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Geriausia* darbo žmonių Laikraštis

Eina du sykiu savaitėj: Utarninke ir Pelnyčio) 
Lietuviu K •-operai y vKka Spaudos Bendrovė

PRRNUMhKAI A METAMS
Amerikoje......... ........................................ $2.00
Kanadoje ir užrubežiuose.............................. 3.50

PU3EI METŲ:
Amerikoje....................................................
Kanadoje ir užrubežiuose......................  1.75

ApvarsinUnų kainos ant užklausimo.

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

AMERIKOS LIETUVIAIŠELPIA TĖVYNĘ. &

VISUOMENE IŠREIŠKIA PANIEKĄ TAUTININKAMS. r,

Per du mėnesiu tautiniu-1 Atskiri miestai taip-pat 
kai ir jų pakalikai leido-subruzdo. Tik per kelias 
bjauriausias paskalas apie 
Lietuvos Šelpimo Fondą.rer 
du mėnesiu jie vartojo juo
džiausius žodžius, kad tik 
suardyt prakilnų darbą. Jie 
tyčia net prikalbino T. 
Paukštį, kad tasai, būdamas 
kasierium Lietuvos šelpimo 
Fondo, neužsistatytų kauci
ją, kad nors tokiu būdu su
ardžius L. Š. F. Pagalinus, 
jie įsteigė net taip vadina
mą autonomijos fondelį, ku
ris suorganizuotas vadina
mosios “bepartyviškos” par
tijos, kuri ligišiol net savo 
tikro vardo nežino.

Vienok, visi jų bjauriausi 
niekinimai nuėjo ant vėjo. 
Kas buvo balta 
pasisekė apjuodint.

Šiandien visa visuomenė 
mato, kad Liet. Šelpimo Fon
das yra bepartyviškas, nes jį 
įkūrė visos Amerikos lietu
vių įgaliotinių seimas. Vadi
nasi, jau ne kokia atskira 
partija įkūrė—bet visa vi
suomenė. L.Š.F. kasierius y- 
ra bepartyvis žmogus po 
$10,000 kaucija. Fi n ar su se
kretorius yra po kaucija. 
Aukos eina per Liet. Mokslo 
Draugiją. Politikos dalykai 
prie L.Š.F. nemaišomi.

Ir šitą prakilnų darbą lie
tuviški smaladūšiai — visa 
ta Sirvydų, Šliupų, Balučių, 
graborių Liutkauskų kom
panija norėjo suardyt! At
bukusia sąžine, atšipusiais 
jausmais, pagauti neapy
kantos jie plūdosi paskuti
niais žodžiais, bet jie patįs 
save tik ant juoko pastatė, 
Visuomenė žiūri į juos su 
panieka.

Kad Lietuvos Šelpimo 
Fondui pradeda puikiai sek- 
ties — štai faktai, kuriuos 
“Laisves” redakcija turi ant 
rankų tik keliomis paskuti
nėmis dienomis.

Mums praneša, jog Chica
go] buvo 54 draugijų atsto
vų konferencija. Visi dele
gatai, varde Chicagos drau
gi ji, vienbalsiai pritarė 
Brooklyno seimo įkurtam 
fondui. Išnešta aštri rezo
liucija, pasmerkianti seimo 
ardytojų gaują. Taigi, Chi- 
caga ir jos draugijos eina už 
Brooklyno seimą ir Lietuvos 
Šelpimo Fondą. Bravo, 
chicagiečiai! Užtek 
Chicagos tautiškiem > 
kieriams ir jų p 
tiems klapčiukams rot 
niu snrando jodyti.

Dabar tegul Chicago 
brus su aukomis.

Antra linksma žinia 
tai ką gauta iš So. Boston, 
Mass. 13 d. gruodžio tųn įvy
ko konferencija Massachu
setts draugijų. Protokolas

Tik per kelias 
paskutinias dienas męs ga
vome žinių, jog:

New Haven, Conn., drau
gijos paskyrė L. Š. F. $275.

Ht

H

jiems ne-

ban

su

komitetas, kaip Tašoma 
“Laisvei”, tuojaus mano su
rinkt $200. Draugijos au
kauja ir eina išvien su Broo
klyn o seimu.

Tolimosios W. Virginijos 
lietuviai, kaip pranešama iš 
Minden ir Thomas — už 
Brooklyn o seimą ir jau ren
ka aukas.

Easton, Pa. 
apie 
giau. 
viai 
Newarke ir Brooklyne ren
giama fėra'i.

Kiek surenkama aukų 
prakalbose—sunku ir sumi
nėti. Per L. Prūseikos pra
kalbas Worcester, Mass, su- 
aukauta $53. Per J. Šukio ir 
F. Bagočiaus prakalbas 
FTtchburg, Mass., suaukau- 
ta $50. So. Bostone per pa
skutines prakalbąs suau- 
kaufa $30. Philądelphijoj 
daugiau kaip $20.

Kiek įsigijom informacijų
— tai visais sausio mėnesio 
nedėldieniais veik visi Broo- 
klyno ir Bostono kalbėtojai 
pasižadėję pasakyti visą eilę 
prakalbų naudai L. š. F.

Argi nelinksma, kad šios 
šalies lietuviai subruzdo taip 
veikti ir tai dar laikais taip 
baisiai siaučiančios bedar
bės? Veikime, broliai, ir to- 
liaus. Rinkime aukas prie 
kiekvienos progos, šird 
šiurpas sukrato, pamislijus 
apie kruvinas tėvynės-Lie- 
tųvos ašaras. Ten žmonės 
jau duonos neturi, ten badas 
jau barškina į duris, o kas 
bus rytoj? Jau siaučia bai
sioji žiema ir linksmosios 
Kalėdos pavirs bado, šalčio 
ir ašarų švente!

Keno širdis ne iš akmens
- -visi šiuri prie Lietuvos Šel
pimo Hondo L

Tegul bus amžina panieka 
tai beširdžių kuopelei, kuri 
ir pati neaukauja ir kitus ra
gina neaukauti Lietuvos Šei
mine Fondui. šalin su 
kurstytojais a la Liutkaus- 
kas, Sirvydas, Balutis, Dran-

jau surinkta 
$50 ir renkama dau- 
Bethlehem, Pa. lietu- 

ruošia konferenciją.

tik-

KAUKAZE PRASIDĖJO MUSULMANŲ SUKILIMAI
VOKIETIJOS LAIVYNAS 

PRADĖJO JUDĖTI.
Londonas, 16 d. gruodžio 

vakare. — Keturi vokiečių 
kreiseriai bombardavo Ang
lijos pajūrio miestelius Scar
borough ir Hartlepool. Kuo
met vokiečių kulkos pradė
jo, kaip lietus, kristi ant tų
dviejų miestelių, tai tarpe 
žmonių pakilo didžiausia pa
nika.

Tarpe vokiečių eskadros ir 
anglų laivyno kilo musys. 
Anglijos laivyno oficijališ- 
kas pranešimas patvirtina 
faktą apie dviejų miestelių 
bombardavimą ir apie prasi
dėjusį mūšį.

Scarborough turi 40,000 
gyventojų, o Hatlepool—• 
25,000/ u 1 / ' " ' '

Iš HulTio praneša, kad ta
me mieste jau randasi daug 
pabėgėlių iš miestelių, ku
riuos vokiečių laivynas bom
bardavo. Bombardavimas

uomenė pamatė dar sykį jų 
bjaurų veidą.

Gabrio biurai, kunigu ma- 
h ne ir savosios begalvės ir 
bevardės partijos firma 
daug daugiau jiems rūpi, ne
gu Lietuvos reikalai!

Vagių t rus tas.
Chicagoie sugauta vagių 

t rustas. Vadais to trusto
visuotinojo seimo Brooklyne ‘-llV0 Izl?įil Ipkocki.
priimtas vienbalsiai. Po ^°"
są Massachusetts valstiją 
bus surengtas maršrutas.
Daugelis Mass, draugijų jau 
p^skv^ė ir rengiasi skirti 
aukų L. Š. F.

Kaip žinoma “Laisvės” 
skaitytojams, 38 didžiojo 
New Yorko • draugijos jau 
seniai užgyrė Lietuvos Šel
pimo Fondą. Pittsburgie- 
ciai taip-n^t renm’a anvaar- 
dos draugijų konferenciją ir 
mes tikrai tikim, kad jie pri
pažint L. S. F

žėriu bei Austrija 
vien.

neisią iš- norą užlaikyti neutralitetą. (Trijų karalių 
Atstovų namas 

ministerijai pilną 
j imą.Berlynas išsigandęs del 

Austrijos nepasisekimų. 
Tai jau neužginamas fak

tas, j ogAustrijai baisiai ne
pasisekė Serbijoj. Serbai 
atgavo savo sostapylį Bel
gradą, kurį austrai buvo už
ėmę prieš kelias savaites.

Serbų laimėjimas labai 
svarbus. Jeigu jie būtų ne
laimėję — tai jau būtų buvę 
po Serbijai.

Iš Italijos praneša, kad go Olandijon. A . A • • . 1 • • • • ££Yy 1 • n

KIEK ŽUVO BELGŲ?
Paryžiaus dienraštis “Iš

guro” praneša, jog tarpe 
Belgijos kareivių siaučia ti- 
fus ir cholera.

Išviso nuo karės pradžios 
žuvo 25,000 belgų kareivių. 
Sužeistų 52,000, o paimtų 
nelaisvėn—32,000.

Daug belgų kareivių pa be

suvažiav imas, 
išreiškė iiįs neuliaiisKų salių ka- 

uzsilike- raliai — Švedijos, Danijos, 
ir Norvegijos—greitu miku 
suvažiuos, Kad pasitarus a- 
pie daugelį svarbių dalykų. 
Santikiai tarpe Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos yra 
labai geri.

tynė, porą savaičių atgal bu- 
vo austrų užimta po trijų 
mėnesių bombardavimo; da- 
oar Belgradą vėl serbai pa
ėmė. Net austrai oficijaiiš- 
kam pranešime pripažįsta,

sako, Belgradą atidavę “dėl 
Kariškų išrokavimų”.

mano laikytis neutrališkai 
nuo karės.

Austrijos kareiviai esą jau 
labai pavargę.

Bet kokios šalies 
viai nėra pavąngę?

Draudžia vokiškai kalbėti.
Rygoj labai pradėjo spaus

ti visus vokiečius. Padeki
me, Revelio tvirtovės ko-

Angliakasyklose palaidojo 
800° darbininkų.

Tokio,Japonija. — 60 my
lių atstumo nuo Nagasaki, 
kasyklose įvyko didelė gazų 
ekspliozija; pasekmės eks-

karei-

šitas vokiečių laivyno žy- 
eis—yra pirmas užpuolimas 
ant Anglijos žemės.

Galima laukti įvykstant 
ant jūros svarbių atsitikimu.

Anglų dienraščiai rašo, 
kad du vokiečių kreiseriai 
tapo nuskandinti įvykusia
me mūšyje. Nekuriu anglų 

laivai mažiau ar daugiau nu
kentėjo.

Ant visos Anglijos visuo
menes tasai bombardavimas

Iš Hartlepool praneša, 
kad ant jūros tęsiasi smar
kiausias musys.

Vok i eči ų b o mba n ta vi m as 
netiktai ką atnešė daug 
nuostolių, bet ir buvo prie
žasčių žuvimo 20 žmonių.

Rusijoj kjla maištai.
Iš Konstantinopolio pra

neša, jog ant Kaukazo kilo 
maištas. Mat, ant Kaukazo 
gyvena labai daug m tusu Įma
nų (tos pačios religijos žmo
nės, kurią išpažįsta ir tur-

50,000 apsiginklavusių mu- 
'■ulmanų, rusų pavaldinių, 
sukilo prieš rusus ir eina 
turkams pagelbon.

Vokiečiai varo agitaciją 
tarpe Kaukazo tautų.

' Ant Kaukazo yra gana 
daug tautelių, kurios neuž
ganėdintos rusų valdžia — 
armėnai, gruzinai, totoriai 
ir tt. , .

Vokiečių agentai, mato
mai, smarkiai darbuojasi, 
kad sukursčiųs tas tantale* 
vnač Vokietija pasitiki soči- 
jalistais.

Eina gandas, kad vokie
čiai norėję papirkti Gruzijos 
s-nci i ai demokratus, žadėda
mi Gruzijai nenmgulmvbe.

Vienok, Gruzijos soči jai- 
demokratei ta nnrvina kvši 

kąin nukreipti nteivnos ban-Į'atmetė . Jje p?siR»ke knvn 
gą i$ miestų j nietų farmas. šią prieš carą, bet ir su kai

ban ir Goldstein.
Jie buvo padalinę Chicagą 

i 4 skyrius. Apyvartos trus- 
tąs turėjos arti Julijono do
le?’’u i metus.

Policija šiaip-taip su trus- 
tu susitaikindavo.

Nori gabenti ateivius į

Pietinių valstijų bizniavas 
kongresas svarstė anie tai.

Varšuva girdikknUoiių 
baubimą.

Vai sava, 16 d. gruodžio. 
-- \ aršaviečiai jau girdi ka
li uolių baubimą, betgi, kaip 
sako, jie nelabai išsigąsta. 
Varšavoj yra daugiau kaip 
100,000 pabėgėlių iš nualin
tos kare Lenkijos. Jų var
gas didžiausias.

Daugelis varšaviečių lau
kia ant Kalėdų vokiečių.

Petrogradas, 16 d. gruo
džio. Oficiališkas rusų pra
nešimas apie mūšį tarpe Lo- 
vviez ir Vyslos skelbia, jog 
rusai atlaike savo pozicijas 
ir tūlose vietose pasivarė 
pirmyn.

Naujos vokiečiu spėkos 
pribuvo ties Ilovu.

Apie mūšius tarpe K pako
vos ir Čenstachavos žinių 
nėra. Tik austrai sakosi pa
ėmę 2,000 rusu nelaisvėn,

Vokiečiai buvo padarę 
nakties ataką j vakarus nuo

atmusę.
Vokiečių pranešime sako

ma, kad Lenkijoj siaučia pū
gos ir audros ir jog tai ken
kia karės operacijoms.

Austrai sakosi atstūmę 
rusus nuo Krakovo. Aust
rai atgavo nuo rusų Jaslo ir

ėmę pastaruosiuose mūšiuo
se 31,000 belaisvių.

“Berliner Tageblatt” sa
ko, kad išviso Rusija nustojo J mendantas išleido parėdy- 
jau 475,000 kareivių ir afi- 
cierių, kuriuos paimta nelai 
svėn.

Egipto chedivas.
Londonas, 16 d. gruodžio. 

—Egipto chedivas vyksta į 
Vienną, kad pasitarus su tos 
šalies ministeriais. '

Egipto chedivas, veikiau
sia, bus vadovu tos dalies 
Turkijos kariumenės, kuriai 
bus pavesta išvyti anglus iš 
Egipto.

mą, kuriuo Revelio ir Rygos 
gubernijose (Estlandijoj ir 
Liflandijoj) draudžiama 
kalbėti vokiškai.

Vistik, panašus parėdy
mas yra daugiau, negu keis
tas.

ponų darbininkų.

__________ ______ f

Vokiečiai unijistai prieš K. 
Liebknechtą.

Berlynas.—K. Liebknecht, 
balsavęs prieš karės išlaidas, 
turi nukentėti didžiausius 
užpuolimus iš soči jai demo- 

’kratų pusės. Centralinės 
partijos komitetas svarsto, 
ką jisai turi daryti prieš 
panašų nesiskaitytmą su 
partijos disciplina.

Pildantysis Komitetas li
nijos taip-pat pasmerkė 
Liebknechtą, sakydamas,

Austrai veja rusus iš Veng
rijos.

Mūšyje su austrais krito 
žinomas rusų aristokratas

“Berliner Tageblatt” ko
respondentas praneša, jog 
austrai smarkiai vejasi ru
sus, kurie bėga iš Vengrijos 
per Karpatus.

Vengri m j dabar rusų jau 
kaip ir neliko . Mat, rusus 
todėl pavyko apgalėti, kad 
rytų Galicijoj jų spėkos žy
miai sumažėjo.kadangi daug 
savo pulkų pasiuntė linkui 
Krakovo. ,

JK>lua liksis neutrališka.
Italija, matomai, jau ir 

likaiq vimitrališka.
JtyliiM nremiersa SMnncL 

ra dar kartą pabrėžė tvirtą

nusideda prieš savo tėvynę, 
kurią visi turi ginti.

Dalis lenkų nori taikintis su

Dalis Galicijos lenkų nori 
taikinties su Rusija. Padė
kime, Austrijos parlamento 
narys, atstovas Merunovicz, 
patalpino Lvovo laikrašty 
paraginimą Vienuos len
kams, kad šie rūpintųsi į- 
vykinti skirtingą taiką su 
Rusija., nesiklausdami Vo
kietijos.

Cholera.
Galicijoj bėgyje vienos sa

vaitės susirgo cholera 644 
kareiviai. Iš jų mirė—333.

Bavarai kelia maištus.
Amsterdam. — Vienas o- 

landų laikraštis praneša,kad 
tarpe bavarų kariu menės, 
kuri stovi Antverpene, kilo 
maištai.

Bavarai norėjo jau stoti 
atviron kovon su prūsokais. 
Kazarmės, kuriose stovėjo 
bavarai, buvo apsiaustos ki
tų tautų kareiviais.

Turkai drasko savo gelž- 
kelius.

.Kaip praneša iš Petrogra- 
do, tai Turkijos generolas 
Sanders-Paša pribuvo į Er- 
zerumą valdyti armija, kuri 
eina prieš rusus. Bet, pri
buvęs tuojaus liepė išdras
kyti visus gelžkelius. Mato
mai, jaučia ką tokį. M

500 Lenkijos infest ų pavers
ta j griuvėsius.

Daugelis korespondentų 
praneša, kad dabar Lenkija 
primena Belgiją. Priešai, 
pereidami po kelis sykius 
“su ugne ir kardu” per 
laukus, kaimus ir miestus.

Protestai Austrijoj
Daugelyje Aus tiijos mirs- naikino viską. Paskui ka-

Li įvyko smart u s protestai riumenę ėjo gaujos plėšikų
prieš decius. Mat, aust- ir baigė naikinti tą. kas dar
ra i k: ' •a vgu •iu<, kad 'pasiliko kariumenės nesu-
juos, m -Irus, su mušė serb i muiLnta. Net 50') Lenkijos
ir atčm i!UO j’.l Beb’r mhi. uūestu ir miesteli ’ paversta
Daur ■ tur ; > apb'i<ti Į griuvėsius. Keli tas mili-
Šerini • ; ■* tapo n ■ io<li VfD- .i-mų gyventoj’’ neteko savo
g rijo n. ’ ' vti ]; i ’ j i ■ • i; į |' ’ l - o-’inu ?r bėgo giliui.on Rusi-
sus. '!■ icc':’! k.o't ina’oi j(‘S.
kad nesi 
gelbos.

♦ -ii S t ms ■» . 1 1 < . 1 '
l'eilcila’.ija kariš- u laivu ap-

saugai I\:? <! vr* kanalo.
• r 1......s Panamos

i apskričio kreipėsi į Wash- 
'ingtoną, kad Suv. Valstijų 
'valdžia išsiųstų kariškų lai- 

,‘įpĮ j vų į Panamos kanalą.
vokiečių, išmušė juos iš 
apkasti ir užėmė 3 mylias tų

Londonas.—Iš oficijališkoi 
žinių biuro praneša, kad; 
Belgijoj anglų kareiviai pa-'

reivių nelaisvėn.
Tuom pačiu laiku praneša 

iš Rotterdamo, kad ištikrųjų 
vokiečiai išmušti iš apkasų 
turėjo, atsitraukti.
Vėl bolinharduoja Sevastopo- 

/ Ii ir Baiumą.

dys gubernatoriaus prašy
mą. Turinys telegramos.ku- 
rią atsiuntė Panamos guber
natorius, slepiamas. Taipgi 
aiškiai nežinia, kokios prie-

Caras turė^ dešimts milijo
nų kareivių.

Sekanti pavasarį caras

reikalauti kariškų laivų.
Eina gandas, kad kariau

jančių saliu laivynai stovi r 
abiejų pusiu Panamos ir pa- 

Vo/detijos oficijališkas ži- siryžę perplaukti per kana- 
ii įnuras praneša, kad 10 d. lą.

Knrės ministeris s^kę.būk 
dalykas esąs tame, kad ap-

Tupdžio turku - vokiečiu 
:re|seriai “Goebenas” ir

—........ r--. —c ------  “Breslau”, dabar apkrikštv- saugojus bevielio telegramo
mano nnstatvti Hnvos laukan!ti “Sultan Salim” ir “Midi- rr"L'~ 1.... —»• —-•
10,000,000 kareivių.

Sako, kare tęsis dar pusę 
metų.

Vokieti ins biznio žmonės 
mano, kad karė ilgiau nesi- 
tęs. kain dar puse metu. Jie 
tikimi, kad Vokieti jos ekono
miškas stovia iki to laiko ne 
bus blogiausias;

ir “Midi- 
ri”, vėl bombardavo Sevas- 
tonolį ir B a tuma.

Tuom pačiu laiku iš Kons
tantinopolio praneša, kad iš 
rusiško Kaukazo 50,000 ap
siginklavusių mahometonų 
perėjo prie turkų valdžios.

j Serbai vėl Bnl<n*ada. 
J I Belgradas — Serbijos sos-

stotis, kuriomis gali pasi
naudoti kariaujančios šalįs.

Smulkmenos mūšių Plocko 
gubernijoj. .

Mūšiai nėr visą liniją nuo j 
Mlavos iki’Plockui buvo I
apsakomi. Rusai netik už
ėmė vokiečiu ankasus. het 
dar juos vijosi 3.0 rųylių iki 1 
kaimui Beguni. • ; v‘



Del Lietuvos Autonomijos
“Socijalistai ignoruoja imas. 

Lietuvos politiškus reikalus! žmonių. 
Socijalistai nekovoja ir ragi
na nekovoti už Lietuvos au
tonomiją!”

't okia prakeikimo bulla iš
leista iš musų tautiškojo Ry
mo ir, neturėdami tikro dar
bo, mūsiškiai tautininkai įsi
kando tą argumentelį ir au
šina burneles.

Kaipgi ištikrųjų yra rei
kalai su kova uz Lietuvos 
autonomiją?

Kaip žinoma, obalsis Lie
tuvos autonomijos su seimu 
Vilniuje yra labai populeriš- 
kas platesniose miniose Lie
tuvos socijaldemokratų. L. 
S.-D. P. padėjo tą reikalavi
mą savo programan ir kovo-, 
ja už jo įvykdinimą. Kova

Seime buvo visokių 
Jų pažiūros į Lie

tuvos politiškus reikalus bu
vusios toli gražu ne vie
nodos. Padėkime, J. Šliu
pas ir dalis jo šalininkų 
skelbė idealą laisvos lat
viškai - lietuviškos respu
blikos, kita dalis delegatų 
stojo už Lietuvos autonomi
ją etnografiškuose rube- 
žiuose, dar kita dalis norėjo 
praplėsti tas etnografiškas 
sienas; dar kita dalis sake 
pakaksią ir paprastos savy- 
valdos. Irstai, esant taip 
mišrioms pažiūroms į Lietu
vos valdymosi būdą, seimas 
apėjo visą tą labirintą ir 
mokėjo atrasti tokią bendrą 
formulą, kuri lygiai patenki- 

j.. .... ............. _______ no visus. Seimo užgirtan o-
už Lietuvos autonomiją yra balsin — kova už Lietuvos 
vedama jau ne nuo šiandien, liuosyhę — kiekviena sriovė 
Betgi. Lietuves socijaldemo- gali dėti savo turinį, kiekvie- 
kratai, kovodami už Lietu- na sriovė jį gali suprasti sa
vos autonomiją, 
reikalavimo atskyriam nuorinas formalizmu, Tokiu iš- 
kitų politiškų reikalavimų ir; mintingu nutarimu seimas 
neveda kokios tai specialės parodė, jog neužmirši 
kovos tik už autonomiją, tikos dalykų ir, — kas labai 
Aid 
sunsa su vis 
tiška reikai 
va Įima su^.

na sriovė jį gali suprasti sa- 
nestato to'vai p ir niekos nėra suvaržo-

__ __ už autonomiją, tikos dalykų i
tonomijos reikalavimą jie'svarbu, — seimas pabriežė, 
•:r-.........- r. eile kitų poli-'jog jisai yra visuotinas, nes

vimų, kuriuos neduoda specialių privilegi- 
rii daiktan po jų kuriai bent sriovei politiš- 
Liu kovos u;

įgyjimą pilnos politiškos lai 
svės Rusijos valstybėje. Lie 
tuvos autonomija negali kil-ikad seimas pasielgė suma
li, kaip feniksas iš pelenųJniai ir parode politišką tak- 
Ji galima įgyti tiktai tuo- tą.
met, kuomet išnyks politiš-' Seimo gi dauguma, socija- 
kos priespaudos sąlygos, ku-llistai, ačiū kuriai ir pravesta 
rios egzistuoja Rusijoj. O,ši rezoliucija, parodė, jog 
išnykt; jos gali ne kokiu nors jiems įtyn rūpi įgyjimas Lie- 
stebūklingu būdu, bet tik 
per kovą, kurią veda darbi
ninkų ir skriaudžiamųjų 
valstiečių organizacijos. To
kią kovą, kaip męs žinom, 
veda ir Lietuvos Socijalde- 
mokratų Partija. Męs ti
kime, kad net mūsų naciona
listai neturės nei pamato,nei 
noro tvirtinti, kad L. S.-D.
P. nekovoja už Lietuvos po-

Amerikiečiai socijalistai 
ir jų pritarėjai, kaip žinoma, 
turi su L. S.-D. P. netiktai 
formaiiškus ryšius. Jie re
mia tą partiją visais gali
mais būdais — ergo — rem
dami ją, Amerikos lietuviai 
socijalistai labai žymiai pri
sideda prie iškovojimo poli
tiškos laisvės Lietuvoj (ir vi-

jųjų užpečkis.
Šiandien plačioji visuome

nė žino, kad vadinamas au
tonomijos fondas tuo tikslu 
įkurtas, kad rūpirities, idant 
visuomenė kuomažiausia au
kų sudėtų Lietuvos Šelpimo 
Fondam

Todėl — šalin su tais niek
šais ir darbo gaišintojais!

Kaip 'Seniai žmoni
ja vartoja paraką?

MAŽIAU VALGYK
BUSI DANGUJE.

Y.M.C.A. (Young Men’s 
Christian Association) na
riai jau išrado naują būdą 
mulkinimui žmonių. Vie
nok, jų mulkinimas nėra 
taip kvailas, kaip kad mūsų 
kunigėlių. Jie mulkina, vi
suomet pasiremdami mokslu 
ir tankiai būna tokie atsiti
kimai, kad suklaidina dau
gelį žmonių, kurie neturi pil
nai išsidirbę savo pažiūrų 
bei nuomonių.

Štai, jie pripažino, kad vy
rai perdaug valgo mėsos. 
Suprantama, nieko nuosta
baus tame nebūtų, jeigu jieSt Illklb ' I I «v

ta poli-i nurodymą pamatuotų is
* - I 1 1 I XI ,-4 a « ri X /-• I-V Z-\ L •« 1 Z\ C 1 <

tos minties Lietuvos valdv- 
<iosi klausime.

Dabar aiškiai matoma,

tuvai laisves. O i šitą for
mulę dauguma socijalistų 
tarpe kitų reikalavimų deda 
a u tonom i jos r ei kala v i mą. 
Tas juk žinoma ne nuo šian
dien — kaip tarpe Lietuvos 
socijalistų, taip ir tarpe A- 
merikos socijalistų . Tą tu
rėtų žinoti ir mūsų tautie
čiai su klerikalais.

moksliškos pusės, bet jie su 
mokslu suvienyja ir tikėji- 
miškus dalykus.

New Yorke Y, M. C. A, 
nusamdyti profesoriai išty
rė 200 vyrų ir paskui išleido 
atsišaukimą, kuriame nuro
dė, kad vyrai, ypatingai su
laukę 35 metų, apsisaugotų 
valgę taip daug mėsos, nes 

, tai esą nesveika. Apart kit
ko, tuose atsišaukimuose sa
koma :

“Žmogaus amžis, kada 
pradeda traukti prie minkš
tos kėdės ir popietinio poil
sio — prasideda praslinkus 
35 metams. Tuomet męs 
tampame lėtesni,. mūsų kū
nas jau mažai išdirba naujų 
raumenų ir męs tampame ne 
tokie veiklus, kaip pirmiau 
buvom.

“Nerviškumas, melancho- 
liškumas, užkietėjimas arte
rijų, nupuolimas n roto vei-

veikimas anaiptol neapsisto
jo. Socijalistų laikraščiai ir 
jų kalbėtojai prie kiekvie
nos progos primena apie 
Lietuvos politiškus dalykus. 
Dar visai neseniai Lapo paa
kinta, jog reikia remti Revo
liucijos ir Kankinių šelpimo 
komitetas. Užsimezgus ry
šiams su Lietuves draugais 
ir paaiškėjus politikos santy
kiams, — bus veikiama ir 

Ir supran tania, ta-Mūsų ponai tautininkai daugiau.
teiksis atsiminti, kad net tai bus atliekama artymiau- 
juodžiausies reakcijos me- siu susižinojimu su Lietuvos 
tais (1908— 1912), kuomet i Socijaldemokratų Partija. 
Lietuvos klerikalai ir didelė] Ponui Gabriui lietuviai soci- 
dalis tautininkų purtėsi mm }jalistai visai nemano paves- 1 • . • w • « • • — — . • 1 •• • V • T*t i autonomijos išgavimą Lie

tuvai! Neduos jie savo įga
liojimo ir vadinamam auto
nomijos fondui, kuris dar li- 
gišiol nei žodelio nepasakė,

politiškos kovos ir pasinėrė 
bangose nešvariausio politi- 
kieriavimo (atsiminkit Gab
rį, Dambrauską ir Viltinin- 
kus!) — net ir tais sunkiais 
laikais L. S.-D. P., kiek tęsė-j kokiu būdu jisai mano įgyti 
dama, vedė aštrią politišką} Lietuvai autonomiją.
kovą, o amerikiečiai rėmė i Kaip matote, socijalis- 
ją. tams r.Denka argumentų,

Juk dar visai neseni tie kad prirodyti, jog jie rūpi- 
laikai, kada Amerikos kleri- nogi Lietuvos politiškas da- 
kalai ir tautininkai visą Lie- lykais pirm seimo, per seimą 
tuvos išganymą matė tik 
Gabrio biure, “Saulės” na
muose ir barškinime į Petro
grado biurokratų duris. Tuo 
tarpu, amerikiečiai socijalis
tai nei valandėlei neužmiršo 
priminti visuomenei apie ko
vą už Lietuvos liuosybę, be 
kurios išgavimo juk negali
ma gauti autonomiją!

Vadinasi, jeigu ką ir gali
ma kaltint užmiršus laisvės 
Lietuvai išgavimą — tai jau 
jokiu būdu ne socijalistus, 
bet tik politikierius iš tautiš
ko ir klerikališko abazo!

Visuotiname seime soci
jalistai pasiliko kuo buvę ligi 
seimo, tai yra, uoliais rėmė
jais kovos už liuosybės išga
vimą mūsų tėvynei. Vieno
je iš seimo priimtųjų rezo
liucijų aiškiai pabriežiama 
reikalas kovos už Lietuvos 
liuosybę ir teisė kiekvienos 
tautos pačiai apsnręsti savo 
likimas. Tiesa, šita formu
la yra bendro turinio; joje 
nė»’n įsakmiai nasakvta —

ir po seimui. Rūpinsis jais 
ir visuomet. Obalsis — Lie
tuvos autonomijos su seimu 
Vilniuje, įgijęs kovos krikš
tą 1905-6 m. revoliucijoj, ne
užmirštas ir šiandien taip 
lyginais, kaip neužmiršta 
kova su visais Lietuvos pri
spaudėjais.

Kuomet tautininkai įsikū
rė savo partyviškąjį Lįėtu
vos autonomijos fondą so
cijalistai paties fondo .nepa- 
juokė. Nekurie socijalistų 
laikraščiai pasakė: tesidar- 
buoja sau ir teorganizuoja 
savo šalininkus.

Pajuokta buvo tiktai taip 
vadinamoji “bepartyviško- 
ji” partija, arba partija be 
vardo ir be galvos.

Betgi, greitai prisiėjo pa- 
tyrinėt ir taip vadinamąjį 
autonomijos fondą, kadangi 
to fondo lyderiai visokiais 
būdais pradėjo niekint vi
suotinojo seimo įkurtą Lie
tuvos Šelpimo Fondą. Kuo- 

kokia ta liuosybę, kokia vai-!met mūsų tautininkai be jo- 
dvmosi formą mes velyjam kios sarmatos pradėjo \nie- 
?erįnu — nepriklausomybe, kint visuomenės darbą' ir 
autonomija ar paprasta sa- niršti savo part^višką fdnda 
vvvalda —• t°i ir— L "ir.:1: r:-’1““

yra tos rezoliucijos geru-1 svirpliams nurodyt, kur yra

klumo — tai pasekmės per- tekindavo 
didelio vartojimo mėsos”.

Su šiais jų išvedžiojimais 
gal galima būtų ir sutikti. 
Yienok, reikia pažymėti, kad 
taip darosi ne su darbinin
kais, bet su tais pėnais, ku
rie tuos atsišaukimus rašo. 
Darbininkas neturi Luko nei 
ant minkštos kėdės sėdėti, 
nei pietų pavalgęs eiti į lovą 
ir pasiraivyti. Jeigu darbi
ninkas ir virš normos suval
go mėsos, tai jis išsitampo 
per 10 valandų prie sunkaus 
darbo ir jam tas nieko neuž- 
ke.nkia. Na, bet tą pa
liksime šaly ir pažiūrėsime, 
ką tie ponai toliau sako.

“Gardus kotlietai tinka 
valgyti, bet jie daugeliui už
darys vartus į dangaus ka<- 
’alystę. Nerviškas, piktas 
žmogus negali būti tikru 
krikščioniu. Jeigu žmogus 
lori papulti į dangaus kara- 
ystę, tai turi būti tykus, 
nuolaidus ir geros širdies 
ant pasaulio. Vartojimas 
daug mėsos, tai užnuodiji- 
mas savo kūno”.

Ar negudrus mulkinimas? 
Pirmiausia nurodinėjo, kad 
mėsa kenkia sveikatai ir net 
nurodė, kokios ligos būna. 
Bet štai nuvažiavo prie to, 
kad mėsos valgymas jau ir 
vartus dangaus karalystės 
uždarys.

Daleiskim, jeigu jau nuo 
Valgymo mėsos užsidarys 
vartai dangaus karalystės, 
tai tik jau ne darbininkams, 
bet vėl tiems ponams, kurie 
tokias nesąmones skelbia. 
Nors tie ponai ir “mažiau” 
už darbininkus valgo mėsos, 
bet kada jie sykiu su darbi
ninkais prieis prie vartų 
dangaus karalystės, tai var
tų sargas, šv. Petras, pasa
kys: “Jūs, ponai, esate la
bai riebus, turite užsiauginę 
didelius pilvus, iš ko matosi, 

\ kad, būdami ant žemės, daug 
mėsos valgėte. Štai, pasi
žiūrėkite į šiuos darbinin
kus, kaip jie išblyškę, su
džiūvę ir suvargę — tas liū- 
dvįa, kad jie, būdami ant že
mės, badavo. Taigi, dėl dar
bininkų vartai dangaus ka- 
raJvstes atdari, o jums—: 
uždari”.

Dar prieš 30 metų visuose 
istorijos rankvedžiuose pa
rako išradėju buvo skaito
mas benediktinų ordeno vie
nuolis Berthold Schvariz. 
Tasai žymus žmonijos istori
joj momentas įvykęs neva 
pabaigoj 14to šimtmečio.

Dabar, vienok, patsai vie
nuolio Schvartzo buvimas 
skaitoma labai abejotinu. Tą 
pripažįsta net vokiečių mok
slinčiai, nežiūrint to, jog 
N u r nbergo muzej u j e p rie 
tūlo 1410 meto rankraščio 
randasi net ir to menamo iš
radėjo paveikslas, su trum
pa biografija. Toj biogra
fijoj sakoma, jog Schvartzas 
už užsiimdinėjimą alchemija 
ir juodąją magija buvo pa
smerktas mirtin ir numirė 
ant laužo 1388 m.

“Bet vistiek, jeigu rank
rašty minimas faktas net ir 
teisingas — sako šių laikų 
istorikas Winterfelltas, — 
tai parako Bertholdas 
Schvartzas neišrado”.

Taip mokslas sukulia pra
eities legendas ir pasakas. 

[ Didžiausia senovės tyrinė
tojų dauguma dabar pripa
žįsta, jog parako išradimo 
negalima pritaikinti prie ko
kio atskiro kultūros istori
joj momento; dar mažiau 
galima jį surišti su kokia 
nors ypata, taip lygiai, kaip 
negalima nuspėti laiko, kuo
met žmogus pirmu sykiu su- 
žihiai padarė ir pradėjo var
toti ugnį. Parakas, kaipo 
sprogstančioji medega, apsi
reiškė tiktai kaipo vienas 
laipsnis ilgoj eilėj pasisten
gimų panaudoti ugnį karės 
reikaluose. Civilizacijai au
štant, j apgulti! kaimų ap
tvarus mėtydavo degančius 
pagalius, smalinius žibintu
vus, įkaitintus akmenis; 
Šaudydavo vylyčiomis, ku
rios lėkdamos užsidegdavo, 

paukščius, ku
riems pririšdavo kažkokia
me skystime sumirkytas de
gančias skaras . O apgultie-l

žemines jūros pakrašty arba1 
Lgypte. iš čia, apie tūkstan
tinį metą pirm Kristaus, 
liepsnojančių mišinių recep
tai galėjo pakliūti ir Chini- 
jon. Vienok, senovės laikuo
se visi tie mišiniai karės ve
dime svarbiausios rolės ne
šė, — gal per tai, jog jie vei
kė labai lėtai ir jog negali
ma buvo ant jų veikmės pa
sitikėti: kartais jie, kaip ty
čia, kritiškame momente im
davo ir nesprogdavo. O gal 
jie dėlto nebuvo svarbus, ka
dangi tada buvo ypatiško 
narsumo amžiai, 
drąsiai statydavo krūtinę 
prieš krūtinę, o ne laukdavo 
priešų užkampėse.

Jeigu nuo senovės, kuri 
nepaliko mums dokumenta- 
liškų prirodymų, pereiti prie 
artimesnių mums amžių 
k r ikšč i on iško j o n i e tskai t- 
liaus pradžioje, tai pasirodo, 
jog pirmutiniai šaltiniai, mi
nėj anti apie sprogstančias 
medegas karėse, kalba apie 
jas, kaip apie ką-tai gerai ži
nomą, visai ne naują. Sprog
stančių mišinių randame jau 
ne vieną, bet keletą.

Plačiausiai buvo pragar
sėjusi “grekiškoji ugnis”.

Apie ją miiicjaina, nors 
gal ir nevisai teisingai, dar 
d30 m. po Kristaus gimimo, 
pasakojimuose apie Kons
tantino Didžiojo kares, lik
tai 670 mete grekiškąją ug
nį pirmu kartu tikrai varto
jo laike gynimo sostapilės 
nuo arabų užpuolimo. Bet 
pasirodė, jog ir arabai turė
jo ugnies mėtymui įrankį, 
vadinamą “barkatu”: tai bu
vo stiklinis skritulys su sky
lutėmis, pripildomas degi
nančiu mišiniu. Jį pririšda
vo prie lazdos ar kratydavo 
priešus degančia masa, kuri 
trykšdavo iš skritulio sky
lių. J. Stropus.

(Pabaiga bus).

PIRKSIME AUTO
NOMIJĄ.
A Feljetonėlis).

Šelpimas nukent ėjusiu 
nuo karės ir Kana

dos Lietuviai.

kuomet

Kodėl suiro vokiečių 
generališko štabo 

pienai?
y

Meldžiamieji, nesumaišy- 
kit autonomijos su automo
biliam, nes visi žinote, jog 
automobilių galima yra nu
pirkti, o apie pirkimą ir par
davimą autonomijos dar ne
buvo girdėta. Tečiaus męs, 
lietuviai, kaipo seniausia 
tauta, galime padaryti tą, ko 
kitos tautos negali. Męs im
sime ir nupirksime Lietuvai

Nors Kanados lietuviai 
nėra dar, susiorganizavę ir 
negali sušaukti susivažiavi
mo, kad aptarti Lietuvos da
lykus, — bet kiekvienas lie
tuvis, gyvenantis Kanadoj, 
yra palikęs Lietuvoj savo tė
vus, brolius, seseris, drau
gus ir t.t., kur dabartinė ka
rė užtraukė 
vargą. K if 
gyvenantis lietuvis lygiai tu-

jų didžiausį

autonomijų. Pagalvokit tik! ri perkęsti tuos širdies skau- 
Revoliucijos męs nepripažįs- dėjimus, kuriuos atneša ži- 
tame, todėl pinigai nereika
lingi nei ginklų pirkimui, nei 
Lietuvos žmonių prie jos 
organizavimui. Męs žinome, 
kad caras yra di u tas ir kad 
Lietuva jo neįveiks. Kad jis 
geruoju autonomijos ne
duos, tą męs irgi pripažįsta-] 
me. Taigi, męs, I

nios iš Lietuvos. Šitos tai 
aplinkybės ir Kanados lietu
vius ragina prie švento ir 
būtinai reikalingo darbo, — 
kaip šelpimas savo brolių, 
nukentėjusių nuo karės. 
Kaip viršuj pasakiau, mūsų, 

i kanadiečių, dar spėkos iš- 
rne. Taigi, męs, Amerikos sklaidytos, ir męs negalime 
lietuviai tautiečiai, įsteigėm! kokiame nors sunkiame vi- 
fondą Lietuvai autonomijos į suomeniškame darbe veikti 
išgavimui. Jei caras duotų savystoviai. Tat męstan- 
ją geruoju, mūsų fondas bū- kiai žiūrime į savo brolius, 

gyvenančius Suvienytose 
Valstijose. Tankiai, ir la
bai tankiai, męs taikomės 
prie jų išdirbtų pienų. »

Taip ir šitame sunkiame 
momente, męs, kanadiečiai, 
žiūrėjom į savo brolius, gy
venančius Suvienytose Val
stijose ir laukėm, kol jie iš
dirbs pienus, kokiu būdu 
šelpti nukentėjusius nuo ka
rės .

Ir štai, antras visuotinas 
seimas kaip tik išdirbo vei
kimo pieną, įkurdamas Liet. 
Šelpimo Fondą ir nutarda
mas siųsti aukas per Mokslo 
Draugiją Vilniuj. Neapsi
riksiu pasakęs, kad męs, ka
nadiečiai, pilnai sutinkam su 
antro visuotino seimo pa
skirtomis įstaigomis ir pa
gal išgalę šelpsime savo bro
lius tais keliais, kuriuos nu
rodė antras visuot seimas. 
Tai liudyja ir šitas atsitiki
mas. 22 d. lapkričio 1-ina 
kuopa Sus. Lietuvių Kana
doj, Medicine Hat, savo susi* 
rinkime paskyrė $5 iš iždo, 
ir išrinko komitetą aukom 
rinkti, iš Medicine Hat ir 
apielinkės, ir siųsti jąs L. Š. 
F. Komitetas nutarė au
kas rinkti visokiais būdais ir 
jau pradėjo darbą. ‘"Kelei
vio“ num. 49 skaitome iš To
ronto, jog ten draugijos su
vienytomis spėkomis renka 
komitetą aukoms rinkti, ir 
siųs į L. š. F. Būtų labai ge
rai, kad ir kitų didelių mies
tų, kaip tai: Winnipeg, Mon
treal ir kitur, lietuviai, o y- 
mtingai draugijos subrustų, 
r neatsiliktu šitame darbe. 

Draugijos suvienytomis 
spėkomis turėtų išrinkti ko- 
nitetus aukoms rinkti. M^s, 
kanadiečiai, turėtume iš
rinkti taip vadinamus ap
skričio komitetus ir įgalioti 
. uos rinkti aukas visokiais 
judais. Tokiu būdu męs ga- 
ėtume su gausesne auka 

prisidėti prie sušelpimo sa
vo brolių ir mūsų darbas ei
tų sparčiau.

Taigi, broliai kanadiečiai, 
vengkime visokių nesusipra
timų ir stengkimės praša
linti tas priežastis, kurios 
galėtų kenkti aukų plauki
mui, bet dirbkime visi išvie- 
no.

Pinigai nepražus, nes yra 
pilna gvarantija. L. Š. F. iž
dininkas po didele kaucija ir 
pinigai eis per Liet Mokslo 
Dr-ją, kuri pilnai bepartyvė. 
Taigi, draugai kanadiečiai, 
laikas bėga, o mūsų broliams 
jau pašelpa reikalinga da
bar. Tat nelaukime ilgiau, 
bet stokime prie darbo visi!

Vienas iš Med. Hat aukų 
rinkimo komiteto.

V. Užkuraitis.

tų nereikalingas. Jei reikė
tų prašymą rašyt į carą, tuo
met užtektų trejatos dolerių 
fondo, kad nupirkti plunks
ną, popieros, štampą ir Ga
briui už parašymą francū- 
ziškai užmokėt Na, jeigu 
dar prie prašymo reikalinga 
kokia karikatūra, tad fran- 
cūzų žydeliui Level kokią 
tridolerinę galima būtų pri
mesti. žodžiu, tada mūsų 
fondui užtektų penkinės. 
Jūs nesuprantat, kam męs 
nešelpiame Lietuvos, o ren
kame pinigus Lietuvos 
autonomijos išgavimui. Kam 
tie pinigai, klausiate, jei 
prašymas. kaštuoja gana 
pigiai ir jei sukilimo 
Lietuvoj nepripažįstate ? 
Hm... Kas gi ten kils, 
kad tik moterįs, vaikai ir se
neliai beliko? Bet sukilimas 
yra socijalistų darbu ir męs 
tam priešingi. Pinigai rei
kalingi yra Lietuvos autono
mijos nupirkimui. Jūs kvai
li ir nesuprantat, kad auto
nomiją galima taip-pat nu- 
pirkt, kaip paršiuką ant tur
gaus arba kiaušinių tuziną. 
Męs, kaipo seniausios tautos 
vyrai ir tautiečiai, tai su
prantame , todėl ir pinigus 
renkame. Kada bus pinigų, 
tuomet nusiųsime pas carą 
gerą meklerį, kuris moka de
rėtis. Jis sakys carui: “Še 
tau dešimtį tūkstančių dole
rių ir 50 centų ir duok mums 
autonomiją”. Caras sakys: 
“Mažai.. Duokit du tūkstan
čiu daugiau ir dar užfundy- 
kit”. Tada mūsų pirkėjas 
sakys: “Še tau dar tris tūk
stančius ir šešias šlico bon- 
kas, ale duok tokią autono
miją, kurios negalima atim
ti, nes męs žinome, kad tu 
vieną sykį duodi autonomi
ją Lenkijai, kitą dieną jau 
atimi, duodi kokias laisves, 
paskui vėl atimi. Mūsų tau
ta yra seniausia ir nenori, 
kad pinigai nueitų ant nieko, 
nes tu gali prageri mūsų pi
nigus ir neduot mums auto
nomijos arba, davęs ją, ir vėl 
atimt”. Caras susisarmatvs, 
paduos ranką mūsų pirkė
jui, paims pinigus ir duos 
mums autonomiją. Jeigu 
karės laike visus lietuvius 
išmuštų Lietuvoj, tuomet 
męs galėsime grįžti į Lietu
vą, nes autonomijos gešeftas 
bus užbaigtas.

Taigi, tautiečiai, dėkite pi-

Seniai jau nekurie žymus 
ji liedavo ant priešų, verdam I kansKi kritikai nurodo į pa
tį vandenį ii’ smalą; degin- matinę klaidą, kurią pauarė 
davo juos asfaltu ir nafta vokiečių generališkasis štar 
primirkytomis pakulomis, r)as- Padekime, pulkininkas 
kurias pririšdavo prie ilgų Romport tvirtino, jog ant. 
karčių; burna išpūsdavo už-D?nacijos vokiečiai nebūtų 
puolikams veidan spiečius turėję užpulti. Nuo I«ranci- 
kibirkščių iš medinių dūdų- Jos Jlems reikėję tik ginties, 
kiu, kurias pripildydavo Ant savo pozicijų Pareinėje 
karštais pelenais ir angli- vokiečiai butų galėję atlai- 
mis, irtt. Netikėtai pada- . francūzus su 300,000 
ryti mišiniai, įvairiausi at- kareivių, o savo didžiau- 
sidrų to dalyko meisterių iš- sias spėkas butų galėję per- 
radimai, padarydavo kuoį- lle?ti prier .... .
vairiausias kombinacijas at-|priešokių 
siekimui didžausio t____  . ...
(įspūdžio) ir mjažiausio rizi- lannėjmią..
ko. Mišiniai būdavo tai sky- Vokiečių generalis štabas 
sti, tai kieti, tai minkštos nepaklausė tų patarimų ir 
mases pavidale. Kiekviena elgėsi kaip tik atbulai. Ir 
tauta, kuone kiekvienas kar- tik tai dabar, rodosi, jisai 
vedys, amžiams bėgant, var- pradeda pamatiniai mainyti 
todavo savo mylimą maiša- savo pieną . Vis daugiau ir 
tienę, kol visi nepradėjo var- daugiau kareivių traukiama 
toti paraką, kaipo prietaisą, Prieš Rusiją. Belgijoj gi ir 
kuris vienija savy lengvumą p runcijoj vokiečiai nori tik- 
ir mažą vietos užėmimą su tai gintes. .
didžiausiu liepsnos ir spro- taip butų, jeigu vo
gimo efektu.Tam atsiekimui kiemų stabas galutinai apsi- 
reikalinga buvo ne vienas tą pieną, tuomet Rų- 
šimtmetis. Chemijos, kaipo sl.l<u būtų didžiausios sunke- 
mokslo, tuomet nebuvo; iš-|nybės.
rasdinėt ir kombiniruot ką- • -
nors su paskirtu tikslu buvo IŠMINTINGAS MAJORAS- 
negalima; visukuo vadovavo Detroit, Mich. -..“Papras- 
tradicija ir praktika, o pro-Las žmogus, nustojęs darbo, 
tėvių palikti, budai islengvo nereikalauja labdarystės. Ji- 
buvo pasekėjų tobulinami. saį reikalauja darbo, kad už- 

Jog tikrai tokiu, o ne kito- gidirbti sau pragyvenimui”, 
kiu keliu ėjo tasai procesas, h 
kurį męs vadiname “parako r^rMarL apžiūrėjęs Mc- 
^radimu”, patvirtinama Qregoro nakties prieglau- 
placiais moksliškas,tyrinėji- (jas> Majoras išleido atsi- 
mais praėjusiame šimtmety-Laukimą; kuriame ragina 
je ir mūsų dienose. pagelbėti bedarbiams.

Tikrai žinoma, jog chime- _________
čiai dar 1000 metų pirm Kri- 
staus turėjo sprogstančius Salin su labdarybe , 

i mišinius. Nors kultūriškoji Tasai šauksmas vis 
Chinijos istorija neturėjo jo- kiau girdimas. Dayton’o 
kių ryšiu su Europos istori- (Ohio) prieglaudose randasi 

’ v dikčiai bedarbių. Ir štai, 
miestas sumanė*-juos versti 
prie darbo už nakvynę ir ka- ‘pinigų autonomijos nupirki- 
vos puodeli, kurį jie gauna, mui. Jei ir visi nuo bado ir 
Jie. turės dirbti pusę dienos šalčio išmirtų, bet visgi žino- 

tiktai už tą menką pašei- s|me ka(j autonomiją jie bū- 
Pusę dienos dirbti už 8 galėję turėt, jei butų pa-

Kusiją. Tiktai 
sąlygų Ramport 

siekimui didžausio efekto I ir kiti pranašavo \ o kieti j ai

Taip pasakė majoras Oska- n^&up> aukaukite, kiek galė-

tan-

ja, negalima, vienok, griež
tai užginčyti, kad ta idėja iš 
tolimų j n rytų galėjo užklys
ti į artimuosius. Bet gali
mas ir priešingas kelias: ga
limas daiktas, jog sprops- 
tančiujų ir užsidegančiųjų 
medegii išradime lonšio rei- 
« • L . a   . a* a a a-a a a a •

darni, autonomijos pirkimui 
ir nešelpkite nuo karės nu
kentėjusių lietuvių. Tik so- 
cijalistai juos šelpia ir skel
bia, jog pašelpa reikalinga. 
Męs, tautiečiai, žinome, kas 
Lietuvos žmonėms yra rei
kalinga. Kam jiems pasto
gė, dupna, drabužis? Lai 
pakentės nevalgę, ant lauko, 
basi, kol męs sudėsime gana

kia, pM-hūt, jieškdti Fynki- centus - 
jos - Airijos sritįsie Vidur- • skriauda.

SUŽEISTIEJI.
Viename tik Paryžiuje 

yra pusė milijono sužeistų 
kareivių.

Taip praneša Bernard z 
Edmunds iš St. Louis, M 
kuris tiktai ką sugrįžo ištai didžiausia kentėję nenumirę, 1----------_ . .

•J. Kuolas. Ilionės po Europą.tuomet reikeio titems
Svenčioniškis.



Moteriške ir Meile

Sutaisė Bostonietis.

Moterįs! Pirm negu ištekėti už vyror 
jūs bent sykį pasistengkite pamatyti, kaip 
jisai išrodo po pietų arba tuomet, kaip jisai 
supyksta.(Medžiaga iš prof. Mantegazza 

Meilės Fiziologijos).

Šelpkime nukente 
jusius Lietuvoje!

Baisi tragedija
I •

mainose.
Broliai ir sesers!
Užstojant šventėms — pa

silinksminimo, dovanų ir lin
kėjimo laikui, visų1 širdyse 
pnsimena meilė artymo — 
sulyg skelbimų ir pavyzdžių 
Kristaus — kurio gimimo 
dienos tarpe mūs laukiama.

Bet ar išties męs galime 
džiaugtis šioje dienoje, žino
dami, kad Lietuvoje mūsų 
viengenčiai šioje pačioje die
noje ypatingai atjaus žiau
rumus savo padėjimo, kada

Scranton, Pa. 9 d. 
džio pas mus mainose 
baisi tragedija, laike kurios 
žuvo 13 žmonių. ____ A11L
tasis, Martynas Balickas, iš-' 
s;
kinės skersai* einančios gele
žies. i 
97).

Kiti 13 žmonių nupuolė 
ant 300 pėdų ir nei vienas iš 
jų neliko gyvas^

Lackawanna Comp, dabar 
„ „ , _ visą atydą atkreipė ant liku-

atsimins sau kitas Kalėdų šio gyvu M. Balicko. Dabar 
šventes, kuomet visi šeimy- jį kasdieną lanko visokie 
nos nariai, giminės ir kai- ’ 
mynai aplinkui linksminos, 
pasivaišindami ir pasipuoš- 
dami sulyg savo neišlepinto
jo skonio ir ištekliaus . Per- 
sistadydami.kokią šventę jie 
turės šįmet, išvyti iš savo 
gyvenimų, kuomet šeimynos 
laimė suardyta, laukai nu- 
terioti,’ kuomet jie liko, be 
gyvulių, be padaro, be mais
to, be prieglaudos, žiaurioje 
žiemoje po malone aštraus 
šiaurio ir bado mirties, — 
baisu ir pamislyti. Nekalbė
sime apie nustojimą mylimo 
sūnaus, brolio ar vyro, ku
riuos męs negalime sugrą
žinti ir išraudotų ašarų nu
džiovinti ar jų širdperšą su
mažinti bei vargą paleng
vinti ant šios dienos, bet męs 
galime šią dieną padaryti 
vertą Kalėdų šventės, atmi
nimui tojo didžiojo vargin
gų žmonių užtarėjo gimimo 
dienos, jei mes pasidalinsi
me savo ištekliu su Lietuvo
je kenčiančiais, jei išsižadė
sime vieno ar kito smagurio 
ir tais centais sušelpsime 
juos.

Ypatingai jauni vyrai, 
merginos ir visi mylinti bliz
gučius, teatrus, ar šiaip 
smagurius ir praleidžianti 
daug pinigu, išsižadėkite šie
met šioje dienoje tų dalykų, 
ir tuos pinigus pasiųskite L. 
Š. Fondui, savo nelaimingų 
brolių ir sesučių sušelpimui 
Lietuvoje.

Atminkite, kad tą daryda
mi, atjausite savyje džiaugs
mą, kokį tik gali jausti žmo
gus, išsižadantis ko nors dėl 
gerovės savo brolio - žmo
gaus.

Tai kiltas, užganėdinantis 
ir šventas džiaugsmas, ir tik 
toks džiaugsmas vertas tos 
mūsų laukiamosios . šventės 
— Kalėdų.

Aukaukite visi!
M. M. Račiutė-Herman. 

New York City, 
December 13,1914.

Dėlei pašelpų atsargi
nių šeimynoms.

Dažnai nusiskundžiama, 
ypač sodžiaus žmonių, kad 
ne visiems kartais išduo
damos pašelpos, kurie jų 
privalo gauti. Valsčių per- 
dėtiniai atsakų būk to
kiu būdu, kad prašantieji 
turį iš ko gyventi. Toksai jų 
aiškinimas neteisingas ir 
kiekviena šeimyna, iš kurios 
tėvas, vyras ar brolis pa
šauktas karan, privalo gau
ti valdžios skiriamųjų pašel
pų, nors ji būtų ir pasiturin
ti, jei tik pašauktasis užląikė 
savo šeimynų. Skundos dėl 
pašelpos sulaikymo ant vals
čiaus vyresnybės galima 
duoti žemiečių viršininkui, 
ant jo gi į Apskrities suva
žiavimų (sjezdų).

Lenkijos gy ven toj ams, 
nukentėjusiems dėl karo, su
šelpti laikraštis “Russkija 
Viedomosti” surinko per 7 
dienas 62 tūkst. rub.

Sniritas. Monopolius už
darius, paliko nenarduoto 
snirito visoj Rusijoj 62 mil. 
235 tūkst. kibiru. Tuo sniri- 
tu manoma gatvės nušviesti 
ir dirbtuvėse naudnties.

Universitetų ir kitn^ugš- 
mnkv^bl stndonfni caro 

įsakymu .bus paimti kariu- 
menėn. Jms tik pirmojo kur- 
m studentus; nap™? mnk^s 

mėn. karo m^Vvklose ir 
's visiems aficierių “či

(Iš “L. Ūk-ko”).

i

policmanų, kurie žiauriai el- uzpicwtem arklius, įevazine- 
gesi su žmonėmis. dauų Kares reiKaiaią\ .Kurte

9:30 iš ryto pradėjo kelti arklių neturiu tai su lopetom 
4š apačios lavonus, kurie bu- Kasa aplink Kauną visokius 
vo pintiniuose grabuose. Čia graoes. Ne tik paipi Kauną, 

uet ir apie viesKeiius, kurie 
eina nuo Prūsų rubežiaus 
ant Nemuno. Žmonių visur, 
Kaip skruzdėlių pilna. Žiū
rėk — pilni laukai padvėsu
sių arklių, galvijų. Viskas 
pabrango — kaip tai druska, 
duona, nafta, šilti rūbai, ap- 
autuvai. O žmonėms gerai 
moka tik už avižas, bet žmo
nės vis dar šiaip taip kenčia. 
Bulves nukasė, rugius nu
mynė, malkas ir tvoras sude
gino, vežimus atėmė, arklius 
taip-pat. Už vienus užmo
kėjo, o už kitus pas dievą ra
sim. Žemsargiai, vaitai ir 
šaltyšiai baugina žmones, 
kuo galėdami, kad nesiprie
šintų. Girdi, karės stovis— 
tai sušaudysią.

Iš vokiečių tik žvalgai bu
vo atėję iki Prienų ir neku- 
riuos man pačiam teko ma
tyti jau paimtus nelaisvėn.

Kaune, kur tik didesnis 
mūro namas, ten pilna sužei
stų — ten vis ligonbuČiai. 
Žmonės bijosi kad greitai 
pradės cholera siausti. Ku
nigai liepia žmonėms man
dagiai su kariumene apsieit 
— kaip rusiška, tai ir prū
siška.

Nekuriem jau alkis pa
žvelgė į akis, o kas bus to- 
liaus?

p-ruo- Pras^ėjo vaitojimai, ku- 
i vvko riuos sunku ir aprašyti.
į;*- „I Tegul šita baisi nelaimė' 

1 Koturidik Padeda mums apkalbėti ka- 
• JveiulluuA .pitalizmo sistemą ir jo nesi- 

;rfipinimą žmonių gyvastim, 
įgelbejo, nusitveręs uz klet- jjeikja reikalauti iš kompa- 

Sk “"’’Z W°s atlyginimo, „nereikia 

Rūpinkimės, broliai, įkū
rimu tokios tvarkos, prie 
kurios žmonių gerovė bus 
aprūpinta.

>• Proletaras.

kompanijos detektyvai, mo
kindami, kaip turįs kalbėti. 
Jie mokino jį kalbėti, jog di
namitas ekspliodavo ir išro
vė klėtkos dugnų, nunešda
mas visus 13 žmonių. Taip, 
mat, išeitų naudingiau kom
panijai. Bet čia ėmė egza
minuoti Balickų visi žmonės 
ir klausinėti, kaip gi jisai 
pats likosi gyvas, jeigu eks
pliodavo 25 svarai dinami
to? Juk žinoma, kad eks- 
pliodavimas tokios kiekybės 
dinamito būtų ir jį patį su
pleškinus ir visų šaftą su
daužius. Tokį žmonių patė- 
myjimų aš patvirtinu, ka
dangi ir pats kasdienų dina
mito vartoju ir žinau, prie 
kokių aplinkybių jisai eks- 
plioduoja. O be to dar, 
kuomet dinamitas ekspliė- 
duoja, tai, kiek jo nebūtų, 
nerasi nei vieno kavalko čie- 
lo. O čia yra žmonių, kurie 
matė Čielų dinamito kaval- 
ku. Tokiu būdu pradeda 
nykti kompanijos suponuo
tas išaiškinimas tos baisios 
nelaimės.

Klėtkoje, kuri turėjo leis- 
ties šafton, buvo 14 žmonių. 
Tuo tarpu, pagal tiesas gali 
leisti tik 10 žmonių. Dar ne-

MAINIERIŲ VARGAS.
Springfield, Ill. — Kaip ži

noma, 2/ d. spalio Royalto
rių mainose žuvo 52 mainie- 
riai. Dabar minėta kompa
nija vėl pradėjo dirbti, bet 
nuo .to neikiek lengviau ne
tapo našlėms ir našlaičiams 
žuvusiųjų mainierių.

J. W. (Jnger, sekretorius 
Royaltono lokalo mainierių 
unijos pribuvo į Springfiel- 
dų ir reikalauja, kad valstija 
pasirūpintų nelaimingųjų 
šeimynomis. Laikiną pagel- 
bą suteikė pietinio Illinoiso 
unijos lokalai.

41 našlė ir 63 kūdikiai liko 
be jokios pagelbos, 
pastogės. Nekurie 
nierių taip sužeisti, 
ant amžiaus liksis 
giančiais dirbti.

jau

dailumas
Jis paten-

klėtkos kraštas lūžo ir, dug
nui apsiverčiant, nugarmėjo 
apačion 13 žmonių. Pasiliko 
tik vienas ant kito krašto.

Yai jau čia tikrai pasirodė 
kompanijos kaltybė ir visiš
ka inspekcijos stoka.

Trečiasis leidimas todėl 
atnešė prapultį 13 žmonių, 
kad nebuvo paisyta perspė
jimo antrojo leidimo. Kada 
buvo antru sykiu leistasi, tai 
žmonės drūčiai pajautė, kad 
klėtkos apačia trūko ir davė 
apie tai žinoti. Žmonės lie
pė pranešti ofisan, kad būtų 
apžiūrėta klėtka pirm lei
džiant jų trečiu sykiu. Bet 
to nebuvo padaryta. 'Mai
nierių perspėjimo nieks ne
paklausė.

Aukomis kapitalistų gob
šumo krito šie mūsų broliai:

1) Antanas Shonas, 22 m. 
amžiaus, nevedęs. Tik du 
metu, kaip gyvena Ameri
koj.

2) Izidorius Grybas, 37 m. 
amžiaus. Likosi našlė su 4 
kūdikiais.

3) Kastantas Pečkus, 46 
m. amžiaus, liko našlė su 8 
vaikučiais.

4) Jonas Bubnaitis, neve-

5) Vincas Valiukonis, ne-

6) Kazimieras Tautkus.
Paliko moterį.

7) Petras Ta nikus. Neve-

8) Jonas Taraseviče, su
lenkėjęs lietuvis. Liko mo
teris su vaikais.

9) Jonas Pazlay (manau 
tai bus J. Baltrušaitis) — 28 
metų. Nevedęs^

10) Ant. Grebliunas, 32 m. 
amžiaus.

11) Juozas žalnieraitis, 38 
m. amžiaus.

12) Jonas Valka.
13) Thomas T. Thomas.
Dabar visiems aišku, kad 

kapitalistams žmonių gero
vė nerūpi.

Žmonės, kaip sužinojo a- 
pie baisia katastrofa Dia
mond š« f to j. tuoj subėgo iš 
visų anli^kiniu šąftu. Vi
siem rūpėjo patirti. kas žu
vo. Ne vienam drebėjo šir
dis dėlei brolių, draugi, vv- 
r»i ir {rimini11- tie. ku^ 
rie ŽUVO. npciVplč į«” jš 
žemiojOTuoj buvo pašaukta

net be 
iš mai- 
kad jie 

nepajie-

Laiškai iš Lietuvos
Apie mūšius ties Alvitu 

(Vilkav. pav.)
“Laisvės” skaitytojui W. 

Dunaičiui rašoma į St.Louis, 
Mo.—Kaip prūsai mūsų ar
miją atvijo nuo Karaliau
čiaus, tai tąsyk turėjom bai
mės, ale per Alvitą perėjo be 
mūšio. Tai išlikome dar 
sveiki, bet dabar, kaip rusai 
vijo prūsus atgal, tai pama
tėm baisią baimę. Prūsai, 
kol viešpatavo ant mūsų,tai 
prisikasė kanalų, apsikasė, 
susistatė savo kanuoles, ale 
męs mislijom, kad viskas 
praeis ramiai, be mūšių. Vie
nok, visai kitaip atsitiko. 
Rusai vijo vokiečius ir sto
vėjo ties Vilkaviškiu, p nišai 
—aplink Alvitą. Tuomet tai 
męs pamatėm, ko ant svieto 
nebuvome matę ii’ ko nevely
tume savo pikčiausiam prie
šui. Buvo taip.

Nedėldienį (nepažymėta 
data. Red.), kai sukilom, ogi 
žiūrim čia prūsai ir jau dega 
čičkų kaimas. V okiečiai 
ruošė ten savo pozicijas. Tai 
tą dieną sumetėm patalus j 
kelnorę ir bėgom visi į baž
nyčią, nes didesnio mūro Al
vite nėra. Tai visą dieną iš
buvome bažnyčioj, girdėda
mi kulkų ūžimą. Ale tą die
ną dar nepuolė taip daug 
granatų ir kulkų. Vakare 
tai trūko viena granata baž
nyčioje. Pasidarė pilna dū
mų, pakilo baisiausias žmo
nių riksmas. Vakare sugrį
žom namo. Ant rytojaus 
vėl ėjom visi į bažnyčią. Nu
sinešėm su savim maisto, pa
siėmėm geriausias drapanas 
ir šiaip jau daiktus. Musys 
prasidėjo anksti ryte. Apie 
pietus kulkos, kaip lietus 
krito ant bažnyčios. Męs su- 
sispaudėm prie storinusio 
mūro prieš duris—bet čia 
pradėjo bažnyčia grifui. Tai 
tada bėgo, kur tik kas Įma
nė. Vieni bėgo į skiepus, ki
ti i upę. Žmonių riksmas 
baisiausias, kulkų staugimas 
pašėlęs!

Daug tuomet žmonių už
mušė. Užmušta: Kilikevi
čienė, Aleksa, Aleksienė, 
Bružaitis, Kerpakis Domini
kas ir jo vaikas ir mergaitė. 
Sužeidė Adelę DunaiČiūte, 
Švabų Marę. Kitų neminė
siu. Daug žmonių slapstėsi 
naunvje. Pavakare lyg ir 
liovėsi šaudė.

(Pabaigą šio laiško paduo
sime kitame “L.” N-ry).

y..... ....... ....... -

Iš Prieit” apygardos 
(Suvalkų gub.).

Rašoma J. Gaižauskai i 
Glen Lvon. Pa.—šiandien 
dar tik pradžia karės, o jau

Iš Liudvinavo (Kalv. pav.).
Rašoma J. Kvičiui į She

nandoah, Pa. —
Męs jau badų kenčiame. 

Kiaules, karves, vištas, žą
sis suėdė vokiečiai. Bulves, 
daržus nukasė ir tvoras su
degino. Javus, šienų — su
šėrė. Pustynės tik paliko. 
Pro mūsų galvas granatų 
kulkos tik lakstė, o męs. dre
bėdami, duobėse tupėjom. 
Daug vokiečių gyvu suėmė.

Mūsų Adomėlis Kvičas li
ko be kairės kojos. Jį nuve
žė į Simną. Simne guli apie 
500 sužeistų kareivių.

Sunku, sunku dabar Lie-

Ūdrija (Kalv. pav.).
Rašoma J.Paruliui j Broo-

Kiek duonos turėjom, tai 
kareiviai suvalgė. Taipgi, 
visa šieną, dobilus, avižas 
šėrė savo arkliams. Mus pa
liko be nieko. Apie mūsų 
kaimą kase“okopus” ir kurie 
gyveno arti tų “okopų” — 
sudegino. Karkiinų kaimo 
visi budinkai sudeginta. 
Taipgi sudeginta šie kaimai: 
Svirniškiai, Kurnėnai, Luk- 
šėnai ir dalis Butriniškių, 
Balkūniškių, Sabališkių dva- 
i*ų kūgiai, kurie buvo su
krauti laukuose. Dauguma 
visą savo turtą užkasė į že
mę.

Vokiečius rusai atmušė ir 
męs džiaugiamės likę gyvi.

Sužeisti karėje Pranas 
Kazanevičius ir Petras Ku- 
karckas.

♦* ♦

Rinkdamosios sau vyrų, nesiklauskite 
patarimų svetimų žmonių. Klausykite tik 
savo širdies. Jeigu jūsų būdas status — 
drųsiai galite prieš visų svietų.

Kiekvienas gauna tiek meilės, kiek jisai 
užsipelno.

Besirnylinčioji porelė, nesibijokie nei 
audru, nei ciklonų, nei griausmų! Nesibi
jokie nei kinžalo, nei nuodų, nei žemės dre
bėjimo, nei piktų liežuvių, nei pavydėjimo!

Moteris, kurių myli, nors tai būtų moti* 
na, sesuo, duktė ar žmona — visviena lieka
si aniuolu. Moteris, kul ius niekas nemyli, 
nors ji būtų graži, kaip Milošo Venera — 
visviena liksis tik pataitė.

(Pabaiga). ,
Vistik, Europos ir Amerikos žmonės 

turi tam tikrus, jau nusistovėjusius, kriteri
jus gražumo. Yra tam tikri pamatiniai 
gražumo dėsniai.

Nei vena tauta nemokėjo taip atjausti 
grožės, kaip antiški graikai. Paimkime nors 
ir stovylų Veneros iš Milošo, tų pavyzdin
giausi dailės tvarinį, kuriuo viso pasaulio 
aistetai ir po šiai dienai negali atsidžiaugti. 
Graikų dailininkai sugebėdavo sutverti to
kius dailės vaizdus, kurie įgijo nemirtinumo 
reikšmę.

Graikų skulptūros dailė remiasi ant pil
nutėlės harmonijos linijų. Graikų dailinin
kai piešė ir lipdė moteris taip, kaip jos yra. 
Tai yra naturališka dailė. Graikų dailinin
kai vengė tverti dailės veikalus, kuriuose 
būtų perdaug jau žymus lytiškumas. Mūsų 
gadynės tūli dailininkai perdaug 
lytiškų elementų į dailės dalykus.

Klesiškasis (naturališkasis) 
yra prototipas visų dailės formų,
kiną augščiausį žmogaus idealizmų.

Jausmingasis dailumas tūlose tautose 
ir tūluose laikuose pasiekė augšto išsivysty
mo laipsnio. Užtenka tik paimti Rubensų 
ir taip vadinamų Ispanijos mokyklų.

Mūsų laikais vyrus daugiausia žavėja 
miniatiūriškas dailumas, apsireiškiantis 
švelnume ir mimikoj. Tasai dailumas pa
gauna žmogų savo naturališkumu, meilu
mu, savo gracija. Moteris, kaip paukštytė, 
skrajoja aplink vyrų. Jos kūno sudėjimas 
nėra išdidus, prakilnus, bet užtat jisai 
mums juo labiau mielas. Viskas joje turi 
didžiausia patraukimo spėkų.

Rekordų iš šito atžvilgio sumušė Fran
ci jos moterįs. Jos nėra senovės deivės, bet 
jos yra čiulbanti paukšteliai, gražia malo
nia išvaizda.

Ir štai, šitos tris dailumo formos — kle- 
siška (graikų), jausmingoji ir skaidrioji 
yra pamatinės formos moterų gražumo. Ša
lę šitų formų yra šimtai kitokių dailumo 
formų, bet nėra didelio reikalo apie tų viską 
kalbėti.

Iš viršminėtų trijų dailumo formų męs 
ir renkamės sau vienų, kuri mums daugiau
sia pasidaboja.

Retai tik pasitaiko moteries tipas, ku
riame susivienyja klesiško, jausmingojo ir 
skaidriojo dailumo formos.

Apsivesti tuo tikslu, kad pralobti yra 
žemas apsirokavimas. Apsivesti tuo tikslu, 
kad įpulti į vargų — yra kvailumas ir nusi
dėjimas. Priveisti pasauly pustuzinį ar tu
zinų proletarijų yra menkiausias nuopel
nas.

l)AR APIE KARO NUOSTOLIŲ 
ATLYGINIMĄ.

Skaitytojams, kurie prisiun
čia laiškus, gautus iš 

Lietuvos.
1) Geriausia, kad skaity

tojai patįs perrašytų laiškus, 
■ gaunamus iš Lietuvos, aplei
dę visus ypatiškus dalykus 
(pasveikinimus, ačiavimus 
ir tt.) ir tokiame pavidale 
prisiųstų “Laisvei”. Tuo
met redakcijai susitaupyti! 
laiko. Dabar labai keblus 
dalykas, kuomet reikia skai
tyti laiškai, kiniuose eina 
pagarbinimų ir pasveikini
mų eilė, o naujienų visai ma
žai.

2) Visuomet reikia pažy- 
met, iš kur laiškas (sodžius, 
valsčius ir pavietas) ir kuo
met rašytas.

3) Tuos laiškus, kuriuose 
daug naujienų ir kurie gra
žiai parašyti— perrašinėt 
nereikia. ■

4) Laiškus, kuriuos neį- 
skaitom ir kuriuose nepažy
mėta,* iš kokios vietosi parei
na, sunaikiname, jęųju pri
siuntė j as neprašo sugrąžint.

Apsivesti tuo tikslu, kad gauti augštų 
titulų, reiškia už brangių kainų nusipirkti 
nieko nevertų papuošalų.

♦* *

Kad apsivesti ir laimingai gyventi rei
kia dvigubos sveikatos, dvigubos spėkos ir 
dvigubai to visko, kas yra reikalinga.

Jeigu jauna mergina, nenorėdama su
pykinti tėvus, išteka už vyro, kurio nemyli, 
tai ji baisiai suklysta. Nei tėvo valia, nei 
motinos palaiminimas niekuomet negali pa
vaduoti meilę.

Tūkstantį kartų vely visai neištekėti, 
negu būti nupirkta ar parduota.

Jaunos merginos turėtų tatai įsitėmyti.
♦

Greitumas meilėje užmuša ateities 
laimę.

"Apsivedimas jauno žmogaus su sena 
motere, ar seno su jauna motere yra ne kas 
kita, kaip uždrausta prekyba.

Susituokimas be artymos pažinties yra 
didžiausia rizika, kokia tik gali būti.

Buvo rašyta, kaip gauti atlyginimas už 
tuos daiktus, kurie paimami karo reika
lams, pav., gyvuliai, javai, vežimai ir t.t. Ten 
nebuvo kalbama apie tikruosius nuostolius, 
kurių bus žmonės prityrę nuo karo ugnies ir 
iš kariumenės žygių arba jų dar gali pritir
ti. Dėlei to taip-pat yra nustatyta tam tik
ra tvarka, kurią žemiau paaiškiname.

Visi tie gyventojai, kurie randasi ar
čiau karo lauko dėl visoko turi pasirūpinti 
apkainuoti savo mantą, kad paskui, karo 
nelaimei ištikus ir ją sunaikinus, būtų leng
viau išrėdyti nuostoliai ir gauti jų atlygini
mas.

Apkainavimai tie daromi prie vals
čiaus viršilos (vaito) arba policijos uriad- 
ninko ii- kelių geriau nusimanančių liudinin
kų. Tui'i būti sustatytas tam tikras proto
kolas, kuriame smulkiai surašyta visi trio- 
bėsiai, sodyba, inventorius, javai ir šiaip 
manta ir pažymėta jų kainos (vertumas). 
Protokolas su viršilos ar uriadninko ir bu
vusiųjų prie to liudininkų parašais įteikia
mas savininkui į rankas, kad paskui galėtu 
jį pristatyti kur reikiant.

Tokie kainavimai neretai jau daromi, 
ir jie pripažinti yra valdžios (Kauno guber • 
natoriaus cirkuliaras spalių 2 d. No. 7114),

Kalbamųjų karo nuostolių atlyginimai 
duodami po karo, kartais net keliems me
tams praėjus. Pirma gi tuos nuostolius pa
tikrina tam tikros komisijos, kurios prade
da veikti tuojaus-pat, karo pavojui praslin
kus. Suvalkų gybernijoje, kaip girdėti, jos 
jau pradėjusios veikti.

Čia tos komisijos steigiamos po apskri
tis, jų vedėjai apskričių komisoriai, kurie 
sau pagelbon pasikviečia viršilas (vaitus). 
Smulkieji nuostolių sąrašai daromi viršilų, o 
apskrities komisija juos tikrina. Be to gų 
komisija turinti teisę duoti nukentėjusiems 
gyventojams tam kartui pašalpų, kad jie tu
rėtų nors pradžiai iš ko misti.

Komisijų darbo belaukiant, mūsų žmo
nėms reikia pirmiausia pasiskubinti, kolei 
nuostoliai aiškiau regimi, o patiems su virši
la (vaitu) padaryti smulkus jų aprašymai. * 
Būtent, reikia surašyti visi nuostoliai, kurių, . 
turėjo savininkas, tiek iš vokiečių, tiek i& 
rusų kariumenės. ., ... .

Nuostoliai skaitosi ne tik tai, ko dabar' 
šią valandą dėl karo pasigendama ir kas su- . 
naikinta, bet ir tai, kas atsilieps pabuvus. 
Pavyzdžiui, išmindžiojus ingius, ūkininkas, 
gali netekti kitais metais duonos, galvijams^ 
neprimynus mėšlo, neužmigs ašarojus ir tt—

Nuostolius išskaitant, reikia atskirai 
išvardyti visą tai, kas topo išnaikinta, sude
ginta, išgrobta, pavyzdžiui, trobos, gyvuliai,, 
javai, inventorius, pašaras, manta, laukų iš
rausimas, javų išmindžiojimas; Čia galimai, 
pridėti ir savosios karo pareigos (“stoikos”* 
sargybos ir tt.).

Tais nuostolių sąrašais ypač reikia rū- 
pinties ten, kur kainuojamųjų komisijų dar -,f 
nėra (pav., Kauno gub.), bet karo rykštė 
jau bus nuskaudus žmonių ūkius. Jų kopi
jas galima pasiųsti (nebūtinai) ir guberna
toriui, taip-pat Dvinsko karo apskrites vir
šininkui, kurie bus svarbieji perdėtiniai va
dinamųjų likvidacijos (teisiamųjų) ko
misijų (Iš “L. Ūkininko”).

■W’
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Petras Kropotkin.

ATSILIEPIMAS Į JAUNĄJĄ 
KARTĄ.

(Vertė V. Čibiras).

notų tam darbininkui, bet jis nepaiso į tuos 
maldavimus ir reikalauja teisti tą darbinin
ką! jį nuteįsia ant šešių mėnesių kalėji- 
man, nes to reikalauja spangioji teismo die
vaitė. Ar tai galimas daiktas, kad jūs, ma-1

Moterims Naujienos
(Tąsa).

šai, nes nebuvo žmonių, kurie būtų galėję 
tais išradimais valdyti. Praėjo trįs gent- 
kartės, koleik teorija Darvino tapo pripa
žinta akademijose. Mokslininkas taipgi, 
kaip poetas arba artistas, yra produktas to 
tarpo, tarp kurio jis sukasi.

Jeigu jūs gerai pagalvosite, tuomet su-1 
prasite, kad visųpirmiausia reikalinga pa-i 
daryti permaina dabartinio surėdymo, prie', 
kurio mokslininkai pasiekė žinijos viršūnių,! 
tuom tarpu, veik visa žmonija pasiliko! 
ant to paties mokslo laipsnio, ant
kio jinai buvo tūkstantį metų atgal: vergai 
ir mašinom, negalinčiais prisidėti prie t 
teisybių, kurias mokslas išrado.

tydami tokius dalykus, galętut neužprotes-| VIENOS BADAUJA, O KI-,kaucijos. Teismas atsibus 
Chicagoj.

Tai matot, kuom kapitalis
tu bernai užsiima. c

** V f JL

tuot prieš įstatus ir draugijinį surėdymą! Į
Ar jūs, pavyzdžiui, reikalausite, kad pe

lai mingasis būt nubaustas pagal įstatymus, 
kuris per visą savo amžį negirdėjo manda
gaus žodžio, buvo paniekintas visą amžį ir 
užmušė savo kaimyną už penkis frankus? 
Ar jūs pareikalausite, kad jis būtų nužudy
tas arba, dar aršiau, nuteistas katorgon ant 
•..n t dvidešimties metų, kuomet už jo praši
eji imą turėtų atsakyti visuomenė?

Ar jūs pareikalausite, kad audėjus pa
sodintų į kalėjimą už tai, kad jie laike strei
ko, Įnirtę, padegė dirbtuvę? Ar jūs parei- 
kabinsite, kad nuteistų katorgon ant viso 

! mžiaus tą jaunikaitį, kuris kėsinosi ant ap- 
’ karūnavotos ypatus gyvybės, neteisingai

TOS PUOTAUJA.
Kuomet veik visas pasau

lis apimtas liūdesiu, kuomet 
veik visam pasauly liejasi u- 
peliais moterų ašaros; kuo
met čia pat, Amerikoj, šim
tai tūkstančių nierginų ba
dauja, negalėdamos gauti 
darbo, tuomet kapitalistų

Moterįs kariauja.
Vilnius. — Sykiu su paim

tais vokiečių kareiviais ne
laisvėn atvežta 8 vokietės 
moterįs, apsirėdžiusios ka-

tis, pas jus pražus noras užsiimti vien tiki ll(,ginčius 
mokslu. Jūs iš visų najiegų stengsitės su-į

sii saumeilystė negalės pergalėti sielos bal
so, kuris jus šauks darbuotis prie permai
nymo dabartinio surėdymo, jūs prisidėsite 
prie socijalizmo. Jūs atsiskirsite nuo visų 
mokslininkų ir stosite į mūsų eiles. Jūs pa
sakysite: “Gana darbuotis dėl tų naudos, 
kurie ii' taip gerai gyvena; pašvęskime savo 
žiniją, savo protą, savo jiegas dėl išliuosa- 
vimo pavergtųjų!” Aš esu persitikrinęs, 
kad ateis laikas, kuomet ir jūsų sąžinė per
simainys. Tuomet visas mokslas taip augš- 
tai iškils, nes juomi galės naudotis visa žmo
nija, o dabartinis jūsų mokslas, jūsų visi 
darbai išrūdys tik mokinių užsiėmimu. 
Ta diena, kurioj įvyks didžiausios permai
nos, jau netoli.

i oj pačioj pasisavinusios valdžią? Ant tos ypatos, ku
ri išduodavo paliepimus sušaudyti žmonės, 

his iškelti raudoną ateities vėliavą?
— Ne, tūkstantį sykių ne!
Jeigu jūs protaujančiai viską apsvars- 

tysite, bet neatkartosite to, ką mus mokyk
lose mokino; jeigu jūs įstatymus atskirsi- 
te nuo tų elementų, kurie juos padaro neaiš
kiais ir paslepia jų atsiradimą, tuomet jūs 
pasibjaurėsite visais tais įstatymais. Jūs 
tuomet suprasite, kad visi parašytieji įsta
tymai. yra priešingi sąžinės įstatymams. 
Jūs tuomet atsisakysite nuo visų tų tradici
jų ir ateisite padėti mums darbuotis, kad 
panaikinus visas neteisybes; ekonomišką, 
politišką ir socijalistišką.

Bet tuomet jūs būsite socijalistai, 
tuomet jūs tapsite revoliucijonieriais.

pačios kelia puotas, kviečia reivių drabužiais. Pasirodo, 
svečius, kad parodžius savo ų ud ir moterįs kariauja.
turtą, savo dailumą ir ran- ’-------------
kelių baltumą. j Vyras, turintis 50 pačių.

Vienas angių laikraštis w! ‘ 1
patalpino iš Paryžiaus gau
tą laišką, kur aprašo buržu- 
azišką motorų balių. Tą iš
kilmingą balių parengė prin- 
cessa Johaną de Bragi.

Tikslas baliaus — pasiro
dyti su savo deimantais, 
žemčiūgais, naujausios ma
dos drabužiais ir tam pana
šiais dalykais.

Viešnių buvo visai mažai, 
bet jų aprėdalai apkainuota 
80 milijonų dolerių.

Visos viešnios buvo pa
skirstytos į tris skyrius, pa
gal aprėdalų brangumo.

Iš visų viešnių skyrėsi ži
nomo bankieriaus Rotšildo 
pati. Jos siutas kaštavo mi
lijoną dolerių. Jinai skaitė
si baliaus stulpu.

Organizatorė to baliaus — 
viena iš turtingiausių pasau
lio moterų.

Ir taip, tik dėl pasirodymo

Draugai!
Visokius VYRIŠKUS RŪBUS pigiai 

ir kerai galite pasiūti pas ANTANĄ 
LI l'TKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie už
sisakys pas mane kokį nors apsivilki
mą, pilnai užsiganėdins tnano darbu, 
nes aš, pasidėkavbjant sayo praktikai,1 
—gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą. 
Aš užlaikau įvairių firmų prabas 
(sampelius), iš ko kiekvienas ga'i pa- 
siskirt sau patinkamą medegą už pri
einamą kainą. Taipgi Sutaisau, išva
lau ir suproąinu senus vyrų ir moterų 
drabužius,—išrodo, kaip, nauji.

Atsitikus reikalui, kreipkitės po^iuo 
adresu: 670 N. Main St., MONTELLO. 
MASS., Lietuvių Tautiškame Name.

Su pagarba
A. LIUTKUS.

GERA PROGA DĖL VISŲ, 
TIK NESNAUSKITE, 

NES TAS YRA TIK 
IKI NAUJŲ 

METŲ.
Yra jau ęenas įprotis pirkti Kalė-, 

doms ir Naujiems Metams dovanas 
dėl draugų. Bet ką męs perkami 
Tankiausiai kokius blizgučius. Bliz
gutis blizgučiu, ir lieka. Mano patari
mas. Jeigu norime duoti ką ant at
minties, tai užrašykite kokį . laikraštį 
arba nupirkite ki ygą. Tokia atmin
tis a-1 visados. Kas prisius man $2.00, 
tas gaus metama Laisvę” ir mėnesinį 
laik raŠtį pagal jūsų norą. Taipgi mo
kate už vieną, o gaunate du. Todėl 
pasiskubinkite, o reikalavimas bus iš
pildytas. ’

K. P. DEVEIKIS
1500 So. 4«th Ct„ Cicero, 11L

O jūs, jaunąs inžinieriau, svajojantis
Tuomet užsiimkite mokslu, atsiduokite pagerinti darbininkų būvį su išraidmll nau-

jam, nes tas jūsų mokslas bus prieinamas 
visai žmonijai.

H.

tuoksią ir manote būti advokatu;

nau, kad jūs esate teisingas, geros širdies j 
žmogus ir jums būsiantis užsiėmimas patin
ka. “Ar galima surasti teisingesnį užsiė
mimą; pašvęsti visą savo amžį vien tik ko
vai su neteisybe, priversti teisėją jieškoti 
teisybės, nors jis to visai nenorėtų!” Jfv; 
įstodami į gyvenimo sūkurį, tvirtai tikite 
kad taip darysite.

Bet atidengkim teismų, chroniką ir pa 
žvelgkime, ką jums pats gyvenimas pa

Turtingas dvarponis reikalauja, kad 
prašalinti nuo jo žemės valstietį, nes jis ne-!

Pagal įstatus negali!ito,na^^4 niašiną.
. . . * . ' Iv L-ol> iri iŠ t-A

jų mašinų, — ar jūs žinote, kokie įspūdžiai 
jus laukia? Jūs, su jauna, tvirta energija, 

i griebiatės tiesti gelžkelį per didžiausius 
i kalnus, kad suvienyjus dvi šalis, kurias pati 
I gamta atskyrė vieną nuo kitos. Kada jūs 
pradėsite dirbti, tai pamatysite, kad pože
miniuose urvuose (tuneliuose) šimtai darbi
ninkų žūsta nuo ligų, daugelis iš ten išeina 
gavę džiovą ir užsidirbę keliatą skatikų. 
Kiekvienas metras padirbto gelžkelio pra
gys kelių darbininkų gyvastis, vien tik dėl 
kapitalistų naudos. Kada jūs tą gelžkelį 
užbaigsite, tai pamatysite, kad vieton page
rinimo abiejų šalių žmonijos susinešimų, 
fuonii pradeda gabenti anuotas, kad užpuo- 

I lūs ant tos šalies,’ kuri pirmiau gamtiškai 
buvo apsaugota.

Jūs pasišveųtėt naujiems išradimams, 
nomiegojot kelias naktis, džiovinot savo 
smegenis ir atsiekėt savo tikslą—išradot'au-

gali ra ridos užmokėti. 1 
būti jokios kalbos: jeigu valstietis nemoka 
ponui raudos, turi būtinai prasišalinti.

Bet jeigu męs pažvelgsime giliau į daly
ką, tai męs surasime, kad dvarponis per vi
są laiką eikvojo pinigus, o valstietis dirbo. 
Dvarponis per visą laiką nieko nedirbo dėl 
pagerinimo savo žemės, vienok per penkias
dešimtis metų kaina ant jo žemės trigubai 
pakilo, nes valstietis pataisė kelius, iškasė 
grabes ir tt. Valstietis gi, bedirbdamas tą 
darbą, įlindo į skolas ir dabar negali užmo
kėti randos. Įstatymai, visuomet apsaugo
jant! nuosavybę, suprantama, palaiko dvar
ponio pusę. Ir ką dabar jūs darysite? Ar 
jūs, pasiremdami įstatymais, pareikalausit. 
kad valstietis būtų išvarytas, ar, pasiremda
mi sąžine, pareikalausite, kad dvarponis su
grąžintų valstiečiui dalį pelno, kurį jis per 
visą laiką gavo? Juk nuo jūs ir sąžinė rei
kalauja užstoti valstietį. Ar jūs dabar pe
reisite į įstatymų pusę ir stosite.prieš teisy
bę, ar pereisite Į teisybės pusę ir stosite 
prieš įstatymas?

Arba, kada darbininkai išeis streikan 
nepranešę apie tai darbdaviui už penkioli
kos dienų anksčiau, tai kurią pusę jūs tuo
met ginsite? Ar jūs tuomet, pasiremdami 
įstatymais, užstosite darbdavį, ar mirštan
čius iš bado darbininkus? Ar jūs tuomet 
pasakysite darbininkams, kad jie tuvi elgtis 
pagal padarytą su darbdavių kontrakta, ar 
pasakysite, kad darbdavio su darbininkais 
kontr-iktas negalima pripažinti teisingų 
nes darbininkes, bado priverstas, turėjo su
tikti su tokiom išlygom, kokias jam darbda- 
vis pastatė?

?>tai jums kitas pavvzdis. Paryžiuj 
areštavo žmocrų už tai, kad jis iš mėsinvmos 
pavogė šmotelį mėsos. Pasirodė, kad tai 
darbininkas, neturintis darbo ir kurio šei- 
mvna.inų ketvirta dieną yn’gkn novai 
Dauguma maldauja, kad mėsininkas dova-

Ir kas gi iš to išėjo? Kelios dešimtis 
tūkstančių darbininkų tapo išmesta iš dirb
tuvių ! Prie jūs išrastų mašinų pastato ke
lis darbininkus, tankiausia kūdikius ir jie tą 
patį darbą padirba, kur pirmiau dirbdavo 
kelios dešimtįs tūkstančių darbininkų. Tris 
ar keturi fabrikantai pralobs ir gers šampa
ną pilnais stiklais... /

Ar jūs apie tai svajojot? .......
Studijuojant darbininkų padėjimą, męs 

matom, kad siuvėja nieko nelaimėjo su išra
dimu siuvamos mašjnoS; kad namų state
jams nei kiek nepasidarė lengviau, kuomet 
tapo įvestos kilnojamos mašinos, nes dides
nė dalis neteko darbo. Jeigu jūs rimčiau 
pagalvosite, tai pamatysite, kad kiekvienas 
jūsų išradimas išmeta kelias dešimtis tūks
tančių darbininkų iš dirbtuvės ir fabrikan
tui atneša kelias dešimtis tūkstančiu rubliu 
pelno, kurie paskui gali dar labiau puotauti.

Kas gi jums pasilieka daryti?
Iš dvejų vienas: arba užliūliuoti savo 

sąžinę ir vieną gražią dieną, atsisveikinus 
su jaunystės svajonėms, pasistengti įgyti tą, 
kas suteikia ypatišką laimę ir stoti į išnau
dotojų eiles; arba, jeigu dar jūsų sąžinė ga
lutinai nesupelėjus, tarti sau: — “Ne, da
bar nelaikąs jieškoti naujų išradimų! Pir
miausia reikia pradėti darbuotis, kad per
keltus dabartinės išdirbystės tvarką. Kada 
privatiška nuosovybė bus panakinta, tuo
met kiekvienas techniškas pagerinimas tar
naus visai žmonijai. Ta visa darbininkų 
armija, kuri dabar paversta į amžino judė- 
jmo mašiną, tuomet taps mąstančių žmonių 
armija ir galės dėl pramonijos suteikti dide
lę naudą”.

Ką męs pasakysime mokyklos mokyto
jui, ne tam, kuris į savo užsiėmimą žiūri, 
kaip j menkos vertės amatą, nemųkytojui iš 

(Toliau bus).

Nevv Yorkąs. — Vietinė 
policiją pastatyta ant kojų, 
kad sugavus nepaprastą vy
rą. Tasai vyras, kaip mano
ma, turi 50 pačių, jeigu tik 
nedaugiau. Manoma, kad 
New Yorke gyvuoja visa 
gauja panašių vyrų, kuri tu
ri savo skyrius Chicagoje ir 
kitur.

Vardas to bigamistų kara
liaus yra Karolius Wagner, 
kuris yra vyru 50 moterų. 
Visas jąs jisai apgavo ir nuo 
kiekvienos gerokai pasipel
nė. Daugelis tų moterų tu
ri ir vaikų.

Paties Wagnerio dar ne
sugauta, bet sugavo jau jo 
sekretorių, kurį patupdė Į 
Tombs kalėjimą.

Pusė tuzino moterų paliu
dyto, kad pažįsta Klee, kaipo 
sekretorių pasislėpusio Wa
gnerio.

Wagneris buvo nepapras
tai gudrus. Apsiveda, būda
vo, su viena motere (imdavo 
bažnytinį šliubą), apčysty- 
davo ją gerokai ir dingdavo, 
kad kokioje nors naujoje 

nom, kad moterų bei mergi-i vietoje apsivest su kita, 
nų uždarbis labai menkas, 
vienok męs paskirsime jom 
po $10 į savaitę ir nedarysi
me jokių išskaitliavimų už 
šventes ir kitokias- dienas. 
Tuomet viena mergina per 
metus uždirba $520. Nors 
dabar viskas brangu, vienok 
mergina, tiek uždirbdama, 
’’alūs neblogiausia pragy
venti, žmoniška! apsivilkti ir 
lar keliatą dolerių pasidėti 
Jž 80 milijonų, mokant pi 

‘>10 į savaitę ar po $520 
lėtus-, galima užlaikyti 153 
16 merginas! 153,846 mer 
,inos gali gerai metus išgy- kareivių spėka 
'enti, apsirėdyti ir dar nuei jos išvaikyti. 
J krutančių paveikslų pa
du reti už pinigus, kuriuos 
kapitalistės išleido ant pare- 
Jalų važiuojant į balių!

Jeigu 80 milijonų dolerių 
paaukauti bedarbėms mer
ginoms, skiriant kiekvienai 
oo $100 pašelpos, tai galima 
būtų 80 tūkstančių merginų 
sušelpti.

Tai tik vienas toks balius, 
o juk tokių balių 
t ančiai ir ant jų 
nemažiau, kaip 
liaus.

Iš kur gi t<e
Dėl atsakymo nereikės pa
kaušį krapštyti. Milijonai 
merginų dirba nuo ryto iki 
vakarui ir per savaitę uždir
ba $5. Reiškia, tos mergi
nos sukrauna kapitalistams 
milijonus, o kapitalistų pa
čios, neturėdamos kur pa
dėti tuos milijonus, rengia 
balius ir laužo galvas, kaip 
daugiau pinigų išaikvojus.

Ir taip, vienos badauja, o 
kitos puotauja. Vienos lau
žo sau galvas, kad nepasilik
ti “Jievos drabužiuose”, o ki
tos eina iš. proto, negalėda
mos sugalvoti, kokie drabu
žiai susitaisyti, kad milijoną 
dolerių kaštuotų.

Taigi, kaip vienos, taip ir 
kitos vargsta, tik tas vargas 
labai skirtingas.

Agota.

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

tų, streikus, muštynes ir t.t., 48 puslapiai. Kaina H'

i PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogų, komediją 
“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa

į • ranki įsidėti į kišenių. 44 puslapiai. Kaina i5c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikia skaitymai apie revoliuciją Li* 

tuvoje. Paveikslai parodo, ka revoliucijonieriai išvagka kali
nius. 48 puslapiai. Kaina Hr.

Ka* nusipirks šias visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymą 
• kaštuos tik 45 eontfil.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

MOKINKITES SAVO NAMUOSEu. -
Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis per 

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

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

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINĖ MOKYKLA
1607 N. Ashland Avenue, .Chicago, ill.

nu dolerių.
Bet dabar męs pažvelgia

me, ką galima už tuos pini
gus padaryti. Męs gerai ži-

yra tūks- 
išleidžiama 
ant šio ba-

milijonai ?

ŽINIOS.

Daugiausia jisai sukinėjosi 
po New Yorko ir New Jer
sey valstijas.

i
i

Europa paprato žiūrėti 
Turkijos moteris, kaipo 
nuolankiausias verges, bet
gi, jos parodo tankiai labai 
didelį drąsumą.

Štai, padėkime, kilus ka
lei, E rz e rūmo (Turkijoj) 
moterįs padarė didžiausias 
prieškariškas demonstraci
jas. Jos kelias valandas 
vaikščiojo gatvėmis. Tiktai 

galima buvo

Philadclphia, Pa.
Philadelphijoj yra 200,000 

moterų, kurios turi pačios 
pelnyties sau duoną.

““““ ž"»"» n,Ttsl
Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatojeI

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 tiki ai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek- 

. Tarpe kitų aptiekos san- 
sekančios gyduolės;
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuo-paudų. .10c. ir 
Nuo liautų gėlimo...................
Nuo p< įšalimo....................... .
Plauko stiprintojas... .25c. ir 
1 luinu ntas arba Expelleris... 
Nuo plaukų žilimo. 
Nuo Reumatizmo... 
Nuo lyiiškų ligų... 
Nuo dusulio.............
Nuo kirmėlių...... 
Autisejitiška mostis 
Nuo viduriavimo..
Kastotija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Kaipų naikintojas..

išrado daugybę specijališkų gyduolių 

mingai gydančių įvairias ligas, 
delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio................ . .
Nuo gerklės skaudėjimo_ 25c 
Skilvinės proškos.......... ""
Pigulkos del kepenų... 
Blakių naikintojas’..... 
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui.. 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti tnostis. 
AntiseptiJkas muilas 
Gumbo lašai............ .

Specijališka Tikrai Lietuviška Trcjanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolfs, šaknis ir t. t, kokio* 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
jtSTReikalaukite prisiuritimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

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

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į L.ietuinįką Apttfką.

VINCAS J. DAUNORA, APG.k.riu.,
22 D Bedford Avenue Kampas North t-tos gatves Brooklyn, N. Y.

ir gaunamos
..$1.00 
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JAUNOS POROS.
Johnston City, III.

Gruodžio 10 ir 12 d. šių 
metų atsibuvo vestuvės dvie
jų draugų A. Dapkiuno ir A. 
Narbuto. Abudu draugu 
vedė seseris — Katariną ir
Jievą Nidarstrošiutes. p—

Abidvi poros laisvų pa- MUZIKALIAU INSTRUMENTU IR AUKSORfoKU 
žvalgų ir nepripažįsta jo
kių prietarų. A. Dapkiunas 
jau seniai priguli prie vieti
nės L. S. S. 63 kuopos.

Šliubą kaip viena taip ir 
kita pora ėmė civilišką, kas 
yra labai pagirtina.

Vestuvės buvo labai gra
žios, pavyzdingos. Sūdai 
nuota keliata tautiškų dai 
nelių. Svaigalų veik visai 
nebuvo vartota.

Linkėtina jaunom porom 
laimio giau si o gy venim o.

Worcester, Mass.
6 d. gruodžio apsivedė 

drg. L. Paulauskas, 40 kuo 
pos L. S. S. narys su drg. M 
Lazdauskiute, kuri yra narė

Šliubą ėmė civilišką. Ant 
vestuvių dalyvavo daug vie 
tinių draugų, kurie laiką la
bai linksmai praleido.

Jaunajai porai linkėtina 
laimingo gyvenimo.

Dalyvavęs.

DAIKTU KRAUTUVE.

$

Jersey City, N. J.
Laike vestuvių S. Augu 

čio su panele Zavišaite ne ___ ____________
užmiršta nurinkti auku ir .

5.000 Katalogų Djkai
Aukauto!qm š^din^ai a- knta,°2’,‘ tuma.™ gausite. ___.....

sėjas jį paitatč po $10,000 Kčių. K. Meškauskas, j J. GIRDĖS, L r .

Suareštavo pirklį “gyvojo 
tavoro”.

Gorsetu kompanijos p rė
ži dęntas Julius Geilneris ta
po suareštuotas už pirklį svi
rną “gvvuoju tavoru”. Tei-

’ Reikalaudami katalogo t pri- 
!• siųskite dvicentinę štampą ir 

‘ , Turime lietuviškų rekordų su visokioms d <inom«.
.1. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.



KORESPONDENCIJOS.
X-i-

LAUKINIAI ŽMONĖS.
' Hudson, N. Y.

13 d. gruodžio buvo J. L. 
su M. S. vestuvės. Kada su
sirinko svečiai ir pradėjo 
linksmintis, tuomet apsupo 
namą gauja lietuvių, apsi
ginklavusių įvairiais gink
lais, Pradėjo šaudyti, lan
gus daužyti ir t.t. Mat, 
jie norėjo jaunikį užmušti. 
Kilo didelis sumišimas. Jau- 
niemsiems pavyko pasislėp
ti. Tuom tarpu ta gauja įsi
veržė į vidurį ir pradėjo mu
šti visai nekaltus žmones. 
Daugelį sunkiai sužeidė.

Ant rytojaus ta visa gauja 
tapo suareštuota ir nuga
benta į kalėjimą. Dabar ei
na tardymas ir nežiną, kuom 
tas viskas užsibaigs.

, Priežastis užpuolimo — 
mergina atsakė vienam vai
kinui ir apsivedė su kitu, tai 
tas pasijuto užgautu, suor
ganizavo gaują savo draugų 
ir padarė užpuolimą.

Tai matot, kokių dar lau
kinių žmonių esama.

Malūnų Gizelis.

kalbama apie Lietuvos Šel
pimo Fondą ir renkama au
kos. Aukų surinkta $9.05. 
Kalba publikai patiko.

♦

* ♦

6 d.gruodžio L.S.S. 60 kuo
pa parengė diskusijas te
moj : “Ar geriau patekus po 
vokiečiu, ar po rusu?” Dis
kusijos buvo karštos ir iš
reikšta įvairių nuomonių, 
vienok prie galutino išvedi
mo neprieita.

Kybartų Ponaitis.

Ansonia, Conn.
29 lapkričio buvo L. Š. D. 

A. mitingas, kuriame galuti
nai tapo nutarta išsiimti 
čarterį ir likosi atidarytas

Bet kas nuostabu, kad jie' suėmus gana jsmarkiai. labiau persekioja, juo labiau 
sako, būk socijalistai juos Jau nieko nuostabaus nebū- pajuokia, tuom smarkiau 
viš ųžkabinėją. Jeigu soči- tų, kad tamsūriėliaiį gertų, darbuokis. Keikia visuomet 
jalistai ką nors pasako, tai bet tankiai nuo jų neatsilie- j atsiminti, jeigu tave priešas 
came pasakyme nėra užkabi- ka ir taip vadinamieji “inte- persekioja, tai, be abejonės, 
nejimas, bet tik teisybės žo- ligentai”. Kelios dienos at-lrVT’ooio hovnino 
dis. Socijalistai dar nėra gal vienas žmogus, kuris sa- 
taip pasielgę, kaip T.M.D. ve skaitė “inteligentu”, 
kuopa, kada pagarsino pa- taip prisigėrė, kad įiet neži- 
skaitą, o paskui pastate ant no j o ką daro. Apsimovęs

gręsia jam pavojus. Ir jeigu 
tu esi kovotojas, tai nieka
dos nęnusigask priešo pa
juokos.

skaitą, o paskui pastate ant 
steičiaus nepraustaburnį 
Nalivaiką ir paliepė jam plū
sti visokiais žodžiais socija- 
listus.

Velnio Motina.

Fitchburg, Mass.
Per pasidarbavimą drg. 

M. Dusevičiaus, 6 d. gruo
džio tapo surengtos prakal
bos. ‘Kaibetojum buvo F. J. 
Bagočius iš So. Bostono. 
Kalbėtojas aiškino apie da
bartines Europos kares, nu
rodydamas, kaip žmonės 
senovėj kariaudavo ir kaip 
dabar kariauja. Baigdamas

no j o ką daro.
ant galvos kokį tai 'skudurą 
vaikščiojo gatvėmis ir šūka
vo. Kada priėjo prie jo po- 
licmanas, tai dar pradėjo' 
priešintis. Tuomet policma- 
naš apkrikštijo ir nugabeno 
šaltoj on. Pati, nesuląukda- 
ma vyro, pradėjo bėgioti ir 
klausinėti, ar kas nežino. Pa
galiaus pavyko sužinoti, kad 
šaltojoj. Aut rytojaus buvo 
teismas ir turėjo užsimokėti 
$10.00. Apart to, policmanas 
galvoj tris žaizdas padarė.

knygynas pobažnytinėj sve-1 sav0 prakalbą, kvietė aukau-

KAS DAUGIAU VARG
STA?

Wilkes Barre, Pa.
Mūsų mieste socijalistai 

vaidijąs tarp savęs, tautie
čiai nei šiokie-nei tokie, lais
vamanių—kaip ir nėra, tai 
Lietuvos Šelpimo Fondui 
aukomis niekas nei nesirūpi
na. Už tai kunigas savo 
darbą varo pasekmingai. Jis 
suorganizavo tam tikrus 
rinkiKus, kurie vaikščioja 
per stubas ir renka aukas. 
Kada įeina į stubą, tai dau
giau nieko nesako, kaip tik: 
“Kunigėlis liepė, kad guzikų 
nusipirktumėt”. Supranta
ma, jei kunigėlis liepė, tai 
būtinai reikia ir nusipirkti. 
O jeigu pasitaiko, kad neku- 
rie atsisako nuo guziko pir
kimo, tuomet per pamokslą 
gauna nuo kunigėlio pipirų. 
Ręt kas akyviau^a. kąri nėr 
pamokslą kunigas prasitarė, 
ką mano sušelpti. Beniekin- 
damas Brooklyno Visuotiną
jį Seimą ir bepasakodamas 
apie Lietuvos vargus, pasa
kė: “Nors dabar Lietuvoje 
visi vargsta, bet jų vargas 
nelygus. Tie, kurie ir pir
miau vargingai gyveno, tai 

• jie jau įpratę prie vargo,bet 
dabar labai vargsta tie, ku
rie pirmiau turėjo dvarus 
arba geras ūkės, bet pasiliko 
be nieko. Tokie daug dau
giau turi vargti”.

Pasirodo, kad kunigams 
rūpi ne darbininkai ir ma
žažemiai sušelpti, bet tie, ku
rie turėjo dvarus ir kuriem 
paskui viena ar kita valdžia 
turės atlyginti. Apie tai 
kiekvienas darbininkas turi 
pagalvoti.

tainėj. , Knygynas atdaras 
bus dvi dienas savaitėj: se- 
redomis nuo 7 iki 9 vai. va
kare ir nedėliomis—nuo 7 
iki 10 vai. vakare. Malonė
kite atsilankyti, nes kaip na
riams, tafp ir pašaliniams 
knygos duodamos už dyką' 
pasiskaityti. Į

29 lapkričio buvo parapi-! RaVusių netalpiname. Z 
jos imtmgas, kuriame skaitė žastįs jau buvo minėtos, 
laišką nuo L. š. D. A*, pave- Į 

ti Lietuvos Šelpimo Fondui. 
Aukų surinkta $16.35.

Reikia pažymėti, kad laike 
šių prakalbų susitvėrė Kliu
bas, prie kurio prisirašė 29 
nariai. Pradžia daili, dąbar 
lauksime ir vaisių.

A. Šimanauskas.
Nuo red.—Pavardžių au- 

!- Prie-

Detroit, Mich, 
buvau minėjęs, kad 

bo-

Prastūnas.

Wilkeš\Barre, Pa.
6 d. gruodžio buvo prakal

bos, kurias parengė b.ij.A. 
35 kuopa ir D. L. K. Keistu
čio draugystė. Kalbėjo F. 
Živatkauskas ir vietiniai: J. 
V. Kasperavičius ir A. And- 
riulevičius. Kalbėtojai aiš
kino apie dabartines Euro
pos kares ir apie Lietuvos 
Šelpimo* Fondą. Buvo ren
kamos aukos; su rinkta $4.78.

Po prakalbų tapo išrink
tas aukų rinkimui komite
tas. Į komitetą įėjo sekan
čios ypatos: J. V. Kasperavi
čius, J. Nienius, A. Kalinaus
kas, J. Azys, V. Tabaras ir J. 
Kazakevičius?

Vietinis.

Boston, Mass.
9 d. gruodžio Bostono (? 

—R.) Ūkėsų Kliubas suren
gė agitatyviškas prakalbas 
su pamarginimais, kuriuose 
dalyvavo ir “Laisvės” cho
ras iš Cambridge, Mass. Kal
bėjo S. Michelsonas. Kalbė
tojas aiškino anie išsivysty
mą lietuvių, iŠ kur jų kalba 
paeina ir t.t. Priminė, kad 
lietuviai paeina iš Azijos.

įskui kalbėjo anie išstevs- 
ną tautų, apie šios š/Jlieą 
ės, pilietystę ir t.t. Buvo

lyti ant tūlo laiko atidengti 
knygyną pobažnytinėj sve
tainėj. Svetainę pavelijo

Elizabeth, N. J.
26 d. gruodžio L.S.S. 147 

kuopa rengia teatrą ir balių.,ISI knygyno nnl 2 mėnesi,, S“,“1“

laikraščiu ^kurie tikčiima dalį pelno k“opa Paskyr.ė 
* ... a CiKejimą i .iptiivos ^pluimo Fondui
knvlma’ne 5? Iįebf!t,i nei; Geistina, ka< lietuviai kuo^ 
knygų, nei raštų, kurie tau- ’ -
tą šmeižia.

Buvo užklausta, ar para
pija duos SOCijalistams SaVO nnn Umpoqsvetainėj prakalbas rengti J kente]l,snJ pu- ka,eS* 
Tuomet pasigirdo šauksmai,; 
kad visai socijalistams ne
duoti svetainę. Nors vice-, 
pirmininkas aiškino, kad 
sienoms nieko negali už
kenkti, o parapijai pinigai}^' 
reikalingi, vienok nutarta 
socijalistams neišduoti sve
tainę.

skaitlingiausiai atsilankytų, 
nes tuomi atsilankymu pri
sidėtų ir prie sušelpimo nu-

F. Petrašiūnas.

19 d.Gruodžio drg. M.Sku- 
čio svetainėj atsibus dide
lės prakalbos, kurias rengia 

! vietos lietuviai. Kalbės 
• “Laisvės” redaktorius L. 
i Prūseika. Taipgi bus įvai
rių pamarginimų, kaip tai: 

'deklamacijų, dainų, skam- 
Nuo red.—Iš pranešimo' bins ant piano ir t.t. Atsi- 

matosi, kad ir į knygyną ne-1 lankykite visi, 
bus įleidžiami darbininkiški' Kom. Narys,
raštai. Argi draugystė ne- -------------
galėjo surasti kita vietą dėl į Newark, N. J. 
knygyno? Jeigu knygynas j Nedėlioję, 20 d. gruodžio, 
oepartyviskas, tai janie turi] bus L.S.S. 11 kuopos metinis 
būti visokie rastai, o čia da-;susirinkimas. Pradžia 9:30 

vai. ryte. Draugai ir drau
gės, malonėkite visi atsilan
kyti, nes turime daug svar
bių dalykų. Tame susirinki
me turime rinkti į visuotiną
jį Sąjungos suvažiavimą de
legatus, reikės išrinkti kuo
pos viršininkai ant 1915 m. 
ir t.t. Taipgi, kurie esate 
kuopai skolingi, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad iki 
naujų metų “apsivalytume” 
nuo visko, o po naujų metų 
griebtumės už darbo su nau
ja energija ir darbuotumės 
daug smarkiau, negu ikišiol.

Org. J. A. Janušonis.

Jau 
mane vienos dirbtuves 
sas baisiai sumušė. Dabar 
pranešiu, kuom tas viskas 
užsibaigė. Per L.S.S. 116 
kuopos prakalbas kreipiausi 
prie visuomenės, kad pagel
bėtų man finansiškai pa
traukti mušeiką teisman. 
Susirinkusieji suaukavo 
$15.50. Tuomet aš . patrau
kiau teisman bosą-mušeiką.

31 d. spalio atsibuvo teis
mas ir bosas tapo pripažin
tas kaltu, vienok teisėjas pa
sigailėjo ir nusprendė tik 
$5.00 užsimokėti bausmės ir 
teismo lėšas. Man gi tas tei
smas lėšavo $15.00.

Tada aš perdaviau advo
katui, kad patrauktų teis
man kompaniją, nes aš bu
vau sužeistas. Advokatas 
apsiėmė. Bet tuojaus man 
pranešė, kad kompanija duo
da $60, jeigu aš geruoju su
sitaikau. Advokatas patarė 
taikytis. Suprantama, turė
jau su patarimu sutikti. Iš 
gautųjų $60.00 pusę pasiėmė 

man ati-

bar rusiška cenzūra.

Gardner, Mass.
Nors ir bereikalinga būtų 

laikrašty 
vietą su ’ 
dabar čia “darbuojasi”,

y užimti ginčams 
T.M.D. kuopa, kuri 

bet 
visgi reikia pasakyti ir tei
sybės žodelis. “Kataliko” 
N97 tilpo korespondencija, 
po kuria pasirašo p. Socija- 
listas. Nors mums tas “so- 
cijalistas” yra gerai žino
mas, kaipo girtuoklis,vienok 
jis visai nesidrovi šmeižti L. 
S.S. 89 kuopą. Jis savo ko
respondencijoj sako: “Kada 
susitvėrė T.M.D. kuopa, tai 
socjialistiškas abazas jau 
baigia griūti. Čia socijalis- 
tiška kuopa susideda iš kelių 
bombizėlių”.

Reikia pastebėti, kad kuo
pa turi apie 70 narių ir kas
dien eina didyn, o T.M.D. ko
respondentas rašo, kad jau 
baigia griūti: Jeigu T. M.D. 
kuopa būtų susitvėrus dėl 
kultūriško darbo, tai socija- 
listai būtų nieko nebesakę, 
bet dabar jinai susitvėrė 
tuom tikslu, kad užkenkus 
socijalistams, tai prisieina ir 
su ja kovoti.

Štai 28 d. lapkričio T.M.D. 
kuopa buvo surengus pa
skaitą. Ir vieton paskaitos 
A. Nalivaika pradėjo bjau
riausiais žodžiais plūsti so- 
cijalistus. Kur jūsų liogika? 
Ar tai tokios pas jus paskai
tos? Pagaliaus ar tai dai
liai pasielgė T.M.D.kuopos 
prezidentas, kada laike šo
kių visai nekaltai išmetė lau
kan iš svetainės socijalis- 
tijh? Už ką juos išmėtė? 
Ant galo, kas agitavo, kad 
neįvyktų bepartvviškos pra
kalbos. ar ne T.M.D. kuopos 
nariai? Yra danąvbė priro
dymu, kad T.M kuoną 
trukdo visuomenišką darbą.

Nedėlioję, 20 d. gruodžio

W. Lynn, Mass.
Męs, veikiantis komitetas 

rinkime Lietuvos Šelpimo 
Fondui aukų, pranešame 
vietos ir apielinkių lietu
viams, kad tapo išrinkti 
aukų rinkikai šie: S. Zalec- 
kas, J. Neviadomskas, K. 
Sirbikas, O. Žvingeliutė ir L. 
Pukinskiūtė. Jeigu pe^ ką 
atsilankys viršminėtos ypa
tus, tai nesibijokit jie is au
kauti, nes tos ypatos v a į- 
galiotos per visuotiną lietu
vių susirinkimą W. Lynne.

Pirm. P. Lesburta, 
Sekret. V. Vasiliauskas. 
Kasierius J. Putrius.

St. Charles, III.
Šis miestelis randasi labai 

gražioj vietoj ir vasaros lai
ku suvažiuoja daug turčių, 
kad praleidus laiką. Lietu
vių gyvena apie 100 šeimynų 
ir apie 300 pavienių. Yra a- 
nie 20 merginu. Draugys
čių randasi sekančios: D. 
L.K. Vytauto, šv. Jurgio Ri- 
eieriaus, Liuosvbės, Lietu
vos Sūnų ir Dukterų ir mo
terų šv. Onos draugystė. Bu
vo suritvėres benas. b*t grei 
tai iširo. Bet kas reikia pa
stebėti, kad girtuoklystė iš-

’• .T

advokatas, o pusę 
davė.

Reiškia, bosą ir 
ją “suprovojau”, 
daugiau kaštavo, 
kaip tik gausiu darbą, tai tas 
aukas, kurias man sumetė, 
paskirsiu Kankinių šelpimo 
komitetui arba Lietuvos 
Šelpimo Fondui.

A. Dovidaitis.

kompani- 
bet man

Vienok,

New Haven, Conn.
Praleidus visas audras, ki

lusias dėl partyviškumo ir 
užsibaigusias nesvariom per 
laikraštiją polemikom, pra
dėta truputį rimčiau į daly
ką žiūrėti. ; ' ■ >.

21 d. lapkričio D. L. K. Vy
tauto draugystė' paaukavę 
$100 nukentėjusiems Lietu
voj nuo karės ir nutarė pa
siųsti per L. Š. F. sekretorių 
T. Dundulį partyviško fondo 
kasieriui T. Paukščiui.

28 d. lapkričio visuomeniš
kas veikiantis komitetas tu
rėjo susirinkimą ir nutarė 
atsišaukti į vietos dr-stes 
ir kuopas, kad jos pagal sa
vo išgalę paaukautų L. Š*. F. 
Sykiu buvo paduota suma
nymas, kad visos draugystės 
ir kuopos surengtų konfe
renciją, atsiųsdamos po du 
delegatu. Šis darbas jau at
nešė naudą. D. L. K. Keis
tučio draugystė paaukavo 
$50, Lietuvaičių Apšvietos 
draugystė paaukavo $25, 
Lietuvių Politiškas Kliubas 
paaukavo $100. Pastaroji 
suma pasiųsta bepartyviško 
fondo kasieriui K. Šidlaus
kui.

Tokiu būdu jau galima pa
sigirti, nes bėgy dviejų sa
vaičių suaukauta $275.00.

Taipgi visos draugystės ir 
kuopos išrinko delegatus ir 
23 d. gruodžio atsibus konfe
rencija. Po konferencijai 
bus renkamos aukos viso
kiais būdais.

Bet kas reikia pastebėti, 
kad mūsų tautininkai neatsi
lieka nuo kitų kolionijų tau
tininkų ir visokiais būdais 
šmeižia v isuotiną lietuvių 
seimą ir Įkurtąjį fondą, tar
tum jie būtų visai nedalyva
vę tame seime.

S. M. Rinkevičius.

nutarus prisidėti su nariais virš dviejų šimtų darbinin
kų; taipgi ir apielinkėj su
stojo viena anglių kasykla, o 
kitos dirba tik po 2 — 3 die
nas į savaitę. Darbininkų 
j) adė j imas labai sunkus. 
Kuomet dar visi dirbdavo, 
tai krautuvėse, kurias užlai
ko anglių kasyklų kompani
jos, galima būdavo gauti ant 
knygutės, bet dabar jau ant 
knygučių niekam neduoda. 
Reiškia, nėra darbo, nėra ir 
maisto. Darbininkai ■ labai > . 
nusiminę., nes badas žiūri į 
tiesiai į akis. ; t ■ - j

J. Benevičia.

ir iždu prie L. S. S. 42 kuopos 
ir veikti išvien.

Už tokį nutarimą teatra
lišką kuopą reikia pasvei
kinti, nes jinai padarė didelį 
žingsnį pirmyn. F. L.

DARBAI
Detroit, Mich. — Nors ir 

vasarą bedarbių armijos 
maršuodavo gatvėmis, bet 
visgi nesimatydavo tokių 
baisenybių, kaip dabar, už
stojus šalčiam. Kada vasa
rą susirinkdavo' šimtai dar
bininkų prie dirbtuvių var
tų, tai nors nekęsdavo šalčio, 
o dabar ir šaltis prisidėjo. 
Negalima nei aprašyti, kokį 
įspūdį daro tos minios, ku
rios nuo ryto iki vakarui 
stovi prie dirbtuvių vartų. 
Ateina policija ir liepia skir
stytis, eiti namo, bet daugu
ma ir namų neturi. Jeigu 
kurie dar pasipriešina, tai 
policmanai ir lazdas darban 
paleidžia. Tai dabar demo
kratų valdžia atsilygina, kad 
darbininkai už juos balsavo, 
nes tuomet jie darbininkams 
daug ką prižadėjo.
gandas, kad Morgan an(j I laukėm. Daugelis dn btuvių 
vVright Rober Co. gavo dide- yisal uždaryta neapiybuo- 
lį darbą ir ims apie šimtą 
naujų darbininkų. Susirin
ko apie 3 tūkstančius darbi
ninkų, manydami, kad gaus 
darbą. Bet štai išėjo dirbtu
vės užveizda ir pasakė, kad 
visai nereikia darbininku. 
Darbininkai dar nesiskirstė 
ir stovėjo prie vartų, patįs 
nežinodami, ko jie laukia.
Tuomet kompanija pareika
lavo policiją ir toji su lazdo
mis išvaikė.

Pittsburgh, Pa. — Darbai 
visai sumažėjo ir nežinia kas 
tolinus bus. Plieninių karų 
dirbtuvė, kur pirmiau dirb
davo 8000 darbininkų, jau 
čieli metai, kaip visai nedir
ba. Lokomotyvų dirbtuvė, 
kurioj dirbo apie 7000 darbi
ninkų, irgi nedirba. Visos? 
kitos dirbtuvės dirba tik pu* 
sę laiko. Visur skurdas, vi
sur vargas. N.

So. Boston, Mass. — Vis 
laukėm geresnių laikų, vis 
tikėjomės, kad darbai pra
dės eiti geriau, bet to nesu- 
1 1 ■“ T\ 1* J • l A •

tam laikui, o kitos dirba tik 
po 3 dienas į savaitę. Dar
bo biurai kimšte prikimšti 
bedarbiais, tarp kurių nema
žai yra ir lietuvių.

Darbininkas.

Kewanee, III. — Bedarbė 
siaučia, vienos dirbtuvės vi
sai nedirba, kitos kad ir dir
ba, tai po vieną, dvi, o jau 
daugiausia 3 dienas į savai- 

i te . Bedarbių armija vis di-
7 d. gruodžio vėl susirin- 'dinasi. 

ko bedarbių armija prie' 
Dodge Bross dirbtuvės var
tų. Tą dieną pūtė labai šal
tas vėjas ir lyjo. Nepaisant 
į tokį orą, bedarbiai stovėjo 
prie dirbtuvės vartų ir dan- bal eina Tabai silpnaGbedar- 
timis kaleno. Bet štai, išei- |yįų armija nesimažina, bet 
na bosas ir pasako, kad dar-|vjg auca. Visi deiuoja. kas 
bininkų užtektinai turi ir j bus toliau, jeigu taip darbai 
neims nei vieno. Darbas gauti negalima

Kenoshos Bosas.

Jurbarko Vincas.

Kenosha, Wis. — Šis mies 
telis nevisai mažas ir dirbtu
vių yra gana daug, bet dar-

- Tamaqua, Pa.
Jau buvo minėta, kad L. S. 

S. 103 kuopa organizuoja 
knygyną, bet tas darbas ne
pavyko gyveniman įkūnyti.

10 d . gruodžio atsibuvo 
kuopos mitingas ir turėjom 
su knygynu užbaigti.

Vienok, aukautojai neturi 
nusiminti, kad jų knygos nu
ėjo ant niek. Męs padarėm 
gerą tvarką ir skaitytojai 
tomis knygomis naudosis.

Sugriuvimo priežastįs štai 
kame. Kaip tik atidarėm 
knygyną, tai fanatikai ap
šaukė paleistuvystės namu 
ir net prisėjo atsidurti pas 
teisėją. Paskui pradėjo bau
ginti to namo savininką, kad 
jo krautuvėj nieko nepirk
siu, jeigu laikysiąs knygyną. 
Apari to, vietos kunigas per 
pamokslą apšaukė, kad susi
tvėrė “Nauja bomų parapi
ja”. Prasidėjo didžiausi per
sėki o j i m ai. Dau gu ma tų pa
či ų draugų pradėjo nuo to 
darbo atsisakinėti. Namo 
savininkas nedėjo į knygyno 
kambarį šilumos. Tokiu bū
du ir turėjom paliauti varę 
tą naudingą darbą.

Reikia pastebėti, kad apie 
tų fanatikų darbus buvau 
parašęs į “Kovą” korespon
denciją, tai redakcija atsisa
kė talpinti, nors tai buvau 
tikrą pravardę pasirašęs. 
Man rodosi, kad męs tokių 
darbų negalime užtylėti, bet 
turime juos visuomenei nu
rodyti.

Dabar jau gresia ir kuo
pai pavojus. Jeigu kuopa 
sugriūtų, tai kas tame kal
tas būtu? Mes patįs, jeigu 
prie to daleistume.

V. V—nas.
r- “k

Mūsų draugų

Worcester. Mass.
12 d. gruodžio Lietuvos 

Šelpimo Fondo vietinis ko
mitetas surengė prakalbas. 
Kalbėtojum buvo L. Prusei- 
ka. Kalbėtojas publiką už
ganėdino. Pertraukoj grie
žė lietuvių benas, kuris pa
darė malonų įspūdį. Reįkia 
pažymėti, kad benas buvo 
miręs ir tik atvykus iš Euro
pos J. Našukaičiui pavyko 
atgaivinti. Našukaitis yra 
gabus vaikinas ir prasilavi
nęs muzikoj. Jis benu ir va
dovauja . Buvo renkamos L. 
Š. F. aukos ir surinkta $53. 
Aukavusiems rengimo komi
tetas ištaria širdingą ačių.

* *♦ ♦

13 d. gioiodžio L. S. S. 40 
kuopos nariai turėjo suren
gę šeimyniškus pietus. Lai
ke pietų dalyvavo virš 80 
ypatų; daug buvo ir pašali
nių žmonių (ne socijalistų). 
Laike pietų buvo trumpos 
prakalbos, deklamacijos -ir 
kitokie pamarginimai. Taip
gi buvo renkamos L. Š. F. 
aukų; surinkta $7.65. Pie
tus užsibaigė įvairiais žais
lais ir dainomis. Labai pa
girtina, kad nebuvo svaigi
nančių gėrimų. Užtai reikia 
ištarti ačiū L. S. S. kuopos 
merginoms, kurios nuolat 
kovoja prieš svaiginančius 
gėrimus.

Liaudies Vergė.

Easton, Pa.
Vietos Lietuvos Šelpimo 

Fondo komitetas turėjo su
sirinkimą, kuriame tarėsi, 
kaip galima būtir pasekmin- 
giau aukas rinkti. Nors dar 
aukų rinkimu mažai rūpin
tasi, vienok rinkikai jau turi 
surinkę $49.

** ♦ * ♦
L. S. S. 42 kuopa

ruoju laiku žymiai nadidėio, 
nes kaskart atsiranda tokių 
kurie prisirašo nrie kuopos. 
Ant naskutiniO' kuopos susi
rinkimo buvo atsilankius iš 
teatrališkos kuonns delega
cija ir pranešė, kad jų kuopa

pasta-

Nuo red.
dauguma labai nusigąsta 
napiokimu ir ateisakn nuo 
Sandro visuomopiško darbo. 
Tas labai peiktina. Juo tave

V

Tada iš bedarbių armijos! 
išsiskiria tūlas darbininkas.; 
būtent J. Parkins, užklausia 
bedarbius, ar jie sutiks de- 
monstratyviškai eiti pas 
Fordą darbo prašyti. Jis pa-

Lawrence, Mass. — Pus& 
darbininku be darbo. Viena— 
medinė dirbtuvė jau du mė-

aiškino, buk tai skaitęs laik- ne.^a^vhalp nedh’ba. Anglu
naščiuose, kad Fordui reikė
sią 900 darbininkų. Bedar
biai atsakė, kad sutinka. Ta
da ' Parkins užima vadovo 
vietą, suriktuoju j eiles visus

laikraščiai rašė, kad tuojaus 
turės sustoti dvi didelės vil
nų dirbtuvės, k”r danoumu 
lietuviu dirba. Kurie ir dir
ba. tai po 4 (ponoq i 

J. White.nvvcj, OLAI invuvja viivo v iouo ..

bedarbius, kurių buvo 500 vaiW 
darbininkų ir leidosi gatvė
mis maršuoti. Kelionė buvo
apie 4 mylios. Ir taip, di- kių darbu nėra, kain tik an- 
dziausiam lietuje, apdriskę, glių kasyklos. Jau buvo tei~ 
pusnuogiai, išaixę maršųoja kraščiuose minėta, kad 27 d. 
pas poną Fordą darbo mal- spalio buvo ekspliozija, ku* 
dauti. rioj žuvo 52 darbininkai,.

Tuom tarpu kas tai For- tarp ių 7 lietuviai. Po eks~ 
dui telefonuoja, kad pas jį pliozijns nrivažinvo daurvhe 
keliauja 500 darbininkų dar- darbininku tikėdami ^autr 
bo maldauti. Fordas parei- darba. Mat. 52 užmušti, tai? 
kalavo policijos. Vadovas t į jų vieta reikalingi knndida- 
atvedė prie dirbtuvės savo j" 5 ’’ ’ ’ ' 4 ‘

Royalton, III. — Čia kito

noj žuvo 52 darbininkai,.

kariumenę, sustatė, o pats 
jau leidosi į “ofisą”, kaip 
štai susitiko dirbtuvės už- 
veiždą su policija einantį ar
miją pasitiktu Parkins pa
prašė varde bedarbių darbo. 
Užveizda pradėjo rankas 
kratyti ir pasakė, kad visai 
darbo neturi. Tuomet Par
kins tarė:

. “Nemanykite, kad čia su
sirinko kokie nors valkatos, 
dėl kurių policija reikalinga. 
Čia atėjo teisingi darbinin
kai, kurie trokšta dirbti. 
Męs nenorime jūsų penki-< 
nių, bet tik norime, kad už
dirbti ant duonos”.

Fordo dirbtuvės užveizda 
paliepė policijai nuvaryti be
darbius. Kada policija pra
dėjo juos varyti, tai kilo 
triukšmas. Parkins ir ke
lintas kitų darbininkų tapo 
suareštuoti už kėlimą “riau
šių”. Kiti išsiskirstė.'

Tokie įspūdžiai mūsų mie
ste. Bet dabai’ kila klausi
mas, kuom tas viskas užsi
baigs? Juk daugelis iš be
darbių nepanorės badu mir
ti.,.
~ Detroito Reporteris.

tai. Kasvlda b”™ <?ut°’«,rt% 
ir dabar vėl nrpdgjn dirbtu 
Tie<?a. daugelis iš ahMisvn- 
stebi eravo d^^ba. bet uždirb
ti nioVo neealima.

Tai matot prie ko bedas; 
priveda! Daugelis džiau
giasi, kad įvyko ekspHozija,. 
nes galėjo darbą gauti.

J. Bertulis.

Nashua, N. H. — Pasta
ruoju laiku į čia privažiavo 
iš kitų miestų daug darbi- 
ninku jieškodami darbo. To
kiu įūdu dar daugiau bed ar
iu i pasidarė, k’ rie vaikščio
ja gatvėmis m l arėdami nei 
darbo, nei maisto. Kurios 
dirbtuvės ir dirba, tai tik po> 

13 — 4 dienas į savaitę ir su
trumpintas valandas.

Vienok girtuoklystė ne® 
kiek nesimažina: karčiamos* 
visuomet pilnos.

St. Guzosvkis.

anglių kasykla, kurioj dirbo

Easton, Pa. — Darbai ei* 
na silpnai, nors bedarbių, su
lyginant su kitais miestais,, 
ir neperdav.giausia. Bet jei
gu kuris pameta darba. ta® 
jau sunku kitą.gauti. Iš ki
tur atvažiavusiems visai ne
galima darbą gauti.



KOSTUMIERISKAS KRIAUČIUS

Amerikos klerikalų fone as.
ORAKULO PATARIMAI

metų.
puikiai atliktas
išplatino mum«

Geriausi mūs pa- 
i, tai užganėdin-

JUOKŲ KĄSNELIAI

Klausimas: —
Kas reikia pirmiausia ap- 

rnislyt prieš apsi vedimą?

Nuo karės nu
kentėjusioms 

1 atkoms.

raščių meldžiu šį mano pra
nešimą perspausdinti. 

Ištikimas Narys.

Kiaulės šermenys.
Veinas Detroito lietuvis 

nusipirko pas farmerį gyvą 
Kiaulę, kurią parvaręs namo 
pradėjo pjaut. Pirmiausia 
nurdingienus dūrė kiaulei į 
kaklą su tuo peiliu, ką ponai 
sviestą tepa. Kiaulė pradė
jo rėkt. Tada gaspadorius, 
paėmęs kuolą; sudrožė kiau
lei porą sykių į galvą, bet 
kiaulė vis dar gyva. Tuomet 
gaspadinė pribėgus dūrė 
kiaulei peiliu į pilvą. Bet 
kiaulės dūšia vis dar nenorė
jo eiti lauk iš kūno. Pagalios 
atbėgo pora policistų ir 
su buožėmis išbaniutino 
kiaulės dūšią lauk.

Kada* kiaulė paliko nabaš- 
nyku, tuomet gaspadorius 
parvežė alaus ir sukvietė vi
sus frontus ant šermenų. Vi
si giedojo, meldėsi ir gėrė... 
Tik štai, pabaigoj, vienas pa
sirodė esąs nuskriaustas. 
Mat, jis daugiausia giedojo,

merginas gi vaikino p» jam mažiausia teko alaus, 
pirmiausia atjaučia i Tuo jaus prasidėjo “revizi- 

kuriems prisieina' ja“, kas daugiausia alaus iš
dirbti “o vėlia] u n r” benaiki- lakė. Po revizijai pasirodė, 
nant meilužių kendes. Dau- kad nekuriu nuo alaus net 
^elio merginų dantys, fu?ga-j kaktos sprogę.
lodami uanešt “darbo” «urP 
kenybių, 
leidžia burną. Tuomet mer
ginos priverktos yra 
saldyti auksinius “skobus”, 

2. Geras tautietis, norin-

Atsakymas: —
Pirmiausia reikia 

lyt, ar apsivedęs galėsi 
vent be burdingierių.

apnns-
gy-

Klausimas: —
Klausyk, Orakule! Ar 

negalėtum man išrišti šias 
dvi kvestijas:

1. Kuomet mergina su 
vaikinu pradeda mylėtis, tai 
kurie člunkai pirmiausia at
jaučia meilę: galva, rankos, 
širdis, ar kojos?

2. Kiek vaiku privalo turė
ti geras tautietis?

Atsakymas:—
1. Pas vaikinus merginos 

meilę pirmiausia atjaučia ki-

deda grūstis penki pirštai, 
.{ieškodami nikelių, kvotėrių 
ir dolerių merginai ant ken- 
džiu.

meilę

^streikuoja ir ap- kilmingos šermenys.
ergas.

Gyvastį išgelbėjo.
Jis: — Ar tamista tiki, 

kad šis revotveils man sykį
tą, neprivalo turėt nei vieną 
vaiką, — visos turi būt mer
gaitės, nes tautiškas “ura- 
dzojus” būna ne iš vaikų, 
bet iš mergaičių.

Svarbus pranešimas iš c 
Jersey City. N. J.

Su didžiausiu džiaugsmu 
pranešu visiems Amerikos 
ščyriems lietuviams - katali
kams ir katalikėms, parapi- 
jonams ir parapijonkoms, 
kad męs, Jersey City lietu
viai - katalikai su dievo pa- 
mačim išperėjom naują ka- 
talikiš'są susaidę po vardu 
'‘Lietuvos Sūnų ir Dukterų, 
Brolių ir Seserų, glėbyje 
Motinos Švenčiausios”. Bet, 
kad negalėtų į mūsų susaidę I 
įsiskverbti nei vienas bedie
vis - cicilikas, tai nuspren-

Ji: — 0 kaip tlis buvo? 
lai tomai užpuolė?
Jis: — Matai, vieną sykį 

buvau padūkusiai išalkęs, o 
kiešeniuj nebuvo nei vieno 
cento. Tuomet užsisiūčiau 
šį i*evolverį ir gavau 25 cen
tus pietums.

P. Grikas.

Neinate.
Motina: — Eik, dukrele į 

bučernę ir pažiūrėk, ar buče- 
ris neturi veršiuko kojų.

Mergaitė (sugrįžus iš bu- 
černės): — Kad, mamyte, 
bučeris apsijuosęs ilgu 
žiūrkštu, tai negalima ma
tyt, kokias kojas jis turi.

Neišliks iš darbo.
Pati:—Vai tu, mano bran-

dėm naujus narius priimti gūsis, ir kaip tau neskauda 
vientik šleivus, kreivus, kojų trankytis per naktis po 
kuprotus, suskaldytom^ gal- tuossahunus. - .
voms, iždaužytais dantimis, dienas dirbi dirbtuvėj.

vientik šleivus,

uždaužytomis akimis, ap-Į 
draskytais žandais, ištinu
siomis nosimis ir su daugeliu 
kitų atsižymėjimo ženklų. 
Apart to, kiekvienas narys 
privalo turėti gerai išlavin
tą kumštį, mokėti vartoti 
akmenį, plyta, peilį ir kitus 
karei reikalingus įrankius 
taip, kad atsitikus reikalui 
nebūtų sarmata pasirodyti. 
Iš merginu bus. priimamos 
tik tos. I 
sios uždrausto vaisiaus ir 
kurias nemažiau kaip porą 
kartų aplankė garnvs. Tai
gi, kurie makote nrisirašvti 
j rnūsn susą’do. bet neturite 
viršmi^ėtų ženklu, n«si- 
stenkite kuogreičiausia 
ju'*4’

Visų katalikiškųjų laik-

Pradėkite Naujus Metus 
tuojau.

AR DAUG JUMS ATLIKO IŠ PRAEITŲ 
METŲ UŽDARBIO? KIEK?

Pagalvokite apie tai. Ir, seniems me 
tams baigianties, nuspręskite su sekančiais 
metais daugiau susitaupyti pinigo,‘paside- 
dant saugiausiame banke.

STATE BANK OF CHICAGO gvarantuo- 
ja saugumą savo KAPITALU IR ATSAR
GOS FONDU daugiau kaip

$4.000,000.00.
Moka 3 Procentų Metams.

KALBA LIETUVI*“ AI.
Banko Valandos: Nuo f) rvto iki 3 vai po ple

ntų. Subatomis iki 12 vai. vidurdienio.

STATE BANK OF CHOGO
Kampas LaSalle ir Washington Sts.

PRANEŠIMAS
Broliai lietuviai! Prane

šu, kad aš visas geriausias 
žemes, kokios buvo Peacock, 
Little Manistee River, Irons, 
Dublin ir Wellston apielin- 
kėse, išpardaviau dėl 318 lie
tuvių farmerių, liko tik pra
stosios žemės:smėlynai, ba
los, pūsčios. Aš palikau tas 
prastas vietas, tegul sau ži
nos kiti agentai. Aš dabar 
persikėliau į vakarus, už 13 
mailių nuo savo didžiausios 
lietuvių kolonijos, į Scottvil
le, Mason Country, Mich., 
kur randasi geriausi ir der
lingiausi laukai visose Mi
chigan ir Wisconsin valsti
jose. Geresnių laukų nera
site niekur, 9 mailės jki por- 
to Ludingheno, kur laivai

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

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

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

Pagelbininkas J. Knilikauskaa, 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, 103 Jack- 
son St.. Newark. N. J.

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

Su visokiais Draugijos reikalais 
kre'pkitės prie Sekretoriaus, 
order siųskit ant Iždininko 
kretoriui.

Money 
vardo Se-

“LIETU- 
DR A UGI JOS

St.,

ADRESAI VIRŠININKŲ
VOS BALSO

KENOSHA. WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jennv 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

nansų raštininkai;.
J. šereikis, 616 Market St., iždinin

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607 

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

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301 
GaHdonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
S t

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

50 Newell St. ir P. Beiftis, 173 N: 
Fremont Ave,

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

>11 Stadium St., Sheridanville, Pitts- 
jurgh, Pa.

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

j
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.Petratiskas, Post office, 
Cinddy, Pa.

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

kretorius.
Jonas Pūkas, Finansų Sekretorius.

’ Antanas 'Frakas, Kasierius.

Juk tu per

Vyras: — Tai kaip tu, du- 
šyte, manai, kad aš išlikčiau 
iš darbo ir dienomis tranky- 
čiaus...

Nepirks lietsargio.
Darbininko šeimyna susė

do valgyt vakarienę, bet tuo 
tarpu užėjo smarkus lietus 
ir vanduo pradėjo bėgt per 
lubas stačiai ant stalo. Šei
mininkė pernvkus nubėga

kurios bus ragavu-įnas namo savininką ir sako:
i • * • 1 ___l’nnnii nuok nnnn Hiu

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.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugi”
Chicago, Iii.

Vice-Prėzidentas 2) S. Mankus
Co r. 12th & Vine Sts.,

Philadelphia, Pa 
Susinešimų SekretoriuB 1) M.M.Rice- 

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

Susinešimų Sekretorius 2).T.Neviackas
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

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

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

Phih -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 Raštininką 
T. M. Dundulį, 101 Main St., Danville, 
III., kuris bus pe-kaueija $1,000.

Milwaukees. Žemė juodže
mis, riebi su moliu, javai iš 
riebumo išgula. Keliai žvy
ruoti, laukai lygus. Scott- 
villės miestas—tai centras 
lietuvių visame steite. Yra 
javų melnyčia, farmeriškų 
produktų vėrauzė, siūlų fab
riką ir daug kitokių išdir- 
bysčių, iš kurių farmeriai tu
ri didelę naudą. 4 katalikų 
bažnyčios, teatras, visos vi- 
gados dėl farmerių.

Aš turiu toj apielinkėj vi
sokiu farmų ir žemių ant 
nnrdaviiųo. Adresuoki t ši
taip:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank.

Scottville, Mich.

. AZ *

GERBIAMAS TAMISTA: 
i

Šiuomi tu-rime už garbę 
Jums pranešti, jog jau lai
kas užsisakyti rudeninius 
•r žieminius siūtus, over- 
kotus ir kitus drabužius.

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

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

M ūsų 
darbas 
hizni- ... ...garsinimai, tai užganėdin
ti kostumeriai.

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

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

Su didžiaus:a paguodona 
SCHNEIDER BROS.

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

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

Męs nieko bendro netu rime su kitais štoraih

LIETUVIŠKA

APTIEKA

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

“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, 824 
Barreman St.. Brooklyn. N. Y.

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

IR.
LI ET U VIŲ K ELI O N ET- P A ŠALPOS 

DRAUGIJOS VALDYBOS 
KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI: 
Centro Valdyba: 

Pirmininkas M. A. Liberia,
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius J. Petrnvičia, 264 Front 
St., Brooklyn, N. Y.

Iždininkas J. Klaščhis, 555 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių Adresai:
1. Kuopos Brooklyne—V. Žilinskas, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
2. Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
3. Kuopos White Plains, N. Y.—V. 

Žukas. Off C. Deutermann, Lake St., 
White Plains, N. Y.

—Ponuli, bijok pono die
vo! Juk nš tau moku 15 do
leriu rnndna nnt mėnesio ir 
št«i visa sulijo...

Savininkas: — Ar tai to
mistą manai. k°d aš fnu už 
tą IR doJpvvi ir Jietsarm nu- 
pirkčiau, kad tavnci ne^nlvtų. ______

Ilgavyžis. ' st., Brooklyn, N. Y.

JL'OZ. MARTINAITISŽemiau paminėtas gyduoles galimu 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo .$1.00
Kraujo Valytojas............ ............. $1.0
Vidurių Reguliatorius....................... 50<
Trojanka..................... 26c, 5Uc ir $1.01

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

P. A. URBANAVIČIUS
Metropolitan Avenue
Brooklyn. N. Y‘

109 Grand St Brooklyn, N. Y

PIRMUTINIS LIETUVi£KAS:M£W*.YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba BUTELIS
151

r

Mokykla Angly Kainos
Yra tai vien,itin* mokykla, kuri duoda piln 

užtikrinimų iimek.mo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike •

DIENINE iK KAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausių metodą. Platesnių žinių 
rašykite

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

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų apredalų, 

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

K. lylUTKUS
131 (Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St})

Te)efonaB[t85.GrfT‘npoįnt .

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
Ir skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
Idt, o persitikrinsit.

•1 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

T®I. 2884 Greenpoint.
Puiklanria vieta lietuviams paa
PJ DRAUGELI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
•liūs, visokia

283

71

d cigarai. Ir 
puikus užkaa- 
Ižiai. Salė dėl 
žaltingų Nepa- 
ccdrškit 
msakanČiausioi 
vietos, o busit 
sžganėdintl.

Brooklyn, N. Y.Giirvai M
Palei Wythe Ave.

'1

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBES JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

•avaitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje jkirioje 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 išaiškės 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 brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumų. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

D-RĄ5L LANDES
146 E. 22nd St., New York.N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniai* 
juo 10 ryte iki 4 po pietų.

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

kiaušiai įrengtus pagal nau
jausią mądą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus j visas 

dalis svieto.
'Purinti kokius nors reika

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

I Akušerkaf
H I’abaiiziifU knr^ą Womans Medical
2) College, Baltimore, MJ.
įį Pasekmingai atlieka aavo darbą prie 

gimdymo, taipgi nuteikia visokia* rodąs ir 
pagelbą invairioae moterų ligose.

F. Stropiene/J^tV.u r >7 arti c ‘r7tn uit. g

80. BOSTON, MASS. *

J. P. VVASILIAUCKAS
261 VV. Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS

I
GEO. J. BARTASZIUS ir
498 Washington St.,

Corner Snrlng Street 
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

V

o rasite teisingą patarnavi
mu visame kame.

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

Telephone 652 Newton.
R. KRUČAS

FOTOGRAFAS
ir MALIORIUS

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave. 

MASPETH, N. Y.

KONCERTINIS
TOURNEE

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

M. PETRAUSKU
•i/Thomiiii Park. So. Boston. Man

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.

KADA TU GIMEI?

Sutaisau receptus su didžiausia 
<tyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų 
Tai vienatinė lietuviška aptiek* 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
įaul.vj yra vartojamos. Galit reika
laut per laiškus, o aš prisiųsiu per 
*xpresą.

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius ir Savininkas

126 Broadway kanip. C Street 
SOUTH BOSTON. MASS.

dephone So.Roston 21014 ir 21013

Prisiųsk savo adresą ir kokiam 
mėnesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiun- 
tiino, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo ta
lentas, kuom ir kada turi užsiimti, 
fu i-rt-jn. an«i'Testi. nu
pinti kūdikius na"”! jn m 5 n esi o pla
neta. Planetos d"*’ te dpi wru it 
moterį. N°n*miršk nsžvmSti 
nesi savo A'l-w-A:

P. O. BOX 3232, BOSTON, MASS.

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

ADRESAI:
Prezidentas T. Tolišius, 182 N. 3rd
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Laiškai iš Lietuvos
Antanavo gmina, Suv. g.— 

Rašoma J. Barisauckui į 
Norwood, Mass.: — Baisus 
dabar laikai pas mus. Tūks
tančiai žmonių bėga, kruvi
nom ašarom apsilieję, palikę 
visus turtus, namus, gyvu
lius ir t.t.. Buvome ir męs 
išbėgę, bet dabar jau ruskiai 
nuvijo prūsus toliaus.

Aplink Marijampolę, kaip 
Euskelnių kaime, išdegino 
daug namų.— Smilgiai, Panev. pav. Ra

šoma J. Klikūnui į Danville, 
Iš Krosnos gminos (Kalv. III.—Jau ir pirm karės buvo 

pav.) Rašoma V. Stasiule- bėda,bet viena bėda—tai dar 
vičiui į Hartshorne, Okla.— nebėda. Prasidėjus karei I 
Jau yra žmonių, kurie netu-1 viskas iširo. Stipriausi vy
ri ką valgyti. Dar mūsų taip'ra i paimti. Nuo ūkininkų 
nelaimės nepasiekė ir karei- paėmė arklius, gyvulius, o 
viai ne taip dažnai užeina. Ikaiu kur dargi duoną apraše 
Ale jei ilgai vaina pabus, tai ir gyvenk dabar žmogus kad 
visai nieko neliks. Tai dar .nori!
mūsų kareiviai ka ima. tai j Žmonės vaikščioja nusi- 
nors šiek-tiek užmoka ir per mindę, nebežino, kur ir besi- 
panevalia neima. O kaip už- i dėti. Ir mes patįs drebame, 
ė jo vokiečiai, tai tie nepra- girdėdami šūvius. Tik šitas 
še. Pas mus atvykę, atlupo vakaras ramesnis, tai rašau 
šėpas ir skrynias ir kas tik laišką. Visi naujokai nuo 
jiems tiko—viską paėmė. 1894 metų iki 1913 m. tapo 
Pas mus jie neilgai bu^b — nuimti kariumenėn. Tarpe 
tik 3 dienas. Tai dabar jau 4 kitu naimti karėn A. Rara- 
sa vai tęs, kaip apie rubežių nauskas ir Adomas Klikū-

1 girdim mušanties. Nakty 
tai mūsų sienos dreba, nuo 
armotų šūvių.

Męs jau net druskos netu
rėjome, tai dabar parvežė. 
Druskos pūdas buvo 50 kap., 
o'dabar 2 rub. Vainų žmonių 
nedaug užmušė. Užmušė 
Tūriškiu Bartasevičiaus 
<entą. Tankiai reikia va
žiuoti su stuikomis—tai kul
kos tik zvimbia. Ikišiol nei 
oačta nėjo, tai dabar pradė
jo eiti.

nas.
Iš Panevėžio pavieto iš

šaukė daugiau, kaip 21 tūks
tantį vyrų.—

PAJIESKOJIMAI

l ajii-snau uono uokso, Kauno gub., 
Raseinių pav.. Novoaleksandrova vai., 
sodžiaus Snokalių. Kas apie jį žino
te ir kuris pirmutinis praneš, tam 
bus atlyginta už jo patarnavimą, nos 
jisai nuskriaudęs manę pabėgo.

Atsišaukite ant šio adreso:
K. Saikus,

T'J Van Buren St., Newark, N. J. 
(97—98)

Pajieškau pusbrolio Vladislovo A. 
Preskničio. Jis gimęs ir augęs Magi- 
’enskos gub. Aš girdėjau, kad jis at
važiavo j Ameriką pas savo dėde, Po- 
vi’ą Steponavičių, paeina iš Kauno 
gub., Novoalekrandrovsko pavieto, 
Antaleptės valsčiaus, Zokorių vienasc- 
-Ižio. Turiu svarbu reikalą, todėl ma
lonėkit pranešti.

Ciprijonas Preškaitis.
f»3 Hudson Ave., Brook’yn, N. Y.

kati savo draugų Antano Par-

šelio, Petro žemaičio, Juozo Šeškevi
čiaus. Visi paeina iš Suvalkų guber
nijos, Garlevos miestelio. Meldžiu at
sišaukti. /

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

(98—99)

Pajieškau brolio Jokūbo Janulavi- 
čiaus, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
1912 m. gyveno Cleveland, Ohio ir pri
gulėjo prie šv. Kazimiero draugystės. 
Girdėjau, kad dirba ant botų Detroit, 
Mich. Kas žinot, malonėkit pranešti.

A. JenUlevičius
1321 Reedsdale St., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau krikšto tėvo 1 V. Baranaus
ko, Vilniaus gub., Trakų pav., Mažifl- 
nų kaimo. Girdėjau, kadi gyvena She
nandoah, Pa. Meldžiu atsišaukti.

J. Ramanauskas
14 Tariff St., Thompsonville, Conn.

Pajieškau draugo K. Skriskio, Kau
no gub., Raseinų pav., Sapo’iškių kai
mo. Antri metai Amerikoj. Kas ži
not, malonėkit pranešti.

P. Kavolis
231 N. Flower St., Shenandoah, Pa.

Pranešu, kad mano vyras Julius 
Radžiūnas pasimirė 30 November. 
1914 m., N. f Reading) Wilmington, 
Massi 35 metų amžiaus, paėjo iš 
Suvalkų gub., Kalvarijos pavieto, 
Gulbiniškių kaimo. 7 metus išgyveno 
Amerikoj, 2 motus pragyvenome že- 
not'i. Sirgo džiova 18 mėnesių. Pa
laidotas liko Bostone.

Aš likau viena našlė, todėl meldžiu 
gimines ats’šaukti šiuo adresu:

M. Radžiunienė-Dambrauskiūtė 
254 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

P. BANELIS — “LAISVES” 
AGENTAS, BAYONNE, N. J.

Pas jį galima užsirašyti “Laisvę 
pinigus užsimokėti.

P. BANELI8,
37 E. 81st St., Bayonne, N. J.

“Laisvės” Adm.
(9799)

ir

Jobu J’.alok, Page, N. Mex.

F lykite

neimkite už-I. >

k,, k

I opi i itai laikraštis

Severs j n.
Teini re.

"Labai esu užganėdinta ii Se
verus Balsamo Plaučiams, Ai 

Jantčjau nuo sunkaus kosulio 
tr kroniAko gerklės uždegimo, 
bet suvartojus dvi bonkutes Se- 
veros Kalbamo Plaučiams, kosu
lys išnyko, ir vėla, pradėjęs savo 
įvaroma atgauti, jauėiuosiu la
bai gerai. Mal-įlėkite pagarsin
ti šj laiškeli, idant ir kiti dui- 
žinotų apie veiksmingumą Seve-

neriu ko-nora nuo

nuo n;>

S SEVERA’S 
S BALSAM
I FOR LUNGS

(Sever >.s !■ 1 amą Plaučiam )
Tatai yra 1 ib- i naudinga gydno- 8g Jo nuo Ji-i niško gerklės užde
gimo, ką g lirri p s*»-ii<-ti J-i ž<‘- 
minus t ’ !r> • ir 1.1 se(t .i 1 p-
laikyto laiško.

0 cent Gat»- 
ajitu-koj e.

Kalėdų Naujienos. jK 
(SŠiuomi pranešu, kad aš Į 4 
pataisau stubos rakandus 
(fornišius), pališiuoju pia
nus, stalus, krėslus, komo- 
des, žodžiu sakant, iš senų 
naujus padarau.

Todėl, jeigu kurio rakan
dai seni, duokit man žinią, o 
aš tuojau perdirbsiu j nau
jus ir už labai žemą kainą. 
Taipgi parduodu pianus 
naujus ir vratotus labai, la
bai pigiai.

J. Norkus, 
207 S. 1 St, Brooklyn, N. Y.

NAUDOKIS IR KITAM 
PASAKYK!

Matydamas, kad jau prasideda lai
kas dovanų, aš paskiriau tokią dova 
ną, kokios nei vienas nėra paski*-***- 
Geriausia dovana 
Taigi kas užsirašys pas mane laikraš 
tį vertės $2.00 ir prisius $2.25, tar
škaus kitą laikraštį dovanų ant čielu 
metų vertės $1.00 . Kas užsirašys lai
kraštį vertės $1.50, tas gaus laikrašti 
ant puses metų tos pat vertės. Kas- 
užsirašys dienraštį “Naujienas”, tas 
gaus laikraštį dovanų vertės $1.50.

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

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

Pinigus siuskit šiuo adresu:
P. A. DEDYNAS, 

5 Diamond St., 
Worcester. Mass.

g Kosulys ir Šaltis, 
m gerklinių išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerklės

skaudėjimas, užkimimas ir knipas, — tuojaus pra-
JJu Šalinama vartojant

W. F. SEVERĄ CO

SO. BOSTONE YRA ANT PARDA 
VI MO BAR BERN Ė.

Biznis geras ir geroj vietoj, puil ia 
išdirbtas, tik pasiskubinkit 
nes 
nos

nu pirkt i 
savininkas turi išvažiuoti ant va 
už gas padorių.
Barberis Galinis D. Vidurinis
Broadway, So. Boston, Mass.224

Greta to męs rekomenduoja
me nuo kosulio ir šalčio 

fcvcra’s CoiJ R Grip Tablets 
(Severos Plotkelea nuo 
GrijKj ir Peršalimo).

Kaštuoja 25 cortos.

Cedar Rapids, Iowa. B

SĄKROVA KN luę.
Knygas gahma gauti lietuviškoj^ 

'enkiškoje ir rusiškoje kalbose, taipgi 
.ikru lietuviškų trejankų, britvų, laik
rodėlių. lenciūgėlių, žiedų, branzaliet^

Reikalingi agentai ir iš pardavinėto
jai po visus miestus. Reikalaujant ka» 
taliogo ar atsakymo, reikia pasiųsti vi 
2 c. pačtos ženkielj.

F, MILAftAUSKTS
25—2nd St., So. Bo«t<m, Maaa.

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

fe
o

o

iaB

Kaina

... Kainos nuo 75.00 iki tConcertina.

E M

Brooklyn, N. Y103 Grand Street,No. 15. L. Misinginiai balas!., hunu $5.50.

i

B
S
c<

IMPROVED ROYAL .Mo
toras su dviem sprenžinom yra ar- 
žuoliniame baksuke. Baksukas yra 
141 .colių platus ir tiek ilgas, 7į co
lio asgštas. Kaina.............. $35.00

halsai, kleNo. 23. S. VIRŠUS 7įxllį, plieniniai 
vinis balnelis, skūrinos dumples su 16 lenkimų. 3 
ei’ės klevišių, 6 kompletai balsų. Kaina $21.00

No. 10. GERAS GRAMAFONAS už 
visai žemų 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

81 perlinis klevišių guzikas, 18 perlinių bosų klevi- 
šių, 6 kompletai balsų. Kaina ................... $19.00

„•oo. 38 klevišiai, 18 bosų, specijališki rusiški tonai. 3 eilių bosai,
įsitėmyk.........................Kaina nuo $10.00 iki $75.00.

No. 1 “Eclipse” iš aržuolo me- 
iiio

No. 7285. . .

33
2 §O v

s . o

Plieniniai balsai

Columbia, dainos am uvieju pusių, 
ir Victor rekordai eu puikiausioms

r®
V1 B 111' k

If Cl K• 1 

raGjtf? Ik
1

Hve 
®c 
p®

No. 17. B. VIRŠUS 58x11 colių. Kaina ....

. . . Ka na $17.75.

$7.00

Leader” gramafonas $75.00

No. 7279. “GI.OBE”. Vienna rūšies atfnuiuKai su 21 perliniu kl«v1- 
šiu*. 12 balsų, 4 eilės plieninių balsų. 12x6$ colių didžio, su media* 
skrynele, kaina

No 3182. S. 25 kievišiai, o tx>*ai, plieniniai halsai, 
nai. ’ Prisižiūrėk paveiksimi. Kaina .......................
Tokia pati su 12 bosu ir su 4

pecijališkl 
......... $24L9* 
Kaina $4*.tA.

Jonas Girdės
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tą. Jo laiką ir vietą paskirs paskuti-1 vauti tik buvusieji paskutiniame

VIETINES ŽINIOS

PROGA! t
PAŠEI,I’OS

laimėjo.

C-.1AFAFO.NAS
mehtą, koki j V8 tik norėsite.

Išgydau Vyrus Greitai

■

Draugijos 
Keliones.

Anna Veig
PRIMA DONNA

Toks pat Armonikas 
21 plieniniu klapanų, 12 basų

Vertės $25.0p, tik už $14.20

j)
k)

Association 
1912 m
V

tokiais dauginus

XXIV.
PašelpoH Dr-jos

taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą knygą 
patirsi, ko čia negalima paradyti.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijame 
skaityti apie nervą, kraujo, inkstą, ror.iattemo, 
odos, vidurių. nusilpnėjimo, brochitis ir limpan- 
ėias ligast taip-^at apie moterų nesveikumus ir 
kitas visokias ligas, sėklos m bėgimo ir t. t.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kkip manai vartoti

Atsiųskite mums nors kiek pi- 
jtttnk

m > 
rakulba.

Viela ir

KONSTITUCIJA
Laisvos Progresyviškos 

Laike Ligos, Mirties ir 
po vardu

DRAUGIJA 
ithuanian Travelers Vid 

Uždėta 3 d. Gruodžio 
BROOKLYN. N.

(Įkorporuota)

aiko paskyrimas še

POCTOnoo

k.iiv ip'.irciški;., kokias nors lickarst.-s ar kreitis' prie gydytejo, 
.u, geriau ,r ku r ‘ neikia būtinai perskaityti knv£^ "DAKT AVfi. S"

Y PATINGA 1 serganti, nusilpčję. sukliurę, pa-

Nedėlioję, 20 d. gruodžio, 
L.S.S. So. Brooklyno 20 kuo
pa rengia paskaitą temoj: 
“Prie ko nięs einame?” Skai
tys V. Paukštyš, svetainėj J. 
Bulot, 805—3rd Avė. ir kam
pas 28 gatvės. Pradžia 3 
vai. po pietų. Meldžiame 
vietos ir apielinkės lietuvių 
kuoskaitlingiausia atsilan
kyti.

įžanga už dyką.
Komitetas.

10 d. gruodžio mirė Sima- 
nas Zaveckas, 31 m., gyvenęs 
po N61 So. 2nd St. Velionis 
paėjo iš Marijampolės pav., 
Balbieriškio gm., Šlavantų 

'kaimo.

limino dr-jos.
Kas nori platesnių žinių, 

Kreipkitės prie
A. Šhrupski

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

Visų adresai, 120 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Šis susirinkimas gal pa
stūmės lietuvius prie apšvie
timo, nes nutarta stengtis 
kiekvienam prikalbinti prie 
skaitymo laikraščių tuos 
darbininkus, kurie dabar 
visai nieko neskaito.

Rast. ei. K. Miliauskas.

Ant Ellis Island (ateivių 
salos) yra gana daug rusų, 
vokiečių ir austrų, kuriuos 
sulaikė ant tos salos kariš-i 
kos sąlygos. Jie norėtų va
žiuoti namo kariauti, bet ne
gali.

Tokių žmonių yra keli 
šimtai. Jokio darbo jie ne
turi.

15 d. lapkr. Gimnastikos 
Kliubas buvo parengęs savo 
namuose pasilinksminimą. 
Dalyvavo ii- šiaip jau už
kviestų svečiu. Laiką labai 
ramiai praleido.

lakusios nuo pasilinksmi
nimo $5.00 paskyrė sergan
čiam rrjiiii P. Strazdui. 
Gražu, kad Kliubas neuž-

La J f šin dienu šalčių ke
li žbii .its jau. mirė, neturė
dami pastoges. Miesto pi’ie- 
elaudose j .u nebesutelpa 
varguoliai.

Lietuvių Apšvietus Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas atsi
bus 20 d. gruodžio, t. y. ne
dėlioję, 2 vai. po pietų, Tau
tiškame Name. Visi nariai 
yra kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų 
Jei apsvarstymo.

Komitetas.

Brooklyno socijalistai 
rengia iškilmingą mitingą 
3 n t20 d 
mui save laimėjimo šiuose 
rinkamuose. Mitingas atsi
bus Brooklyn Labor Ly
ceum. Kalbėtojum bus M. 
Londonas ir daugeli tų 
žymesnių veikėjų.

Pripažinta, kad pragyve
nimo aitra New Yorke turi 
būti $1,200 į metus. Tokį ap
akai tvma padarė miestavas 
Board of Estimate and Ap
portionment.

Pereita savaite Didžiajam 
N<»w Yorke išvyta iš namu 
519 familijes tiktai už tai. 
kid negalėjo užsimokėti 
randus.

O kas bus toliaus. kai lai
kai eina vis blogyn?

Pasarga.— Kurie iš narių netektų 
ii nesilaikytų prie darbo iš priežasties 
girtuoklystės arba kitokios paleistu
vystės, o draugijos darbo biuras tą 
viską sužinotų, tail bus tokiems atsa
kyta ir draugija su 
neužsiimtu

SKYRIUS 
Lietuvių Kelionei 

> Seinų
Vyriausią valdžią Šioji draugija tu

ri įstaigą, vadinamą L. K. P. D. seimu. 
Seimas susideda iš teisuotij kuopų įga-. 
Uolinių.

2. U. K- P. D. seimas turi išimtinę 
teisę dapildyti įstatymus ir taisykles, 
pagal kurias šita draugija turi valdy
tis. Taipgi ji turi originalinę, apelia- 
cijinę ir ga’utinę sprendimo teisę vi
sliose atsitikimuose, kurie yra surišti 
sU laužymu arba mainymu šios drau
gijoj įstatymų, taisyklių ir papročių 
neatmainant draugijos seimui pradinio 
mieno. ,

6 d. gruodžio atsibuvo pir
mas moteriškų drabužių siu
vėjų mitingas. Buvo plačiai 
kalbama apie įgyjimą savo 
kalboj laikraščio (? R.) ir 
gavimą unijoj savo skyriaus, 
kaip tai kad turi kitos tau-

tie klausimai atidėti iki se
kančio. susirinkimo, kuris 
atsibus 26 d. gruodžio, 2 vai. 
po pietų, 73 Grand St., Bro-

Minėtam susirinkime tapo 
trinktas laikinis komitetas 
s sekančių ypatų: A. Vitkus

niojo seimo įgaliotinių balsų diduma.
4. Seimo vedimui yra renkama se

kanti vyriausybė: a) seimo pirmsedis, 
b) pirmsėdžio pagalbininkas, c) raš
tininkas ir jo pagelbihinkas; pagal rei
kalą būti išrenkami ir kiti reika
lingi komitetai.

5. Seimą atidaro centra’inis L. K. P. / 
D. pirmininkas. Jo pakviesti kuopų į- 
galiotiniai sudeda mandatus L. K. P. 
D. centraliniam raštininkui, kuris iš- 
dueda apie juos savo sprendimą. Visi 
įgaliotiniai, kurių mandatai taj>o pri
pažinti teisuotais, tveria L. K. P. 1). 
seimą.

6. Seimą atidarius, turi vesti visą 
tvarką pagal šitą programą:

a) Cenlialinis pirmininkas atidaro
seimą. . x

b) Išrinkimas tuomlaikinio seimo 
■astininko.

c) Seimo įga’iotinių vardašaukis.
d> Seimo vyriau.ybūs rinkimas.
e) Seimo pirmininko prakalba.
f) Praėjusio seimo protokolo skai- 

ymas.
g) Raporlai centralinės L. K. P. D. 

aldybos: pirmininko, raštininko, iždo 
;lob. jų. kny Haus ir kitų komitetų. 

Korespondencijos perskaitymas. 
Nepabaigti reikalai.

i reikalai.
N > centro valdybos rinkimas 

jO centrališko pirmininke

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

BROWN 
ecijalistą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 
NIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno- 

is.
iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medali už 

as su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių

Visiems firerai žinomą daktarą-s
UŽDYKĄ PRADfiS EGZAMINUOTI LI 
mis: Ncdėliomis, Utarninkais ir Petnyčio

D R. J. C. BROWN yra baigęs vien 
ątsižymėjimą moksle. Jo ofisas yra įren _ _ .
mašina duoda didžiausią gydytojai pagelbį. 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.

OR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYUO VISO.UAS UŽS1SENEJUS1AS IR NERVIŠKAS .

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No
sies ir Gerklės, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome 

be, operacijos.
ODOS LltiAS, KRA4JJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdaug vieton 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmis. ' •

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

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima išgydy ti s-u vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, 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 
DYK/\I Nedėlioinis, Utarninkais ir Petnyčioiuis.

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

OI'TISO 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.

r l-V' P

i

V? < inaJlnt.’i *s»liriko kaina panluotim drukuo- 1
■ i.ua.is ’.■>» šiai, k e s, iaikrodtllus iaik/?džnis Ir s ■

‘tif.Mc-is įtiktus. VCTIIK t kliok us 1
<T amoionu;; ir 'skerdus 'ososo kalh!>:;e. Reiks T
'iijatne aj uitu, curie norėtu pardavinėti )aik- Į

~ A'i.'-i is. kiedits Špilkas ir t. t. Gali uždirbti 
mm iČO ik i savaitę. Norėdami daslzlnn’l. i

ir,sius'<ite už 2 ėotitus markę. I
uigHSCOKITi >

J. RACOV & K. J, XRAUCHELLN, j
102 CRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

kančiarn seimui.
o) Nauja centro valdybos narių pri-i 

siega atsistojimu.
p) Seimo uždarymas.
7. Nepaprastas seimas gali būti už- 

girtas paprastame seime arba gali bū
ti sušauktas centra'inės valdybos, pa
sitaikius nepaprastai svarbiam reika
lui arba pągaliaus reikalaujant bent 
trečdaliui visų L. K., P.-D. tuom laiku 
tiesuotų kuopų. ' ,

“ ’ *' _ ’ ” ’ i sei
me įgaliotiniai su kųępų žinią ir prita
rimu.

SKYRIUS XXV. 
Centro valdyba.

1. Visais draugijos reikalais rūpin
čia seime išrinkta valdyba, susidedan
ti iš šitų 7 narių: 1) ; irmininkas, 2) 
vice-pirmininkas, 3) raštininkas, 4) 
iždininkas, 5) ir 6) iždo globėjai, 7) 
knygius. Be to prie centro valdybos 
yra dar Literatiškas Komitetas.

2. Centro valdybos priedermes yra 
‘tokios: Centro Valdyba turi abelną
priežiūrą ant L. K. P. D. reikalų tarp 
šeiminių laikų. Turi saugoti ir vesti 

. draugiją teisingoje šiais įstatais apri- 
buoboje darbininkiškoje pakraipoje. 
Turi daboti, idant kiekviena • L. K. P. 
D. pastovi ar laikino įstaiga, taipgi 
kiekvienas draugijos narys elgtųsi ir 
zeiktų sutikmčje su draugijos įstaty
mais. Po savo priežiūra turi L. K. P. 
). oficijalinį organo skyrių po abelna 
iriežiūra turi visas kuopas ir pavie
tus narius. Turi tiesą sutverti, per- 
■ainyti arba panaikinti kiekvieną 
raugijos teisę, jeigu to reikalautų, 
risitaikydamas prie įstatų tų valsti- 
i, kuriose L. K.’P. D. veda arba atei- 
je žada savo reikalus vesti.
3. L. K. P. D. sąnarys, esantis cen- 
alinės valdybos kitoj kokioj organi- 
.cijo.i, negali būt nariu Centralinės 
aldybos šioj organizacjoj.

( Toliaus bus).
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Graži Dovana
D&L LABO VISUOMENES 
Knyjjfa sveikatos bei naujausio 
mokslo Išradimai Ir ką reikia daryti ap- 
sirgue, UI p pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “Daktaras’* parodo, 
kaip nuo 'visokių uelaimių ls»l Lgų ap«i- 
ahįmoti.

///✓/,
TOJE KNYGOJE ‘'DAKTARAS" gražiai pa

mokinu, kaip VĮ rus, taip ir moteris, kas butinri 
reikalinga žinoti, vi-. ietr. .. i. lip jannieais, taip ir 
seniem-., ženotiems ir peže.ir fien ■.

KIEKVIENAS SK Y R! i S šito , knygos yra la
bai žingeidus Ta knyga kiekvienam yra labui 
nau iini’a ir reik ti. čir kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai f.V' ei t;

ŠITA KNYGA "DA KTA R A S" aprašo visokiu 
ligų vardus, kain jos pra 
kai p išrodo ir kaip gr. y :.u, geriau ir kur _
išsigi’dy ii I Dmg žmorėų išgijo nuo rodos "DAKTA RO".

TA KNYGA labai plačiai aprašo am vyru na- į — - -• , .
slaptyl cs bei ligas ir taip p it apie moteris telpa per stėsj^lsidns ir^arginand viso-
daug.

ŠIOJ K N YGOI D A KTA RAS" dikčiai apr. 
atidi rig-aut daug paslapčių apie gerinusius si 
guniun zeuvbimo gyveni: o ir taip-p.it k..i| 
kad i g«-ri .tįsia y-i apsives h ir kai o

KNYGA "D A K’i A RJi S" yra paveikslais ii 
trauota. parodo ir giliausia;, kimo dalis, i- 
na paslaptybes. Ji reik.al.nga kaip rvciiia

' kiomis, kaip papr stomis šviežiomis tein užrenė- 
iusiomis ligomis, šitoj? knygoje atrasite tikrą ro- 

! <• .
TODĖL, kad ta knyg» <i<M l.iim -'suomenfs iš- 

jctuota. tai kiekviena* i’Mi'trs i< DOVANAI, ku- 
įtis tik atsių 10 c. stampcmis prisiuntitnui.

išarei I REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant ėk
• tą apgarsiuii; ą ir <"lr>; .ok teip:

Tise Madeira Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Schneider Broliai
Męs pasiuvam geriausiai 

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

Siūtas, kur vertas $20.00,
Padalome už $15.00

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

236 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

OČIŠČENA DEGTINE

f.p
n)

(apt. Gkfll Becker A,

M BO LIVER-

HIGH -SCHOOL ELEPhANTS

BOSCO

ri E.W YORK

iškili PRODROME

Padaryta Amerike
Mūsų biznio markė užregistruota 

Washigntone.
GERESNE Už IMPORTUOTĄ.
Očiščenos degtinės skonis labai ge

ras,—stipri ir sveika.
Očiščena tris kartus distiliruota.
Očiščena brendė labai čysta.
Oęiščena parsiduoda tik buteliuose.

Vardas H. B. ROSENSON yra 
šdrukųota ant kiekvienos bonkos 
raudonu atramentu.
t Pirkdamas apsižiūrėk, kad ne
būtų falsifikuota. Parsiduoda vi
jose vyno ir degtinės pardaviny- 
"iose
REIKALAUKITE KATALOGO, 

KUR NURODYTA VISOS 
KAINOS. Adresuokite:

II. B. ROSENSON 
317-319 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA RANKA

JD.SO KOVAKSO ,
Priima pinigus taupinimui ant 4% molams nuo šimto. Dabar jau vėl sjun 
čia pinigus į Rusiją,Lenkiją ir Lietuvą su pilnu užtikrinimu, kad pinigai ne 
prapuls. Ranka randasi po priežiūra valdžios siekto New York, užtat jūs pi 
nigai pilnai gvarantuoti per valdžią. R •jenlinėj kanceliarijoj prie bankos pa 
daromi ir užtvirtinami visokį dokutnen.ai, kaip tai: doviernastys, kontraktai 
akta,^ pirkimo ir pardavimo ir kitokį. Taipogi agentūra apsergėjimui (in 
surance) gyvasties ir nuo ugnies. Visokios rodos—patarimai dykai. KAL 
RAM LIETUVIŠKAI.

Dabar galima važiuot į Rusiją.
per A aGLI Ą k.is S<. redą u-Kus &doatą. P
am laivo ••DWINSK ’ 18 d eną Giuolžio (Do ember), 
lai at>iunči $5 00 denazito de užtikri -imu vietos ant huv.o. 
riatoB parupin . pasportus, i asitinku ani uypu u palydžiu ant laivo.
mano ut^akymo iš vietos nevažiuokit, lai gi, su absobutiška at-akomyb* 
ners'unčiu pinigus Rusijos kareiviams, pasekusiems nelaisvėn Anslirijai ir Vo
kietijai.

JOHIN KOVACS
36 GRAND STREET FILIJA: 155 CLINTON AVE.

BROOKLYN, N. Y. MASPETH, L. I. N. Y

Per Archangelską gi be persėdimi 
....... ..... ‘. ivbs nori važiuot 

Visiems paa-žie- 
Negavus

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NBW VORKC DAR NIEKAD NEBUVO

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

ab M ĮJ u I 1 s
if ‘^1 i’ • • i riigy anCfatiavo,

3u l2 Lietuviu; diintf. vertės $45.00. nususinu muzikalifiką instra-
Acidujla'nj tik už ..................$19.SO

Tą tcrafnfon, gv .rantu <iame ant ( ) net j.

Męs užlaikome specijališkal rusq meistrę, kuris pataiso visokius 
Muzikaiiškus Instrumentus ir Fonografus.

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

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

VARICOCFI F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, V /»I\1 vV v>ILLIū< operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PRAQTATITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1 IYviJ 1 A 111 1D• tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimas, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems orgawns ir sugrąžina sveikatą ir tv ruimą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.

Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
Ji.l rjo spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas,
plaukų slinkimas arb i kitfženklai, nežiūrint, ar tai .pradžioje, viduryje ar 
pabaigoje ligos, klamkite mano patarimo, o liksite sveiki. ?4an» gydy
mą s išvalo ir prašalin < iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi- 
nauj ntų. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo- 

» kių blėdingų vąistųTTuojaus klaus- f kite mano patarimo.
1 Nusilpnė’ę VYRA5
• Mano gydymas nustojusiems vyriš- į kūmo prašalina visas blogas įtek- 
k^mes pirmesnių nuaiinimo ir besotu- 
| mo; sutvirtina nervus, sustiprina 3 ir padaugina kraują, o labiausiai P už viską sugrąžina išeikvotą jiegą
• vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
► mų gyduolių. Stengkitės išsigy- 
® dyti antvisados.. Aš suteikiu ant- 
I visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
i A PTITQ I Naujos ir senos.bjaurios ir
$ kjIuCmI 1 vu 1u1xJkzkJ» tai Triperis, I’lūdi nai, Tankus Šlapini- 
? mosi, Skausmas ir Deginimą0, taipgi nauji skau iuiiai arba žaizdos, suti- 
I nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
I slaptybėje.

S'V t> I C* T“ Į ]OA Diryduu pao tuot, kuriuo* d ak'arai jau buvo atelaake išgydyti. Gy- 
• ' j dau t><» jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo b'Bnto.f Tuojau* duodame Pal ntt inima. A6 neapsiimu I .gydyti tu. kurtu negalima. Mane gvdy- I mo -°udan chroniškų h* yra vietine IA geriau*lu, ką užtikriname, jog visada atneaa gerąa, 

Į pa*ekmea. Gydau Aubu, Galvos. Širdie*' Gerklė*. Plaučiu, Krutini*. Pečiu, Kepenų, Pirvo. 
• Žarnų, Inkstu.^iapinimi'si organu. Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visa* kita* 
f Aš netikiu Į gydymą l..t>kal». todėl neklauskite mane* patarimu. Kuri* gyvenate • Ilso* 
S’ atvažiuokite pa* mane ant vieno* dieno*.o aA jum* tikrą teisybę pasakysiu, ar galiu Hgyuyt. 

1 TYD DVD1UV 208 W. 42nd SU arti B toad way
Į UK. DlKnE, NEW YORK CITY, N. Y.

ADVOKATAS dIENRY L. SALFETER.
Vedu visokias kriminaiykas provas, iškolektuoju pi

nigus visur Suvienytose Valstijose, taipgi ir Europoje.
- - ........................ ’ Compensacijos

Užsiimu Real
Išjieškaufdalis ir išpildau po deras dėl 
Komisijos. Vedu provas nelaimių. 
Estate^ _

KOVAC’S BANK BUILDING. 36 
BROOKLYN, N. Y

PARSIDUODA SALIUNAS
Mitchell Adamuccio pę No. 
238 York Street, Brooklyn 
N. Y. Aš italijonas laikhu 
tą pleisą jau 20 metų. Par
duodu dėl to, kad Čia gyvena 
vien lietuviai ir lęnkai 

į(p6_98)

Nenustok Vilties.
Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 

> ,na ar neryų ligos; ūmai ii* 
gydoma girtuoklystės paprotys; viri 
20 metų expertais tik tų ligų; tAkstan 
ciai jau lkos išgydytais. Gydyme 
DYKAI!
3r. BrnnHza Co.. Sts. W„ Blyn, T

Skaitykit ir platinki i 
LAISVĘ $2.00 r

GRAND ST.

«




