poezijos 
vos niekuomet nėra bedar
bės . Nors jau seniai praėjo 
pavasaris ir vasara ir, užė
jus žiemai, rodosi, turėtų 
prasidėt bedarbės, vienok 
dar šiomis dienomis “Lais
vė” sugrąžino pluoštus eilių 
bent tuzinui dainininku...

paras.
Šiandien T. Paukštis yra 

žaislas rankose pp. Širvydų 
ir Comp. Teeinie sau savo 

I keliu. Pinigai, kurie ant jo 
rankų suplaukė L. š. F., tu
rėtų būt perduoti beparty- 
viškam kasteriu i K. Šidlaus
kui, o jisai tegul renka dabar 
tuos pinigus, kuriuos paau
kaus jo partyviški pritarė
jai ir vadinamo “autonomi
jos” iždo šalininkai.

Dabar bent viskas bus aiš
ku. Generališkas persisky
rimas įvyko. Vienoj pusėj— 
dauguma Amerikos lietuvių 

į visuomenės. Antroj pusėj— 
i ir vadinami auto-

šlfcK TIEK APIE 
“SAUSUMĄ”.

Laike paskutinių rinkimų 
Washington© valstija tapo 
“sausa”. Didžiausias tos 
valstijos miestas Seattle — 
bus didžiausiu miestu tarpe 
“sausųjų” Amerikos miestų.

Sekanti Amerikos did
miesčiai yra sausi:

Seattle — turi 237,194 gy-

Sei- 
ge- 

riau už viską visuomenės o- 
piniją link įvairių mūsų pub
likos sriovių ir dabar jau

Lietuvių Visuotinas 
mas Brobklyne parode

Mums privalu rūpinties klerikalai 
mūsų literatui a, giliau pas- nomistai. 
tudijuoti jos istoriją ir da- Gaila, 
Kartinį stovį. Kl. Jurgelio-. anksčiau neliepė išstot p. T.- 
nis, iš Chicagos, padarė pra- Paukščiui iš L. š. F. Jie lai
džią. Jisai kviečia kuopon kė tą žmogų per ištisu du 
mūsų literatūros mylėtojus mėnesiu nei pakartą nei pa

kad tautininkai

linuku ii vv 1 J VUJ I H IV U < V Į f CV

ir ragina juos sutverti speci-1 leistą. Menki strategai iš 
rali seminariumą. i mūsų tautininku, jeigu jie

Kas iš ebieagiškių tam taip klaidinėja ir svyrinėja, 
pritaria, kreipkitės šiuo ad-|Turbūt, sąžinė nerami! 
resu, K. Jurgelionis, 33271 
Lowe Ave., Chicago, Ill. KAIP IšTIKRŲJŲ YRA

“LABDARYBE”.
Laike Harvardo ir Prince-; 

tono studentų “footbale” i 
žaislų surinkta nukentėju
sioms nuo karės $3,700.

Koks duosnumas! — sušu
ko Philadelphijos “Evening 
Ledger”. Bet palaukite! Tų 
žaislų atėjo* žiūrėti trisde
šimts tūkstančių ypatų. Už 
vienus tik tikietus jie užmo
kėjo suvirs 60,000 dolerių. 
Nukentėjusiems gi nuo ka
rės sumetė tik $3,700 — nuo 
vpatos išpuola 13 centų. O

K UOS AUTO- 
: NOMIJA.

Blogiausias dalykas politi
koje — tai aklas įtikėjimas 
keno nors pažadėjimams. 
Politikoje visuomet reikia 
geros dozos sveiko kriticiz
mo.

Kuomet mūsų tautininkai 
išgirdo, kad Lenkijai paža
dėta autonomija, jie vienu 
balsu subliovė, kai}) tie sek
minių veršeliai: “a matai, 
dėdė davė lenkams baronką! 
Rūpinkimės, kad ir mums 
duotų”. Mūsų tautininkams 
nei į galvą neatėjo pamislvt, 
jog nuo pažadėjimo iki ište
sėjimo dar devynios varsnos.

Kaip ištikimųjų yra dalykai 
su Lenkijos autonomija, pa
sakoja korespondentas italų 
dienraščio “Secolo”, kuris il
gą laiką buvo Varšuvoje, 

•dan apsireiškiančių “gerų i štai ką tam korespondentui 
‘aikų!”. ■ papasakojo vienas įtekmin-

Vyriausias leitmotyvas vi-i gas ir rimtas lenkas.
su prakalbų buvo tokis: ša-l “Ką tamsta šneki? Patsai 
lis atsipeikėjo “nuo krizio! caras nieko* nežadėjo! Jo- 
Greitai upės tekės pienu, o'kio manifesto paties caro 
krantai bus kisieliniai. | vardu nėra... Nekurie laik- 

Tai buvo ne daugiau, kaip! raščiai supainiojo vardą vy- 
oficiališkas melas. r' 
ties New Yorko 1 
biznieriai šaukia, kad dali.j 
niekuomet nebuvo taip pras-|da.
tų laikų, kaip dabar. Dau- ‘ 
.gybė krautuvių klerkų atlei
džiama iš vietos.

Sistematįškas bankų ban- 
krūtyjimas, stoka pramoni
nės iniciatyvos—tai vis žen
klai, kad biznio srytyje nėra 
jokio pastovumo ir užsitikė- 
jimo.

(Calliers).

BIZNIERIŲ VAKARIENE.
New Yorko biznierių 

draugija iškėlė Astoro hote- 
!y puikią vakarienę, kurioje 
dalyvavo daug šimtų įtek
mingų biznierių.

Tai buvo vakarienė var-

Denver — 213,381 gyv.
Portland, Ore., 207,214 g. 
Atlanta, Ga., 154,839 gyv. 
Spokane, Wash., 104,402 g.
Amerikos socijologai žada 

tyrinėti, kaip atsilieps ant 
Seattle’io “apsisausinimas”. 
Ligšiol Seattle kilo. Alaskos 
turčiai mėgdavo praleisti 
Seattle’y žiemą ir palikdavo 
miestui daugybes pinigų. 
Seattle’y buvo 315 saliunų, 
kurie už “licenses” sumokė
davo į metus — $315,000. 
Taip-pat užsilaikė 4 bravo
rai, kurie dabar išsikėlę Cali- 
fornijon. Tas viskas turės 
užsidaryti iki 1916 metu.

Blaivybės priešai prana
šauja, kad dabar Seattle nu- 

I puls. Jie sako, kad toks did
miestis be alkoholio negalės 
užsilaikyti. Blaivybes drau- 

igai tvirtina, kad Seattle da
bar pakils . Jie nurodo į pa
vyzdį gretymo miesto Bell- 

(ington, turinčio 40,000 gy
ventojų ir tapusio “sausu”.
Miestas smarkiai pakilo. 
Rankose daugiau pinigų, la
bai smarkiai statoma namai, 
nusidėjimai sumažėjo ir tt.

Žiūrėsime — kaip bus su 
Seatte’iu — pakils jis ar nu

To pa-Iriausio karvedžio Mikalo- 
vidutiniai; jaus Mikolajevicio su Mika

lojum II. Todėl ir įvyko klai- 
Nekurie užrubežiniai 

laikraščiai pagarsino apie 
“caro manifestą”, bet jie bu
vo Lenkijoj konfiskuoti. Di-

T. PAUKŠTIS.
Finita la comedia!
Pasibaigė komedija.
Kada visuotinam seime į 

L. Šelp. Fondo valdybą per
statyta daugelis žymių tau
tiečių — veik visi jie atsisa
kė.

Tai buvo pirmutinė tautiš
ka demonstracija. Bet jų 
boikoto nieks nenusigando.

Kada gerb. V. K. Račkaus
kas išstojo iš L. Š. F. valdy
bos — tai buvo antra demon
stracija, bet pląiį£ui_yjąųp- 
menė į taf neatkreipė atydos.

Dabar nutrūko paskutinis 
siūlas. T. Paukštis iš bepar
tyvio kasieriaus tapo party- 
viu kasierium pono J. Šliupo 
partijos. Ponas T. Paukštis 
.yra žmogus, kuris užvis dau
giausia myli šventa pakajų. 
Bet... o nelaimė! Jau lygiai 
du mėnesiai suėjo, kaip tą 
ramų ir perą žmogų tautiš
koji partija pradėjo vartoti, 
kaipo “armotos mėsa” savo 
supuvusioms puckoms 
prieš socijalistus. T. Paukš
tis išstatyta ant nirmos ug
nies ir šimtai sufliorių moki-

mas pilnas skambių žodžių, 
bet jisai neaiškus ir skystas 
toj vietoj, kur užsimenama 
apie autonomiją. Paties to 
atsišaukimo istorija buvo 
tokia: Francijos ir Anglijos 
ambasadoriai prie caro dva
ro kategoriškai reikalavo, 
kad būtų išleistas manifes
tas lenkų tautai. Tuomet 
užrubežinių dalykų ministe- 
ris parašė du proektu: vie
nas tiko tame atsitikime, jei
gu caras būtų pasirašęs, ant
ras — jeigu vyriausias kar
vedys. Ministerių tarybą 
atmetė pirmąjį proektą 
(manifestą su caro parašu) 
ir likosi tik antras. Lenkai 
tuoj surengė deputaciją prie 
caro, bet caras jos nepriėmė. 
Priėmė tiktai vieną mark
grafą Vielopolskį”...

Jam, tam markgrafui, bu
vo pripasakota daug malo
nių žodelių, bet apie autono
miją šiukštu neužsiminta!

Minėtas lenkas tiek tik 
pridūrė prie savo žodžių: 
“tiems pažadėjimams nega
lima taip naiviškai tikėt. 
Męs laukiame ką gero tik iš 
Europos taikos konvencijos, 
po karei V’

Lekcija aiški—žadinysr-- 
tai dar sapne radinys! Jei
gu Lenkija gaus autonomiją 
arba savystovystę — tai ji

K. Stulpinas

Kam socijalistai turi 
linkėti laimėjimo?

reikštų visišką panaikinimą 
savystovybės Belgijos ir

^Sudarymas tarpparla- ibas nLe. kuprotas, gali būti
' ’’ . 1 rypin snkpin sinkini Inhm hp-

Šokiai ir jų “idėja

visuomneė iš jų juokus daro. nors nupieštą paveikslą, tai

I

galės jie prie jos laikyt-ir to-! galimas karės pasekmes pri- Šimai, muzika, dainos ir tt<
Šokiai skaitėsi nepaprastu 

darbu, šokiuose būdavo 
įvairios dramos, šokiuose 
būdavo poezija, šokiuose bū
davo įvairus piešiniai ir šo
kių ritmas kaldavo dainą.

Bet gilumoj tos dailės vi
suomet slėpdavosi lytišku
mas (seksus). Lytis — tai 
pamatai tos dailės, kuri pas 
laukinius žmones buvo užė
mus svarbiausią rolę. Ypa
tingai dailus buvo meiliški 
šokiai. Vienok ir gyvuliai 
turi savo šokius — ir tie šo
kiai yra išreiškimas meilės. '

Ant galo, šokių svarbumas 
apsireiškia ir tame? kad jie 
visiems prieinami. Muzika, 
dainos, poezija, piešimas 
ir tam panašiai reikalauja 
nuo žmogaus tam tikro ta
lento, tam tikro pašaukimo, 
tam tikro gabumo. Šokiai 
gi to visko nereikalauja, nes 
tie jausmai, ant kurių šokiai 
paremti, niekados nuo žmo
gaus neatsiskiria; jeigu tik 
žmogus ne spangas/ne šlu-

liau ir jog Socijalistų įtekmė silaiko žymus rusų socijalis- 
turės sumažėt. Jie apsiga- tas Martynov. Vienos ku- 
vo. Amerikos lietuvių vi- rios bent pusės laimėjime ji- 
suomenė dar sykį davė jiems sai mato didelį pavojų demo- 

kratijai.didelę ir suprastiną lekciją 
Brooklyno seimu, jog tik so- 
cijalistams ji sutinka pavesti 
atlikti *jos svarbesniuosius 
darbus. Visi sveiko proto ir
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drąsiai galima tvirtint, kad Ja«sm.M 11<'tav.!a1’.. neskinant ~ - y3 _ nalrvnimi iv rikniiYnii innrntautininkai visuomenės liko 
pasiųsti į “otstavką”. Pir
ma beveik kiekvieno miesto 
lietuviškos organizacijos, 
šimant kraštutiniai atga- 
eiviškas, rinko savo 
šininkais socijalistus. 
tautiečiai nekurstė

FARMERIAI.
Oklahomos, Minnęsotos h 

Wisconsin© farmerių linki
mas prie Soc. Partijos —•_ su
teikia naują dirvą šios šalies 
socijalistiškai agitacijai. 
Laike paskutinių rinkimų 
Oklahomoj socijalistai gavo 
65,000 balsų ir dauguma bal
suotojų — farmeriai. Karin
gasis “Appeal to Reason” 
užsibriežė sau tikslą pavers
ti Oklahomą pirmutine soc.

son” pasiuntė į Okla. farme
rių tarpą gabų soc. rašė ją, 
drg. J. K. Turner j. Tasa 
draugas sako, kad socijalis
tai turi kuonuodugniausia 
ištirt praktiškąjį farmerių 
gyvenimą. Ligišiol socijali
stai pasitenkindavo teoretiš
ka, platoniška simpatija.

Amerikos farmerių gana 
skurdus gyvenimas. Jie 
gauna tik mažą dalį tikro
sios parduodamųjų produk
tų kainos, nes iš visų pusių 
slegiami trustais.

Praktiškai ir sumaniai ve
damas “Appeal” galės atneš
ti soc. agitacijai didelę nau- 
dą.

Lietuviai farmeriai, bent 
jų dauguma, ypač savo di
desnėse kolionijose Connec
ticut ir Massachusetts vals
tijose dar uoliai tiki į kunigu 
melus. Tų valstijų lietuviai 
socijalistai, ypač Hartfordo 
apygardoj, neturėtų 
miršt ir farmerių.

vir- 
Kol 
pu-. 

blikos prieš socijalistus, ne- - 
toli vien tik socijalistai buvo 
renkami draugijų ir kuopų 
viršininkais ir į įvairius ko
mitetus. Bet ir prie pasiu
čiausi© kurstymo visgi mūsų 
tautinės pašalpos ir apšvie- 
tos organizacijos nedrįsta 
atmest socijalistų ir, pagal 
savo miesto draugijas, jūs 
atrasite, kad jas vesti yra 
pavesta ar tai vien tik soci- 
jalistams, arba į jų valdybas 
visgi įeina žymus socijalistų 
skaitlius. Net daugely gry
nai katalikiškų draugijų, 
kur priklauso tik vienas-ki- 
tas soeijalistas, visgi tan
kiausiai jie stovi draugijų 
komitetuose. Savu laiku, at
simenu, buvęs gana atgalei- 
viškas W. Lynno kliubas iš
sirinko į valdybą labiausiai 
aštrų ten socijalistą Zaleskį 
ir kelis kitus. Tokių faktų 
pilna. Organizacijų nariai 
girdėjo socijalistus esant be- 
dievais, šiokiais ir tokiais ir 
visuomet nesocijalistų narių 
yra daugiau, taigi, jie pilnai 
galėtų neįleisti nei vieno so
cialist© j valdybą. Pasiro
do, kad katalikai ir protau
jantieji tautiečiai noriai bal
suoja už socijalistus. Atsi
menu, viename Pennsylvani- 
jos miestely įsispraudė į ka
talikišką draugiją tik vienas 
soeijalistas ir tą patį išrinko 
į prezidentus. Tverta visų 
pašelpinių draugijų san ryšis 
ir vėl jo> valdyboj atsidūrė 
soeijalistas Kazlauskas ir 
kiti. 'Organizuota draugija 
ateivių> šelpimui ir vėl Jan
kus ir kiti socijalistai lieka 
viršininkais. Netoli visuose 
atsitikimuose, kur tik prieš 
socijalistus perdaug nesiun
doma, o kartais ir siundant; 
visuomenė paveda .jiems at
likti svarbiausius darbus. 
Klausimas: Kodėl? Viena, 
kad socijalistai yra daugiau 
prasilavinę, mokinti: moka 
geriau ir teisingiau rašyt, 
vest knygas, susirinkimus ir 
11. Bet ir mokyčiausi© suk
čiaus, veidmainio, pardaviko 
publika nerinktų savo vado
vu. Taigi, antra socijalistų 
ypatybė yra, kad jie daugiau 
ideališki, mažiau veidmai
ningi už kitus, daugiau tei
singi, darbštus ir liogiški. 
Šios ypatybės duoda jiems 
progą būt visuomenės vado
vais. - Visuomenė rinkosi ir 
renkasi į socijalistų susirin
kimus skaitlingiau, negu kur 
kitur; ji rėmė ir remia juos 
aukomis, remia jų užmany
mus ir darbą. Nei skau- 
džiausis tikėjimo botagas, 
nei tautininkų drabstomieji 
purvai neduoda publikai no
ro ir reikalo šalintis nuo so-

pakraipų ir tikėjimų, jautė 
ir jaučia, kad reikia lepin
tis nuo karės nukentėjusiais 
Lietuvos vargšais, našlėmis 
ir našlaičiais. Visuomenė 
bijojo pavesti tokį svarbų 
reikalą į politikierių rankas. 
Ji jautė, kad tau,tininku-ko- 
juūtetaijiasisldi^ su
dėtus pinigus sau už algas, 
visokie mParyžių. biųraiii,

Ir paišelius po keletą dešini-
I

vienas tautietis iš Š. L, Ą. 
Todėl pašelpinės, apšvietos 
ir kitokios draugijos siuntė 
į seimą labiausiai ideališkus, 
teisingus ir dalyką perma
lančius žmones. Vieni jų bu
vo socijalistais, kiti pritarė
jais, treti bešališki, bet visgi 
susivažiavo sveikai mastan
čių ir veikt pasišventusių 
žmonių būrys ir padarė svei
kus, protingus nutarimus, 
kuriuos socijalistai reko
mendavo arba kuriem jie 
pritarė. Jeigu mūsų tauti
ninkams nepatiko, kad lietu
viškos draugijos, kurios pil
nai gali vadintis visuomenės 
atstovėmis, prisiuntė į seimą 
daug socijalistų arba jų pri
tarėjų, tad jie nors šį sykį 
turėtų pamatyti, jog lietu
viška visuomenė nenori mū
sų tautiečių, jog jiems nepa
sitiki, skaito atgyvenusiais 
savo amžį. Amerikos lietu
vių visuomenė, išėmus kelis 
smulkius buržuažus, suside
da iš darbininkų, kurie vis 
aiškiau ir aiškiau diktuoja 
mūsų tautininkams, jog so
cijalistai turi būti vadovau- 

| jaučia pajiega kovoj už būvį 
ir visuose svarbesniuose rei
kaluose. Socijalistai nepri- 

| vertė visuomenės, kad ji iš- 
( rinktų juos į Brooklyno sėi- 

mą. Tai pačios visuomenės 
darbas. Ji lyk tyčia įpylė 
tulžies į mūsų tautininkų 

; nervus ir jie siunta, kiek ga- 
į lodami. Jie dūksta prieš so- 
• cijalistus vieton tėmyt, kad

♦* *
Karė jau siaučia. Sustab

dyt jos męs neturime spėkų. 
Bet męs jau turime spėkų 
agituoti už taiką. Agitacija 
už taiką — tai vyriausias o- 
balsis, kuris šiandien gali su
jungti daugumą socijalistų.

Žodelis apie pačias taikos 
sąlygas. Anglijos socijalis- 
tas MacDonald stato tokias 
taikos sąlygas.

1) Santaika įvyksta ne 
slaptu dipliomatiškų susinė
simų keliu, bet dienos švie- 
je ir prie pilnos tautų kont
rolės.

clų dolerių, kafea^mfita. 2) Ne skirstyti tau
tas prie tos ar kitos valsty
bės, be pačių tautų sutikimo.

3) Visuotinas nusiginkla
vimas — ir tų, kurie laimėjo 
ir tų; kurie pralaimėjo.

mentariško centro dėl spren
dimo apie ateities tautų kon
fliktus.

Su šitais reikalavimais 
vargiai skaitysis kaizeris, 
caras, Anglija ir Francija. 
Išpildymas to visko prigulės 
nuo demokratijos spėkų, jei
gu tiktai tos spėkos nebus 
galutinai sumenkėjusios.

“ Dabar, paprastai, taip 
statomas klausimas: kam 
męs turime linkėti laimėji
mo, jeigu norime, kad demo
kratija (liaudis) daugiausia 
pelnytų — Vokietijai su Au
strija ar trijulei sandorai? 
Ant taip skambančio užklau
simo negalima duoti išmin
tingo atsakymo. Griežtas 
laimėjimas vienos ar kitos 
pusės visviena privestų prie 
ekonomiško nupuolimo ir 
reakcijos įsigalėjimo visoje 
Europoje. Didelis laimėji-

uz-

KĄSMETINe KOMEDIJA.
Pradžioje gruodžio pasi

baigė kasmetinė konferenci
ja National Civic Federa
tion.

Nėra Amerikoj bjaures
nės organizacijos, kaip šita. 
Joje Amerikos turčiai ir to
kie darbo vadai , kaip S. 
Gompersas, susirenka, kad 
kalbėti apie darbininkų “la
bą”. Ypač pasibjaurėtina, 
kad A. C. F. suvažiavimuose 
dalyvauja neva darbininkų 
vadai. x

Jau 15 metų, kaip “dar
buojasi” ta federacija, o dar
bininkų klesinė kova kaip ė- 
jo, taip tebeeina.

Amerikos Socijalistų Par
tija rimtai rūpinasi įgyti ša
mo rūmą, kur galėtų tilpti 
visi nacionališki ofisai.

Kad Amerikos lietuviai 
skaito sveiku socijalistų dar
bą ir, matydami jų ideališ
ku mą, vis prielankiau atsi
neša į juos, męs matėme tai 
seniai . Socijalistų laikrašti
ja ne sykį persergėjo tauti
ninkus ir klerikalus, kad ve
lyk jie suvartotų savo ener
giją saliunų ir gaspadinių 
užlaikymui, negu kovai prieš 
socijalistus. Vienok kle- 
siniai interesai koman
duoja ir žmonių protą, ir jų 
matymo ratą. Kadangi ka
pitalizmo siekiu yra rinkt 
dolerius, kadangi ideališ- 
kiausio kapitalisto idealas ir 
idėja toliau dolerio nueit ne
gali, tad nestebėtina, kad ir 
mūsų tautininkai su klerika
lais, kurie yra kapitalo šu
niukais, arba jo žvejo tojais, 
negalėjo suprast socijalistų 
patarimo ir tikėjos, jog prie 
senovės pripratusią publiką

Nelabai seniai “Laisvėj” 
buvo pakeltas klausimas: ar 
reikalingi šokiai? Tą klausi
mą, matomai, pakėlė ne šo
kėjas, nes jis šokius “pa
smerkė”. Suprantama, at
sirado ir užtarėjų, kurie da- 
rodinėjo, kad šokiai, tai ne 
kas kitas, kaip tik dailė ir 
kad jie reikalingi.

kių užtarėjais, kurie pasakė, 
kad šokiai—tai dailė. Vienok 
apgailestauju, kad jie nepa
rodė, kokia dailė ir kokia tos 
dailės idėja?

Męs gerai žinom, kad 
kiekviena dailė arba, geriau 
pasakius, dailininkas,turi sa
vo idėją, turi tam tikrą tiks
lą. Jeigu męs žiūrim į kokį

cijos iki laipsnio Ispanijos. 
Užgriebimas gi Baltijos pro
vincijų ir pavirtimas Rusijos 
į senovės Moskoviją — reik
štų taip-pat didelį su tvirtėji
mą reakcijos ir militarizmo 
Vokietijoj.

Antra puse vertus, griež
tas laimėjimas Francijos, 
Anglijos ir Rusijoj — reikš
tų netiktai pakasavojimą su
puvusio^ Habsburgų (Aus
trijos) monarchijos, bet, ga
li būti, nupuolimą Vokietijos 
iki to stovio suirimo ir eko
nomiško nfenkumo, kokiame 
ji buvo iki laikmečio nacio- 
nališkų karių 1866 — J871 
metų. Rusijai gi laimėjimas 
reikštų tą: biurokratijai ir 
buržuazijai būtų duotas pa
liepimas — kraukite lobius! 
— taip, kaip buvo Franci jo j 
Napoleono laikais”.

Rusijos valdžia sustiprė
tų. Vienybė rusiškos nagai- 
kos pakeistų viršenybę prū
siško Štiko. —

Štai kokios nuomonės apie

męs gėrimės ne spalvomis to 
paveikslo, bet kokia nors 
reikšme. Jeigu męs klauso
mės dainininkų, tai męs gė
rimės meliodija, harmoniš- 
ku sutvarkymu balsų, kurie 
mus stačiai žavėja. Ir taip 
būna su kiekviena daile.

Kodėl gi męs to nematom 
šokiuose? Kodėl nežavėja 
mus šokiai, jeigu męs patįs 
nešokame ?

Kad išaiškinti šį klausimą, 
mums reikalinga visųpir- 
miausia susipažinti su šokių 
istorija, o tuomet jau leng
vai galėsim suparsti,kokią iš 
šokių dailė ir kokia jų idėja.

Žiloj senovėj žmonės ant 
kiekvieno žingsnio šoko ir 
visas jų gyvenimas buvo pa
švęstas šokiams: karėj, me
džioklėj, dievmeldystėj, mei
lėj, žaisluose — visur buvo 
šokiai. Ypatingą reikšmę 
turėdavo pavasario šokiai — 
meilės šokiai. Laukinis 
žmogus gėrėdavos ritmu, 
dailiu rankų mosavimu, ne
paprastu kūno judėjimu; 
kiekvienas šokių žingsnis, 
kiekvienas kūno pakreipi
mas, kiekvienas rankos mos
telėjimas dėl laukinio žmo
gaus skaitėsi didžiausia dai
le, didžiausiu įkvėpimu. Lau
kiniai žmonės gerai supras
davo, ką tai reiškia kūno ju
dėjimas šokiuose. Laukiniai 
žmonės, kurie nežinojo kito
kios dailės apart šokių, buvo 
tvėrėjais dailės šokiuose, to
kiais tvėrėjais, kurių ne tik 
męs, bet ir baletų artistai ne
gali pasiekti. Laukinis žmo
gus ne tik mokėjo žiūrėt ir 
apkainuoti šokių vertę, bet 
ir pats buvo šokėju-dailinin- 
ku. Jame buvo neapsako
mas turtingumas hannoniš- 
kumo ir tame harmonišku- 
me jo dvasia buvo augštai iš
kilus; dėl laukinio žmogaus

geru šokėju, šokiai labai de
mokratiška “dailė”.

Kaip matom, iš šokių, ku
rie kiekvienam prieinami, 
išsiliedavo žmogaus dailės 
dvasia, išsiliedavo jo visa 
kultūra. Tai tokie šokiai 
buvo žiloj senovėj. Bet 
kuom jie dabar pavirto?
• Baletą (tam tikri teatra
liški šokiai) paliksime visai 
šaly, nes pas mus eina kalba 
ne apie baletą, bet apie tuos 
šokius, kurie atsibūna sve
tainėse, vestuvėse ir tam pa
našiai. Baletiniai šokiai vis
gi stovi daug augščiau ir ne
galima jų prilyginti prie pa
prastų šokių.

“Mūsų dabartiniai šokiai, 
— sako M. Andersonas, — 
tai “ritmiška gimnastika” 
ant lytiškų pamatų. Visa ta 
dailė, visas tas pasišventi
mas, kuris buvo surištas su 
žilos senovės žmogaus šo
kiais, dabar visai išnyko. 
Tie visi jausmai, kuriuos 
laukinis žmogus buvo pa
gimdęs šokiuose, jau seųiai 
išmirė.

“Dramatiški elementai iš 
šokių visai išnyko; dar anks
čiau išnyko kiti elementai— 
religija, kova ir tt. Ir pėd
sakų neliko nuo tos dvasiš
kos ligos, kuri pirmiau buvo 
neatskiriama nuo šokių”.

Tuom tarpu, kuomet visi 
kiti elementai, įeinanti į šo
kius, pradėjo pulti taip, kaip 
iiidens laike lapai nuo me
džių, lytiškumas laikėsi stip
riai. Be pasekmių pasiliko 
dvasiškų apaštalų ir mora
listų šauksmai prieš šokius, 
kurie juos norėjo panaikinti 
už jų meilišką idėją. Šo
kiuose ta idėja pasiliko; ir 
jeigu iš šokių būtų išnykus 
meiliškai - lytiška idėja, tai 
ir patįs šokiai būtų išnykę; 
tuomet būtų pasilikus tik 
gimnastika. Laikui bėgant 
šokiai pasiliko grynai lytiš
kais. V. Paukštys.

(Toliaus bus).

Mums praneša, kad dabar 
jau party visko autonomijos 
iždo kasierius p. T. Paukštis 
užsistatė kauciją.

Savo partijos žmonėms, 
mat, rūpinasi įtikti.

Tuo tarpu, būdamas iždi
ninku Liet šelpimo Fondo 
(veik per du mėnesiu) nepa
sirūpino kauciją užsistatyt, 
nepaisant, kad Fondo valdy
ba įsakė abiem kasieriam iš
pildyt seimo , nutarimą. 'K. 
Šidlauskas tuoj pasirūpino 
kauciją, o p. T. Paukštis — 
ne. Tuomet Fondo valdybon 
buvo padarytas įnešimas, 
kad jeigu p. T. P. neužsista- 
tys kaucijos (o pinigai jo 
vardu plaukė) — tai jisai ne
gali būti kasierium.

Ir p. T. Pakštis, kol buvo 
iždininku bepartyvio Fondo, 
kaucijos neužsistatė. Tiktai • 
rezignavęs iš bepart Fondo 
ir tapęs partyviu kasierium 
— pasirūpino apie gvaranti- 
ją- <

Tai, matot, kokios čia isto
rijos būta! Bendram darbui * 
pritarimo nerodė, ir laukė 
paliepimų iš tautiško štabo. 
" ’ ’ ° ’-—taipiisietos .ritmas šokiu taip j Kaip stabas liepė 

brangus, kaip dėl mūsų pie-)darė.
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Laiškai iš Lietuvos
Rozalinas, Panev. pav.

L. Ciekanauskui rašo į 
Binghamton, N. Y. —

Kazimieras, jūsų brolis, 
pargrįžęs iš vaisko, pabuvo 
namie tik du mėnesiu ir nuo 
augusto 20 d., vėl iššaukė į 
karę. Paėmė ir visus zapas- 
nus iki 45 metų senumo. Da
bar paėmė ratnikus ir rau- 
donbiliečius.

Męs nežinom, kas iš tos 
karės bus. Pas mumis ar- 
motų balsai girdžiami, taip 
lyg kad už kluono šaudo. 
Kazimieras rašo iš karės ir 
prašo atleisti marškinių ir 
apatinių kelnių, ba anie su-; 
kirmijo nuo prakaito.

šnekėti. Tuoj suareštuoja. 
Šviesą valia laikyti tik iki 8 
vai.

Žąsis, avis po 75 kap., bet 
ir tų nieks neperka. Arkliai, 
galvijai, kiaulės perpus pige
sni, kaip pernai buvo. Ja
vai sudžiūvo ant laukų. Ru
giai buvo pakilę iki 4 rub. 
pūras, ale zemskių viršinin
kas apskelbė, kad katras 
prašys daugiau, tai nubaus. 
Monopoliai uždaryti. Alus 
nevalia namie daryti. Tai 
ir šventas pakajus dėl pijo- 
kystės.

1 Pakuonis, Marijanip. pav.
| Rašo J. Kleijai į Hoboken, 

Vasarojus ir linai šiemet N. J.— 
neužaugo. Ir tų pačių niekas *_ 
neperka—(rašyta 20 d. spa- degino visas triobas. 
lių m.).

Iš Veiverių gminos, 
Suvalkų gub.

Rašo Ant. Stanaičiui į 
Brooklyn, N. Y. —

Dar esame sveiki-gyvi iš 
loskos pono Dievo, bet kas
dien stovime, kaip ant mir
ties. Girdime garsų arm otų 
šaudymą. Naktimis mato
me gaisrus. Kartais, net 
langai dreba. Katrie pini
gingi, tai išbėgo į kitus kraš
tus, o męs, vargdieniai, turi
me būti ant vietos. Ale ir 
išvažiavus nėra gerai.

Anie tvirtovę išdegino 
triobas, pas mus dar to nė
ra. Vaisko kaimuose yra 
daug, bet t«s vaiskas blogo 
mums nevelij’a (20 d. spalių).

Apie Kauno fortus su- 
, Tai 

padarė mūsų valdžia. Trio- 
bos sudeginta per penkis 
viorstus.

Baisiogala, Šiaulių pav.
Rašoma A. Tvaranavičiui 

į St. Louis, Mo. —
Pas mumis neišpasakytai 

liūdnos-naujienos. Męs gir
dime šaudymą iš kanuolių 
kožną dieną, ale tik nieko 
nematom. Tik prašom die
vo, kad ir nematytume tų 
bąisenybių. Norime, kad 
pergalėtų mūsų karalius.

Iš Biliūnu išvarė j karę: F. 
Tvaranavičią, M. Inkevičią, 
J. D. Tvaranavičią, A. Jurą, 
J. Savicką, Bordą ir Bleką.

Veviržėnai, Raseinių pav.
Rašo A. Paulauskiui į Wil

kes Barre, Pa. —
Žmonės pas mus daugiau

sia išsidangino j miškus ir 
slapstosi, kaip paukščiai.Ne
žinome, kaip bus toliaus. 
Pačta sustojo. Kas turėjo 
pinigu kasoje — tai neišgau- 

zna. Katriems buvo atsiųsta 
pinigu iš šalies, tai tiems ne
išduodavo ligišiol. Tiktai da- 

'bar pradėjo išduoti mažomis 
sumomis. ■ '

Pas mus viskas labai pa
brango. Už kiekvieną daik
tą dviguba prekė. Druskos 
gorčius — 25 kap. Ir krau-
tuvėse labai mažai tavorųtė-1 Kirslws į Kalv 
ra. Bus didele beda zmo- n v T nnnme RaSOma J. PcClUllUl Į GlC-nems, jeigu ilgai taip uzsi- ive|^ Qhio. _

Pu nekas, Suvalkų pav.
Rašoma P. Bliūdžiui į Do

nora, Pa. —
Kaip užplūdo pas mus vo

kiečiai, tai triobas išdegino 
ir viską išgriovė, o javus su
šėrė arkliams. Kas buvo ant 
lauko, tai viską išmindžiojo. 
Taip-pat ir bažnyčią išgrio
vė. O męs, vargšai, maisto 
pasiėmę, buvome duobėse 
pasislėpę. Dievui dėkui, kad 
mūsų karalius stipresnis, tai 
vokiečius nuvijo.

Dabar mušasi ant rube- 
žiaus, tai žemė dreba nuo ka- 
nuolių. Jeigu vokiečiai dar 
kartą sugrįžtų į mūsų žemę, 
tai mums visiems būtų smer- 
tis.

Ponas V. K» Račkauskas 
dabar gali žinoti—kodėl!

Antras dalykėlis. Ponas T. 
Aaukštis veik per du mėne
siu savo buvimo L. Š. F. ka
sierium ir nepaisant to, kad 
aukos plaukė, neužsistatė 
kaucijos. Kodėl p. V. K. R. 
tokie dalykai nesimeta akys- 
na? Du mėnesiai laiko—tai 
. au ne diena!

Kuomet p. J. Šliupo prašy
ta duot informacijas apie 
stampukes, tai jisai net ne
davė ypatiško atsakymo.Pa- 
vedė tą menką darbą kitam 
atlikti.

Well—dabar viskas aišku! 
Ir buvęs L. Š. F. vice-prezi- 
dentas ir buvęs kasierius ir 
riti tos sriovės žmonės—tai 
“laiko neturėję”, tai, kaip 
Paukštis, laukė paliepimų is 
šalies,tai,kaip širvydas,Liut- 
<auskas,Tareila, ėjo bernau-. 
ri kunigams ir nebūtus daly
kus pliauškė ant L. š. F...

Tai buvo jų “darbas’”. Bet, 
po teisybei, tai rąstas jų aky
se. Tiktai to rąsto gerb. 
“Tėvynės” redaktorius ne
mato !

Jam daug daugiau patin
ka jieskoti šiaudelio kitų a- 
kyse...

Visuomene iš šio paaiški
nimo mato, kas trukdė dar- 
ją. Visgi, nepaisant to truk
dymo,Lietuvos Šelpimo Fon
das veikia išsijuosęs.

Atsišaukimas į visuomenę 
jau paleistas, atsišaukimas į 
draugijas — taipgi, pa- 
iūdyjimai gatavi, stampos 

už kelių dienų jau bus ir 1.1. 
Visoje šalyje susidarė vieti
niai komitetai, kur nesusida
rė—ten raginama veikti. Va
dinasi, darbas įėjo į vagą,ne
paisant klerikalų kačių kon
certų ir tautiškojo trukdy- 
no ir gaišinimo!

Taigi, lietuviai, p risi ru ošę 
darban, pradėję darba, turė
kime energijos ir pasišventi
mo surinkti kuodaugiausia 
aukų mūsų brangiai tėvynei.

5. Nutarta vienbalsiai, kad šioj kon
ferencijoj būtų išrinktas vietinis ka
sierius priėmimui aukų Brooklyn’e, 
New Yorke ir apie!inkčse surinktų.

6. Nutarta, kasieriaus ąaucija turi
būti $500.000 bondsais. i (Kasierius 
liuosu noru užsistatė $2,500. Priera
šas “L.” red.). (

Nutarta: kasierius neturi tiesą lai
kyti pas save surinktų aukų, kurios 
viršintų jojo kauciją, o privalo pasiųs
ti jas Lietuvos šelpimo Fondam

Nutarta, siunčiant aukas L. S. 
Fondan, dėlei geresnes koritrolės bei 
išvengimo klaidų, visuomet turi būti 
siunčiama per to fondo sekretorių.

7. Kasieriaus rinkimas:—nominuo
jama viešai, balsuojama slaptu balsa
vimu.

Balsų skaitymo komisijon įeina V. 
Šibanauskas, A. Petriku ir Mikaitis.

Renkant kasierių, nominuojama šie 
kandidatai:
J. Martinaitis, balsuojant gauna bal
sų ........................................................
A. Rugienius ..................................
J. šaltyn .................................. ..

Sulyg tuo, kasierium patampa 
Martinaitis,

109 Grund St., Brooklyn, N. Y.
8. Nutarta prie kasieriaus darinkti 

dar penkias ypatas, būtent, aukų kon
trolės bei tvarkymo komitetą, kurie iš 
savo tarpo patįs išsirinks pinnininką 
ir sekretorius.

Nutarta nominuoti dešimtį kandida
tų, iš kurių penki daugiausia gavusieji 
balsų įeina tau komitetam

Nominuojama šie kandidatai; 
J. Jukelis, balsuojant gauna balsų 
V. šibanauskas .................................
A. Petriką ........................................
Masiulevičius ....................................
Mikaitis ...............................................
Verbyla ........ ......................................
A. Jurevičia ......................................
V. A. Zaperiackas ..........................
Liberia .................................................
J. Urbonas .........................................

Sulyg tuo Aukų Kontrolės ir Tv 
kymo Komitetai! įeina šie: 
J. Jukelis, 695 E. L39th St.. 

New York, N. Y
Verbyla, 131 Grand St.,

DAINELE
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Brooklyn, N. Y
V. A. Zaperiackas, 183 Roebling St.

Brooklyn, N. Y
J. Urbonas, 183 Roelbing St.,

Brooklyn, N. Y
A. Jurevičia, 154-6 Grand St.,

Brooklyn, N. Y
(A. Jurevičiui pasitraukus, įėjo 

Mikaitis. —Prierašas “L.” red.).
J
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, tęs.
Prūsų vaiskas buvo perė

jęs per mūsų gronyčią. Ale 
“parpliuktams” nepasisekė. 
Prūsai buvo užėmę miestelį 
Tauragę ir jau tenais gyve
no, bet atėjo mūsų broliai 
kareiviai ir juos iš ten išvi
jo.—

Kri neinąs, Panev. pav.
P. Resevičiui praneša, kad 

Krinčine nepaprastai atpi
go gyvuliai. Arklio kaina— 
5 rub., o karves — 10 rub.

Dar esame biskį gyvi, ale 
gyvenimas pas mus yra labai 
sunkus. Dievas žino, kaip 
męs išsimaitinsime. Jau pas 
mus visoj gubernijoj nieko 
neliko. Vaiskas stovi, tai vis
ką suvalgė ir sušėrė. Neliko 
nei javų, nei šiaudų, nei šie
no, nei gyvulių. Tik liko lau
kas ir triobos ir nežinome, 
kas bus toliaus. Viskas bai
siai pabrango.

Ir mūsų pačių buvo 50 žą
sų, tai kareiviai išnešiojo ir 
gana. —

Ir naktį ir kasdieną
Aš mintiju tik vieną:

Ką veikia mano mergelė?
Ber širdį mano jauną
Tos mintįs vis apgauna —

Išeina vien tik dainelė...
Ir naktį ir kasdieną
Jaučiu, kad myliu vieną —

Tik savo, savo mergelę...
Bet, deja, širdį jauną
Tos atjautos apgauna —

Tai šelmė mano dainelė!
Ir naktį ir kasdieną
Svajoju apie vieną:

Gera, oi, mano mergelė!

Bet dvasią, širdį jauną, 
Ir guodžia ir užgauna.

Išdykus šelmė dainelė —
Klajūnas.

John Erving.

KOLEGOS
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dėl kokios ten mergos?
Teisėjas linktelėjo.
—Aš atsimenu ne vieną tokį atsitikimu 

— tęsė nepažįstamasis . Juk gana garbingi,, 
jhuni vyrai, — o ateina galvon toks dalykas! 
Man gaila jų, ištikro gaila!

— O kodėl jūs manot, kad tą vaikiną pa
kars?

— Aiškus dalykas, — įstatymai. Tei
sėjas negali nežiūrėt įstatymų. Užmušei,, 
tai ir atsiimk savo! Teisėjui gal pačiam ne
sinori siųst žmones ant kartuvių,o vienok jis 
priverstas tą daryt. Juk tam ir teisėjai, kad 
baust žmogžudžius, čia nieko nepadarysi* 
ar ne tiesa?

Rodos, jau pra-
deda apstot lietus... '

— Taip, nieko nepadarysi. Ne tu, tai 
kitas, o įstatymas bus išpildytas. Aš ir 
šneku savo motinai kaslink mėsininkų. Ar 
jie kietširdžiai, ar ne, o mėsa juk gardu val
gyt. Be mėsininkų, — nebūtų nei mėsos-. 
Juk ne dėl smagumo jie pjauna gyvulius?

— Žinoma, — atsakė Mak-Berni... — 
Taip jūs dar neišdrįsot pašalki karietą... 
man nesmagu jums tai primint.

— £Jieko, nieko, tamista.
Mažas žmogelis žengė link gatvės, bet; • 

staptelėjo, kad užsiverst overkoto kalnierių„ 
ir, atsigrįžęs į teisėją, tarė:

— Pakars jį ištikro? pakars! Ką da
ryt? Turi!...

— Žinoma, — nekantriai atsakė teisė
jas.

— Juk tai pirmas atsitikimas mūsų: 
mieste, — nepažįstamasis tęsė. Męs turim . 
naują kalėjimą. Ir žinote ką, aš labai užin- 
teresuotas šiuo atsitikimu.

— Suprantama.
— Aš pažįstu tą jauną vyruką. Jis už

eidavo į mano dirbtuvėlę, kad apsiskust. Vis 
prašydavo, kad atsargiau; jo skūra labai 
minkšta.

— Kad tamistą tuomi neužgaut.
— Nei kiek, ne... Nei nepamislijau, kacL 

jis sulauks tokio likimo. Visados ateidavo 
pas mane apsiskust. Niekados aš taip ne
smagiai nesijaučiau, kaip šiame atsitikime..-

Teisėjas paėjo prie gatvės, kur stovėjo 
mažas žmogelis, ir pažvelgė į gatvę.

— Aš girdžiu ratų tarškėjimą.
— Taip, taip. Tuojaus aš nubėgsiu ii- 

atvažiuosiu su karieta.
Netrukus karieta apsistojo pagal pa

šiurę ir teisėjas išėjo į gatvę.
— Važiuosite sykiu su manim? — pa

klausė teisėjas .
— Man netoli, ačiū.
— Jūs tai j) daug man patarnavot! Mari 

būtų malonu jus privežt prie jūsų namų.
— Labai ačiū. Gerai, važiuosim.
Jie susėdo į karietą. Teisėjas pasakė 

viešbučio vardą, kuriame jis sustos ir pri--
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9. Pakelta klausimas, kaip geriau ir 
pasekmingiau būtų renkamos aukos? 
—Patarta, kad kiekviena draugija, ku
li sutinka su šiandienines konferenci
jos nutarimais, išsirinktų aukų rinki
mui komisijų, kurios privalumas būtų 
visokiais būdais rinkti aukas. Rinkė
jai gi gaus tam tikrus paliūdyjimus 
nuo savo draugijų, kuriuos joms su
teiks L. Š. F. Centralis Komitetas. '

Patarta aukų rinkėjus su paliudiji
mais paskelbti laikraščiuose.

10. Nutarta, kad Viešų Reikalų Ko
mitetas kontroliuotų aukų rinkimo ir 
tvarkymo komitetus.

11. Pakelta klausimas dėlei tūlų 
sriovių, kurios nepripažįsta A. V. A. 
L. Seimo nutarimų ir leidžia klaidi
nančius visuomenę atsišaukimus, ku
riuose skelbiama, būk tai tik Paukštis 
yra visuomeniškas, bepartyviskas ka
sierius, o Šidlauskas—tai vien socija- 
listų kasierius ir kviečia žmones siųsti 
aukas tiesiog vien Paukščiui, ignoruo
dami L. š. F-do Sekretorių, iš ko atei
tyj gali iškilti daug klaidų bei nesusi
pratimų. •— šitan klausiman konferen
cija atsineša sekančiai: kasieriai abu 
yra lygiais ir bepartyviškais. Tie gi, 
kurie bando išniekinti A. V. A. L. Sei
mo nutarimus ir stengiasi griauti vei
kiamąjį didelį darbą- verti papeikimo. 
Kadangi jiems netiek rūpi žmonių var
gai ir ašaros, kiek jų pačių egoizmas.

12. Iškjla klausimas, kodėl V. R. 
K-tas nešaukė draugijų konferenciją 
tuojaųs po atsibuvimui A. V. A. L. 
Seimo? Nes L. 1). S-gos program e 
aiškiai yra pabriežta, kad “Lietuviški! 
Draugijų Sąjunga rūpinasi visais I’ro. 
oklyno, New Yorko ir apielinkės lie
tuvių viešais reikalais”. —Tad V. R. 
K-to nariai pasiaiškina, jogei L. I). 
S-gos sekretorius K. Labanas, po virš- 
minėto seimo, ilgai nešaukė nei V. R. 
K-to susirinkimo. Kuomet jau tapo 
sušaukta V. R, K-to susirinkimas, 
tuomet ir nutarta sušaukti ši konfe
rencija.

Šitam incidente konferencijos dele
gatai išreiškė neužsigančdinimą seki-. 
K. Labano tokiu pasielgimu nešauki
me poseiminės visų draugijų konferen
cijos, apdirbimui pieno aukų rinkimui 
ir davime progos atskiroms draugi
joms, kaip antai Lietuvių Ūkėsų Kliu- 
bui, kuris savaimi šaukia konferenci
ją, keldamas tuomi bereikalingus ne
susipratimus.

13. Įnešta aptarimai,-ar verta L. D. 
S-gos konferencijai siųsti delegatus 
būsiančion Lietuvių C’kčsų konferen- 
cijon, kurią šaukia ant 22 d.lapkričio ir 
kaip j ją atsinešti? — Nutartą, jog 
nėra reikalo aktyviškai ten dalyvauti, 
vientik pasiųsti komisiją, kuri praneš
tų tos konferencijos delegatams, kas 
jau yra aptarta ir nuveikta mūsų kon
ferencijoj. Komisijon įeina Šie. J. 
Neviackas. J. Jukelis ir J. žaltys.

14. Viduriniai L. 1). S-gos reikalai. 
—Išrinkta komisija .nuskaitymui re
ferendumo balsavimų ant L. D. S-gos 
sekretoriaus. Komisijon įeina šie: 
Verbyla, Dragunaitis ir Maksvytis.

Komisija praneša pasekmes refe
rendumo ant L. I). S-gos sekretoriaus:

I’’. Deveikis gauna balsų 258 
J. Steponaitis ‘ 241
Dragunaitis 133

Sulyg tuo F. Deveikis liekasi L.
S-gos sekretorium.

Kaslink Liutkausko paduoto plono 
draugijų knygvedyste.i.-—Nutarta nu
imti kopijas ir perduoti draugijoms 
dėlei peržiūrėjimo ir priėmimo. Tam 
tikslui tapo išrinkta komisija iš šių y- 
natų: F. Klastauskas, V. Žilinskas ir 
Zakarevičius.

16. Skaityta laiškas nuo 1-mos ge
gužės rengimo konferencijos, kuri įne
ša, kad L. D. S-ga įsteigtų 1-mos ge
gužes fondą.—Laiškas priimtas ir nu
tarta įsteigti šitą fondą, perduodant jį 
V. R. K-tui, kuris surastų šaltinius, iš 
kurių galima būtų surinkti reikalingus 
tam fondui pinigus. Suradus gi, per
duoti ji draugijų referendumui.

17. Pakelta klausimas linkui naujai 
{stojančių į draugijas. Kadangi ran
dasi toki”- kuomet prasikalsta tūloj 
draugystėj—apleidžia ją ir stengiasi 
įstoti kiton.

Todėl tapo nutarta, kad šitokiam at- 
veiui naujai istoiantis j kokia nebūk 
draugystę, privalo sudėt paliūdyjimus 
apie savo dorą pasielgimą pirmiau bu
vusiojo! draugystėje.

18. Nutarta. dėlei geriausio paran- 
kumo. L. D. S-gai už organą paimti 
vietini laikraStĮ.

Už organą paduota “Laisvė” ir 
“Vienybe Lietuvninkų”. — Nubalsuota 
(37 bahais prieš 2) organu L. D. S-gai 
paimti “Laisve”.

Konferencija užsidaro 8 vai. vakare.
Sekr. F. Deveikis. •

Pagelb. J. Vnlutkevičius.

Teisėjas Mak-Berni skubiai įėjo pašiū- 
rėn ir susitiko ten su kitu, taip-pat įlindusiu 
nuo smarkaus lietaus.

— Atleiskit, — sumurmėjo teisėjas. Čia 
taip tamsu!

— Tai nieko, tamista, — linksmai atsa
kė nepažįstamasis. — Labai tamsu, 
tingai, kada įlendi iš šviesios gatvės,
koks nepastovus dabar oras: čia saulė švie
čia, o čia kad duos lietaus, tai nei po nagu 
sausa neliks! Turbūt, dėlto, kad marios 
netoli.

—Turbūt, — atsakė teisėjas, matomai, 
nelabai mėgdamas šnekėt. Žvilgterėjęs iš 
po kaktos į savo nepažįstamąjį, jis patėmyjo 
mažą žmogelį.

— Tamista esat vietinis? — paklausė

— Taip vietinis, ir gimiau čionai. Tu
riu mažą dirbtuvėlę. Nelabai kada galiu iš
trūkt nuo kasdieninių reikalų... Bet apie tai 
neverta kalbėt.

O lietus vis smarkyn eina.
— Nesmagu! — sumurmėjo teisėjas, — 

tėmydamas į gatvę. — Aš nepasiėmiau nei 
lietsargio nei overkoto, tikėdamas, jog toks 
smarkus lietus tuojau nustos.

Mažas žmogelis nusišypsojo.
— Ką gali žinot ar greit? O pas mus 

eina teismas.
— Tai kas gi? — nesuprasdamas pa

klausė Mak-Berni.
— Žmonės kalba, buk laike teismo visa

dos būna lietingas oras. Ypatingai, kada tei
sia žmogžudžius. Navatųas prietaras! Ar 
netiesa?

Teisėjas tylėjo.
Mano motina - senukė šneka — tęsė to

liau nepažįstamasis, — būk mėsininkams 
tiesos nepavelyja būt prisiekusiais teisėjais, 
kada reikalas eina apie mirties bausmę. 
Užmušinėjimas gyvulių, — sako ji, — žmo
nes padaro kietaširdžiais ir jie visuomet pa
sinį žę pakart žmogų.

Mak-Berni nusijuokė.
— Tai mat dėlko ji nenori, kad mėsinin

kai būtų prisiekusiais teisėjais!
— Taip, tamista! Juk ištiesų, mėsinin

kai pavirsta kietaširdžiais. Dėlto aš ir sa
kau savo motinai: “Blaivai mislijant, tu tie
są turi, bet jeigu įstatymai reikalauja mir
ties bausmės?”... O ji vis laikosi savo ir ga
na. Ką jūs manot? — priešginė, septynias- 
dešimts trijų metų!...

Teisėjas paėjo link gatvės ir pažvelgė.
— Nesiblaivo, — patėmijo jis. — Nors 

gi karieta pasirodytų.
Mažas žmogelis atsišaukė:
— Kad tik apsistotų bent biskį lietus, 

aš paeisiu gatve ir jei pamatysiu karietą, tai 
atvažiuosiu sykiu pas jus.

i — Tamista esi labai geras.
— Nei kiek. Juk jūs atvažiavę iš kito 

miesto, tai kaipgi nepatarnaut?
Truputį patylėjo, o paskui mažas žmo

gelis tarė:
— Žinote ką, man šiandie lyg kad ne

smagų. Šiandie teisia jauną vaikiną... Už
mušė jis merginą, kuri vaikščiojo su kitu...

— Taip, — patvirtino teisėjas.
—• Juk jūs žinot, — neužsi tikėjimas!
Teisėjas linktelėjo galva:
— Šito aš visai negaliu suprast. Jeigu, 

padėkim, aš vaikščiočiau su mergina, o pa
skui ji pradėtų vaikščiot su kitu, — aš nei
čiau jos mušt Aš tiesiai pasiųsčiau ją po 
velnių. Ar tai ne kvaila eit ant kartuvių
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Didžiojo New Yorko Lie
tuviškų Draugijų Sąjun

gos konferencijos 
protokolas.

Konferencija įvyko 15 d. lapkričio.
1911 m., po num. 101-103 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

Nuo Redakcijos.---“Laisvė” aprinkta 
D. N. Y. Draugijų Sąjungos organu. 
Rūpinsimės patarnaut Sąjungai kuo 
galėdami. Su patalpinimu šio proto
kolo truputį pavėlavome dėlei tūli! 
priežasčių,

1. Konferenciją atidarė buvusis ex- 
sekr. K. Labanas, 2:40 vai. po pietų.

Skaitymas mandatų ir iššaukimas 
delegatų vardų.

Išviso pribuvo 8" delegatai nuo 38 
draugijų ir kuopų.

Ant konferencijos pirmininko nomi- 
nuota.A. Purvis, J. Šaltis ir Mikaitis. 
Balsuojama slaptai.

A. Purvis gauna balsų
J. Šaltis gauna balsų 
Mikaitis gauna balsų 

Tokiu būdu konferencijos 
ku liekasi išrinktas A. Purvis, pagel- 
bininku J. Šaltis.

K. Labanas skaito 
rencijos protokolą, 
priimtas vienbalsiai.

2. Raportai Viešų 
to. Incidente tarp 
Kliubo ir Lietuvių Mokslo ir Politikos 
Kliubo, kuomet pereito  j konferencijoj
L. Ū. K-bas skundė K. Labaną, būk ji
sai tvėręs L. M. ir P. K-bą, o tuomi 
kenkė jau esantiems k’iubams. 
rodymus dėlei ištyrimo šito incidento, 
kliubus, idant priduotų tam tikrus pri
rodymus, dėlei ištyrimo Šito incident. 
Ant paskirto laiko pribuvo vien tik L.
M. ir P. K-bo delegatai ir pridavė sa
vojo kliubo programą, iš kurio paaiš
kėjo, jog šito k-bo mieriai ir tikslas y- 
ra skirtingais nuo visų kitų šioj apie- 
linkėj gyvuojančių kliubų. Ir dar gi, 
K. Labanas jan įstojęs tiktai po jkor- 
poravimui k-bo.

Iš šito atžvilgio. V. R. K-tas ii' at
rado, jog L. Ū. K-bo užsipuolimą cnt 
K. Labano, tavpgi ir ant L. M. > |\ 
K-bo yra nelcgališkas. šitas V. K-to 
raportas priimta.

Dar pranešta, jog L. D. S 
K. Labanas. dėlei techniški) kl: 
zignavo. tad, jo vieton. V. R. K-tas 
paskyrė sekr. F. Deveikį, jo pagelbi- 
ninku J. Valutkevičių, kurie jau ir yra 
užėmę savo vietas.—Priimta.

3. Įnešimas, kad pirmii-pirmiausia 
naimti svarstyman bei apkalbėjiman 
Lietuvos šelpimo Fondą.—Priimta.

Neviackas kalba, kad šios dienos 
konferencijos tikslas—surasti kelius ir 
aptarti būdus, kaip surinkti kuodau- 
giausia aukų nuo karės nukentėju
sioms Lietuvos žmonėms, ir pastebi, 
jog Fondą jau turime, kurį {steigė 
Antrasis Visuotinas Amerikos Lietu
viu Seimas.

Įnešta priimti A. V. A. L. S-mo nu
tarimus. — 
šiai priimti.

4. Pakelta klausimas, kain užkirsti 
kelią visokios rųšies apgavikams, ku
rie rinktų aukas būk tai nukenteju- 
siems nuo kares lietuviams, po teisy
bei, stengtųsi jąs panaudoti savo ypa
tingiems tikslams ?—Po ilgu išsikalbė
jimu nutarta nranešti Brooklyno, New 
York’o ir apielinkės lietuvių visuome
nei. iqgei šitų rinkimu aukų legališkai 
rūpinsis ir užsiims vien Lietuviškų 
Draugijų Sąjunga bei tos draugijos, 
kurios dalwauia fiitoie konferencijo
je arba priima šitos konferencijos nu
tarimus.
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“TĖVYNĖS” 
REDAKCIJAI.

pereitos konfe-
Protokolas lieka

Reikalų Komite-
Lietuvių Ūkėsų

čipėnų valsČ., Panev. pav.
Rašo F. Usevičiui į Minne- ’ 

apolis, Minn. —
Pas mus dar ligišiol nesi-j 

mato karės, ale jau antra sa-, 
vaite, kaip girdisi, arm otų 
trenksmai . Buvo jau dvi 
mobilizacijos. Tai ėmė. ne
žiūrėdami, kas kokį bilietą 
turi, bile tik nevisai ubagas.

Iš Remeikių kaimo paėmė: 
Gotaučiuką, Staupų, Sklenį,
J. Baniuliuką, Barisiuką ir
K. Baniulį.

Mokytojų dabar nėra, kas 
mokytų vaikus. Iš Čipėnų 
kaimo paėmė: S. Latvėniu- 
ką, J. Vilčinskelį, Kuodį. B. 
Latvėnuką, Pilynėlį, Valin- 
čiuką, Rastauckus — Pleri- 
jnną ir Kazimierą, J. Tamo
šiūną. Muroliuką ir kitus. 
Anielinkėj dar daugiau išve
žė.

Baisu buvo Vabalninkuo- 
se. kada gabeno vvrus. Dau
gelis moterų apalpo, išleis- 
damns ant tos pra
keiktos karės.

Išrinko įn arklius ir galvi
jus. kurie tik nomfl nafiko.

Dabar valdžia baisiai žmo
nes Mioknr
lia pulkui žmonių susieiti ir

“Tėvynė”N-19 kaltina Lietu
vos Šelpimo Fondą neveiklu
me. Ji sako, kad tik laikraš
čių raginamas, L. Š. F. išlei
dęs atsišaukimą į visuomenę.

“Tėvynės” redaktorius tu
ri labai trumpą atmintį. Te
gul jisai prisimena sau šiuos 
faktus iš to laiko, kada jisai 
buvo vice-prezidentu L. Š. F.

Atsišaukimas į visuomenę 
buvo jau parašytas. Buvo 
norėta padalyt vietinių L. Š. 
F. viršininkų susirinkimą, 
kad jie, perskaitę atsišauki
mo tekstą, galėtų ką nors 
pridėti, pataisyti ar atmesti. 
Taip-pat buvo norima pasi
kalbėt apie kitus dalykus.

Vieną karta prašvta susi
rinkt—p. V. K. Račkauskas 
neatėjo.

Antra karta prašvta ateit 
—n. V. K. Račkauskas neat
ėjo.

Trečią karta prašvta susi
rinkt—n. V. K. Račkauskas 
nnoinnto yo-zicmoriia.
Štai k'**’"1 pasivėlin
ta su atsišaukimą

— Pavelykit jam pirma nuvežt jus, c* 
paskui mane nuvežš į viešbutį.

Mažas žmogelis pasakė savo gatvės 
varda.

— Tame viešbuty apsistojo ir teisėjas, 
— tarė jis, kada vežimas pradėjo važiuot.

Mark-Berni atsilošė ir-tarė šypsoda
masis.

— Taip, aš ir esu teisėjas..
Nepažįstamasis atsitiesė ir atydžiai pa- 

žvelgsi j}. •: ..l
— Ištikimųjų? — tarė jis. — Vadinas, 

mudu abu prie to reikalo priklausom.
— Prie kokio?
— Prie tos bylos.
— Aš jūsų nesuprantu.
— Labai aišku, tamista: jūs esat teisė

jas, o aš budelis.
Lyg kad nusišypsojo Mak-Berni. Jis no

rėjo ką-tai pasakyt, bet žodžiai užkliuvo jo 
gerklėj. O mažas žmogelis tęsė:

— Ir stebėtinas susitikimas. Juk aš ir 
tamista, taip sakant, kolegos (draugai).. 
Jūs pradedat, o aš pabaigiu.. O jei jis gir
dėtų, kaip męs kalbam apie jį... Teisėjas ir 
budelis.. Ką jūs į šitai pasakysit?

Mak-Berni tylėjo.
— Jūs turbūt, nuvargę, tamista. Juk 

vėlu... Aš jau išeinu... O juk koks tai ste
bėtinas susitikimas! Labanakt!

Vertė R—tis.

Vokiečių kaizeris rašė laišką Japonijos; 
imperatoriui, siūlydamas jam susitaikint.

Japonijos imperatorius paliko laišką bes 
atsakymo.

Dalis Vengrijos patriotų nori skyrium 
nuo Austrijos taikinties su caru, kad gavus 
prižadą, jog Vengrija taps visai liuosa.

Prūsų junkeriai svajoja apie susitaiky
mą su caru, kad paskui visa spėka užgulusi 
ant f rancūzų ir anglų.

(Iš <rVolkszeitung”)



Europos kare, Kanados patrio
tai ir Kanados darbininkai.

Nors Kanada yra toli nuo Europos 
karės, tos baisiausios žmonių skerdynes, 
nors Kanada niekam nėra apskelbusi ka
rės, bet faktiškai — Kanada yra kariaujan
ti šalis. Ji yra įtraukta į karę. Karės sun
kioji riašta jau puola ant Kanados darbinin
kų. Prasidėjus karei, Kanados parlamentas 
tuojaus paskyrė $50,000,000 karės reika
lams. Neatsiliko ir atskiros provincijos, 
kurios aukavo karės dievaičiui — sviesto, 
miltų, arklių ir tt.

Bet kas tų viską turės sumokėti? At
sakymas aiškus ir labai lengvas — tas visas 
išlaidas turės sumokėti Kanados darbinin
kai. Karei prasidėjus, tuojaus ant reika
lingiausių valgomų daiktų uždėjo karės tak
sas (war tax). Viskas pabrango ir dar 
vis brangyn eina. Taigi, čia aišku, kad dar
bininkai, pirkdami reikalingiausius daiktus, 
be kurii) negali apsieiti, turi sumokėti tas 
visas karės išlaidas. O karei prasidėjus, 
sustojo visi darbai, žodžiu sakant, susi- 
paralyžiavo visa šalies pramonija. Dauge
lis manė, kad kapitalistai, Kanados patrio
tai, tyčia sustabdė darbus, kad būtų galima 
parinkti didesnį skaičių liuosnorių kareivių 
ir pasiųsti ant karės lauko. Tas, rodos, iš 
dalies, buvo ir teisybė, nes daugelis ir tokių 
važiavo karėn, kūne neturėjo darbo ir ne
manė jo greit gauti. Vienok, nors greitai 
pririnko reikalingų kareivių skaičių, dėlto 
darbai nepradėjo eiti geryn. Anaiptol — 
dar sumažėjo. Dar vasaros laiku galima 
buvo gauti darbas ant f ainių ir prie gelžke- 
lių, bet dabar ir tie darbai pasibaigė. Visoj 
šalyj užviešpatavo baisiausia bedarbė ir ka
rės sunkiausia našta puola ant pečių Kana
dos darbininkų. Jeigu kur nors darbinin
kai dar ir dirba kiek nors, tai ten algos su
mažintos iki žemiausiam laipsniui, o pragy
venimas pakilo iki augščiausio laipsnio.

Ši žiema bus baisi dėl mūsų! Kanados 
darbininkus laukia didžiausis vargas, o ga' 
ir badas.

Karei prasidėjus, Kanados patriotai 
kurie pritaria tai brolžudiškai karei, verste 
verčia aukauti paskutinį centą karės reika
lams. Karei prasidėjus, Kanados patriotai 
sutvėrė savo “patriotiškąjį fondą” (patrio 
tic fund) ir pradėjo giedoti savo paprast? 
giesmę apie tėvynės meilę, kurios pas juos 
nėra, kaip paprastai, pas visus patriotus 
kurie tik kalba apie tėvynės meilę.

Nieko nesakyčiau, kad patriotai patįs 
vieni aukautų j tą savo patriotiškąjį fondą. 
Bet ne! Jie nori, kad darbininkai mokėtų 
už jų veidmainingąjį patriotizmą.

Čia iš daugelio pavyzdžių privesiu vie
ną: — Canadian Pacific Railway Co. pasky
rė į minėtą patriotų fondą $10,000. Gal kas 
pasakys, kad patriotai paaukavo pinigus iš 
savo kišeniaus. Panašus manymas būtų la
bai klaidingas. Tuos pinigus kompanija iš
plėšė iš darbininkų kišeniaus. Prasidėjus 
karei, minėta kompanija sumažino darbi- 

skaičių, sumažino darbininkų al
gas ir tt. 1t ...... I

riegana tp. Kiekvieną mėnesį pasilieka 
nuo kiekvieno darbininko vienos dienos už
darbį. Tai čia jau viskas aišku ir be toly- 
mesnių komentarų. Minėta kompanija iš
plėšia daug daugiau nuo darbininkų, negu ji 
“paaukavo” karės reikalams. O vis tai var
dan patriotizmo ir tėvynės meilės! Pana
šiai pasielgė visi Kanados patriotai, nes vi
sur algos buvo žymiai numuštos.

Nieko nesakyčiau, jeigu tie pinigai eitų 
sušelpimui nukentėjusių nuo karės. Bet to
kie dalykai patriotams nerūpi. Kanados 
patriotai tuo tikslu įkūrė savo fondą, kad 
duoti dovanų liuosanoriams kareiviams, 
šelpti jų šeimynas, samdyti daugiau karei
vių ir pasiųsti juos karės laukan.

Argi, ne “puikus” patriotų fondo tiks
las? O gal jie tą daro sulyg patrijotizmo 
principų?

Man bile kas gali užmesti, kodėl aš esu 
priešingas sušelpimui tų šeimynų, kurių vy
rai išėjo į karę. Taip, aš esu priešingas, o 
ypatingai sušelpimui liuosanorių šeimynų. 
Tuo dalyku, mano nuomone, turi rūpinties 
pati valdžia. Dėlto, kad kiekvienas karei
vis, pastatytas ant karės lauko, kiekvienas 
doleris, paaukautas karės reikalams, sustip
rina kariaujančią valstybę ir prailgina tą 
brolžudišką karę.

Dabar aišku visiems, kad Kanados pa
triotai pritaria tam baisiam žmonių žudy
mui Europoje, kuris prarijo jau tiek aukų, 
o kiek dar praris. Čia galima padaryti iš
vedimas, kad patriotizmas, iš dalies, yra ka

rių palaikytojas ir jų sukėlėjas. Patriotai 
kalba apie “tėvynės meilę”, kada mato sau 
iš to naudą. Męs nieknur nematėm ir negir
dėjom, kad Vokietijos, Francijos, Anglijos 
ar Rusijos patriotai būtų kur nors protesta
vę prieš karę! Atbulai. Jie visur remia da
bartinę karę, kelia neapykantą, kursto tau
tą prieš tautą.

Padėkime, Kanadoj jau yra persekioja
mi vokiečiai ir austrijiečiai. O tai vis patri
otizmo vaisiai.

Kanadoj dabar vėl mobilizuojama nauji 
pulkai kareivių ir tuojaus bus pasiųsti ka
rės laukan. Minėtas patriotų fondas tame 
labai daug padeda. Dar reikalaujama 22- 
000 kareivių. Prie darbartinių sąlygų, ypač 
dėl bėdai bės, jie greitai surinks ir šitą skai
čių. V. Užkuraitis.

Medicine Hat, Alta, Canada.
(Pabaiga bus).

SVAJŲ DIENOS.

Prieblandoj šešėlių, kada jos atėjo, 
Maršuodamos takais užmirštojo laiko, 
Šypsoms maloniausioms man širdį žavėjo 
Ir traukė savęspi be galo, be saiko.

Rankos, tartum, siekė, kad jas apkabinti, 
Jų šventą paveikslą prie širdies prispausti, 
Džiaugsme pasinėrus nieko nepažinti, 
Tiktai glamonės} jų širdingą jausti.

Bet jos tik sumirgo ir vėl kaž-kur ėjo, 
Lydimos prieglobsnyj tamsių siluetų. 
Širdis mano verkė, kiūtinę drebėjo, 
Tų bėgančių dienų, taip labai mylėtų.

Aš troškau, ak, troškau, su joms susipynęs, 
Skristi tolumėlin į tą meilės vietą, 
Kur jausmų saldybėj siela paskandinęs, 
Nejausčiau pasaulės skausmo-vargo kieto.

28—XI—14. Saulės Brolis.

Zigmas Gėle.
DRAUGAMS.

Gal jūs tikėsite, draugai, 
Kad tos nelaimės ir vargai, 
Kurių nematėme, dar ne, 
Mums tiktai — ūkana sapne.... 
Męs juk jauni, jauni, jauni, 
Ir mūsų giesmė dar šauni, 
Ir mūsų dangiški sapnai 
Žavėja mus dar vis jaunai, 
Ir męs štai džiaugiamės viskuo... 
Ar šalta žiema, ar ruduo — 
Vis vien, be jokių priespaudą, 
Karčių dejonių ir vaidų, 
Męs sau dainuojame linksmai, 
Kad verda dyvini jausmai...

Bet ir paskui, kada rustus 
Gyvenimas, įveikęs mus, 
Ves prie kapų šaltos angos ' • 
Mūsiškių žėdną ir niūniuos 
Mirties giesmelę pekliškai — 
Vai, ir tada, mieli draugai, 
Linksmuoju vakaro laiku ~ ' 
Vėl uždainuokime kartu! ” 
Ir senos gaidos mums primins 
Anuos laikus, kada viltis 
Žavėjo thus puikiai, jaunai, 
Ir virė dyvini jausmai...

O, tas darbas, darbas, darbas, 
Darbas paskubos!...
Ant galvos kaip kardas kabo, — 
Užmušėjas ir rijikas visko labo, 
Ponas tos tik valandos.
O, tas laikas, laikas, laikas, 
Laikas baudžiavos !...
Valandėlėms išmatuotas, 
Už kasdienę duoną nuomon atiduotas, 
Niekad nėr jo pabaigos.

(“Naujienose”) Kalėdų Kaukė.

Juozas Mikuckis.
Myliu... O gal ir nemyliu... 
Ir dienos slenka, kaip sapnai — 
Nuo žydinčių puikių gėlių 
Erškėčiai likosi nūnai.

Aš lankiu... Ir bijau, drebu, 
Pasitinku metus ilgus, 
Ir maldą rupestyj kalbu, 
Ir jieškau meilės pas draugus...

Neblinksmin metai nūn manęs — 
Gal-būt nelaimes vien atneš, 
Mintis sumindžios prakilnias, 
Paskui... pražus, kaip žusiu aš...
Myliu, o gal ir nemyliu... <

Ir gaila vystančių gėlių...

MOTERIMS
' NAUJIENOS

KAS KALTAS?
Kada tik pažvelgi į laik

raščius, tai visuomet pama
tai vyrų nusiskundimus, 
kad mūsų moterįs tomsios, 
nedalyvauja viešuose susi
rinkimuose, neišeina su vie
ša kritika, neišreiškia savo 
nuomonių ir tam panašiai. 
Matant tokius nusiskundi
mus, negalima ištylėti ne
prabilus. Ar gi jau ištikro 
moterįs tokios yra, kaip vy
rai jas nupiešia ? O jeigu jos 
tokios, tai kas tame kaltas? 
Man rodos, kad aš visai 
neapsiriksiu, jeigu pasaky
siu, kad tie, kurie labiausia 
užsipuldinėja ant moterų, 
yra didžiausi jų “tamsumo” 
kaltininkai.

Gal daugelis pasakys, kad 
aš netiesą sakau. Tik jūs, 
vyrai, prisižiūrėkite, kaip 
moterįs yra pajuokiamos. 
Jeigu moteris pradeda lan
kytis į viešus susirinkimus, 
tai vyrai tuojaus pasako, 
kad jinai nieko neveikia, o 
tik snaudžia; jeigu pradeda 
lankytis mergina, tai vėl vv- 
rai pasako, kad jinai meške
rioja ir nori pagauti vaikiną, 
žodžiu, ant kiekvieno žings
nio moterįs yra pašiepiamos, 
ant kiekvieno žingsnio pa
juokiamos. -

Suprantama, moteris bei 
mergina, girdėdama tokią 
pašaipą ir neturėdama tiek 
daug drąsos, kad viešai atsi
stoti ir išreikšti savo mintis, 
pradeda nuo to atšalti ir, lai
kui bėgant, visai pasilieka 
priešingų nuomonių. O jei
gu kurios ir pasilieka prie 
vyrų organizacijų, tai nieka
dos viešai neišeina ir nieka
dos neišreiškia savo minčių, 
nors jos būtų ir geriausios.

Visai kas kita su vyrais. 
Vyrai visuomet pasakoja, vi
suomet ginčijasi, kalba, nors 
tankiai visi jų ginčai, visos 
kalbos jokios vertės neturi, 
bet jų niekas nepašiepia, nie 
kas nepajuokia, kaip mote
ris. Jeigu vyras, bekalbėda
mas, visai išvažiuoja iš vė
žių, tai tuomet kritika puola 
ne ant jo, bet ant pirminin
ko, kad jis prie to daleido.

Bet ka gi męs. moteris, 
turime daryti? Mums nie
ko kito nepasilieka, kaip tik 
stengtis pačiom organizuo
tis, pačiom lavintis, rengti 
prakalbas, diskusijas, pre- 
lekcijas ir tam panašiai. 
Kuomet męs pačios pradėsi
me organizuotis, tai tuomet 
gyvenimo aplinkybės privers 
mus prie kalbėjimo, prie dis
kusijų, prie-išreiškimo savo 
nuomonių. Tuomet męs ne
sibijosime jokios pašaipos ir 
galėsime visur viešai išeiti 
su krtika. Nerėkia nusigąs
ti, kad pas mus nebus jiegų; 
iš mūsų tarpo atsiras, ir kal
bėtojų, ir diskusančių, ir 
prelegenčių.

Aš nesakau, kad męs turi
me visai nuo vyrų atsitrauk
ti. Ne, męs sykiu turime ir 
su vyrais darbuotis, nes yra 
tokių vyrų, kurie stengsis 
mums pagelbėti.

Todėl visos nrie darbo!
G. Pušiniutė.

resnis balius. Tame vakare, 
kuomet būna balius, veik 
kiekvienas stengiasi nueiti 
pas merginą į namus ir ją iš
sivesti. Labai mažas nuo
šimtis vaikinų nueina vieni.

O ką gi dabar pasakysim 
apie prakalbas?

Ant prakalbų arba kitokių 
I viešu susirinkimu kas norės, 
tai ateis, o jeigu ir nei viena 
mergina neateis, tai niekas 
jų nepasiges ir niekas nuo to 
nenukentės. Jeigu kuri mer
gina ir norėtų viena išeiti, 
tai jinai turi apsisaugoti sa
vo gaspadinės, pas kurią gy
vena. Man rodosi, kad visi 
gerai supranta, kokią rolę 
lošia gaspadinės, pas kurias 
merginos gyvena. Jeigu tik 
mergina viena pradeda va
karais išeiti, tai gaspadinės 
paleidžia visokias kalbas, 
pradeda tą merginą pirštais 
badyti ir tt. Ant galo, jeigu 
mergina gyvena kur nors ša
lę miesto, tai vienai ir nedrą
su važinėti ir jieškoti, kur 
prakalbos atsibūna .

Pasirodo, kad męs, mergi
nos, esame suvaržytos iš vi
sų pusiu, tarp kurių nemažą 
rolę lošia ir prietarai ir nuo 
kurių dar neįstengiame atsi
kratyti.

Beje, aš norėčiau pasakyti 
Ikeliatą žodžių toms mote
rims, kurios labai užstoja 
vyrus, bet kaltina moteris. 
Bet kad daug vietos neužim
ti, tai privesiu faktą, kuris 
atsako vyrų užtarėjoms.

Kada Anglijos sufragistės 
nudarė demonstracija, tai 
fabrikų darbininkai užpuolė 
ant jų ir išvaikė jų demons
traciją. Matomai, gerai su
prato reikalą. Šis atsitiki
mas kaip tik tinka mūsų mo
terims, kurios užstoja vvrus

Moteries naminis darbas 
i nei kiek nėra lengvesnis už 
vyrų dirbtuvės darbų. Aš 
manau, kad tą kiekvienas 
vyras, kuris tik sveikai pro
tauja, galės suprasti. To
dėl męs ir reikalaujame, kad 
turėtume nors porą į savai
te liuosų vakarų kur nors iš
eiti, kad galėtume nueiti į vi
suomeniškus susirinkimus, 
prakalbas ir tt. Męs reika
laujame, kad vyras lygiai 
padėtų mums šeimynišką 
naštą nešti, kuri dabar yra 
ant mūsų vienų uždėta. Da
bar gi: ištekėjai, tai ir akis 
užsiriški! Pasilieki tokiu 

'elementu, kuriam daugiau 
niekas neprivalo rūpėti, 
kaip tik vaikai ir namai.

Mikai tė.

Prie kurio kareivio jos priei
na ir paduoda jam vaistų ar
ba perriša žaizdą, tai kaip 
tik atsitraukia, tuojaus ka
reivis pradeda šaukti: “Pati 
motina-carienė man vaistų 
davė ir žaizdą perrišo!” 
Daktarai daug turi vargo, 
kad numalšinus tuos karei
vius

RED. ATSAKYMAI.
K. Reino. — “Kodėl mer

ginos keliauja Amerikon”, 
neapsimoka dėti, nes jau pa
našios nuomonės buvo iš
reikštos. Tamsta nieko nau
jo nepasakai, kaip tik tą, kas 
jau buvo pasakyta.

K. S. Lietuvaitei.—Straip
snelis “Nėra reikalo” mūsų 
nuomone netinka. Viena, 
kad jis daug iššauktų berei
kalingų ginčų, o antra — 
klaidinga nuomonė tame, 
kad nereikalingos moterų 
organizacijos. Socijalistų 
pareiga negriauti pradėtą 
darbą, bet jį taisyti. Tokis 
straipsnelis būtų tikęs tik 
tuomet, kuomet buvo suma
nymas tverti L. M. P. S., bet

ne dabar, kuomet jau tas 
darbas pradėtas. Jokių pra
sižengimų ta organizacija 
prieš sacijalistus nepada
rė.

A. T. Baisiagaliut — 
Straipsnelis “Arklys geres
nis už pačią” spaudai netin
ka. Viena, kad nieko ypa
tingo nepasakot, ir ne- 
padarot jokio išvedimo, e 
antra — tokie dalykai būna 
Lietuvoj, o ne čia. Taigi jis 
geriau tiktų Lietuvos laik
raščiam, bet ne Amerikos. 
Čia visai kitokios gyvenimo 
aplinkybės ir žmonės kitaip 
elgiasi.

Burdingonui. — Jau daug 
buvo tų kritikų ir jos mažos 
vertės, todėl, mums rodosi, 
kad neapsimoka talpinti. Jūs 
dabar atsakysite K. S. Lietu
vaitei, o paskui K. S. Lietu
vaitė stengsis vėl jums atsa
kyti, o iš to visko skaitytojai 
jokios naudos neturės.

B. Jurbarldškei. — Buvo 
išreikštos nuomonės dviejų 
moterų ir vieno vyro tame 
klausime ir, mums rodos,už
tenka.

Didelis Teatras

PATAMSIO GALYBE
5 aktų, 7 atidengimų drama, parašyta garsaus 

rusų rašytojaus L. Tolstojaus, sulietuvino
M. Alytienė.

Rengia. L. S. S. 71 kuopa

Subatoje, 12 Gruodžio-Dec. 1914
INSTITUTE HALL

277 Cambridge St., East Cambridge, Mass.
Salė atsidarys 7 vai. vakare. Perstatymas 

prasidės 7:45 vai.
Šiame lošime dalyvaus apie 30 ypatų. Šis teat
ras bus vienas iš didžiausių ir įspūdingiausių ko
kie kada buvo buvo lošiama Cambridge’iuj. ku

rio lošimas tęsis apie 4 valandas.
Įžanga 75c., 50c. ir 35c.

Širdingai visus kviečia L. S. S. 71 k.
Cambridge, Mass.
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MOKINKITES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiem k prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis per 

korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų mokyklos var
tojamą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti visą aritmetiką liuo- 
sose nuo darbo valandose. Iškasčiai stebėtinai maži.

Jei nori žinoti, kaip greitu laiku išmokti aritmetiką, tai parašyk 
mums, o gausi pilną paaiškinimą dykai. Įdėk štampą atsakymui. 
Adresuok:

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINfi MOKYKLA
1607 N. Ashland Avenue, .Chicago, I1L

KODĖL MERGINOS NESI
LANKO Į SUSIRIN

KIMUS?

• |.. *.. f.. 4.. .♦ •* t* . f. . 9*.

ŽINIOS. Į

Vienuolės — vagįs.
Paryžius, Franci j a. — Čia 

tapo nubaustos 9 vienuolės 
kalėjiman už vagystę. Jos 
visos buvo paimtos nelaisvėn 
sykių su vokiečių karišku li- 
gonbučiu, kaipo mielaširdys- 
tės seserį s. Padarius kratą, 
pas jąs surasta daugybė į- 
v airių daiktų, privogtų iš 
francūziškų muzėj, kuomet 
jie tapo vokiečių užimti. Tai 
matot ir “šventosios” užsi
ima vagyste, o kas jau kalbė
ti apie paprastus žmones?

Visųpirmiausia, nekalbė
sime apie visuomenę, bet 
tik apie didžiumą, nes kaip 
iš moterų, taip ir iš vyrų 
randasi įvairių nuomonių ir 
kiekvienas stengiasi savotiš
kai tą klausimą rišti.

Męs pažvelgiu me, kodėl 
skaitlingai merginos susi
renka į balius? Matomai, 
kad yra tūlos priežastįs.

Jeigu kur yra rengiamas 
(balius, tai, žiūrėk, vaikinai 
už kelių savaičių susitikę 
merginas agituoja, kad jos 
atsilankytų į balių, nes kuo- 
daugiau merginų, tuom ge-

Prisilytejimu “išgydo” ka
reivius.

Petrogradas.—Čia yra ca- 
rienės ligonbutis, kuris . da
bar užverstas sužeistaisais 
kareiviais. Tame ligonbuty 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po 
pietų dirba pati carienė su 
savo dviem vyresnio jom 
dukterim. Jos visos apsirė
dę milaširdystės seserų dra
bužiais ir niekuom nesiskiria 
nuo paprastų seserų. Taipgi 
atlieka visus tuos darbus, 
kaip ir seserįs. Bet daugu
ma tamsesniųjų kareivių 
“išgyja”nuo jų prisilytėjimo.

Sveikatos
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Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA WT1EKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijaltškų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių Įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio............ ......
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinčs proikoa......... t._ i.
Plgulkos del kepenų.................
Blakių naikintojas..,...............
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui.............. ..
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti m ošti s...........
Antieeptiikas muilas. 
Gumbo lašai...............

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynirroe 25c.
Talppat iJ Lietuvos pargabentos visokios TlettrviŽkos gydančios žoles, taknįs Ir t. L* kokio* 

tik yra žinomos ii žmonių vaitojamos.
IgFReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais"^!

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

Jalgti jums brang! yra justj sveikata, tai tuojau* reikalaukite gy<h»olių, rašydami arba 
atsilankydami į Lifturtikį Aptinką,

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius, 
SS9 Bedford Avenue Kampas North Moa gatvė. Brooklyn, N. Y.

10c. ir 1.00 
................25 
................10 

............ 3.00
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.25 
.50 
.25 

60c. ir 1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10a. Ir
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir .25 
Nuo dantų, gėlimo........... .. IO
N uo peršalimo...............£1 ’ T
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
I inimentas arba Kxpellerts... 
Nuo plaukų žilinto. 
Nuo Keumatirmo... 
Nuo htiškų ligų... 
Nito dusulio............
N uo k i rmėlių...... 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.................. ..
Kastorija del vaikų.. ..10c. ir 
Proškos del dantų.....................
Kaipų naikintojas..................
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Lawrence, Mass.

Mažoji Varguolė.
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Atė- 
savo

Waterbury, Conn.
22 d. lapkričio laisvama-

SOCIJALISTAI, UŽKOVO
KIME LONDONĄ!

Nei viename Amerikos lie
tuvių socijalistų laikrašty 
nesimato korespondencijų is 
Londono (Anglijos). Tiktai 
pernai kokiu cai bu du užkly
do viena žinutė į “Keleivį”.

Nesimato korespondenci
jų iš Londono ir Škotijos 
“Rankpelny”, kuriam, rodo
si, parankiausia būtų susiži
noti su Anglijos lietuviais.

O betgi, Londoną męs, lie
tuviai socijalistai, jokiu bū
du negalime apleisti! Męs 
turime stengties įgyt ten 
dirvų. Londone esama lietu
vių. Jie turi parapija, drau
gijas, kliubus ir tt., bet visos 
tos įstaigos randasi po aš
triausia kunigų globa. Mū
sų klerikališkuose laikraš
čiuose nuolat telpa kores- 
/pondencijos iš Londono. Ma- 
' tyt, jie turi ten įtekmę.

Męs turime išmušt juos iš 
tos pozicijos, arba bent nu- 
silpnint. Pirmas dalykas — 
mums reikia įgauti ryšius su 
londoniečiais.

Kas tiktai turi adresų 
Londono lietuvių, kas turi 
pažįstamų ten — praneškite 
“Laisvei”, “Rankpelniui” ar 
kitam kuriam socijalistų 
laikraščiui. Vistik Londone 
turi rastis nors koks tuzinas 
laisvesniu žmonių. Reikia t v
juos išjudint. Visos progos 
turi būti pavartotos, kad 
juos išbudinti ir ištraukti iš 
po klerikališkos letenos.

Atsiliepkite! Geistina, 
kad ir kiti mūsų laikraščiai 
patemytų šį mano atsiliepi
mų.

“darbštus” žmogus. Padė- 
kavonės dienoj jis surinko 
520 pintinių įvairių valgių 
dėl beturčių. Salaveišių ar
mija irgi tų patį padarė. 
Mat, jie vienų dienų į metus 
papeni beturčius ir paskui 
liepia laukti kitų metų, kuo
met vėl bus iškelti tokie pie
tus. Ką tai reiškia pakęsti 
364 dienas, o jau sulaukę 
penktos dienos pavalgysite.

V. K. Mališka.

būrelis vaikinų ir merginų, 
bet geistina, kad dar dau
giau priklausytų, tuomet 
męs galėtume daug daugiau 
nuveikti. Choro vedėju yra 
V. Kalvelis. Kas nori pri
gulėti prie choro ir kas nesi
bijo socijalistij. vardo, lai at
silanko ir prisirašo.

Kapucinas.

PAGAVO “AITVARĄ”. 
Athol, Mass.

Žinomas vietos biznierius 
p. P. Buzevičius pradėjo jus
ti, kad nyksta pinigai. Vie
ną naktį iš kelinių kišeniaus 
dingo $48. Abudu su pačia 
pradėjo jieškoti “aitvarą”, 
kuris nešioja pinigus; 23 d. 
lapkričio buvo padaryta tar
naitės kambary krata ir su
rasta $235.00. Tapo užklau
sta tarnaitė, kodėl ji laiko 
muftoj tiek daug pinigų, tai 
toji atsakė, kad ne jos pini
gai, bet sesers, kuri jai pada
vė palaikyti. B. tuojaus už
klausė seserį, bet toji atsakė, 
kad jokių pinigų nedavus 
laikyti. Prasidėjo tardymas. 
Broliai parsivedė ją ir pa
kvietė kunigą. Tuomet tar
naitė prisipažino, kad tuos 
pinigus suvogus nuo B. ir jo 
žmonos. 21 d. lapkričio, kuo
met B. miegojęs, tai ji “ro- 
pom” įėjus i kambarį ir iš- 
kracius kelinių kišenius, ku
riuose radus $48.

Reikia pastebėti, kad ta 
tarnaitė, tai parapijos ir vy
čių gera deklamatorka.

Girkautiškis.

kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo drg. M. Akelaitis iš 
Norwood, Mass. Kalbėto
jas aiškino apie Europos ka
res ir jų baisenybes. Savo 
užduoti atliko gerai ir publi
ka pasiliko užganėdinta. Pu
blikos buvo susilankė apie 
500. Prie kuopos prisirašė 
vienas naujas narys. Aukų 
nadengimui lėšų surinkta 
$3.50. L. S. S. 64 kuopa ant

LAIKE KUNIGO PRA
KALBŲ UŽPUOLIMAI.

Dorrisville, III
26 d. lapkričio buvo pa

rengtos prakalbos. Kalbėjo 
kunigas. Nors prakalbų bu
vo tinsiąs rinkti aukų Lietu
vos Šelpimo Fondui, bet vi- 
sųpirmiausia kunigas pradė
jo plūsti socijalistus ir laik
raščius. Beplūstant jam,ne- 
kurie pradėjo juoktis. Tuo
met kunigas perpyko ir pra- 5 d. gruodžio renčiasi per
dėjo “nekrikščionis” varyti statyti veikalą “Nihilistai”, 
laukan .Pabaigus jam kalbė
ti, buvo duodami klausimai, Į 
bet atsisakė juos rišti, pa
rodydamas užklausinėtojam 
duris. Po kunigo prakalbos 
kalbėjo J. Jusevičius. Kada 
kalbėtojui buvo užduoti 
klausimai, tai kunigas nepa
velijo jam atsakinėti. Kal
bėtojas irgi nuo atsakinėji
mų ant klausimų atsisakė, 
nes jam kunigėlis paliepė. 
Reikia pastebėti, kad J. Ju
sevičius priguli prie L. S. S. 
187 kuopos, bet palindęs po 
kunigo skvernu.

Po prakalbų prasidėjo gin
čai. Nekurie parapijonai 
pradėjo visokiais žodžiais 
plūsti socijalistus. Nekurie 
Šoko prie drg. Geraltausko ir 
pradėjo jį mušti.

Tai matot, kaip parapijo
nai einasi ant savo prakal
bų. Bet ko gi norėti nuo pa
rapijom!. kad iu vadovas vi
saip keikia socijalistus ir va
ro laukan ir svetainės.

Aukų surinkta septynioli
ka dolerių su centais.

Šventakupris.

bas. Kalbėjo F. J. Bagočius, 
kuris puikiai nurodė nesuti
kimą laisvamanių su tikėji
mu. Publikos tiek prisirin
ko, kad net sėdynių trūko, 
v’isi ramiai užsilaikė.

K. Andriušis.

S. BOSTONO NAUJIENOS
23 d. lapkričio čia atsitiko 

didelė “katastrofa”. Atėjo 
policija į Geležinio bolinę ir 
suareštavo kiek ten rado,ne
išskirdama ir gaspadoriaus. 
Viso labo buvo 48. Mat,vie
ni iš jų lošė iš pinigų, o kiti 
žiopsojo. Iš suareštuotuių 
pusė lietuvių ir pusė airių. 
Teismas tęsėsi dvi dienas ir 
kaip praneša “Boston Post”, 
tai 41 pripažintas kaltu. Tas 
pats laikraštis vakare pridu
ria, kad tai buvęs ilgiausias 
teismas So. Bostono teismų 
’^arijoj. Bet kiek ten bus 

mtinių sumokėta?

♦ • ♦

<tono majoras labai

Baltimore, Md.
Mūsų lietuviški bosai pra

dėjo tarp savęs konkurenci
jas vaiyti ir imti darbus pi
giau. Suprantamas daiktas, 
jie dabar pradeda kriau- 
čiams algas numušti, nes ki
taip negali išsilaikyti. Jeigu 
kuris darbininkas pasiprie
šina, tai tų visai iš darbo iš
varo. Darbininkai pradeda 
skųstis unijai, kad juos labai 
skriaudžia lietuviški bosai. 
Unija žadėjo įsikišti ir tru
putį padaryti* švelnesniais. 
Nors ir kitos kriaučių dirb
tuvės dirba silpnai, bet visgi 
nėra taip darbininkai išnau
dojami, kaip lietuviškose. 
Reikėtų lietuviams darbinin
kams apie tai pagalvoti ir 
nesiduoti save taip išnaudo
ti) Kunigo Žentas.

Great Neck, N. Y.
21 d. lapkričio L. S. S. 168 

kuopa statė ant scenos vei
kalų “Paskutine Banga”. Lo
šimas išėjo labai gerai, žmo
nių prisirinko gana daug. 
Tik reikia pastebėti, kad ne
kuriu užsilaikymas buvo 
peiktinas. Negana to, kad 
patįs neklauso, bet dar ir ki
tiems tmkdo. Ypatingai 
vienas vyrukas kėlė triukš
mų.

22 d. lapkričio L. S. S. 168 
kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo drg. J. Perkūnas. 
Buvo užduota keli klausi
mai, ant kurių gerai atsakė.

F. Naunikis.

Minersville, Pa.
19 d. lapkričio tapo anglių 

kasyklose užmuštas Jurgis 
Serečka, Iš kasyklos išėmė 
tik šmotelius ir į grabų sudė
jo. Nors velionis buvo fana
tikas, bet sykiu ir girtuoklis, 
tai užmiršo atlikti velykinę 
ir iš tos priežasties kunigas 
atsisakė laidoti ir duoti ant 
kapinių vietų. Tuomet jo kū
nas tapo nuvežtas į St.Clare, 
Pa., kur gyveno sesuo. Ku
nigui gi buvo pasiūlyta už 
palaidojimų $50.00. Ir štai, 
už $50.00 nepatingėjo nuva
žiuoti į St. Clare ir atlaikyti 
pamaldas.

Pasirodo, kad už pinigus 
viską galima padaryti. Ka
da nežinojo, kiek galės gau
ti už velionio skūra, tai visai 
atsisakė, bet kaip sužinojo, 
tai net svetur nuvažiavo.

Senas Singelis.

16 d. lapkričio Jurgis Ba
ranauskas važiavo iš Pitts- 
burgo ir, nesustojus trauki
niui, šoko laukan. Tuom 
tarpu užkliuvo už laiptų ran
ka ir ją sulaužė. Tapo nuga
bentas ligonbutin ir ten nu
pjovė ranką. Sako, buvęs 
truputi įgėręs.

Tai matot, prie ko priveda 
gėry m as ir neatsargumas.

S. Nuklypo.

Hartford, Conn.
22 d. lapkričio mūsų klebo

nas prisipažino, kad jo para- 
pijonų skaičius vis mažinasi, 
o bedievių didinasi. Nors sy
kį kunigužis teisybę pasakė 
ir už tai vertas pagyrimo. 
Mat, čia socijalistų kuopa 
vis auga ir auga. Dabar su
sitvėrė socijalistų kuopos 
choras ir daugelis atsitraukė 
nuo bažnytinio choro, bet 
prisirašė prie socijalistų. 
Matomai, ne koks piemuo, 
kad nuo jo avjs bėga. Prie 
choro priklauso pusėtinas

Minersville, Pa.
17 d. lapkričio Lietuvos 

Sūnų draugystė statė ant 
scenos vieno veiksmo veika
lų “Saliamono Sapnas”. Lo
šimas išėjo labai puikiai ir 
publika likosi pilnai užganė
dinta. Buvo ir kitokių pa- 
marginimų, kurie išėjo gana 
gerai. Po lošimui buvo šo
kiai. Pelno draugystė turės 
apie $60.00. Lašas.

pagriebė tą'svečią, ku 
nigai išbiro ir išmetė į 
rų. Pastarasis, nieko ne
laukdamas, susijieškojo kokį 
tai įnagį, sugrįžo atgal ir 
drožė “bosui” per galvą. 
Smūgis "buvo toks smarkus, 
kad tam nuo viršugalvio nu
movė visą skūrą su plaukais. 
Reikėjo pašaukti daktarą, 
kad užmautų ant viršugalvio 
nukeltus plaukus su skūra ir 
pririštų.

Dabar laukiama vėl dide
lių susirėmimų, nes rengiasi 
atkeršyti už tą “krikštą”.

Kipšas iš Pakampes.

21 
skyrius statė ant scenos vei
kalą “Palocius ežero dugne”. 
Veikalas geras, bet lošimas 
išėjo gana prastai. Moterįs 
sulošė neblogai, bet vyrai... 
gaila, kad ir ant steičiaus iš
ėjo... Tarpakčiuose buvo 
sulošti du monologai; vienas 
išėjo gerai, bet kitą visai su
darkė. Ant galo buvo per
statytas P. K, kalbėti. Visų- 
plrmiausia užsipuolė ant 
vienos ypatos, kuri pasitrau
kė iš vyčių organizacijos, iš
gyrė vyčius ir šv. Baltra
miejaus draugystę, prie ku
rios kvietė visus rašytis, nes 
esą atviros durįs dėl apšvie
tos ir tt. Nieko ypatingo 
nebūtų, kad taip kalbėtų pa
prastas vyčių arba draugys
tės narys, bet dabar reikia 
atsiminti, kad kalba buvęs 
socijalistas. ir “smarkus” 
veikėjas. Matomai, nori tap
ti vyčių generolu. Laimin
gos kloties, kaipo buvusiam 
socijalistai, tapti vyčių ge
nerolu! Petrukas.

Nuo red. — Mums dar ra
šo korespondentas Proleta
ras, kad P. K. dabar smar
kiai darbuojasi klerikališkoj 
partijoj ir visokiais būdais 
šmeižia socijalistas ir socija- 
listišką spaudą. Supranta
ma, nieko nuostabaus tame 
nėra, kad jis taip elgiasi, nes 
visi veidmainiai panašiai pa
sielgia.

kuopos ir tuojaus stojo ko
von. Mat, jam dabar “gė
da”, kad vienas brolis “vy
tis”, o kitas socijalistas. 
Jis tuojaus bėgo prie dirbtu
vės boso, kad tas išvarytų iš 
darbo, kaipo socijalistų. Bet 
bosas į tai jokios atydos ne
atkreipė. Tuomet bėgo į po
liciją, kad išsiuntus savo 
brolį ant valstijos farmų, bet 
ir Čia nepavyko. Mat, poli
cija truputį daugiau proto 
turi, negu tas fanatikas, ku
ris savo brolį persekioja.

Bet kas įdomiausia, tai fa
natikų supratimas: atiduoti 
savo brolį nelaisvėn, tai jo
kio grieko nėra, bet kad bro
lis priklauso prie socijalistų 
kuopos, tai jam “smertelnas 
griekas”.

Tai tokia broliška meilė. 
Ar negeriau būtų, kad vie
nas kitam nieko nesakytų 
ir duotų pilną liuosybę? 
Jeigu tau buteliai rodo, kad 
turi būti fanatiku kataliku, 
tai ir būk sau apsikabinęs 
tuos butelius, bet nevaržyk 
kito sąžinės.

F. Pašakarnis.

Harrison, N. J.
21 d. lapkričio L. S. S. 161 

kuopa statė ant scenos du 
veikalu: “Nesipriešink” ir 
“Tarnas įpainiojo”. “Tar
nas įpainiojo” sulošta silpno
kai. Nors aktoriai roles mo
kėjo labai gerai, bet nebuvo 
nudavimų; pasirodo, kad nė
ra atsakančio režisieriaus. 
“Nesipriešink” išėjo geriau, 
nors ir tarne buvo trūkumų.

Reikia pastebėti, kad tarp 
aktorių yra gana gabių, tik 
reikalinga prasilavinimo.

Po lošimui buvo balius.
Patartina aktoriam ir ant 

toliaus užsiimti tuom darbu, 
nes su laiku gali gerai išsila
vinti ir publiką pilnai užga
nėdinti. Žmonių buvo apie

jas pinigiškos paramos dėl 
palaikymo apšvietos. Kaip 
tik tas tapo išreikšta, tai “Ži
burėlis” pirmiau savo susi
rinkime pasiima tų įnešimų 
ir leidžiasi rinkti pinigų. 
Antras, tai sumanymas pa
rengti “fėrus” Lietuvos šel
pimo fondui. Kaip tik pro- 
gresyviškos draugystės tų 
sumanymų apskelbė, tai ka
talikų seimo šalininkai ir 
prie darbo griebėsi. Ir štai, 
23 d. lapkričio jau ir “fėrai” 
atsibuvo.

Vargšai tie mūsų katali
kai, net ir paprasčiausių da
lykų negali sugalvoti ir sten
giasi, kad pavogus nuo kitų.

Bet jie visai nesupranta, 
kad prie sumanymo reikia 
pridėti ir triūso, jeigu nori 
tikslų atsiekti, o pas juos to 
nėra ir nuo pirmeiviu negali 
pavogti. Narva.

Tamaqua, Pa.
Gal niekur nėra tokių pa

sielgimų lietuvių apgyvento
se kolionijose, kaip pas mus. 
Kuomet tik susilaukia “pė
dės”, tai netik sau galvas su- 
siskaldo, bet ir gatves krau
jais aplaisto. Jau nieko nuo
stabaus nebūtų, kad taip pa
sielgtų tamsunėliai, bet tan
kiai iškerta šposus ir taip 
vadinamieji “inteligentai“. 
21 d. lapkričio vienas “inte
ligentas” nuėjo į karčiam ą ir 
ten apsišvietė. Išėjęs iš kar- 
čiamos susitinka savo d* au
gų, pradeda kalbėti apie šei
myniškų gyvenimų ir užme
ta jam, kad nėsųs “inteligen
tas”. Draugas atsako, kad 
jis “inteligentas”, bet džiau
giasi svetimu kūdikiu. Mū
sų “inteligentas” pradėjo 
muštis su savo draugu už į- 
žeidimų garbės.

Bet to dar neužteko, 
jo namo ir pradėjo
žmonų mušti ir varyti lau
kan su kūdikiu, būk už neiš
tikimybę.

Tai matot, kaip elgiasi “in
teligentas”.

Ta natį vakarų vieno gero 
kataliko skiepe atsirado ru
džio, susirinko svečių ir pra
dėjo linksmintis. Besilinks
minant vienam išbiro visi pi
nigai. Tuom tarpu “bosas”

NELAIMINGAS ATSI
TIKIMAS.

Oglesby, Ill.
Mūsų moterįs labai neat

sargios su kūdikiais ir iš tos 
priežasties atsitinka visokių 
nelaimių, štai 23 d. lapkri
čio tūla moteris V. S. užkū
rė pečių ir, palikus prie pe
čiaus trijų metų mergaitę ir 
vienų metų vaiką, išėjo į 
krautuvę. Bežaidžiant kū
dikiams prie pečiaus, užkri
to popiera ir pradėjo degti. 
Mergaitė griebėsi tą popierą 
traukti ir užmetė ant vai
ko, kurio tuojaus už
sidegė drabužiai. Mergaitė 
pradėjo šaukti. Kaiminka, 
išgirdus tą šauksmą, įbėgo į 
kambarį ir pamatė vaiką be
degantį. Begesindama dra
bužius ir pati apdegė ran
kas. Vaikas tapo nugaben
tas ligonbutin ir ten mirė.

Tai matot, prie ko priveda 
motinų neatsargumas. Lai 
šis nelaimingas atsitikimas 
būna pamokinimu ir kitoms 
motinoms.

Broliukas.

Castle Shannon, Pa.
Šiame miestely randasi 

lietuvių 46 šeimynos ir apie 
130 pavienių. Rodos, kad iš 
šitokio būrelio galėtų užsi
laikyti nors draugystėlė, bet 
niekas nesirūpina sutverti 
ir iš tos priežasties niekas 
nieko nevekia ant visuome
niškos dirvos. Laikraščius 
ir mažai kas skaito; daugu
ma girtuokliauja ir visą 
liuosą laiką praleidžia kar- 
čiamoj . Jeigu pradedi kal
binti sutverti kokią draugy
stę, tai gauni atsakymą, kad 
mažai lietuvių ir negalės už
silaikyti. Neramus.

Shirley, Mass.
Iš mūsų miestelio trįs na

riai prisirašė prie L. S. S. 
134 kuopos Fitchburge. Bet 
vieno nario brolis, J. Pasa
kantis, labai karštas katali
kas ir uolus kovotojas su be
dieviais, baisiai perpyko, 
kad jo brolis prisirašė prie

Detroit, Mich.
26 d. lapkričio buvo 

kalbos, kurias surengė 
tynios draugystės suvieny
tum jiegom paminėjimui su
kaktuvių dešimties metų at
gavimo Lietuvoj spaudos. 
Kalbėjo drg. P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius. 
Kalbėtojas aiškiai nurodė, 
kaip lietuviam spauda buvo 
atimta ir kokiu būdu ją vėl 
atgavo. Taigi aiškiai nuro
dė, kaip nišų valdžia kan
kino žmones, kurie norėjo 
laisves, kaip juos siuntė į Si
biro tyrus, sodino į kalėji
mus ir net ant kartuvių nu
tempdavo. Ragino visus 
prie apšvietos, skaitymo 
knygų ir vienybės. Kalbėto
jas publiką labai užganėdi
no, nes neužgavo nei vieno 
jausmų. Pertraukose buvo 
deklamacijų. Aukų padengi
mui lėšų surinkta $8.94. De- 
kliamacijomis atsižymėjo 
šios draugės: Palčauskiutė, 
Sobataičiutė, Lanauskiutė. 
Laukiutė ir Želenkauskas.

Tą pačią dieną, vakare, 
L. S. S. abiejų kuopų susirin
ko nariai ir užsikvietė drg.P. 
Grigaitį dėl pasikalbėjimo 
apie tolimesnį veikimą ant 
socijalizmo dirvos ir kad iš
vengus tų nesusipratimų, 
kurie iki šiam laikui viešpa
tavo tarp abiejų kuopų. A- 
biejų kuopų nariai išreiškė 
savo nuomones ir nurodė 
priežastis kuopos skilimo ir 
tų nesutikimų, kurie ir da
bar neužsibaigia. Dauguma 
nurodė, kad nesutikimai pa- 
tol neužsibaigs, pakol čia 
gyvuos dvi kuopos, nes dėl 
dviejų kuopų nėra dirvos ir 
abidvi priverstos darbuotis 
tose pat rybose.

Draugas Grigaitis, išklau
sęs abiejų kuopų nuomones, 
išreiškė norą, kad abidvi 

i kuopos susivienytų ir dar- 
B'buotųsi išvien ir nurodė,

stengėsi užkenkt Lietuvos 
šelpimui; būk tas sei
mas buvęs šaukiamas ant 
keršto ir socijalistų kuopos, 
turėdamos po 10 narių, siun
tę į seimų po 6 atstovus. Jis 
pasakė, būk seime vienas so- 
cijalistas išsireiškęs, lai nu
kentėjusieji nuo karės stau
gia ir laukia, pakol įvyks so- 
cijalizmas. Toliau pliauškė, 
būk socijalistai taip-pat ne- 
išduosių atskaitos, kaip neiš
davė iš revoliucijos šelpimo 
fondo ir kuomet Šliupas pa
reikalavęs išduoti, tai soči ja
ustai sušukę. “Tylėk, žila
barzdi, nes tau nėra reikalą 
žinoti!”

Ir kada tie dvasiškų vergų 
vadovai apsieina nešmeižę 
socijalistų? Jie nei vienų 
prakalbų nepasako neišmis- 
liję kų nors ant socijalistų. 
Jeigu ne socijalistai, tai gal 
ir neturėtų ką pasakyti.

Kitų kalbėtojų prakalbose 
buvo rimtesnės. Jie kvietė 
Lietuva šelpti. Kiek aukų 
surinko, tai nepasakė.

Liaudies Vergė.

Pittston, Pa. 1
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rajono atsibuvo koncertas. 
Programas buvo labai įvai
rus. Dalyvavo iš Scranton, 
Pa., merginų choras, suside
dantis iš 20 narių. Po 
koncertui buvo balius ir 
skrajojanti krasa su dovano
mis. Pirmų dovanų laimėjo 
p-lė R. Valainiutė, antra, O. 
Gaižauskiutė ir trečių — J. 
Rutkauskiutė.

Kaip koncertas, taip ir ba
lius pavyko labai puikiai.

širšinas.

22 
kuopa 
Kalbėtojom bu v d pakviestas 
K. Gugis iš Chicagos. Kal
bėjo apie Lietuvos šelpimo 
fondą, apie karių baiseny
bes, nurodinėjo priežastis 
dabartinių bedarbių, nurodė 
ką darbininkai turi daryti ir 
kas jų yra didžiausias prie
šas. Gerokai davė vėjo kuni
gam, kurie sutvėrė savo at
skira fondą ir tt. Pertrau
koj buvo deklamacijų, dainų 
ir monologų. Visi savo už
duotis atliko kopuikiausia. 
Antru kartu kalbėtojas aiš
kino ką sušelps kunigai iš sa
vo fondo ir ką sušelps Lie
tuvos šelpimo fondas. Buvo 
renkamos aukos, bet surink
ta vos $8.94 ir po prakalbų I, 
suaukavo keliata dolerių:';_ _ ....................................
kuopa aukavo $10, tai viso ^ajp kenksmingai atsiliepia 
labo pasidarė $23.94. i dėl Sąjungos skaidymasis

Reikia pastebėti, kad kai- kuopų ir kaip į tai žiūri vi-

GirardviHe, Pa. >
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kuopa parengė balių su skra
jojančia krasa. Publikos 
prisirinko labai daug ir visi 
pagirtinai užsilaikė . Kuopa 
turi pelno $107.41. Dovanų 
laimėjo O. Balevičiutė “Lais
vę“ ant metų. Publikai rei
kia ištarti širdingų ačiū už 
atsilankymų ir gražų užsi
laikymų.

F. J. Levinskas„

rajonas perstatė ant scenos 
veikalą “Gyvieji Nabašnin- 
kai”. Nors buvo garsinta, 
kad los “Žydas statinėj”, bet 
dėl tūlų priežasčių sulošė ki
tą. Lošėjai buvo iš Pittston, 
Pa. Lošimas išėjo gerai, tik 
gaila, kad publikos susirinko* 
labai mažai, vos 33 ypatos. 
Rajonas turės nedatekliaus, 
$5.00. Bet kitur pavyko la
bai puikiai.

Teatro maršini tas rajonui 
atneša dvigubą naudą: plati
na apšvietą ir stiprina iždą, 
bet rengėjai turi darbo iki 
ausų.

H. G. Arminienė. .

bėtojas, kalbėdamas apie ka
res, taip sujudino klausyto
jus, jog daugelis pradėjo 
verkti. Už tai širdingų ačiū 
ištariam kalbėtojui ir ponui 
Balčiūnui, kuris už dyka su
teikė svetainę.

Žmonių buvo susirinkę 
apie 300 ir visi ramiai užsi
laikė. K. Brazevičius.

Nuo red. — Pavardes au
kautojų tik tuomet patalpin- 
sim, kuomet gausim nuo fi
nansų sekretoriaus.

Prakalbos.
L. Pruseika kalbės:
12 d. gruodžio, 8 vai. vaka

re po N.29 Endicott st., Wor
cester, Mass. Rengia Lietu
vos Šelpimo Fondo vietinis 
komitetas.

13 d. gruodžio, Waterbu
ry, Conn.

Prakalbos prasidės 7 vai. 
vakare. Rengia “Šviesos” 
draugija. Smulkmenas su
žinot ant vietos, plakatuose.

suomenė. Pavyzdžiui buvo 
privedęs 60 kp.skylimų.Taip- 
gi nurodė, kad męs turim 
daugybę priešų, su kuriais 
privalom susivienyję kovoti, 
o nesiskaldyti ir nekelti ler- 
mo tarp savęs. Tame susi
rinkime dalyvavo drg. Dan- 
ta iš Toledo, Ohio, kuris da
bar mano čia apsigyvęnti. 
Drg. Danta pasakė, kad jis 
dabar randasi labui keblam 
padėjime ir neži
rios kuopos prigulėti. Jeigu 
prigulės prie vienos, tai ki
tos kuopos nariai sakys, kad 
jis tai kuopai ir pataikauja. 
Vienok jis pasakė, kad 
stengsis abidvi kuopas tai
kinti, kad jos susivienytų ir 
bendrai veiktų.

Linkėtina drg. Dantai ge- 
pasisekimo tame darbe.

Detroito Reporteris.

NAUDOKIS IR KITAM t 
PASAKYK!

Matydamas, kad jau prasideda lai
kas dovanų, aš paakinau tokių dova
ną, kokios nei vienas nėra paskii*a» 
Geriausia dovana — tai laikraštis^ 
Taigi kas užsirašys pas mane laikraš
tį vertės $2.00 ir prisius $2.25, tas 
gaus kitą laikraštį dovanų ant čielų 
metų vertės $1.00 . Kas užsirašys lai
kraštį vertės $1.50, tas gaus laikraštį 
ant pusės metų tos pat .vertės. Kas. 
užsirašys dienraštį ’‘Naujienas”, ta? 
gaus laikraštį dovanų vertės $1.50.

Pas mane galit užsirašyti Šiuos lai
kraščius: “Laisvę”, “Kovą”, “Tėvynę”,. 
“Naujienas”, “Jaunąją Lietuvą”, “Ke
leivį”. “Amerikos Lietuvį”, “sakę”,. 
“Veidrodį”, “Dilgė’es”, “Vienybę Lie
tuvninkų”, “Rankpelnį” ir “Ateitį”.

Jei nenorėtum laikraščio dovanų, tai 
gali gauti dovanas knygomis tos ver
tės. Naudokitės proga, nes dovanai 
duosiu tik iki Naujų Metų.

Pinigus siuskit šiuo ad<.*su:
P A. DEDYNAS. i

5 Diamond S’..
WoYces.t* r. Mass.

Newark, N. J.
Mūsų klerikalai išrado 

naujos mados vagystę . Nuo 
tūlo laiko jie pradėjo vogti 
progresyviskųjų draugijų 
sumanvmus ir jau porų tokių 
vagysčių papildė. Besitve
riant Lietuvių Apšvietos 
draugystei, buvo sumanyta 
kreiptis į pašelpines draugi

Worcester, Mass.
26 d. lapkričio buvo su

rengta prakalbos su tikslu 
rinkti aukas Lietuvos Šelpi
mui. Kalbėtojai buvo net 
trįs. Suprantama, neapsiėjo 
ir be šmeižimų; Jšmislinėjo 
ir pasakojo nebūtus ant so
cijalistų dalykus ir tt Kun. 
Karkauskas (iš kur jis — 
nežinia, nes nepasakė) savo 
prakalboj pasakė, būk soci
jalistai Brooklyno seime

GERA PROGA DĖL VISŲ. 
TIK NESNAUSKITE

NES TAS YRA TIK
IKI NAUJŲ 

METŲ.
Yra jau senas įprotis pirkti Kalė

doms ir Naujiems Metams dovanas 
dčl draugų. Bet ką męs perkam? 
Tankiausiai kokius blizgučius. Bliz
gutis blizgučiu ir lieka. Mano patari
mas. Jeigu norime duoti ką ant at- 
mintieSj_tai užrašykite kokį laikraštį 
arba nupirkite k) ygą. Tokia atmin
tis a11 visados. Kas prisius man $2.00, 
tas gaus metams - 'Laisvę” ir mč"esinįi 
laik raStj pagal jūsų norą. Taipgi mo
kate už vieną, o gaunate du. Todėl 
pasiskubinkite, o reikalavimas bus iš
pildytas.

K. P. DEVEIKIS 
1500 So. 48th Ct~ Cicero, IU.

(95—e?)
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GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

•1 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MAS*

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duodu pilr 

užtikrinimą i.tinck mo angliuko:, kalbos., labai 
trumpame laike

DIENINĖ: IK .'AKA KINE MOKYK I.A 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rąžykite pas:

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

Pas mant galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
Ir skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit. o persitikrinsit.

PIRMUTINIS LIRTUVliK AS:M.u;vOMKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

T«l. 2884 GreenpOint.
Puikia**!* vieta lietuviams pas
PJDRAUOELI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
alius, visokie

JUOKŲ KĄSNELIAI

Prabaštelis, gardžiai pavalgęs, sumanė su savo gas- 
padine “paštukavot”.

Klausimas: —
Pirmiausia 

tave, O pakulei i, 
žodžiais: tegul 
bintas Jėzus Kristus ir turiu 
nodieją, kad atsakysi ant 
amžių amžinųjų. Amen.

Dabar nužemintai klausiu 
pas tave rodos: ką aš turiu 
daryt, kad mano visos gyslos 
labai suminkštėjo, nusilpo. 
Iš tos priežasties aš ir mano 
pati palikom labai neramus. 
Susimildamas, ponuli, duok 
rodą. Pilypas.

pasveikinu, 
pono dievo 

bus pagar-

Atsakymas: —
Nunešk pas kalvį, tai 

artavos.

Klausimas: —
Gerbiamas Orakule!

seniau prigulėjau prie cicili- 
stų, tai iškikino laukan; pas
kui prisirašiau prie tautie
čių, tai ir iš ten išmufino; 
ant galo prisiglaudžiau prie 
katalikų, bet ir iš ten jau 
veja. Pasakyk, kur man 
reiks dingt? Ar yra dar ko
kia nors partija, kur aš ga
lėčiau prisiglaust?

Snarglevičius.

Maža kliūtis.
Ona: — Tai kaip, ar tauri

nta manai su manim apsives
ti, ar ne?

Juozas: — Matai, aš labai 
nuorėčiau su tavim, Onele, 
apsivesti, bet yra maža kliū
tis.

Ona: — Kokia gi ta kliū
tis?

Juozas :— Aš jau turiu 
vieną pačią ir tris vaikus.

Kas karę išloš?
Petras:.— Kad tu toks gu

dins, Jurgi, tai pasakyk 
man, kas karę išloš — Rusi
ja su Francija ir Anglija, ar 
Vokietija su Austrija?

Jurgis: — Tikrą tiesą pa
sakius, tai bus taip: jeigu 
Rusija su Francija ir Angli-

strija išloš, bet jeigu Vokie
tija su Austrija praloš, tai 
Rusija su Francija ir Angli
ja išloš. P. Grikas.

Gudrus ūkininkas.
Vienas Lietuvos prabaštė- 

lis pėtnyčioj išėjo už mieste
lio pasivaikščioti. Žiūri, ti
ki ninkas - artojas, atsisėdęs 
palei žagrę, šveičia dešrą su 
duona.

— Raidai! — sušuko priė
jus kunigas, — tas nepalai
mintas, kuris neužlaiko pėt- 
nyčios! Dėlei to šmotelio 
mėsos tavo dūšia gali pra
pulti ant amžių.

— Bet, kunigėli, čia ne 
mesa, o dešra, — teisinosi ti
ki n inkas.

— Kvaily, koks gi skirtu
mas tarp dešros ir mėsos! O 
tai ištvirkimas ! Dieve, die
ve...

— Kunigėli, dovanok, — 
nusiminusiu balsu pratarė ū- 
kininkas.

— Už tai, sūnau, turi per
maldauti dievą, duoti ką- 
nors ant afieru, kad atleistu 
tau ta sunkų nusidėjimą.

— Ką gi aš galiu duoti ?
— Atvežk man rytoj veži

mą medžių.
— Gerai, kunigėli.

| Ant rytojaus ūkininkas 
Vaikas: — Nežinau, kuni- prikrovė pilną vežimą pela- 

jvinų (pjulų) ir nuvežė kuni-

Atsakymas: —
Tam i štai būtų geriausia 

vieta Grikšto ir Geležėlės 
sorkininkų partijoj. Ten 
jiems trūksta dar vieno ba- 
rabanščiko.

Parapijinėj mokykloj.
Kunigas klausia vaiką: —- 

Rauluk, kuomet papjauni 
vištą, ką pirmiausia turi nuo 
jos nuimt?

Vaikas: — Aš to, kunigėli, 
nežinau.

Kunigas: — Na, tai tu, 
Baltruk, pasakyk, kuomet 
papjauni antį, ką pirmiausia 
turi nuo jos nuimti?

Vaikas: — Nežinau.Vaikas
Kunigas: — Na, tai tu, 

Jurguti, pasakyk man, ką 
pirmiausia turi nuimti, kada 
papjauni žąsį?

Kunigas (supykęs): — 
Ach, jūs bambliai, koki jūs 
kvaili! Na, kas yra jūsų lo
voj, kurioj miegat?

Vaikai (visi sykiu): — 
Blakės su prūsokais!...

Pas dentistą.
Viena moteris užėjo Chi- 

cagoj pas lietuvišką dentistą 
ir klausia:

— Kiek ponas daktaras 
imsi už dančio ištraukimą?

— Penkis dolerius, — at
sakė daktaras.

— Bijok pono dievo! Juk 
kiti daktarai ištraukia už 
50 centų, — sušuko nuste
binta moteris.

— Matai, tamista, jiems 
ima tik dvi minutas laiko iš
traukt dantį, o aš lupu išti
sas tris valandas.

Kunigas, išėjęs iš kleboni
jos, rūsčiai pažvelgė į ūki
ninką ir klausia:

— O kur gi medžiai ?
— Štai, kunigėli, — atsakė 

ūkininkas, rodydamas pela- 
vinas.

— Kvaily! Čia pelavinos, 
o ne medžiai! — sušuko ku
nigas.

— Palauk, prabaščiau, 
kad jeigu tu sakai, jog deš
ra yra mėsa, tai kodėl pela
vinos ne medžiai?... Koks 
griekas, tokia ir afiera. Lik 
sveikas, prabaštėli...

Protestas prieš Juozą.
“Laisvės” N. 84 ponas ar 

draugas Juozas, kritikuoda
mas H. Eržvilkietę, sako, 
būk aš uždirbu tik 10 ar 12 
doleriu. Meluoji, brolau!Baisi nelaimė.

— Žinai, brolau, vakar Aš uždirbu nuo 15 iki 20 do- 
inano pati iškrito per langą lerlų.
net nuo trečių lubų, — tarė 
Tamošius savo draugui.

— Na tai kas per nelaimė?
— užklausė draugas.

— Oi, brolau, didelė nelai
mė. Pirmiau turėjo vieną 
liežuvį, o keikė, kad net lan
gai drebėjo, o dabar krisda
ma perkando liežuvi J dvi 
dali, tai dar labiau keiks.

Ilgavyžis.

Girdi! Karčiamose, 
: brace, irgi nesėdžiu. O jei
gu tavo pati, kada tu išeini 
darban, parsineša alaus,deg
tinės, ir susiprašius kūmutes 
peria, tai aš tąme nekaltas. 
Supranti! Aš tavo pačios 
nepažįstu.

Gudbai I
Eržvilkietės vyras. 

Teisingumą liudija 
širšinas.

Draugijos,
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

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.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Pirmininkas S. Yankus, 850 Newark 
St.. Hoboken, N. J.

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

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

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

I iždo globėjas J. Dobinls, 108 Jack- 
son St., Newark, N. J.

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO”. DRAUGIJOS 

K E NOSH A: WIS.
Feliksas Dapkus. 914 Jennv 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne 

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

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301 
Galidonian 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.

Chicago, UI- 
Vice-Prezidentas 2) S. Mankus 

Cor. 12th & Vine Sts., 
Philadelphia. Pa 

Susinešimų Sekretorius 1) M.M.Rice- 
Herman, 140 E. 19th St., 

New York, N. Y. 
Susinešimų Sekretorius 2)J.Neviackn.'- 

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.
Philt- 'elphia, Pa. 

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

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

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

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininkų 
T. M. Dundulį, 101 Main St,, Danville,. 
III., kuris bus po kaucija $1,000. /

Klausyk mano žodžio!
Aleik pirkti vyrišky aprėdaly, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta 
voras g- ra ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 281 

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

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

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

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

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

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

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

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

6 kuopos, Export, Pa. 
Motiejus Matuszis, Pirmininkas. 
Juozupas Wiczus, Pagelbininkas. 
Martinas GrigaleviČe, Protokolų Se

kretorius.
Jonas Pūkas, Finan.-ų Sek rotorius. 
Antanas Trakas, Kasiul ius.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas F. F. 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.

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.

8. Kuopos White Plains, N. Y.—V. 
Žukas, Off C. Deutermann, Lake St., 
White Plains, N. Y.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININKŲ 

ADRESAI:
Prezidentas T. Tolišius, 182 N. 3rd 

St, Brooklyn, N. Y.

•f Gvriftf

I MV

ti cigarai, <r 
oulkųs užkan
dai. Sali dėl 
Mitingų Nepa- 
Mirškit 
asakančiausloe 
vietos, o bualt 
mžganėdintl.

Brooklyn, N< Y.8t
Wythe Ave.

‘‘Laisve” paduoda naujau
sias ir teisingiausias žinias 
iš kares. Todėl visi skaity
kite “Laisvę”. Prenumera
ta metams 2 dot; pavienis 
numeris 3 centai.

PRANEŠIMAS.
Broliai lietuviai! Prane-1 

su, kad aš visas geriausias 
žemes, kokios buvo Peacock,' 
Little Manistee Liver, Irons, 
Dublin ir Wellston apielin- 
kėse, išpardaviau dėl 318 lie
tuvių farmerių, liko tik pra
stosios žemės :smėlynai, ba
los, pūščios. 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- 
iHigiauri laukai visose Mi
chigan ir Wisconsin valsti
jose. Geresnių laukų nera
site niekur, 9 mailės iki per
to Ludingheno, kur laivai

Milwaukees. Žemė juodže
mis, riebi su moliu, javai iš 
riebumo išgula. Keliai žvy
ruoti, laukai lygus. Scott- 
villes miestas—tai centras 
lietuvių visame steite. Yra 
javų melnyčia, f armėniškų 
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 farmų ir žemių ant 
pardavimo. A dresuoki t 
taip:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank, 

Scottville, Mich.

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo............................... $1.00
Kraujo Valytojas............................ $1.00
Vidurių Reguliatorius........................... 50c
Trojanka........................... 25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia d:r nepaminė 
tos galima gauti per pačių.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

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

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą 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 ^usų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
Jie yra brangis. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

d-rą>:l. landės
140 E. 22nd St., New York,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniais 
amo 10 ryte iki 4 po pietų. 
z Atsiųskite nž 2c. markę, e 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

| Akušerka! 
jk PnbaliruHl kur»ą Womans Metikai 
2) College, Baltimore, Md.

I
PuneknifuRoi atlieka navo darbą prie 
fdmdyino, taipgi bu teik i a vlKokias rodąs ir 
pagelbą invairioBo moterų ligose.

F. Stropiene,.6^.?.1.'.:
SO. BOSTON, MASS.

KOSTUMIERIŠKAS KRIAUČIUS f
GERBIAMAS TAMISTA: 

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

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

Materija, iš kurios siu
vamo drabužius, yra iš tik-
rų vilnų visokių spalvų: i r 
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 

Mūsų 
darbas 
biznį.
garsinimai, tai užganėdin
ti kostumeriai.

Stengkitės užsisakyti ifi 
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 paguodon* 
SCHNEIDER BROS.

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

Tarp Roebling ir llaveme yer Sts.
P. S. Nepamirškite Šio numerio. 

Męs nieko bendro netu rime su kitais Morais

metų.
puikiai atliktas
išplatino mums

Geriausi mūs pa-

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik j J. MARTINAIČIO
Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

JL'OZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus j visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASIL1AUCKAS
498 Washington St.,

Corner Spring Street 
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS
ir MALIORIUS

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave. 

MASPETH, N, Y.

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikke Petrauskas, pradėjus iŠ 15 d 
lapkričio, pasirengė duoti ei'ę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegul 
suslžino su

M. PETRAUSKU
L Thomas Park. So. Boston, Mast

Tel. Greenpoint 2017
DR. F. MATULAITIS

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

Brooklyn, N. Y.

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, 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 
.txpresu.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

220_Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS. .

Telephone So.Boston 21014 ir 21018

KADA TU GIMEI?

Prisiųsk savo adresų ir kokiam 
mėnesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visų gyvenimų, kokis tavo ta
lentas, kuom ir kada turi užsiimti, 
su l-nkis ’’nata apsivesti. Vafp au
ginti kūdikius pairai j’> mėnesio pla
neta. Planetos daikte dėl vvrų ir 
moterų. Neužmiršk nažvmėti mė
nesi savo gimimo. Adresuok:

A. ŽVINGILAS,
P. O. BOX 8232, BOSTON, MASS



Atviras laiškas “Vieny 
bes Lietuvninkų” re

daktoriai p. J. 0.
Sirvydui.

Garbus Tamista! Prie ma
no atšaukimo, tilpusio “V. 
L.” N44, Tamsta pridėjot 
prierašą, kuriame sakot, kad 
aš, atėjęs į bepartyvifcką de
legatų posėdį, drauge su ki
tais balsavau už ir prieš ir 
pagal parlamentariškas tei
ses negalįs dabar atšaukti 
savo dalyvavimo posėdyje.

Prašau man leisti atsakyti 
į tuos Tamstos tvirtinimus. 
' 1) Aš atėjau ne drauge su 
kitais, bet apie tris bertai- 
nius valandos prieš pabaigą. 
Tamsta ir pats negalėjai su
prasti, kad man nevalia buvo 
tame posėdyje dalyvauti, 
nes, kaip aš girdėjau nuo iš
tikimų žmonių, tai susirinki
mo vedėjas, Dr-as J. Šliupas,

' ne legališku tautininkų kon- kas išgulėjo “V. L.” tris sa- 
ferencijos nariu, nes socija- vaites ir nebuvo patalpintas, 
listai formališkai buvo iš to 
posėdžio išvyti.

2) Nebalsavau nei už, nei ——
prieš, bet tik klausiausi, kaip1 Ąnaikiausios Prieulaii- 
šiaip jau iš publikos žmogus, į ® r e^idU
Taigi, čia yra Tamstos netei-' dos Lietuvių Amerikoj

3) Jeigu būčiau formaiiš- Reikaluose, 
kai dalyvavęs posėdy, tai ne
būčiau savo dalyvavimo at
šaukęs.

Apie parlamentariškas tie
sas irgi šiek-tiek suprantu.

Beje, kalbant apie parla
mentarizmą, būtų gerai ir 
Tamstai pačiam atsiminti 
Visuotinojo Seimo nutari
mus apie iždininkus, kuriuos narįaį. 
užgyrė ir tautininkų konfe-‘\nt Centrališko Pirmininko.lPr^va^° būt nusiųsti, kaip ga-

Tasai lai knistis dar kartą 
parodė savo “veidą”.

Pranešimas visoms kuopoms 
Augščiausios Prieglau

dos Lietuvių Ameri
koje.

Pagal nominacijos balsa
vimą ant Centrališkų virši
ninkų minėtos draugystės 
pasilieka tikrais kandidatais >

Pn o-nvrt' hnl • Dominiko Bagdonų Kauno gub., T 
1 i ° - J 1 Šių pavieto, Pavandenės parapij
,____"2IŠ 2 1 Lauriškčs dvaro. T"

Pittsburgh,.
3. Petras Samuoli| 

kuopos, McKees, Rooks, Pa., 
gavo balsų.............. ...........7

I. -v-J

Ant Centrališko Iždininko.
1. Karolius Varašius iš 1

kuopos, N. S. Pittsburgh, 
Pa., gavo balsų............ 106*

2. Al. Sodėnis iš 4 kuopos,
Pittsburgh, Pa., gavo bal
sų ........................................3

3. Jonas Riukas iš 1 kuo
pos, N. S. Pittsburgh, Pa.

Iš viršminėtų kandidatų 
visos kuopos, žinoma, pilni 
nariai, privalo išsirinkti pir
mininką, sekretorių ir iždi- 
ninką.

Visų balsai, už ką balsavo,

Tel- 
parapijos, 

Vienas kaip Ameri
koj 9 metai, o kitas 6. Pirmiaus gy
veno Philadelphia, Pa. Jei kas žino
te, ar jie patys meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

P. Žukauskaitė
P. O. Box 377, Franklin, N. H.

Pajie.škau Sofijos Jucaičiūtės. Lap
kričio 6 I9I4, atėjo te^gramas iš Ellis 
Island, N. Y., kuriame reikalavo $20; 
ant telegramo pasirašęs John Lauce- 
wicz. Pinigai buvo pasiųsti, vienok 
merginos nesulaukėme. Užklausta 
buvo John Laucewicz, jis neatsako 
nieko. Dabar abejojimas yra, kur tą 
merginą padėjo iš Ellis Island. Gal 
pardavė į prostitucijos namus.

Jeigu pas ką pribuvo minėta mergi
na, praneškite šiuo antrašu:

10900
T. J. Kučinskas

Michigan Ave., Room 
Roseland Chicago, III.

6—7,

f Kosulys i? Šaltis,
gerklinių išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerklės 

IjB skaudėjimas, užkimimas ir krupas, — tuojaus pra- 
Ski šalinama

§ SEVERA’S 
BALSAM 
FOR LUNGS

(Sever >s B ) ima Plaučiam ) 
Tatai yra I b ■! naudinga gyduo
lė nuo kruni ko gerklės užde
gimo, ką g lip) t p "tebč'i D Že-

vartojant

prasidėjus posėdžiui, liepė ka raf t V socijAljstus... 
visiems socijalistams, pri- - - - ’
klausantiems prie Sąjungos,! 
iš svetainės išeiti laukan.!
Jeigu būčiau apie tai žinojęs, | palieku Zugupdone" 
tai ir i svetainę nebūčiau e- j1 — - -
jęs. Todėl manau, kad Jūs 
neturite teisės palaikyti ma-

rencija. Tamsta pats buvot j j . Petras Liepas iš kuopos 
seimo sekretorium ir pirmas,Carnegie, Pa. gavo bal- 
sulauzėt parlamentariškas ’ su
tiesas. Dabar savo nuode-1 2. Jurgis Parčevvskas iš 
mę prikišat man. Jeigu as, 
kaipo socijalistas, būčiau tą 
padaręs, tai Jums būtų tik
džiaugsmas, nes turėtumėt kuopos, Cuddy,Pa., gavo bal-

L‘L 7 " . |su.....................................
Tikėdamas, kad vardan ‘ 

teisybės patalpinsite tuos: 
įmano paaiškinimus “V. L.” į

kuopos 2, McKees Rocks,Pa., 
gavo balsų........................24

3. Ignas Savukaitis iš 5

I Ant Centro Sekretoriaus. .
1. J. Mažiukna iš 1 kuopos 

i N. S. Pittsburgh, Pa., gavo 
Fr. Masulevičia. i balsų................................. 69

Nuo “L.” red. — Šis laiš-' 2. F. Pikšrius iš 4 kuopos,

lima greičiausiai Centro sek
retoriui P. Franckevičiui, 
511 Stadium St., (Shariden- 
ville), Pittsburgh, Pa.

Arba galite pasiųsti K. 
Varašiui, c|o All Nations De- 
nosit Bank, S. S. Pittsburgh, 
Pa.

Su pagarba
Balsavimo Tvarkos 

Komisija.

Pajie.škau savo draugų Antano Par
šelio, Petro Žemaičio, Juozo šeškavi- 
viėiaus. Visi paeina iš Suvalkų guber
nijos, Garlevos miestelio. Meldžiu at
sišaukti.

Antanas Mockeliūnas
26 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

Pajie.škau pusbrolio Rr.mužio Kaz- 
laucko, paeina iš Kauno gubernijos, 
Zarasų pavieto, Panemunio parapijos, 
Beržionių sodžiaus. Labai malonė- 
čiau susižinoti arba prašau kam nors 
pranešti apie tai, už ką labai būsiu dė
kingas. Atvažiavo jo sesuo Konstan-

Teigi

Severos L'.ct. ILls dorlacs 12151

koj

iiimns

W. F. SEVERĄ CO.,

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau savo pusbrolių ir

208 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau savo tikro brolio Vi? Kar- 
pavich ir dėdės M. Zmujdos. Brolis 
gyveno Scranton, Pa., o dėde Old For
ge, Pa. Paeina iš Prienų parapijos, 
kaimo Juodaraisčio, gmino Klebiškio. 
Taipogi ir sesuo tegul atsišaukia, nes 
turiu svarbų laišką iš Lietuvos.

J. Karpovich
Box 387, Benld, III.

Pajie.škau darbo duonos keptuvėje 
Esu gerai susipažinęs su tuo darbu, 
dirbu su abiem rankom jau virš <3 me
tai. Jeigu kam būtų reikalingas tokis 
darbininkas, teiksitės plariaus susira
šyti šiuo adresu:

J. Jonaitis
1043 Elm St.,

"Labai < su užganėilinta iš Se- 
v< ros Balsamo Plaučiams. Aš 
kentėjau nuo sunkaus kosulio 
ir kroniško gerklės uždegimo, 
bet suvartojus dvi bonkutes Se
verus BaUatno Plaučiams, kosu
lys išnyko, ir vėla, pradėjęs savo 
Marumą atgauti, jaučtitosiu la
bai gerai. Malonėkite pagarsin
ti šj laiškeli, idant ir kiti dusi- 
žinotu apie v ciksmingumą Seve
rus Gyduolių.”

John Palok, Page, N. Mex.

I .-•! ... n f t 
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Knltu-v i
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j.

noriu ko-nors nuo
■ laukite Severą’* 

„■> ii neimkite ui-

50
ki- kvė.nojv a

ran

f: ret a to męs rekomenduoja
me nuo kosulio ir šalčio

Severa’s Cold & Grip Tablets 
(Severos Plot kėlės nuo 
Gripo ir Peršalimo).

Kaštuoja 25 centus.

Cedar Rapids, Iowa

< SĄKROVA KMUŲ. *
Knygas ga'ima gauti lietuviška)*, 

lenkiškoje ir rusiškoje kalbose, taipgi 
tikru lietuviškų trejankų, britvų, laflc- 
jodėlių. lenciūgėlių, žiedų, branzaliatq 

Reikalingi agentai ir išpardavinėto. 
Jai po visus miestus. Reikalaujant ka- 
taliogo ar atsakymo, reikia pasiųsti wl 
2 c. pačtos ženkleli.

Easton, Pa. F. MTLAŠAUSKIS
25—2nd St. So. Boston, Mm.

TURĖK MUZIKĄ SAVO NAMUOSE
Pilni namai linksmybes iš vieno grama on o. Pasirink sau vieną
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NoJO. GERAS GRAMAFONAS už 
visai žemą kainą. Kaina . . . $15.00

Premier type Brown mašina su 
dubeltava sprenžina, padarytas iš 
aržuolo. Vienas iš geriausių.

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

No. 3. “IMPROVED CHAMPION” 
padarytas iš aržuo’o. Tikrai pui
kus gramafonas už vidutinę kainą. 
Kaina......................................$25.00

*33

fe; ■

J-.ZĮ | f • , .

No. 7279. “GLOBĖ’ 
šių, 12 balsų, 4 eil< 
skrynele. Kaina

Vienna rūšies armonikai su 21 perliniu klcrl- 
pli< niniu balsu. I2x6j colių didžio, su medin*

....................   $2LM

(9

u

Plieniniai balsai.

k

a g

u:
d.
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e
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s

IMPROVED KOYAL”.Mo 
toras su dviem sprenžinom yra ar- 
žuoLiniame baksuke. Baksukas yra 
14^ colių platus ir tiek ilgas, 7į co
lio augštas. Kainu............. $35.00

B
No. 23. 8. VIRŠUS 7įxUJ, plieniniai balsai, U' 
vinis balnelis, skūrini. dūmplėsu 16 lenk 
ei'ės klevišių, 6 kompletai balsų. Kaina . $21.<

VIRŠUS 68x11 colių. 3 eilės klevišių,No. 22. S.
31 perlinis klevišių guzikas, 18 perlinių bosų klevi
šių, 6 kompletai balsų. Kaina .................... $19.00 No. 17. B. VIRŠUS 5gxll colių. Kaina .... $7.00

. <r ' i*

ir

1 re No. 7285 K a'na

No. 3188. S. 3« klevišiai, 18
Isitėmyk. .. .

bosų, specijališki rusiški tonai, 3 eilių bosai.
........... Kaina nuo $40.00 iki $75.00.

Eclipse” iA aržuolo mo- 
............. Kaina >zo.0U.

Columbia, dainos ant dviejų pusių, 
ir Victor rekordą* su puikiausioms

8-a

13^? 
■\a 
giS

a 
©

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

“Leader” gramafonas $75.00

3182. S. 25 klevišiai, 8 Imsai, pli 
nai. Prisižiūrėk paveikčiau. Kaina 
Tokia pati su Ji’ I“ " " 11 !

........... I24.M
Kaina $45.f.

Concertina. Kainos nuo 75.00 iki $13i.M.

Jonas Girdės
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y
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' oiiKonai pienuoja įvesti šioj 
VIE 1 ĮNEŠ ŽINIOS, valst taip vadinamus kons- 

tabulierius, kūne jau yra 
! Pennsylvanijoj.

Konstabulieriai veik tie
Bėda po hedai.

Graboriaus Liutkausko 
partija, kad užkenkus Lie-' patįs rusiški kazokai, kurių 
tuvos Šelpimo Fondo veiki-; uždavinys slėgti darbininką 
mui, buvo sušaukus savo judėjimą, 
konferenciją, apie kurią 
"‘Laisvėje” jau buvo rašyta, i 
Tik iš tos konferencijos buvo džio sutrugdė prelekciją 
daugiau juokų, negu naudos, tautiškame name ir prakal- 
Išviso joje dalyvavo keli tu-ibasSo. Brooklyne.
žinai vyrų nuo 9 draugijų. ! Prelekciją apiealkoholiz-

Kasierium jie buvo išsirin-: mo blėdingumą skaitė drg. 
kę gerb. V. Daunorą, kurio'Jukelis, bet kadangi oras bu- 
sutikimo buvo paklausę per' vo visai prastas, tai publikos 

— y... .l y r ta-  'susi tinko nedaugiausia.
So. Brooklyne kalbėti bu

vo nuvykę drgg. J. Šaltis ir 
L. Pruseika. Publikos taip- 
pat buvo labai mažai. Kal
bėjo tik drg. J. šaltis.

Lietingas oras 6 d. gruo-

telefoną. Gerb. V. Daunora, 
nežinodamas gerai,kame da
lykas, išpradžių buvo sutikęs 
kasieriauti, bet dabar jisai 
jau atsisakė nuo kaseriaus 
urėdo.

Tasai atsisakymas labai iš
mintingas ir tik parodo, kad
V.Daunora yra tikrai bepar-, _________ ____ c.„—
tyviškas ir bešališkas žino-(labai svarbus L. S. S. 19 kp. 
gus ir nenori konkuruoti su mitingas.
Didžiojo New Yorko Drau-I Visi nariai turėtų apspan
gi jų Sąjungos išrinktu komi-ikyti.
tetų.

Ką dabar darys grabo-'

Šį nedėldienį, 2 vai. po pie
tų, tautiškame name {vyks

Dar niekuomet Brooklyne• t • . i * . • • i./ci i iii v nuuiuvi i wi\i v

naus uutkausko partija nebuvo išduodama taip daug
ponas dievas žino. Ant pa
linkusio beržo visos ožkos 
šoka.

Nelaimė po nelaimei!

“laisnių” ant apsivedimo, 
kaip šiemet.

New Yorke žydai labai 
’, kad pa

gelbėjus savo vientaučiams, 
nukentėjusioms nuo karės.

Norima darbuotis Central iS! r^P'na?h 
Brooklyne. i "

. , liUI\UULVJllOlUUir> lll.IV/ IYCVLVO. 

. Central Brookly no socija- jjppnxe būdavo jamas namas, 
astai mano pradėti ne juo-. kuriame ras sau prieglaudą 
kais darbuoties. Žmonių toj jqoo žydų siratų, kurie iš 
apielinkėj yra keli tūkstan- į priežasties kares liksis be tė
čiai, bet dauguma jų dar vis vu 
klauso parapijos boselių.

Pereitą četvergą p. M i Bė
rio svetainėje įvyko prakal
bos, kurias parengė L. S. S. 
20 kuopa. Kalbėjo L. Prū- 
seika. Žmonių buvo nedaug. 
Mat, užpereitą savaitę-buvo 
taip-pat pagarsiu.tos prakal
bos, tačiaus neįvyko dėl _ne- 
pribuvimo kalbėto jaus, 
gi, suvedžiota publika 
kart abejojo .

Kalbėtojas aiškino 
karės dalykus. 
Vėliaus rinkta aukų L. Š. F. 
Surinkta apie 7 dol. (Pavar
dės aukautoju bus vėliaus 
pagarsintos. “T,.” R.).

Kuopa mano dabar kuo- 
tankiausia rengt prakalbas 
ir darbuoties tarpe žmonių.

New Yorko vokiečiai ir 
austrai įtaisė milžiniškus fė- 
rus, kad pagelbėti saviš
kiams. Laike fėrų atidary
mo dalyvavo apie 10,000 
žmonių, o daugelis negavo 
au vietos.

Tai-• v • ir si

apie

Nenus’ok i Vilties.
Nelrotikite vilties! Jeigu plikas ar 

p'aukai slenka ar nervų ligos; ūmai iš
gydoma girtuoklystės paprotys; virš 
20 metų expertais tik tų ligų; tūkstan
čiai jau likos išgydytais. Gydymas 
DYKAI!

Pranešimas.
Lietuvių Kelionei Pašal

pos draugijos 1-ma kuopa, 
laikydama mėnesinį susirin- 
kimą 1 d. gruodžio, išrinko 
M. Liber} ir J. Baniulį rinkti 
aukas nukentėjusioms nuo 
karės lietuviams į L. Š. F.

Draugija yra atsakanti už 
tuodu savo nariu.

Kelias pastarąsias dienas 
ties daugelio New’ Yorko 
(East Side) bankų durimis 
stovėjo didžiausios minios 
žmonių.

Mat, pasklydo gandas, jog 
visi New Yorko bankai ban- 
krūtysią. Didžiausios mi
nios laukė ties durimis Pub
lic Bank ir State Bank, vie
nok visiems depozitoriams 
buvo išmokėta.

Kasso bankas jau tikrai 
bankrūtyjo ir neatgis.

Pažymėtina, kad iš prieža
sties bankų bankrūtyjimo 
daugelis žmonių, nustoję pa
skutinio cento, nusižudo. 
Tokių saužudžiu trumpame 
laike buvo jau 13 .

Beje, išduota jau varantas 
dėl suareštavimo Max Kob- 
re.

Bombistai.
Reta diena, kad New Yor

ke kur nors nesprogtų bom
ba. Matomai, čia veikia ge
rai susiorganizavusi gauja.

Anądien tapo pakišta bom
ba į šapą ant Union Square, 
kun pusėtinai nukentėjo. 
Kas tą bombą pakišo—vis- 
tiek nesusekta. Tai jau 47 
iš eilės šiais metais bombos 
sprogimai New Yorke.

Policijos komisijonierius 
Woods šneka, jog girdėjęs, 
kad ir ant naujo gubernato
riaus Whitmano norima pa
daryt pasikėsinimas. Todė' 
Whitman yra labai saugoja
mas.

New Yorko valstijos repu

KONSTITUCIJA
Laisvos Progresyviškos Draugijos 
Laike Ligos, Mirties ir Kelionės, 

po vardu
LIETUVIŲ KELIONEI I’AŠELPOS 

DRAUGIJA !
Lithuanian Travelers Aid Association 

Uždėta 3 d. Gruodžio, 1912 na. 
BROOKLYN, N. Y. 

(Įkorporuota).

(Tąsa).
2. Turi būti vadovu viešuose išėji

muose ir apvaikščiojimuose, ir laidotu
vėse turi užlaikyti tokią tvarką, kokią 
pirmininkas prisako.

Prideryste Komiteto Našlaičių.
1. Našlaičių komitetas renkasi tik 

tada, kuomet pasitaiko reikalas ir ren
kasi iš dviejų sąnarių kuopos ir kuo
pos Vice-pirmininkas trečias. Jis su 
cuom komitetu turi būti tikru globėju 
našlaičių, pavestų jųjų globai. Jie tu
ri užlaikyti visus dokumentus prigu- 
inčius tiems našlaičiams ir kas kvar
talinis susirinkimas turi būt išduotas 
raportas kuopai apie našlaičius. Jeigu 
kuopa raportą priima, jis turi būti pa
siųstas į centrą.

SKYRIUS XVIIL
\nie kuopos susirinkimus.

1. Su. .rinkimai šios draugijos kuo
pos at .-u būna keturių skyrių, t. y. 
kvartaliniai, mėnesiniai, komitetavi ir 
nepaprasti. Dieną susirinkimams pa
čios kuopos sau pasiskiria.

2. Nepaprastas susirinkimas gali į- 
vykti tik tuomet, kuomet pasitaiko ga
na svarbus reikalai, kurį sušaukia pro
tokolų sekretorius ant paliepimo kuo
pos pirmininko.

3. Ant mėnesinių bei kvartalinių su
sirinkimų gali būt priimami nauji na
riai.

4. Kuopos pirmininkas veda 
rinkimo tvarką pagal sekantį 
gramą:

a) Perstatymas naujų narių. 
Protokolo perskaitymas.
Laiškų ir susinešimų perskaity-Į

d) Kuopos komitetų raportai ir a-
pyskaitos. |

e) Kuopos komisijų raportai ir apy
skaitos.

f) Kuopos ligonių komiteto rapor
tai.

g) Sąnarių mokesčių užsimokėji
mas.

h) Naujų narių priėmimas ir per
skaitymas jų vardų.

i) Neužbaigti reikalai.
g) Nauji sumanymai kuopos reika

luose.
k) Nauji sumanymai draugijos rei

kaluose.
l) Skundų padavimas.
m) Uždarymas susirinkimo.
5. Protokolą pereito susiriMkimo vi

suomet skaito protokolų sekretorius. 
Nariai atydžiai išklauso, tėmydami, ar 
kas iš padarytų nutarimų nepraleista 
>ei neteisingai užrašyta. Tą užtėmiję, 
oo perskaitymo protoko’o, išreiškia 
nurodydami tatai. Priėmus pataisy
mus, kurie yra padaromi ant vietos ar
ba sekančiame protokole, kuopos pir- 
nininkas leidžia protokolą ant nubal- 
•.avimo, o sekretorius užrašo, kiek bal
sų buvo už ir kiek prieš.

6. Naujų narių priėmimas, kaip 
skamba programe, tai yra tokia, kada 
l.ampa naujų narių blankos išpildytos 
r priduotos protokolų sekretoriui, ta
la iš eilės priėjus prie priėmimo nau- 
ių narių, kaip stovi ant programo ir 
Lada sekretorius perskaito visu naujų

-| narių vardus pagal numerį Iš eilės.

susi- 
pro-

b)
c) 

mas.

R0WN
YRA SUTEIKIAMA PER

Išgydau Vyrus Greitai.]

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basų 

Vertės $25.00, tik už

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

“^XLGRAFAFONAS 
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00, 
Atiduodame cik už ............... ,.$19.190

Tęgrafafonę gvarantuojume ant 10 net j.

su 21 perlo Klevišiu, 8 basais 
Vertės $18,00, tik už $7./5O

Gera Proga Ligoniams SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
tokio išpardavimo nbw yorke dar niekad nebuvo

DR
Visiems gerai žinomą daktarą-specijaliBtą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 

l'ŽDYKĄ 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 UŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No- 
siesjiir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisverimus gydome 

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdaug vretos 
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 patarimu, ar jūs ligą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau’atsisakę gydyti su vaistais ir sake, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagelbos.

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

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

DR. J. C. BROWN
50 W. 36=th St., arti 6»th Ave., New Yorkj.N- V.

OFFISO VALANDOS: ' NEDĖLIOMIS:
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. vakaro.

Męs užlaikome specijališkal rus^melstrą, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus Ir Fonografus.

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

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

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir kų rei
kia daryti apslrgus, taip-pat 
Ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS” 
l»arodo, kaip 
nuo Ilgų apsi
saugoti.

Šitoj knygoj ’’daktaras" netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokią ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tčvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ ’’KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdčs- 
tinžja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turčti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viskų negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site.

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

YPATINGAI serganti, nusilpnčję, sukliu
rę. pasigadinę per Jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenšjusiomia ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrų rodę.

JEI sergi ant kokios nors Ilgos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gų ’’Daktaras’!, nes dideles daugybes žmonių, 
kurie tik perskaitė Šitų knygų, Išsigydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teipt

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 galitum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Pb. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo M) ii 
ryto iki 4 po pietų. NedėlioJ iki 3, o uUrniw 
ke ir pelnyčio) vakare nuo 6 iki 8.

VkUZlKALI?>KŲ INSTKUMHNTU IR AUKbORIoKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

Tada kuopos pirmininkas leidžia nu
balsuoti, ar turi būti priimti, ar 
Apkalbama po vieną.

7. Kuopos komiteto raportai 
išduodama kiekviena susiri kimų visų 
komiteto narių paeiliui ir kuopos pir
mininko, kurie, kaipo kuopos vedėjai, 
praneša apie kuopos augimą ar puoli
mą. Pirmininkas turi įnešti kuopos su
sirinkimai! sumanymą, kaip turėtų 
vėl kuopą pakelt, jeigu ta yra nupuo
lusi.

8. Kuopos komisijų raportai (jei to
kios komisijos buvo ir turėjo ką veikt) 
jų raportai taipgi yra priimami. Jei 
reik, būna pataisomi didžiuma balsų.

9. Neužbaigti praėjusio susirinkimo 
reikalai yra apsvarstomi, ir, jei yra 
kliūtys, dėl kurių jie buvo neužbaigti, 
tasias kliūtis prašalinus, reikia juos 
užbaigti.

10. Sąnarių užsimokėjimus goriau
sia užsimokėt iškalno už kelis mėne
sius, kad pasitaikius kokiai kliūčiai, 
narys neturėtų nustoti L. K. P. D. na
rio teisių per neužsimokėjimą. Už
mokėjus pinigus, finansų sekretorius 
turi pasirašyti tam tikroj mokesčių 
knygutėj, jog pinigus tikrai priėmė.

11. Draugijos reikalai, jei randasi 
kokie pranešimai, laiškai arba organe 
kokios įstaigos, tai visapusiškai tie 
dalykai apsvarstomi ir nutariami slap
tu balsavimu.

12. Sush’inkimai uždaromi nutarus 
daugumai susirinkime esančiu draugų 
ir draugių ir paskyrus vietą Ir valan
dą dėl kito susirinkimo.

13. Rinkimas naujos kuopos valdy
bos ant metinio susirinkimo, renkasi 
šio komiteto nariai: kuopos pirminin
ką, finansų sekretorių, knygų prižiū
rėtoją, knygių, jeigu kuopa turi kny
gyną, ir maršalka, ant pusmetinio su
sirinkimo Liepos (July) mėnesyje iš
renka šiuos kuopos komiteto narius: 
vice-pre identą, protokolų sekretorių 
ir kasierių.

(Toliaus bus).

ne.

yra

5AAA IT* m 1 TA I * Reikalaudami katalogo pri-• vOIJ IJykclL siųskite dvicentinę štampą ir
katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms d tinome.
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

JONO KOVAKSO
Priima pinigus taupinimui ant 4% metams 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. Rejentinėj kanceliarijoj prie bankos pa
daromi ir užtvirtinami visoki dokumentai, kaip tai: doviemastys, 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.
per ANGLIJĄ kas Serodą ir kas Subatų. Per Archangelską gi be persėdimo 
ant laivo “DWINSK” apie 12 dieną Gruodžio (December). Kas nori važiuot 
lai atsiunčia $5.00 depazito dėl užtikrinimo vietos ant laivo. Visiems pasažie- 
riams parūpinu pasportus, paeiti ku ant dypo u palydžiu ant laivo. Negavus 
mano atsakymo iš vietos nevažiuokit.

Kreipkitės šiuo adresu:
JOHN KOVACS

GRAND STREET FILIJA: 155 CLINTON AVE.
' BROOKLYN, N. Y. MASPETH, L. I. N. Y.

F Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, a 
¥ IiAUvVluLiIu. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su- 1 

tinimas ir Hukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubčgimai sn- t 
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy- 4 
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama. y
PROQTATITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba I I Ill/O 114 1 1 i • tampymo. Mano gydymas prašalina visus 1 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso- 3 
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- | 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū- r 
no daliai, kuri buvo apimta ligos. I
SYFII m Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- j 
m A * Aluikj. rjo spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 1 

‘ plaukų slinkimas arb i kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje.viduryje ar S 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy- 1 
maM išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė- 1 
ra jokio pavojaus, kad liga atsi- i—--------------- ---- ’
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.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriS- 
kumo prašalina visas blogas Įtek
mes pirmesnio nualinimo irbesotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 

' ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išeikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkites išsigy- 

’ dyti antvisados. Aš suteikiu ant----------------------------------------------■
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo. -
QI APTOQ I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip I
OLiMl 1U0 L1UVO. tai Triperis, Plūdinei, Tenkus Šlapini- J 
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skau tūliai arba žaizdos, suti- < 
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau an t vis ado a greitai ir užlaikau 1 
slaptybėje. J
G’T'D ICTI 11? A itavdsu tuo., kuriuo*daktarai jau buvo aUirake išgydyti. Gy- .

> 1 *\l v dau be jokiu operacijų, akauimu tr n aati trauktame nuo b'ankx
Tuojau, duodame Palengvini ną. Aė neapaiimu ligydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -°udae chroniškų Ilgu yra vienas ii geriausiu, ką uitikrinaine. jog visada atneta gera*. 
pasekmes. Gydau Aunu, Galvos, Širdies* Gerkite. Plaučiu. Krutinės, Pečiu. Kepenų. Pilvu. 
Žarnų, Inkstu. Šlapinimosi organu, SmeTenu. Nervu. Kaulu. Sąnariu W visas kitas ligsa, 
Aš netikiu j gydymą laiškais, todėl neklauskite m.nes patarimu. Kurie gyvenate toliau, 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienoe.o aš jums tikra teisybe pasakysiu, ar‘galiu išgydyt.

DD RVDNJ7 208 W- 42nd St- Broadway D Likit E, NEW YORK CITY, N. Y.

ATSIŠAUKIMAS I VISUS SERGANČIUS
PROF. DR. OWEN, garsingas specijalistas 
šaukia visus, kurie neaplaikė pagelbos iš ki
tų daktarų, taipogi ir tų, kurie jau neturi 
viltį išsigydyt, atsigaukit 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.

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

INBW YORK, IN. V.
OFI^ISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vai. vakaro. 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 1 n iki 1 vai no pietų.
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Schneider Broliai
Męs pasiuvam geriausiai 

siūtus ir overkotus ir duo
dame materiją iš čystų vil
nų.

Siūtas, kur vertas $20.00,
Padarome už $15.00

Nežiūrėk, kur garsinama 
apgavingos kainos. Todėl, 
norėdamas turėti gera i pa
siūtą siūtą, nepamiršk mus 
adreso ir SCHNEIDER 
BROLIŲ.

SCHNEIDER BROLIAI, 
236 Grand St,

Brooklyn, N. Y

Nusipirk šias knygas:
GYVENIMO BANGA. Puikiai aprašo kovą tarp darbininku ir kapitalla- 

tų, streikus, muštynss ir Lt., 48 puslapiai. Kaina 11c
PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogu, komediją 

“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa- 
ranki įsidėti j kiSenių. 44 puslapiai. Kaina

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

Km* nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymą, 
o kaštuos tik -45 centai.

Reikalaukite “Laisvės" ir kitose redakcijose.

NAUJI CEVERYKAI
Taisau čeverykus, pada

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

K. SINKEVIČIUS
52 Green Street, Waterbury, Conn.




