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ŽINIOS IS RUSIJOS
SOCUALISTŲ AREŠTAI

Berlynas švenčia laimėjimą.

Teisinas.

iom

ir anglams j pacĮ turkams pnii' be duonos kares apimtose

vietos ban

gi priėmė ^5 metų, kuomet Norvegi-
ant

Rheims yėl bombarduoja* 
mas vokiečiais.

Agitacija prieš karę.
Tula. — Čia areštuota 7

Bul-
Gy ventoj ai

jo vieton princą Husseiną 
Didesniuose Egipto m’u

Serbai kad davė, tai davė 
austrams.

Dabar jau pranešama ir 
smulkmenų, kaip serbai veja 
iš savo šalies austrus.

Anglija formališkai prisi
jungė Egi n tą.

Anglija- jau formališkai 
sijungė Egiptą, numesda- 
mio vietos sena ii khediva

F ra n c ū z ų 1 a i m e j i m a s.
Prancūzams pavyko at
idi nuo vokiečių miestą

Vokiečiai turėję taip-pat ,

kalėdos —•' bę pastogės 
vietose^.,

Nevalia teirautis pas 
sužeistuosius.

Ant pietinių ir vakarinių!
Rusijos geležinkeliu i

* netik Dūmos atsto- 
vatai,

savaites.
Prancūzams i 

sekasi visoje Flandijoje.

žmonėmis? Apie juos tyli
ma.

kurios a nkai tinta siškiai bent atlankytu sužei- 
latinime prieš-kariškų atsi-Imtuosius, kurių pilni ligonbu- 
ukhnų. Ičiai!

’’^ntai džiaugiasi.
n.v, ” kurią i

Etna du sykiu savaitėj: Utarninke ir Petnyčloj 
Lietuviu Kd-»p«raty Spaudo* Bendrovė
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PUSEI METU!
Amerikoje......................................................$1.00
Kanadoje ir užrubežiuose....................... ~ 1.75

Angartlnlmų kalno* ant uiklauthno.
“LAISVE”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Lenkija badauja.
Vokiečiai, kurjie daugiau

sia nukankino Lenkiją, da
bar taip - pat 
kad Lenkija,

Rusijoj ir dabar dar nesi
liauja politiški teismai. Ry
goje teisė tūlą Gcliuką, kuri 
kaltino prigulėjime prie žy-

Vokiečiai apleido Lodzių.
Petrograd, 19 d. gruodžio, pasauliui, kad šie mėto bom-

— Sulyg pranešimo augstų bas ant ramių žmonių, da- 
valdininkų vokiečiai apleido bargi, patįs panašiai elgia- 
Lodzių, kadangi tasai mies- si.
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Areštavo Dūmos socijalistus Kokius prieš-kariškus at- 
ir radikalus. 1 atšaukimus jie platino — ne- 

Berlynas, 18 d. gruodžio, žinia,-bet jie visi vadina sa- 
—Bucharestan (Rumunija),!ve grafo Tolstojaus paseko- 
------ X.. :— f------- i.. a_ jais.

_ . Panašių areštų šiuomi lai- 
bet ku Rusijoje įvyksta gana 
vnj. | daug.

Telephone 5231 Greenpoint

kiausia, būtų l»u 
kuopos nariai).

Šita žinia reikalauja dar 
patvirtinimo. Vargiai rusų 
valdžia būtų išdrįsusi areš
tuoti visą kairiąją dalį Dū
mos.

“Bundu”.
Tarp kitko, jį kaltino tame, 

kad ta organizacija norinti 
suteikti Lenkijai ir kitoms 
pavergtoms tautom autono
miją.

Gelicką apkaltino ir nu
teisė dviem metam tvirto
vė n.

Kares belaisviai.
Didžiuma karės belaisvių, 

Austrijos ir Vokietijos, nu
siųsta Sibiran. Rusų laik- 

1 raščiai rašo, kad nekurie iš 
‘belaisvių mano apsigyvent 

Rusijos geležinkeliu nevalia Rusijoj, PesJį°ji šalis jiems 
teirauties pas sužeistuosius Patinkanti. Nekurie is jų 
kareivius apie kares stovį, kad juos leistų ka- 
apie kanitaFi&kuosiu^ reikli-1 ’ SLl Turkija 
’us ir tt.

Kiek nuostolių vienoje 
tik gminoje?

Varšavos gubernatorius 
paliepė visoms gminoms pri
statyti surašą nukentėjusių 
nuo karės ir nuostoliu kieky- 
bę.

Daugelis gminų jau sura- 
šė apie nuostolius ilgiausius 
raportus. Gmina Pruškov 
praneša, jog joje nuostolių 
padaryta ant dviejų suvirš 
milijonų rublių.

Turkai nori būti Rusijos 
pavaldiniais.

Vilnius. — Gubernijos val- 
dybon ateina daug prašymų 
nuo Turkijos pavaldinių, 
kurie prašo, kad jiems būtų 
leista likti Rusijos pavaldi
niais.

Lenkijos bizniai.
Varšava. — Centralis pi

liečių komitetas kreipėsi 
prie valdžios, prašydamas 
suteikti 100 milijonų rublių 
pagelbos. Puse tos sumos 
būtų duota biznieriams ant 
paskolų, kadangi, neturėda
mi paskolų, jie negali varyti 
savo biznio.

Kita pusė minėtos sumos 
turėtų kliūti 
kaina, kad jie galėtų atsi
gauti. | vakarus, koncertus ir t.t.

Na, o kaip su prastais' Sužeistus kareivius lan
kydamas patemijau, jog jie 
nepaprastai geidžia skaity
mui laikraščių ir knygelių. 
Kitų tautų žmonės, lankyda
mi kareivius, stengiasi juos 
dvasišku penu apdovanoti.

i Tad ir mūsiškiams reikėtų 
kiti,lankant kareivius, radus lie

tuviškai kalbančius, nunešti 
knygelių ir laikraščių.

Sužeistųjų karės lauke, 
Rygon atvežė ligi šiol jau 10 
sanitariniu traukinių. At
vežtieji Rygon daugaiusia 
tano sužeisti Suvalkų guber
nijoje mūšiuose vokiečius 
(Tenant laukan iš Lietuvos 
Tarp sužeistųjų yra nemažai 
liohivi’L Geistina, kad mū-

Paaukavo Lenkijai.
Odesos miesto valdžia pa

aukavo karės nualintai Len
kijai 10,000 rublių.

Panašiai elgiasi ir 
miestai.

Prieš išsivystę.
Rusijos valdžia mano vis 

smukiau pradėt’ kariauti 
su išeivyste Amerikon.

Tuomi darbu’ dabar nM- 
ima žemdirbystės ministeris.

MMmMrmkI

Kovojo Rusija, Inu, . 
rinkas dėl Rusijos kapitalis
tą. Štai, Vitebsko mecha
niškų apautuvų fabrikantai 
jau užmezgė biznio ryšius su 
Galicija. Panašiai elgiasi ir 

kitų miestų fabrikantai.

Cukraus trūksta.
Feodosija. — Šio miesto 

biržos komitetas mušė tele
gramą Charkovan, kad kuo- 
zreičiausia pristatytų 4 va
gonus cukraus, nes mieste 
jau visai nėra cukraus.

Simferopolio miestui 
trūksta 10 vagonų cukraus.

Caras sugrįžo nuo Kaukazo.
Oficijališkai pranešama, 

jog caras jau sugrįžo iš 
Kaukazo, kur buvo aplankęs 
veikiančiąją kariumenę.

Caras buvo Karšo tvirto
vėje ir ypatiškai išdalino at
sižymėjusiems mūšiuose ka
reiviams šv. Jurgio kryžius.

Vokiečius siunčia Sibiran.
- Rusų valdžia pradeda ne- 

bepaisyti vokiečių ponijos, 
taip, kaip seniau nebepaisė 
lenkų.

Štai, vienas iš stambiausių 
Livžemės didžiūnų, baronas 
von Mantenffell, nusiųstas 
Sibiran.

Rygoje.
“Ryg. Nauj.” rašo:
Atstovai darbininkų drau

gijų šiomis dienomis padarė 
susirinkimą, kuriame svars
tė, kaip pagerinti, iš priežas
ties karės, netekusiu darbo, 
darbininkų stovį. Susirinki
mas priėmė sumanymą į- 
steigti tam tikrą komitetą, 
kuris rūpintųsi apie neteku
sius darbo ir duonos darbi
ninkus: duoti pinigines pa- 
šelpas, atidalyti pigias arba 
veltui arbatines, valgyklas, 
nakvynes ir t.t. Tam tikslui 
rinkti paaukojimus, rengti

Visas Berlynas švenčia dide-
’-a-v" i imą ant rusų Lenki

joj _ ~ mešti vėliavo
mis. Laikraščyįį^ ra^.° u£’;
11 i ngus s t r ai psn i us>^J r(Įa m 1 
ge nėr oi ą II i nd en bu r gą.

Of ic i j a Ii škuose p r a n oši
muose sakoma, jog rusų ka- 
riumenės ėjimas linkui Poz
nanians ir Silezijos tapo ga
lutinai atmuštas. Visoje 
Lenkijoje, po didžiausių mū
ši’], rusui turėję pasitrauk-,

Rusai, išdalies, taip-pat 
p risi pažįsta turėję pasi
traukti mūšyje prie Socha- 
čevo.

Iš Varšavos pranešama, 
kad vokiečiai dar labiau pri
siartino prie to miesto. Mu
sys ties Sochačevu tęsiasi, 
ir vienai ir kitai pusei ateina 
didžiausia pagelba. Tarpais 
prieina net prie susikirtimų 
š tikai s.

Iš Varšavos praneša, kad 
daugybė kareivių nustoja 
proto, taip didelis yra 
viskas įsitempimas. Kanu-' 
rnenėn pašaukti specialistai 
nervų ligų.

Berlyne laukiama dar 
smulkmeniškesnių žinių apie 
1 a i m ė j i m u s R u s i j o j.

Kaizeris grįžta frontam
Amsterdam (per Londo

ną). Sulyg pranešimo “Te
legrafo”, kaizeris šią savai
tę grįžta karės frontan, ka
dangi jo sveikata jau šiek- 
tiek pasitaikę.

Kaizeris davęšj geležinį 
kryžių Vokietijos kancleriui 
von Bethman - Hollweg.

Rusija užgina vokiečių lai
mėjimus.

Londonas, 19 d. gruodžio. 
Iš Berlyno ir Viennos prane
ša, kad rusai turėję pasi
traukti visoje linijoje nuo 
Karpatų iki Baltijos jūrių, 
vienok Petrogradas tatai už
gina.

Rusai sako, kad mūšiai ša
lę Varšavos ir Galicijoj pasi
baigė be aiškių pasekmių.

Galicijoj rusams irgi nelabai 
sekasi.

Kuomet vokiečiai pasiuntė 
austrams daugiau pagelbos, 
tai rusams ir ten prasidėjo 
nesisekti. Apie Krakovo 
bombardavimą jau dabar 
nei žodelio nesigirdi.

Rusai buvo užėmę labai 
svarbius kelius per Karpa
tus į Vengriją. Dabar juos 
visa linija stumia atgal.

Vokiečių-austrų kariume- 
nė vis labiau artinasi prie 
Lvovo, kurį rusai buvo už
ėmę veik pradžioj karės. 
Austrai tikisi tą miestą at
gauti.

Du vokiečių kreiseriai 
jūros dugno.

Buenos^Aires, Argentina. 
—Dienraštis “La Prensa” 
^avo telegramą, jog vokiečių 
kreiseris “Dresden”,.kuriam 
aavyko pasekmingai pabėgti 
nuo mūšio ties Folklando sa- 
'omis, paskandintas anglų 
kreiseriu “Bristol”.

Petrograd, 19 d. gruodžio.

—Pusiau oficijališkai prane
šama, kad vokiečių Kreiseris 
‘‘Friedrich - Kari” nuskendo 
Baltijos jūroje.

Du trečdaliu aficierių ir 
matrosų nuskendo.

Kares duokles ant Belgijos.
Berlynas, 18 d. gruodžio. 

—Naujasai vokiečių gene
ralgubernatorius Belgij oj 
uždėjo ant tos šalies karės 
pabaudų $96,000,000.

Austrija nustojo Serbijoj 
laike paskutinių mūšių 
100,000 kareivių.

Visoje Austrijoje ir Veng
rijoje atsibuvo milžiniški 
žmonių protestai prieš karę. 
Sęngrai grąsina atsiskyri
mu nuo Austrijos. Čechai 
sakosi nenorį lieti savo krau
ją už prūsokus. Net Vienno- 
je būta demonstracijų prieš 
karės ofisą.

Daug austrų prigirdyta 
Dunojaus upėje.

pripažįsta, 
užimta vokie

čiu kareiviais, jau badauja. 
Maisto visur trūksta, 
vių kaip nėra, 
neturi kuro.

Japonai prieki turkus.
Japonijos imperatorius 

Jošichito pasiūlė carui pa- 
gelbą. Išp radžiu caras buvo 
atsisakęs, dabar i 
propoziciją.

Rusijos laikraščiams už
drausta apie tai rašyti, bet
gi, Petrograde v iešai kalba
ma apie Janomins kareivių 
gabenimą Rusijon.

Tik nežinia, ar tuo$ karei

 

vius dar gabena, arduos jau 

 

atgabeno, knf^n m iš Londo

 

no telegrafuoji, jog japonai 
jau ant Kaukazo ir pasiųsti 

prieš turkus.
Iš to paties Londono rašo, 

jog sunkiosios Japonijos ka- 
nuolės gabenamos Franci- 
jon. Tos kanuolės padary
tos Vokietijoj.

Rusai bėga — praneša 
Austrija.

Iš Viennos oficiališkai 
pranešama, jog Galicijoj ru
sai bėga visoje linijoje, kuri 
tęsiasi 250 mylių. Ypatin
gai daug nuostolių turėjo 
rusai ties Krosno.

“Vorwaerts” netiki į vo
kiečių laimėjimus.

Visa Vokietijos spauda 
garbina generolą von Hin- 
denburgą, apgalėjusį rusus. 
Tiktai vienas “Vorwaerts”, 
socijalistų dienraštis, sako, 
kad džiaugsmui nėra pama
to. Tegul, sako jis, per pas
kutines keturias savaites ru
sai turėję dauę nuostolių, 
vienok jie visuoųiet gali už- 
pildyt savo išskintas eiles 
naujais rekrūtais. Milijoni
nę rusų armiją negalima iš
sklaidyti ir demoralizuot ant 
fronto daugelio šimtų mylių.

Skandinavijos šalių 
sandora.

Malmoe, Švedija. — Čia 
suvažiavo karalius Gusta
vas, karalius Haakon ir ka
ralius Kristianas — karaliai 
trijų Skandinavijos šalių — 
Švedijos, Norvegijos ir Da
nijos.

Reikia pažymėti, kad tai 
buvo pirmas pasimatvmas, 
kuris įvyko tarpe Švedijos ir 
Norvegijos karalių, kadangi 
juodu gyveno piktuoju nuo 

ja atsimetė nuo Švedijos ir 
tano nenrigulminga.

Pasekme to pasikalbėjimo 
bus dar didesnis prisilaikv- 
mas neutraliteto šioje karėje 
ir galimas įsteigimas Skan
dinavijos valstybių sando
ros.

Lodzių, kadangi tasai mies
tas neturi strategiškos ver
tės ii* negali būti panaudo
tas, kaipo bazis karei prieš 
rusus.

Turkų pranešimas apįe ka
res operacijas.

Konstantinopoly paskelb
ia, kad turkų kariumenei pa
sisekę susikirtimuose su ru
dais netoli Urmijos ežero, 
Persijoje. Tame pranešime, 
ictį'i, patįs turkai pripažįsr 
a, kad mūšiai svarbos netu- 

i’čje-
j rersai, Ixiip tvirtina tur-'

- kai, jiems prijaučiu.
E Oficijališkas turkų prane-
■ Šimas skamba šitaip: mūšys

1 Vano distrikte mums pavy* 
i ko. Męs u žemėm miestą Sa- 
' rai. Britanijos karės laivas

- be jokie pasisekimo bombar* 
. ,d-ivo Palestinos pal^fftščius

I lies Jaffa.
-.-..i Rusų kreiseris “Askold” 

nasitraukti iš Liile, kurį jie ! paskandino du turkų laive- 
-A nrieš kelias ;

Petrogrado praneša, 
:būna vis 

'radeda 
naujų spėkų ir jie p 
labai smarkiai veikti Efrato 

.paupyj. •

i tuose is tos priežastie; 
i buvo oficijališkos ceri 
jos.

Lietuvių karalius.
Kai kurie laikraščiai rašo, 

kad Naumiesčio apielinkėj 
vokiečiai mėtę lietuvių kalba 
atsišaukimus, kuriuose ža
dėję duoti lietuviam liuosy- 
bę ir kataliką karalių.

Well... J. šliupas tiktų į 
karalius, bet jisai bedievis. 
Taigi next kandidatas bū
siąs J. Basanavičius.

Caras ir kaizeris siunčia 
daugiau naujų spėkų.

Londonas, 20 d. gruodžio. 
—“The Daily Mail” Petro
grado korespondentas pra
neša:

Daugybė naujų mūsų ka
reivių siunčiama kariauti su 
vokiečiais. Likimas mūšio, 
kuris du bar eina šalę Varša
vos, priguli nuo to, kuri pu
sė suspės pristatyti daugiau 
naujų kareivių.

Amsterdam (Olandija). 
Sulyg pranešimo Budapešto 
(Vengrijoj) dienraščio “Pe
šti Naplo” pakeliui nuo I .vo- 
vo į Karpatus tapo išsprog
dintas traukinys, kuris ga
beno rusus kareivius.

Nuskendo turkų karės 
laivas.

Athenai.—Pusiau oficija- 
liškas pranešimas skelbia, 
kad šimtas turkų nuskendo, 
(tarpe jų būta ir vokiečių a- 
ficierių), kuomet turkų ka
rės laivas “Messudieh” nu
grimzdo jūros dugnan. Ta
sai turkų karės laivas buvo 
atakuotas anglų povandeni
ne valtele.

Prancūzai mėto bombas.
Berlynas, 20 d. gruodžio. 

—Du francūzų aeroplanai 
pasirodė virš Searburgo, Lo
taringijoj, ir vidurnakty 
metė 10 bombų. Bombų 
sprogimas užmušė du karei
viu ir geroką žmonių skai
čių sužeidė.

Aviatoriai metė taip-pat 
kelias bombas ant pelžkelio 
stacijos Riedinge ir kaimelio 
Hemmg. i

Francūzai seniau skundei Iš Paryžiaus praneša, kad 
vokiečius visom civilizuotam ’

8,700 francūzų paimta 
nelaisvėn.

Berlynas, 19 d. gruodžio. 
Musys ties Nieuportu dar 
nepasibaigė ir, tuo tarpu, 
dar nieko negalima kalbėt 
apie vienos ar kitos pusės 
laimėjimą.

Ties La Basse francūzų 
atakos atmuštos.

Argonne vokiečiai paėmę 
nelaisvėn 8,700 francūzų.

Vokiečius areštuoja Anglijoj
Anglijos pajūrio uoste Zu- 

derland areštuoti visi vokie
čių pavaldiniai. Anglijos 
valdžia mano suareštuoti 
visus vokiečius, kurie tik 
šiuomi laiku randasi AnglD 
joj-

Anglai įtaria visus vokie* 
čius esant Vaterlando šni
pais.

V isi vyrai turės stoti karėm
Iš Roterdamo praneša,kad 

Francijos kai ės ministeris 
šiomis dienomis pasiūlys tos 
šalies parlamentui išduoti 
paliepimą, kad visi francū* 
zai nuo 18 iki 52 metų — tuo* 
jaus stotų karėn.

Turkijos karės ministeris 
vokietys.

Londonas, 19 d. gruodžio^ 
—Iš Konstantinopolio pra
neša,kad Vokieti jos feldmar
šalas von der Golz paskirtas 
kariškuoju Konstantinopo
lio gubernatorium, tai yra, 
faktiškuoju Turkijos karės 
minis teriu.

Jeigu tai teisybė—tai gali
ma laukti, kad vieton dabar
tinio sultano paskirs sultanu. 
patį Villių.

Anglijos moteris organizuo
jasi.

Anglijos moteris organi
zuojasi į amazonių pulkus, 
kad atremti vokiečių užpuo
limą.



**

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
'eit visuose kampuo- 
s skambinti varpai 

j/o tarnai” praneš 
s, kad dabar: “gar-i Daug svarbių, gyvų reika- ditus. Tarpe jų yra tokių, 

— stojo ka- lų stovi prieš Sąjungą. Rei- kurie prikiša Liebknechtui
hes gaiuunai Suovamyti ua- tuštumą ir norą pasigarsin- 
lynai susivienyjimo su So- ti, bet reikia pasakyti, kad 
cialist Party ir tampriai su I visame darbininkų Interna-

Kalėdų laukiant

Neseniai sudarytoji vals-i 
tybė — Albanija — 
riaujančių valstybių eilėsna, 
kuomet apskelbė karę Serbi
jai.

Ugnis vis labiau plečiasi.

Štai g 
se pi ade 
ir “die 
žmonėm 
bė ant į pgštybių, b ant že- 

lybė žmonėms geros

V. K. Račkauskas, pasi
traukdamas nuo vice-pirmi- 
ninkavimo Lietuvos šelpimo 
Fonde, pasisakė negalįs to 
darbo atlikti “dėlei laiko sto
kos”.

Už dviejų savaičių jisai 
pranešė “Tėvynėje”, kad. bu
vę ir kitokių, principiališ- 
kesnių, priežasčių.

Kuomet gi jisai sakė teisy
bę? Dviejų teisybių negali 
būti!

KUNIGU PAMOKSLAI 
KARĖS METU.

“Rygos Naujienų” bendra
darbis aprašo Naumiesčio 
kunigo Pečiulio pamokslą, 
pasakytą tuomet, kada vo
kiečiai užėmė tą miestą: —

“Kunigas Pečiulis sake 
pamokslą apie kentėjimų 
naudingumą. Kentėjimai, 
— anot jo — išliuos’ioja mus 
nuo sevymeilės, lokamstvos, 
puikybės ir padaro visus 
žmones broliais. Kalba ji
sai garsiai, iškalbingai: visa 
bažnyčia balsiai pradeda 
raudoti, moters bliaute-

“Per atviras kiaurai baž
nyčios duris girdisi trinksė
jimas vežimų bažnyčios gat
ve iš Širvintos kanuoliu...”

kunigai 
laiku.

1

O

mą

as kentėjimas ir
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KALENDORIAI 1915

su tais dalykais sutapusio 
klausimo apie “Kovų”,reikės 
priimti naujų konstitucijų 
ir sutvarkyti daug vidurinių 
bąjungos dalykų.

Mums rodosi, kad labai ir 
labai butų neprošalį pagal
voti ir nustatyti socijalistų 
aušinėsimą pne Susivienyji- 
mo Lietuvių Amerikoje ir 
Tėvynės Mylėtojų draugijos. 
Daugelis mūsų draugų pri
guli prie tų organizacijų ir 
labai tankiai atsiduria kė- 
oiame padėjime, ypač tuo
met, kada tų organizacijų 
vadovai po bepartyviškumo 
vardu pradeda varyti sirvy- 
dinio partizantiskumo dar
bų. Ypač tai žymu Tėvynės 
Mylėtojų Draugijoj. Tan
kiai išeina, kad męs patįs e- 
same lyg ir mesa tautiškoms 
nuiiuoiems. Mums privalu 
reikalauti arba tikriausio 
nešališkumo, arba — jeigu 
m nėra, — męs einame kitu 
keliu.

sąjungos suvažiavimo de
legatams reikėtų į tuos daly

cionale K. Liebknechto bal
savimas padarė gerų įspūdį.

Atžagareiviai nesnaudžia.
Kaip žinoma, Pennsylva- 

nijoj yra tąįp vadinami 
konstabulieriai, kurių vy
riausias uždavinys slopinti 
darbininkų pasipriešinimus. 
Juos stačiai ir vadina kazo
kais.

Dabar New Jersey ir New 
Yorko valstijose eina smar
ki agitacija, kad panašus 
konstabulieriai būtų įvesti 
ir čionais.

Labiausia už tai agituoja 
republikonų partija. Kas 
norėtų gaut anglų kalba 
knygelę apie konstabulie- 
rius (The American Cos
sack), lai kreipiasi prie J. 
Maurer*, Commonwealth 
Trust Building, Harrisburg, 
Pa.

mes ran 
valios”.

Tai skelbiama jau nuo se
niai ir ^monilb Pri
artinus 
kad dab _ 
ant žemys ramybė ir žmonės 
geros vilios susilauks palai
mos. Bft, deja! Vieton tos 
ramybės matosi dar didesnė 
neapykanta, didesnės žudy
nės . Radosi, kad “toji ra
mybė” n 
žmonėm] 
dvasios 
tam per' 
jančiam* 
kitam.

Kalėdoms, tikisi, 
ir jau užviešpataus

lėra skelbiama tiems 
5, kurie su dideliu 

pakilimu pritaria 
amžius atsikarto- 

atgarsiui, bet kam

Kriaučių unijai 
skilus.

mul, Laumei musų agitacijos 
darbas bus sistemauškesnis 
ir plauks platesne vaga.

Amerikos lietuviu visuo
menė šiuomi tarpu pergyve
na svarbų persihiužymo mo
mentų. i autini ūkai aiškiai 
juiASia prie uymo ir be ma
giausius gėdos iojojasi. Jie
organizuoja ir

įe|mūsų ~ didžiausios minios 
jn | bepartyves visuomenės, kuri

Įsuk mu laiku rodo didelę už-į 
i nujautą sucijalistams. Męs j 
Į turime žinoti, kai)) padarii’;,.
tą užuojautą perina' 

■, ao, nuolatipu

. ovKan

kalendo-

“Laisvės” redakcija nu-, 
siuntė užklausimą drg. P. 
Gaiskiui,kokios nuomonės ji
sai yra apie kivirčus, kurie 
kilo United Garment Wor
kers unijoj po Nashville 
Konvencijos. Drg. P. Gais
ais yra žinomas veikėjas 
tarpe Chicagos darbininkų, 
ypač tarpe kriaučių unijistų. 
ivaip matyt iš žemiau talpi
namo laiško, drg. P. Galskis

Taip, Kalėdos! Kaip jos 
pakelia jjausmą tiems žmo
nėms, kiurių protas neapi
ma tikrųjų gyvenimo nuoti- 
kiu, kieE apgavingų svajo
nių jos —y—' —
ne ilgai taip būna, 
gyvenirdląs greit 
toms sva 
šia ir da 
kia ramj rbės atgarsio.

Ir tai 
metui.

Bet y r 
tai netik 
skelbia —

Kodėl

irių protas neapi

pagamina! Tačiau
Beširdis

jonėms pakeltų dva- 
rbo vergas vėl 1 ali

p slenka metas po

a žmonių, kuD^-į 
p r" vieton ramybės 

kovą!
Todėl, kad dabar-

nori
.a učių,

taria naujai unijai.

TUVAI ĮGYS!”
Tikras, negirdėtas kurjo- 

zas patilpo “Draugo” N. 47. 
Tai yra eilės kunigo Gustai
čio.

metai ant kalendorių -• 
tiems n

pp .letams.
• .prastai apie 

būdavo, visuomet 
rodo p. J. Ilgaudo
rius, uuris pradėjo įgyti vis 
geresnę reputaciją. Pernai 
.šiuomi laiku jau turėjo
me Lietuvos darbininkų 
— “Giedros” kalendo
rių. Giedricčiai buvo žadė
ję leisti savo kalendorių kas 
metai. Pernai apie šį laiką 
Amerikon buvo atėję ir 
Vilniaus kalendoriai, lei
džiami, kaipo priedas prie| 
“Lietuvos Ūkininko” ir pasi
žyminti savo turiningumu.

Šiemet tų visų kalendorių, 
kolkas, dar neturime ir var
giai beturėsime. Lietuvoje 
kilusioji karė sutrugdė Vil
niaus kalendoriams pasiro
dymą ir neleido išeiti “Gied
ros” kalendoriui.

Kodėl jąepasirodė p. J. Il
gaudo 
nome.
KalendoHai pasiekia ir tas 
minias,prie kurių laikraščiai 
labai tankiai nepajiegia dar 
orasiskinti sau kelio. i “riviii/uoin”

Visa laimė, kad “Keleivio” Dar užimti
leidėjai patiekė ir sekanT . G ‘ 'u •
tiems metams turtirigą ir v^įn‘v^’ saJV0 “madas”, 
gražų kalendorių šiaip męs štai j plunksnos pa- 

braukimu naujasai general
gubernatorius, grafas Bob- 
rinski, uždraudė pardavinėti 
visas rusinu knygas, kurios 
nėra Rusijoj išleistos. Ka
dangi veik visos rusinu kny
gos ligišiol spausdinosi Gali
cijoj, tai tuo Bobrinskio pa
liepimu užduodama rusinu 
Kultūrai didžiausias smūgis.

Kasgi gali betikėti, kad 
caras kariauja vardan kul
tūros ir tautų liuosybės?

8tai jos: 
“Atsisveikinant.

Adv. J. Gabriui 
Mielas drauge, gal nesykį 
i’eko mudviem pasibarti, 
net iš meiles, tau nepyki; 
Atminimui te paparų! 
iegu jis Tau liauni bus 
u z septynis talentus 
ir devynias dorybės... 
i'e prie idealo vos!
i'u sakai, kad... “lietuvys 
Auo pusiaukelės negrįš...” 
Bravo I Taigi lai Gabrys 

!naisvę Lietuvai įgys!”

alendorius — ncži- 
> gaila, labai gaila.

* ♦
Katalikų katekizme 

tik septynios dorybės, 
brys turi dvi viršaus, negu 
katalikų kunigai žino. Tur
būt tas reikalinga, kad jis 
galėtų but Lietuvos mesijo- 
šium, ką laisvę jai “įgys” (ar 

J įvarys). (“Dilgėlės”).

yra

būtume likę visai be gero ka-i 
lendoriaus. Užtat, juo dides
niu noru atkreipiame darbi
ninku atydų į “Keleivio” ka
lendorių. |

Kalendorius išrodo gra
žiai. Jame yra daug puikių 
paveikslų. Kaina 25 cen
tai. |

Be įvairių informacijų, 
kalendoriuje randame gra
žia kalba parašytų straips
nių. Iš didesnių straipsnių 
nurodysime šiuosius: Žemė 
ir jos gyventojai, Inkvizici
ja, Mikromegasas, Kiek lė- 
suoia karės?

Gaspadinės ras sau pamo
kinimų, kaip gaminti val
giai. Yra ir juokų ir šiaip 
jau visokių patarimų. Eilės 
negeriausios — bet tokia jau 
mūsų vidutinioji poezija.

L. S. S. SUVAŽIAVIMAS.
Šių savaitę Philadelphijpj 

įvyks L. S. S. suvažiavimas, < • ii V i ♦ v i •

venime.

Tarpe vokiečių socijaldcmo- 
kratų.

“Milwaukee Leader” me
na, kad K. Liebknecht, F. 
Mehring, Rožė Luxemberg, 
Klara Zetkin ir, gali būti, K. 
Kautsky, bus vadais tos srio- 
vės vokiečių socijaldemo- 
kratijoj, kuri atsiskirs nuo 
dabar vadovaujančios srio- 
vės.

Dabartiniai partijos ir u- 
nijų vadai griežtai pasrrier- 
kė K. Liebknechto žingsnį, 
—balsavimą prieš karės kre-

ha liga 20,000,000^ kūdikių, greit pradės bėgti, nes neį- 
fas faktas, jog iš to skai- stengs ugnies smarkumui ir 

' z'z'z' užpuolančių narsumui prie
šinus".

Nei paraše, nei metrašty 
nėra mažiausio nurodymo 
nei link “perkūnui panašių 
griausmų”, nei link ko-nors 
panašaus į sprogimą.

Vartojamasis mišinys, 
matomai, buvo panašus į da
bartinių ugninių faijerver- 
ko fontanų mišinį, kuris de
ga be jokio triukšmo ir tik 
ugnį ir kibirkštis mėto.

Minėjimą apie sprogstan
tį degimo būdą vakarų šalių 
rankraščiuose randama ne 
anksčiau 1242 m. — pas gar
sųjį Rodgers’ą Bacon’ą jo 
rašte “Apie slaptingas dai
lėj ir gamtoj pajiegas”. Ji
sai rašo: “Tegul abelnas 
sunkumas bus 30; bet paimk 
7 dalis salietros ir 5 dalis jau
no riešuto medžio ir 5 dalis 
sieros; ir tu padarysi trenk
smą ir išnaikinimą, jeigu tau 
žinoma, kaip daryti sprogi
mą”. Tasai sakinys neaiš
kus, nes 7, 5, ir 5 bus 17, o 
ne 30; o kokiu būdu “darvB 
sprogimą” — nepaaišv:

vaus džiova serga 5,000,000 
ir įvairiom pilvo ligom 2- 
100,000 — neabejotinai liū- 
Jyja, jog to viso priežasčia 
/ra blogos draugijinės sąly
gos — nesveiki kambariai, 
jtoka priežiūros ir skurdas.

Du milijonai kūdikių, ku
riems vieta turėtų būt mo
kyklose ir prie žaislų, esti 
varginami dirbtuvėse, kuo
met milijonai suaugusių vy
rų klaidžioja be darbo.

Ir ot, prie tokių draugiji
nių apystovų ir vėl skambins 
varpai ir šauks: “Ant žemės 
ramybė žmonėms geros va
lios”.

Ištikrųjų turėtų skambin
ti, jog dabar ramybė skurdo, 
ligų, bado ir išnaudojimo, 
kad dabar ramybė ginklų 
žvangesy, ant lavonų krūvų, 
ant sugriautų darbininkų 
bakužių. Ir kad toji “ramy
bė” bus tolei, kolei minia ti
kės tiems veidmainingiems 
apuokams, kolei pati minia 
n esu gr i aus ka p i tai ištiško 
surėdymo ir jo vieton neį- 
vykdins naujos draugijines 
tvarkos — socijalizmo!

B—sius.

raniybės. negali būt laimės, 
nei links mų švenčių darbi
ninkams. kaipo klesai, ir j u 
kūdikian|is<

Viena, I draugijos dalis — 
kapitalizf)no pasirinktieji — 
gyvena c idžiausiam pertek
liuje, niek() nedirba, kelia j- 
vairiausi as orgijas, kad dau
giau tięųįti švenčiu,

negali but laimės,

is.

net’1
kurios 

džiaugsmo,

/.mom-
Ja kartoja paraką?

(Pabaiga).
Vėlesniuose amžiuose ži

nios apie grekiškąją ugnį 
kuo toliau, tuo darosi aiškes-

i a ibirauKP
Įdana<'’* _cuų' Baconą 
...vucyii parako išradėju. 
Bet, kaip męs jau matėme, 
tokio “išradėjo” nebuvo.

Šimtmečiu vėliau “smil
tims panaši” grekų ugnis iš
stumia visas kitas rųšis, o 
vėliaus ir jų vardus.

“Parakas” yra niekas ki
tas, tik “dulkūs”, “proškus”.

ris valdė nuo 886 iki 912 me
tų, kalbėdamas apie slavia- 
nų laivyno sunaikinimą, ka
da rusų kunigaikštis Olegas 
buvo užpuolęs Konstantino- 
ii. rašo: “su perkūnui pana
šiais trenksmais sprogdavo

degos stovį, nieko daugiau

sose kitose Europos kalbo-

tyniško pulvis
Prancūziškas “paudre", ang
liškas “powder”, — sinoni 
miškai vienodi ir 
smulkiai sutrintus 
— dulkes. .

DUOSIM DUSIAS 
ARKLIAMS.

(Dievo monologas).

Sutvėriau žmogų ir įdrė- 
biau į jį dūšią. Nebuvo 
žmogaus, kuris neturėtų dū
šios, nors vieni jų garbino 
krokodilius, kiti jaučius, tre
ti dar kas-žin kokius gyvu
lius ir daiktus. Nors nebu
vo žmogaus, garbinusio vie
ną dievą, tečiaus visi žmonės 
buvo geri ir visi su dūšiom, 
nors nei viena tų dūšių nega
lėjo eit į dangų, kadangi vel
niui jos buvo parduotos. Kad 
atpirkti nuo velnio žmonių 
dūšias, aš turėjau padaryti 
su juo rimtą gešeftą, kuris 
susidėjo iš leidimo mano sū
naus ant žemės ir jo nukan
kinimo. Kad žmonės geriau 
įtikėtų mano buvimui, aš su
tvėriau savo sūnų žmogaus 
pavydale ir leidau ant žemės 
bastytis, vargti, būti x,: 
paprastu 
mikn-’ '

nad aš esu į 
panašus ir ims garbinti 

mane. Jokia senmergė ne
mėgsta taip pagyrimų, kaip 
aš. Bet žmonės nesuprato 
mano troškimų. Vieni ma
no sūnų pripažįsta manda
giu valkata, kiti skelbia, jog 
dievas nėra į žmogų pana
šus, neturi plaukų, akių, 
dantų, pilvo ir kitų daiktų, 
o esanti tik viršgamtiška ga-

vis daugiau ir daugiau atsi
rasti tokių žmonių, kurie at
randa, kad chemiškas ir fi-
ziškas esančių medegų veiki

v

miltelius

Gerbiamoji Rėdyste!
Klausiate manęs išreikšti 

nuomonę, kokios taktikos 
prisilaikys lietuviai rubsiu- 
viai dabartiniu laiku, kada 
unija plyšo pusiau nuo 
Nashville konvencijos. Kaip 
lau jum yra žinoma, lietu
viai atsiskyrė nuo senosios 
valdybos taipgi ir mano lai
kytis, nes kitokio išėjimo nė
ra dabartiniu laiku. Lietu
viai, kaipo maža dalis, negali 
palaikyti or^ahizacijos at
skirai ir todėl turime eiti su 
kitoms tautoms.

Kadangi lietuviai dirba 
dirbtuvėse su kitų tautų 
darbininkais ir jų reikalai 
yra bendrai surišti,, todėl 
atsiskyrimas nėra galimas, 
ir mažesnės organizacijos 
dar mažiaus gali nuveikti 
dėl darbininkų naudos. Nors 
męs žinom, kad daug dalykų 
gali būt iš pradžios ne pa
gal mūsų norą, iki galutinai 
tvarka įvyks organizacijoj, 
bet męs matom, kad organi
zacijoj turi būti daug per
mainų; o tas permainas ne
galima buvo kitaip įvykdin- 
ti, kaip tik persiskiriant ir 
paliekant senajai valdybai 
tą dalį žmonių, kuri nereika
lavo jokių permainų organi
zacijoj. Neturiu reikalo ai
škinti apie tuos dalykus, ku
rie norima įvykdinti ateity
je, nes neturi didelės vertės 
kalbėti apie tą, ką dar męs 
praktiškai, kaipo organiza
cija, nesam nuveikę . Turim 
tik viena dalyka patėmyti, 
kad atsiskyrusįejie savo kon
vencijoj padarė nutarimus 
ir užbriežė sau progresyviš- 
ką kelią: įvedimą referendu
mo rinkimui viršininkų, ir 
abelnai, kituose svarbiuose 
organizacijos klausimuose 
Toliaus nutarta atvirai rem
ti socijalistų partiją, kaipo 
vienintelę darbininkišką po
litišką organizaciją. Šie nu
tarimai parodo, kad organi
zacija rūpinasi daugiau su-1
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gas, kad kova už būvį būtų 
daug pasekmingesnė, negu 
kad buvo iki šiol.

Draugiškai,
P. Galskis,

2019 Le Moyne St., 
Chicago, Ill.

Mums mažai apeiti] ja or
gijos ir išdykumas, męs nei 
jokiu būdu neįsileistum to
kios minties, kad sakyti 
jiems doros pamokslus, jei
gu jie savo puotas rengtų ne 
draugijoj, he t ant kokios 
planetos.

Tečiau tai)) nėra. Gatava 
medega dėl jų puotų iš dan
gaus nenukrinta. Ir mūsų 
kiekvieno suprantančio žmo
gaus pareiga yra konstatuo
ti, kad tie amžini tinginiai 
yra dar ir beširdžiai tyronai, 
kad jų orgijų šokis eina p r 
darbininkų lavonus, kad jų 
puotos aplaistytos darbinin
kų kraujų ir mažų kūdikių 
ašaromis.

Tai pasibaisėtina dabarti
nio gyvenimo tikrenybė. A- 
čiu kapitalizmui, ir dabarti
nėj karėj užmušama šimtai 
tūkstančių žmonių, daugybė 
lieka be pastogės ir duonos 
kąsnio. Dėl kapitalistų go
dumo įgyti daugiau pelno — 
nualsinančiai ilgai darbo 

; dienai stokai t apsaugos, 
i nešvarių dirbtuvių — vien 

tik Suvienytose Valstijose 
kas met užmušama 35,000 
darbininkų, o daug daugiau 
būna sužeistų.

Tai rejškia, jog kiekvie
nam darbininkui žinoma, 
kada jisi iš ryto skubinasi į 
darbą, jėg kiekvieną vakarą 
negrįžš bamo šimtas darbi
ninkų, bet liks užberti kasy
klose arba sulaužyti dirbtu
vėse dėlto, kad parinktieji 
uolėtų linksmintis ir puotau
ti!

Bet ar
Tu Iri me neužmiršti ir 

ligų, kurios jau vadinamos 
darbininkų ligomis arba a- 
mato lig 
na čielą 1 ;vaną vargų ir skau
smo dar.

O kur 
nai, kuri 
teisti šal

Ir mat 
visgi žm 
pie vienybę visų luomų, apie 
ramybę: ir tt.

Ar tai 
Skurd

ne.

rankraš- 
piešinius 

iiugštų laiptų, nuo kurių vir
šūnes mėtydavo dūmus ir

Tų 
c tuose

tolius.
nurodymų,

sakant,

tai jau viskas? O,

omis. Jos pagami- 

bininkams.
dar bedarbių milijo- 
e kapitalizmo nu- 
čiui ir badui!
ant tai, atsiranda 
onių, kurie kalba a-

ne veidmainystė? 
as sunaikina ir dar

vienyti darbininkiškas jie- bimnkų kūdikius................
anc Vnd Vnvn iD. būvi hūhi1 Statistika parodo, kad di

delė didžiuma kūdikių serga 
kitokia liga. Vie-'šiokia a

noj MinJieapolio mokykloj iš 
710 kūdi kių rasta sveiki tik 
46/ Visose Suvienytose Val
stijose g ergą šiokia ar kito-

davo laivynų karėse, buvusi 
šokiu mišiniu, kuris užsideg
davęs nuo susilietimo su 
vandeniu. Tokių mišinių ga
lėjo būt keletas. Paveikslan, 
žinoma, jog mišinys sieros, 
akmeninės druskos, smalos, 
asfalto ir negesytų kalkių 
užsidega vandeny; bet “per
kūnui panašių trenksmų” 
tuomet nėra.

Dar vėliaus, pabaigoj XI, 
pradžioj XII amžiaus atsi
randa mėtymas akmenų iš 
geležinių dūdų laike jūrinės 
kares imperatoriaus Aleksio 
Komneno (1081 — 1118 m.) 
su Pisiečiais. Mišinys, ma
tomai, buvo sprogstantis, o 
“dūdas” galima skaityti vė
liaus atsiradusių armotų 
protėviais.

Grekiškos ugnies receptus 
vizantiečiai neva laikę dide- 
lioj slaptybėj, bet atsakan
čiai jų užslėpti nebuvo gali
ma. Po sunkių ir skaudžių 
apveikimų, kurių Vizantijai 
tiek daug prisiėjo pernešt, 
grekiškoji ugnis negalėjo 
nepatekt į pergalėtojų ran
kas. Prie to, kaip matėme, 
toji ugnis buvo labai įvairių 
rūšių. Senovės autoriai pa
duoda visą eilę receptų, ku
rie tik tuo viens kitam pana
šus, jog visuose buvo varto
jama selietra. Buvo — sky
sti ir kieti, sausi ir drėgni 
mišiniai.

Vakarų šalyse pirmutinį 
minėjimą apie kažkokią ug
nį ir kibirkštis metantį miši
nį randame Vatikano kodek
se po No. 1605, kuriame tei
na iliustruota XI-to amžiaus 
kronika. Ant vieno paveik
slų perstatoma kareivis, sto
vintis ant augšto apgulimui 
vartojamo pagrindo. Jo 
rankose indas nanašus j da
bartinius rankinius ugniai 
o'esvti puodus. Iš vieno to 
indo ualo puola liensna. Po 
nuveiksiu yra šitokis para
šas:

“Kuomet tūli užnunlan- 
ci’iiy nradęs mesti ugni iš 
rankiniu nrieteisu pnmil- 
fipms tfd apcnniėms
apims tokia baimė, jog jie

XIV-me šimtmety grekiška 
ugnis “numirė, pavirto į 
dulkes” ir atgimė paveiksle 
“parako”.

Tuopa t laiku atsirado ir 
pirmos tikros kanu oi ės, kaip 
matyti tūluose 1340 m. pa
veiksluose.

Paranku mas laikyme ir 
vežiojime, forma mišinio pa
vidale smulkių sausų dulkiu.

nimui. Trumpu laiku mėty
mo dūdukės ir “grūstinės” 
(mortira, mortier, Moeser 
— reiškia grūstuvė) išsipla
tino visoj Europoj ir už jos

mas daro permainas, sutve
ria tvarka ir palaiko ją. Jie

I skelbia, kad tik tinkamiau- 
įsios gyvų ir negyvų daiktų 
formos užsilieka ir kaip tik 
tinkamesnės už jas išsivysto, 
tuoj senosios nyksta. Kaip 
matote, manęs nepripažįsta 
jau žmones nei žmogumi, nei 
galybe. Ir tokių bedievių 
skaitlius taip auga, kad vi
sas mano įpėdinių darbas ei
na ant šuns uodegos 
kite už išsitarimą. Persitik
rinau, kad be reikalo daviau 
žmogui dūšią, kad geriau 
būčiau padaręs, sutverda
mas jį be dūšios. Velyk bū
čiau įpūtęs dūšią į vištas, 
kiaules, ožkas ar kokius ki
tus gyvulius. Jie mažu būtų 
buvę mandagesni už žmones 
link savo dievo. Aš taip jau 
nuskriaudžiau visus gyvū
nus, kad nei vienam neda
viau dūšios, palikau juos 
žmogaus vergais, liepiau 
juos pjauti, daryti iš jų deš
ras ir valgyti. Rodosi, visi

Rusijon “parakinis miši
nys” tapo įvežtas tame-pat 
XIV amžiuje laike Dimitri- 
jaus Doniškio. Apie tai ra- 
spma l389 m. metrašty, Jog gyvūnai turėtų kelti revo- 
iš užsienio tapo _ atvežtos liuciją prieš mane, organi-
“armotos ir ugninė šaudyk
lė”.

Bet daugiau negu tikėti
na, jog “ugninis mūšys” bu
vo žinomas Rusijoj anksčiau 
metašimty nurodyto meto 
ir jog Kulikovo pergalė įvy
ko greičiausiai tik pasidėka- 
vojant “anuotoms”.

Nuo to laiko pirmykštis 
“parakas” pergyveno dau
gel permainų. Bet, kaip vi
si ugniniai mišiniai nuo IV 
iki XIV šimtmečiui vadinosi 
“grekiška ugnia”, taip ir 
męs vis dar “paraku” vadi
name visas įvairiausias 
sprogstančias medegas, ku
rios vartojama ugnia šau
namuose ginkluose, nors jų 
sudėtinės dalįs tankiai mai
nosi.

Šiandieniniai “parakai” 
veik nieko bendro neturi su 
XIV šimtmečio paraku, taip 
lygiai, kaip “grekiškoji ug
nis” Kalliniko arba Leono 
VI nei kiek nepanešėjo į 
sprogstančią medegą, varto
ta Aleksiejaus Kamneno, ar
ba į dvelkiančią liepsną, ku
rią minėjo Vatikano rank
raštis. J. Stropus.

Detektyvai—vagįs.
Chicago, Ill. —• Valdiškas 

prokuroras pareikalavo,kad 
tuojaus būtų paliuosuota de
tektyvų biuro viršininkas, jo 
pagelbininkas ir 10 detekty
vu. Mat, prokuroras suse
kė, kad jie už pinigus pa- 
liuosuodavo vagis.

zuoti socijalistų ir bedievių 
draugijas, laikyti . bedieviš
kas prakalbas ir leisti bedie
viškus laikraščius. Bet aš 
dar negirdėjau.kad nors vie
nas gaidys būtų kur nore 
pasakęs prakalbą prieš savo 
su tverto ją. Mano įpėdiniai 
skelbia, būk visi gyvuliai 
verkė, kada mano sūnus mi- 

1 re, visi jie sako, kad gyvufiai 
pažįsta ir garbina savo su
tvertoj ą. Garbina, nors aš 
juos taip nuskriaudžiau! 
Apdovanotasis gi žmogus 
pradeda manęs nepripažinti 
Ne. ilgiau kentėt aš jau ne
galiu. Aš turiu atimti nūs 
žmonių dūšias ir nelaikyt 
juos visų gyvūnų karaliais. 
Jie perdaug išlepę, gudrus 
pasišiaušę. Tik menka žmo- 

' nių dalelė mane pripažįsta 
■ ir garbina, tik kunigija ir 
> parapijonįs yra verti dū

šios ir kad dievas būtų pana
šus į juos. Bet kad ir bedie
viai panašus į kunigus ir pa
rapijoms ir kadangi man pa
sirodė, jog arklys yra kant- 
riausis sutvėrimas, tad ilgai 
nelaukęs aš perdirbsiu visus 
kunigus ir parapijoms pana
šiais į arklius ir pasiųsiu ant 
žemės kita savo sūnų, bet 
jau ne j žmocų panašų, o j 
arki i. Lai jis numirs ant 
kryžiaus už arkliu išunny. 
ma, nes aš tikiu, kad arkliai 
nei vienas neišvirs i bedie
vius ir socijalistus. Jie klau
so savo nono ir kanti' 
kenčia botago smukus.

J. Kuo!;

•ik
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Kares įspūdžiai 
Liepalotuose.

(Liepalotai, — tai kaimas 
nuo Naumiesčio, Suvalkų 
gub., į rytžiemius už 7 vars- 
tų)-
Privatiškas laiškas, atsiųs

tas iš Vilniaus.
...Už kelių dienų, prieš at

eisiant vokiečiams, pėtnyčio- 
ję (rugpj. 29 d.) buvau Nau
miestyje. Girdėjosi Virba- 
liaus pusėj smarkus armotų 
šaudymas. Gyventojai sa
kė, kad ten radę vokiečių 
pulką, besislapstantį po Viš
tyčio kalnus ir girias; taigi 
apsiautę juos mūsiškiai ir 
bombarduoja. Apie vokie
čių pirmyn ėjimą beveik nie
kas nei nemanė, nes laikraš
čiai apie tai visai tylėjo.

Nedėlioję iš Meištų (Nau- 
•'••iemiesčio) parbė- 

Vnio, kad .i

Tilto gatvė ir rinka pilnsf ar- lė ant rytojaus grįžo namo,o 
motų ir kulkasvaidžių. Per aš pasilikau V inkšnupiuose 
visų namų langus matyti vo- ir ketinau bandyti eiti į Vil- 
kiečių kareivių galvos su ka- nių pėkščias. Girininkai 
reiviškoms kepurėms. mane įbaugino, jog aš girio-

Pralaimėję mūšį ties Ne- je tik paklysiu ir aš pabūgęs, 
munu vokiečiai, grįždami, grįžau vėl į Liepalotus.^ Pa- 
užpludo visą mūsų apielinkę ch’odė. k^d mano namiškiai 
nakvoti. Pas mus buvo 10 dar daugiau baimės turėjo, 
kareivių, 12 arklių ir 3 veži- iviąt, voKiečiai ties Kubiliais 
mai. Kitur, kaip pas Zievį, ’ padarė didelį gaisrų ir mū- 
Demiktį, Orertų arba KūrųĮsiškius apšvietę, pradėjo 
—buvo po kelis šimtus. Jie smarkiai per visą naktį šau- 
beveik daugiau nieko nepra
šė, kaip tik “schpech”—laši
nių. Už tai prūsiškais pini
gais mokėjo. Viens unter - 
aficieris mokėjo rusiškais.

mane įbaugino, jog aš girio-

BaraboŠius.

KAM GYVENTI?
(Pagal Daugę).-

Maskoliai stovėjo :hnt durų 
ir šaudė. Prūsų (armotos 
buvo sustatytos tiesi Gižais.

Mokytojus sykiu du zapas- 
nais paėmė karėn. Gižų pa
rapijoj 18 gyventoji 1 sudegė. 
Tarp kitko, ir Barffičiauskai 
sudegė. i

_________________ i

Freidos gmina, Ma iij. pav.
Rašoma J. Pujui j Shena.i- 

doah, Pa. — Apie - v Kauno 
fortus veik visus išdegino. 
Toleičiuose visi ūkininkai iš
deginta, tik liko anoj pusei 
plento, o šioj, nuojinūsų, tai 
visus išdegino. ‘ Daugelis
žmonių turi vaikščioti po 
pažįstamus ir prašyti prie
glaudos. Męs būviam užra
šyti ant deginimo, 'betgi, a- 
čiu dievui, užsiliko|me. Jau 
oardavėm visų šieną ir. avi
žas — tai gavome 1^0 
Išpardavėm visas avi s, viš
tas ir karves. Tik, likomės 
ant ketverto arklių, ant 
kiaulių ir ant vienas avies. 
Dabar pas mus viskas, kaip 
pūstynės atrodo. (Visai ne 
tos vietos, brolau. Į Kad pa
reitum, tai nesakytam, kad 
mūsų tėvynė. Vis^r prida
ryta “okopų”, iškirsta visi 
medžiai, sodnai. Iškirsta ir 
mūsų sodnas. Nepaliko nei 
po vieną obelaitę.- Ateina, 
užrašo ir kerta. E>arbų dar 
oasin^vra. DirbApovisus 
laukus. Pas mus (į1 ai. 1}eeme 
raudonbiliečių. Nc^inia. 
kada pašauks. MirV18 bl°"- - - skųsura-

1 dienų ra- 
ėti kožna

po ilgų metų ji tapo išpirkta. Jos sūnus ir 
duktė, kurie užaugo tarpe laukinių gyvento
jų, atsisakė grįžti į Europos kultūriškąjį gy
venimų.

Antru pavyzdžiu yra tūlas australietis, 
kuris Sydney mieste įgijo mokslų ir turėjo 
progų gerai gyventi, vienok vėliau atkreipė 
nugarų civilizacijai ir ėjo į miškus gyventi, 
išsireikšdamas, kad apšvieta jam nesuteikė 
nieko kito, kaip tik atidarė akis kaslink jo 
liūdno padėjimo.

Labai pesimistiškai žiūrėjo į kultūrų ir 
garsus gamtos tyrinėtojas Hyxley. “Ką 
gelbsti”, sako jis, “Prometėjui - žmogui, kad 
jis pavogė nuo dangaus ugnį, jeigu jis lieka 
dangaus vergu? Ką reiškia, kad jis panau
doja žemę ir orų, jeigu skurdo varnai išardo 
ir sutrauko jo geriausias dienas ir jo žings
nius kreipia link išnykimo! Jei nėra vilties 
link didelio progreso, kuris perkeistų dides
nės žmonijos dalies padėjimų, tai aš su 
džiaugsmu sveikinčiau ta kometų, kuri pri
siartindama, nušluotų visų žemės kamuolį”.

'l'virtinarna, jog pesimizmo istoriškasai 
lopšys randasi Rytų šalyse. Dar Salia
monas pasakė, kad jis neapkenčiųs gyveni
mo, nes viskas šiame niekų pasauly esąs tik
tai kūno ir dvasios varginimas.

Budda sudarė pesimizmo sistemų. Jis 
sanprotavo, jog gyvenimas nėra niekas dau
giau, kaip tik skausmai. Gimimas yra 
skausmai, senatvė—skausmai, vyro ir mo
ters susirišimas be meilės—skausmai, neuž
ganėdinti geismai—skausmai, žodžiu sa
kant, kiekvienas tvirtesnis prisirišimas prie 
žemiškų dalykų yra skausmai.

Iš Azijos pesimizmo mokslas persikėlė 
į Egiptą ir Europą.

300 metų prieš Kristaus gimimą pasi
rodė Gegesijo filosofija. Jis tvirtino, kad 
skausmai persveria smagumus, todėl laimė 
nėra atsiekiama ir ištikrųjų jos niekada ir 
nebuvo... Vistiek mirtis įveikia gyvybę, to
dėl geriau užbaigti gyvenimą saužudystės 
keliu...

Jis rado sau daug pasekėjų ir jo sąmo
ningesni mokiniai patįs nusižudydavo. Val
džia, bijodama, kad labiau išsiplatinus jo 
mokslui, gyvenimo įkyrimas nevirstų epide
mija, uždarė jo mokyklą, o jį patfištrėmė.

VėliTuT^sinnzm'dTTroM^jau skelbė ne 
tik filosofai, bet ir poetai.

Garsaus anglų rašytojaus Byrono gai
lesčio pilna poezija užspaudė savo antspau
dų ant visų kultūriškų tautų vėlesnės poezi
jos. Italai tu į ėjo pesimistą poetą Leopardi, 
vokiečiai Lenau ir Heine, rusai Lermon
tovų, išdalies Puškiną, o prie jų dar reikia 
priskaityti Nadsoną ir Nikitiną.

Jeigu męs žiūrime į gyvenimo įkyrėji- 
ino konsekventiškų formą — saužudystę, tai 
pirmoj vietoj matome šias priežastis: hipo- 
bendriją, melancholiją ir proto suįrimą. 
Pagal prof. Mečnikovo žinių, tai apie J vi
sų saužudystės atsitikimų esti ant protiško 
nesveikumo pamato, o iš moterų net pusė. 
Pas vyrus antrą vietą užima alkoholizmas.

“Jeigu atskaičius silpnapročius”, sako 
prof. Mečnikovas, “tai melancholikų, hipo- 
hondrikų ir gyvenime pailsusių tarpe rasi
me būrį tokių, kurių dvasiškasai stovis nė
ra patologiškas (ligotas) siauroj to žodžio 
prasmęj, bet kurie atėmė sau’gyvybę, pasi- 
dėkavojant pesimistiškoms pažiūroms. 
Tarpe alkoholikų daug rasime tokių, kurie 
pradėjo girtuokliauti iš to persitikrinimo, 
kad gyvybė nėra verta dabojimo”.

Pereito metašimčio pradžioj Paryžiuj 
buvo net tam tikra saužudystės draugija, 
pagal kurios įstatų tas narys, kuris ištraukė 
liosą, turėjo nusižudyti prie kitų tos draugi
jos narių akių.

“Ar męs galime surasti tą mechaniz
mą”, klausia prof. Mečnikovas, “kuris pa
gimdo žmoguje tokį persitikrinimą, jog gy
venimas yra taip pilnas pikto, kad nuo jo 
reikia pasiliuosuoti?”

Analizuodamas pesimizmo poetus ir fi
losofus, Mečnikovas tarp kitko patyrė, kad 
išsivystyme pesimistiškų pažiūrų įžymią ro
lę lošia gyvenimo trumpumo sąmone. Pesi
mistiškos pažiūros išauga labai supintam 
psichologiškam procese, kuriame ima daly* 
vumų kaip jausmai, taip ir protas...

Hartmanas bandė aiškiau išdėstyti 
žmogaus sielos vidujinį veikimų. Jis tvir
tina, kad smagumo pajauta daug mažiau 
užganėdina, suramina, negu nesmagus atsi
tikimai pagamina skausmo. Pavyzdžiui, 
nesmagumo pajauta nuo nesutaikintos mu
zikos persveria tų smagumą, kokį męs gau
name jiet nuo geriausios muzikos, 
skaudėjimas padaro daug didesnę jtįkmę, 
negu džiaugsmas, kada tas skaudėjimas pa
sibaigia. Net meilėj skausmai didesni, ne

B
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Kaip tiJk žmogus pasiekia augštesnį iš
sivystymo laipsnį, giliau pasižiūri gyveni- 
man, tai jam neišvengtinai ateina klausi
mai: Koks yra gyvenimo tikslas? Kam gy
venti? Nesurasdamas aiškaus tikslo, blaš
komas gyveninio audrų, jis tankiai pasi
duoda minčiai, kad gyvenimui nėra jokio 
tikslo, yra tik nepasisekimai, skausmai ir 
todėl neverta gyventi.

Tokios mintįs vargina žmones jau nuo 
geniai. Tik dar niekuomet jos nebuvo taip 
išsiplėtojusios, nedarė tokios didelės įtek
mės ant žmogaus dvasios, kaip dabartiniam 
laike. Kiekvienos dienos laikraščiuose ran
dame, kad vienur nusižudė mergina dėl to, 
kad jų mylimasis apgavo. Kitur nusižudė

1 

žmogus iš bado. Čia rasta raštelis, kad jie
du miršta dėl to, kad vienas kitų labai mylė
jo, bet aplinkybės nedaleido jiems apsivesti. 
Ten vėl, kalėjime, nusižudė politiškas prasi
kaltėlis, nes tik mirty j jis matė protestą 
prieš baisius kankinimus. O ten jauna mer
gaitė gėdijosi likti motina...

Bet užteks. Mano siekiu nėra suerzin
ti jūsų nervus atpasakojimu liūdnų fak
tui, kur dėl įvairių draugijinių, psichologiš
kų arba patalogiškų priežasčių atskiros 
ypatos, praradusios pamatų po kojų, rado 
mirty j vienatinį, joms žinomų pasiliuosavi- 
mų nuo gyvenimo slogučio, kurį išlaikyti 
joms trūko tvirto noro ir spėkos. Paliksim 
nuošaly tų vienatinę konsekventišką gyve
nimo įkyrėjimo formų. Ne mirties proble
ma mus čia suvedė, bet gyvenimo—proble
ma, kaip jieškoti ir kur rasti spėkų dėl svei
ko, gaivinančio gyvenimo džiaugsmo ir 
ginklus prieš dabartinių laikų gyvenimo įky
rimo epidemijų — ne prieš mirtį, bet prieš 
tai, kų nemoka gyventi, nei mirti. Mus čia 
interesuoja gyveninio įkyrėjimas, kaipo mi- 
nms ir laiko apsireiškimas, kaipo istoriška 

./'n elementas, kuris yra dabar- . f --Clip’ '
tinio gyvenimo/neatskirif *”q <Jalis,. kuom, 
daugiau ar mažiau, serga Vlsa Jaunoji gent-| 
karte.

Pesimizmas yra taip senas, kaip tik toli 
siekia mūsų žinojimas apie žmonijos istori
jų. Tik dar niekuomet jis nebuvo tokiu mi
nios apsireiškimu, kaip mūsų modernamjam 
kultūros laikmety. Reikėtų net manyti, kad 
kultūrai besivystant, vystos ir auga mintis 
apie gyvenimo tuštumų, kad kultūra yra pe
simizmo motina.

Daugeliui yra žinoma filosofų Schopen- 
hauero ir Hartmano pesimistiškos pažiū
ros link kultūros. “Gyvuliai laimingesni, 
negu žmones”, sako Hartmanas, “laukinės! 
tautos laimingesnės, negu kultūriškos, 
kvailiai faimingesni, negu protingi”. Todėl 
ir gimsta šauksmas: “Šalin nuo kultūros, at
gal prie gamtos”—skamba netik tarpe filo
sofų ir rašytojų, bet ir tarpe auklėtojų - pe
dagogų ir draugijos tyrinėtojų. Kaip la
bai Ręskinas neapkentė kultūros, tai rodo 
jo atsinešimas link gelžkelių, fabrikų ir vi
sos kapitalistiškos gaminimo tvarkos. Ka
da per Angliju ir visa Europos kontinentų 
buvo pervestas gelžkelis, tai jis dar didelėj, 
senos mados karietoj važiavo į Šveicariją 
pasigėrėti tikra, kultūros nesudarkyta gam
ta. Ir kokiais, skausmo pilnais, šauksmais 
didis rašytojas Tolstojus grasino žmoniją 
nuo modernos kapitalistiškos kultūros ir 
šaukė jų atgal prie gamtos! Ir kokioj dai
lioj harmonijoj su jo šauksmu užgęso jo di
di, meilės pilna, širdis—šalia kelio, bėgant 
jai nuo nepakeliamų kultūros gyvenimo a- 
pystovų! w

Net ir laimingasai optimistas Goethe 
nebuvo liuesas nuo gyvenimo skausmo. Ne 
vien tame laike, kada rašė “Werterį”, jis 
pergyveno skausmų pesimizmo perijodą. 
Tokie peri jodai atsikartojo nuolatos ir tan
kiai tęsėsi labai ilgai. Kalbėdamas apie is
torikus, jis rašė: “Jeigu jie galėtų ištirti ir 
išaiškinti visus šaltinius, ką jie ten atrastų? 
Vienatinę... didžių teisybę, jog visuose lai
kuose ir visuose pasaulio kampuose yra bu
vusi beprotystė. Žmonės yra gyvenę amži
noj baimėj ir rūpesčiuose, jie sau ir kitiems 
yra padarę karčiu tų trupinėlį gyvenimo ir 
nėra mokėję nei gerbti, nei naudoti pasaulio 
grožio ir gyvenimo. Tiktai nedaugeliui yra 
buvęs pilnas ir linksmas gyvenimas. Toks 
jau, mat, yra žmogaus likimas”.

Etnologas Peschel priveda įdomius 
faktus iš gyvenimo, ką kalba prieš kultūros 
vertybę, sulyginant ją su paprastu gamtos 
gyvenimu. Tūla ispanė su savo kūdikiais 

i liko paimta laukinių žmonių nelaisvėn. Tik
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Laiškai iš Lietuvos

dalis, kuom

korės*

an tų

(Toliau bus).

•de ir tt.
Nu-

įampolę, 
i, Nau- 
nus.

. Miglotas ru
dens rytas. Pabundu anuo
toms šaudant’ Naumiesčio 

Laiks rfuo laiko gir-

mūšisAi*..
Jau iš pat ryto gu^„ 
palotuose plentu važiuojan
čio abazo ir armotų ratų 
barškėjimas. Bandėme va
žiuoti į Naumiestį, bet pri
važiavę Padvarį, turėjom 
grįžti atgal, nes visas vieš
kelis buvo užimtas besitrau
kiančiais kareiviais. Plentu 
barškėjimas tęsėsi visų ne
dėlios dieną, naktį ir tik pa- 
nedėlio rytą paliovė.

Visų paneaėlio dieną pro 
mus kelias buvo pilnas veži
mų, bėgančių iš Naumiesčio 
žmonių: su patalais, lovomis 
ir kitais reikalingiausiais 
daiktais. Apie piet važiuo
janti žmonės papasakojo, 
kad jau vokiečių Naumiesti- 
je esą. Apie vakara prasi
dėjo ir vėl toks-pat barškėji
mas plentu. Tai vokiečiai 
besekų paskui kulnis atsi
traukusių rusų. Pas mus

politikų. Anot jo: “kad jau 
visi susitarė mus sumušti, 
tai męs turim ginties, o kad 
mus pergalės, tai nei Rusija, 
nei Francūzija tuomi nesi
naudos, o tik vien Anglija, 
nes kaip ji norėsianti, taip 
padarysianti—ji galingiau
sia”. Klause apie lietuvių 
istoriją, jos dabartinį padė
jimų. Pasigyrė rašus' me
muarus. Esąs iš Hamburgo, 

lnimingų gyveni- 
furta ir 4>

dvti. Namiškiai per visą 
naktį iš duobės-kelnorės nei 
neišlindę. Besirengiant prie 
dabar buvusio turbūt jau pa
skutinio ties Nausmiesčiu 
mūšio, aš vėl išėjau. Per 
Griškabūdį aš nuėjau į Pil
viškius, o iš Pilviškių tavo ri
mu trūkiu drauge su karei
viais vos vargais-negalais 
nėr naktį atvažiavau j Vil
nių. ,

(IŠ “R. Nauj”).

1A A 
dabar, kaip ov. 
laukiąs, kad greičiau nmuiK 
ti. Labai mandagus, visai 
nepanašus į kareivį. Ant ry
tojaus anksti jie išsidangino.

Ilgai jokių žinių iš niekur 
negavom apie mūsiškių pa
dėjimą. Vokiečiai visi gyrė
si, jog rusas čia jau neateis.

Pradėjo girdėtis vis artyn 
ir artyn nuo Nemuno armo
tų šyviai. Paskui vokiečiai 
pradėjo į Naumiestį žmonių 
neįleisti. Vienų nedėldienį 
nuėjau iki Miknaičių ir to- 
liaus vokiečių kareiviai ne
leido. Katauciznos girioje 
aiškiai buvo girdėti šaudy
mas iš ružių. Po kelių dienų, 
bulves bekasant, pamatėm 
atjojant pulkų raiteiių-rusų. 
Jie jojo link Sintautų. Tatai 
jau nuolatai girdėjosi link 

buvo atbėgę iš Naumiesčio Slabadų armotų šūviai. Ma- 
viena žydų šeimyna. j tytis gaisrai, naktimis žai- 

Utarninke tie žydai nuo buojant — granatoms plyš
ki tų bėgančių žydų sužinojo, ta n t.
kad vokiečiai piešia i\au~| Po ilgo šaudymosi mūsų 
- krautuves, kraųjasi kareiviai pasigyrė, jog jau 
prekes ir vežasi į Prūsus, j Naumiestį užėmę. Ant ry- 
Taip išplėšė visų žydų ir tojaus vėl vokiečiai jį_ atsi- 
kriKŠčionių krautuves. An-,čmė atgal. Rusai ir vėl vo- 
tanėlio Mitkausko aptieka iri kiečius išginė. Šį vokiečių 
kitas. Buvo atsitūpę jau išginimų maž-daug galima 
knygyną, bet prispėjus kny-|taip nupiešti: Visa dienų ka- 
gyno savininko motina at-i riumenė su anuotomis ir 
prašė, kad nieko neimtų.Kas daugybe vežimų abazo trau- 
tiesa, ten nebuvo kas imti —|kia per laukus ir dirvas Pru- 
daugiausiai lietuviškos kny-Įsll linkui. Vienas tokių pul- 
gos. Mitkauskas žydas net kų per mūsų laukų pereida- 
ant kelių atsiklaupęs prašė, | rįiasJš žaliuojančių rugių pa- 
kad jo krautuvę neplėštu, (įarė purvyną.
vienok vokiečiai rio nepa
klausė.

Rusai, bėgdami iš Prūsi- I?P8ėje. _
jos, sudegino Meištų tiltą dlsl kulkosvaidžių kaip ar 
per Šešupę ir Širvintos gele-j 
žinį tiltą išsprogdino. Trenk-!Pay;
smas buvo toks baisus, kad 
Liepalotuose langai ir sienos 
sudrebėjo. Manėm, kad ne
toli mūs iš armotos šovė.

Nedėlioję, prieš pasitrau
kimą, mūsiškiai buvo susi- 
stiprinę dar ties Naumies
čiu, bet naktį visas pozicijas 
apleido, turbūt taupe šū
vius, kad ties Seredžium 
tirščiau laukus nukrėsti vo
kiečių lavonais.

Kitiems vokiečiais begąz- 
dinant ir aš buvau beriečiąs 
uodegą bėgti, bet apmąstęs 
visą bėgimo vargą, ypač blo
gam orui esant, nurimau. 
Kaip bus, taip bus, manau 
sau,pasiliksiu ir žiūrėsiu,kas 
darysis; užmušt, jaučiaus, 
kad neužmuš, o kad paims į 
nelaisvę, tai hpnt vokiškai iš
mokins dovanai.

Utarninke • per Ašmoniš- 
kių kaimą prajojo Paberžu- 
pių (Vilšikių) link vokiečių 
žvalgų apie 15 raitelių. Jie 
bebėgančius iš Naumiesčio 
žmones grąžino atgal. Sako 
—nebus kam duonų mums 
kepti.

Sekantį nedėldienį buvau 
Naumiestyje. Buvo beeinąs 
ir mano brolis, bet pabūgęs, 
nuo Miknaičių grįžo atgal. 
Miestas pilnas kareivių. Jie 
pro sudegusį Meištų tiltą, 
per Šešupę keikdami vokiš
kai traukia savo sunkius au- 
.omobilius. Prieš krantą

''liję paskutiniai ratai su- 
ū, o automobilius ant vie-

tovi. Tik prikinkę ke- 
klius, vos spėja išvilkti.

Iš Griškabūdžio, Suv. gub. 
Lietuvoje laukiama 

choleros!
' 5mna J. Martin į Broo- 

U1 y _  T inksmumoAl j u, _ i. v ,
jau nėra nei žymes, ne b uai 
gręsia daug iš visų PusjU 
pavojų, kurių kas minuiti 
laukiame nu krintant ant 
mūsų sprando. Tiek dar 
męs turime vilties, kad Ru
sijai ligišiol dar gerai vyksta 
karė. Bet anuo tarpu ru
sams nevyko. Germanai 
pramušė kairį sparną ir ru
sai atsitraukė netoli Varša- 
vos. Dešinyjį sparnų taip
gi pramušė ir nekuriose vie
tose pasiekė net Nemuną. Po 
Seredžium, betgi, rusai juos 
gerai pavaišino. Per tris sa
vaites vokiečiai tapo atstum
ti net ir per siena. Mūšiai iš
griovė Vilkaviškį, Alvitą, 
Virbalį, Kybartus, Eydtku- 
nus, Naumiestį ir Širvintų. 
Bet mūsų kampelis liko svei
kas. Tik kų pas mus vokie
čiai ir rusai sunaikino paša
rų ir valgius. Lietuva tur
tinga griuvėsiais. Kai-ku- 
rių vietų negalima jau irpa-

pos barškėjimas: pa-pa-pa-
. Migloms išsiskirsčius, 

matytis Bublelių laukuose 
vokiečių granatos trūks
tant. Kaip tik toj vietoj ma
tosi mūsų armotų dūmai su 
liepsna. Jie išsiveržia paei
liui paskui viens kitų. Vie
ną eilę paskutinė armota vos 
spėja užbaigti, pirmutine 
jau pradeda, antra ir tt Ne
ilgai trukus vokiečiai pradė
jo jau neatsiliepti.

Daug Šešupėje žuvo ties 
Bajoraičiais bebredant. Mū
siškiai už mūsų tvarto pasi
statė du kulkosvaidžiu, o už 
Kuro skūnios dvi arnmtas. 
Tėvukas, įėjęs į kambarį, 
perspėjo: nenusigąskite, ųes 
tuojaus pradės iš kulkosvaK 
džiu šaudyti. Visi išėjom 
pažiūrėti. Bet vokiečių ne
sulaukę, juos nusigabeno ki
tur. Matėm tik, kaip pradė
jo sprogti vokiečių leidžia
mos bombos Rudžių ir Aš- 
moniškių laukuose. Męs vi
si pradėjome nešti patalines 
ir kitus daiktus į tam tikrą 
duobę,kurią po vokiečių nak
vojimo išsikasėme. Tik stai
ga sutrioškėjo-supoškėjo,su
švilpė kaž-kas, lyg rodos 
kaip tik ties mūsų namais 
viršuje. Męs visi kriste-su- 
kritome į duobe. Vokiečių 
šoviniai vis arčiau trūksta: 
vienas šiapus Demikio krū
mų, kitas Jonų sodybose — 
nuo mūsų namų už kokio 100 
žingsnių... Toje valandoje 
aš su sesele savo reikalingus 
pundelius paėmę, iš duobės 
išlipova ir nėksti patęauke- 
va ant Griškabūdžio.

Laukiame ant pavasario 
choleros, nes užmušti karei
viai pakasti negiliai, o taipgi 
visur pilna nušautų ir pa
dvėsusių arklių.

Tuo tarpu, mūsų kariume- 
nė po Kybartais ir vėl perė
jo sieną, vietomis net po ke
turias dešimtis viorstu. Vie
nok armotų šūviai čia dar 
vis girdėti. Andai mūsiškiai 
buvo po Naumiesčiu, už H 
mylios nuo mūsų ir granatos 
atlėkdavo pas mus už 5 vior
stu.

Pas bus tokia bėda, kad 
trūksta jiegų ir gabumo vis
ką aprašyti.

Germanai išsivarė daug 
mūsų žmonių...

iš Gižų, Vilkav. pav.
Rašoma VI. Mėškiunui į 

Brooklyn, N. Y. — Kaip atė
jo prūsai, tai, kūnams atlu
pę, drapanas šoblėmis suka
pojo ir sumynė visai. Vie
nam kupare buvo pinigų, tai 
ir tuos išėmė. Dabar męs li
komės visai be drapanų. Tik 
vienos triobos liko — bet 
kas iš to, kad jos tuščios. Jau 
kokių męs baimę kentėm — 
tai apsaugok dieve! Męs per 
tą didžiausią mūšį buvome 
duobėje. Į vienų duobę bu
me sulindę 27 žmones

Prieš pat karės pakilimą 
prabaščius užsakė visiems 
išsikast duobes. Vieni išsi
kasė, bet kiti vis netikėjo, 
kad taip greitai karė bus. 
Tai kaip prispyrė bėda — tai 
pas mus visas kaimas subė
go. Jeigu būtmbomba tropi- 
jus ant mūsų'uuobės, tai bū
tu mus visus su žeme sumai
šius.

Pas mus ant kiemo puolė 
dvi bombos, ale mažiukės. 
Viena šukė buvo atlėkusi net 
į duobę. Kaip bombų šukės 
atsimušdavo į triobas tai 
mums išrodė, jog triobos de
ga. Išlandžių kaime tai tik 
vienos duobės nuo bombų. 
Maskoliai buvo pas Barš- 
čiauską, o vokiečiai pas mus 
— tai ir šaudėsi vieni j kitus. 
Barščiauskai buvo duobėje, 
ant tų duobių uždėjo duris.

lau, kad norėčiau vy 
šyt, tai reiktų visą 
šyt. Pas mus gird1 
dienų, kaip apie Y 
iš armotų šaudo. ‘ v

Pas mus Garlia> /s^baznZ" 
šios bokštus nua£~ 
Padarė daug iška(losv1 . . 
griauti bokštai ZjlPy.S U0 n 
Raudondvario baž^cuh

Liubavas, Kai/* pay*. .
Rašoma Mitru °V1C1UU 1 

Cambridge, Mass, 
mus taip ūžia arnica 
kad net langai skamba naktį 
ir diena. Veik negalima už
migt. Dar naktį šiek aiek 
ramiau. Męs tūlų laikų bu
vome po prūsu. Prūsai jau 
buvo net už Seinų. Jie daug 
"visko sunaikino. O dabar 
tai mūsų kariumenė viską 
ima. Betgi, mūsiškiai užmo
ka. Tuo tarpu, prūsus išvi
jo, tai nežinia, kaip bus to
linus. Matome, kad pas mus 
bus badas. Daug namų iš
degino, viską, suvalgė. Žmo
nės jau dabar neturi ką val
gyt. Baltos duonos svaras 
pas mus kaštuoja 10 kap. 
Druskos svaras — 10 kap. 
Gazo svaras — 20 kap. La
šinių svaras — 50 kap.

Svėdasai, Ukmerg. pav.
Rašoma J. Matuliauskui į 

Oregon City, Ore.. — Pas 
mus girdisi kanuolių šaudy
mas. Žmonės kasasi duobes. 
Laimnigi tie, kurie yra Ame
rikoj. Pas mus buvo jau trįs 
mobilizacijos. Visus geres
nius arklius paėmė, Po 100 
rublių užmokėjo. Iš mūsų 
sodžiaus karėn paėmė: J. 
^aučiulį, J. Braziūnų, J. Ka
minską, J. Gečiunų, J. Žila, 
J. Baliūną, K. Zubauckų, A. 
Mikėnų ir J. Rubiną.

Raudonbiliečius išrinko 
iki 38 metų. Žmonės šneka, 
kad šauks ir mėlynbiliečius 
iki 42 metų.

Bulota darbuojasi.
Buvusis 2-sios ir 3-sios du

rnos atstovas A. Bulota už
kviestas Suvalkų gubernato
riaus į Suvalkų gubernijos 
komitetų nuo karės nukentė- 
jusiems šelpti. Be įo jis yra 
įgaliotas patirti vietose gy
ventojų nuostolius ijr dabar
tinį po karės mušiu ijų stovį. 
Tuo reikalu galėsiu [jam tar
pininkauti ir padėti apskri
čių komitetai.

Tuo tarpu.A. Bulota ren
giasi aplankyti šias, vietas: 
Augustavu, Mari, 
Suvalkus, Kai vari j; 
miestį ir gal dar Sei

Kartu su A. Bulota į Su
valkų gub. važiuoja Kipe- 
n’as “Rus. Viedom.” 
pondentas ir kitų riisų laik
raščių bendradarbis.)

Kipen’as norįs pamatyti 
nukentėjusias nuo; kares 
mūsų krašto vi,eta& ir apie 
tai rusų laikraščiam faktų- 
vaizdų suteikti



IWRIMMBMM

Petras Kropotkin.

ATSILIEPIMAS ] JAUNĄJĄ 
KARTĄ.

Aš pasakysiu, kad jums pasilieka dar
bas; tas darbas, kuris atsakys jūsų sąžinei.

Koks darbas? Aš jums tuojaus paaiš
kinsiu.

n.
Arba visąamžįelgtis priešingai savo 

sąžinei ir pasakyti: “Lai žmonija išnyksta, 
bile tik man gerai, bile tik aš galiu naudotis 
tomis gerybėmis, kurių žmonės, per savo

(Tąsa).
pašaukimo, bet tam, kuris labai gerai jau
čiasi tarp tų linksmų “išdykėlių”, kurk. nuo
latos aplinkui jį bėgioja ir kuriems jis nori kvailumą, nepareikalauja nuo manęs!” Ar- 
įskiepyti tą žmoniškumą, apie kurį srajoja ba pereiti prie socijalistų ir sykiu su jais 
jaui/as būdamas? ! darbuotis, kad nuvertus dabartinę netiku-

Tankiai aš jus matau nuliūdusius jr ži- Į šią tvarką ir įvedus naują tvarką, prie ku
rios žmonija galėtų gerai gyventi. Tai toks 
mūsų paskutinis išvedimas. Toks liogiškas 
išvedimas, prie kurio turi prieiti kiekvienas 
protaujantis žmogus, jeigu tik jis teisingai 
apsvarstys viską, kas dabar dedasi.

Tuomet priešais jus atsistos klausimas:

nau nuliūdimo priežastis, Šiandien jūsų 
mylimasis mokinys, su dideliu dvasios paki
limu, pasakojo legendą apie Villių Tell. 
Akįs jo žvilgėjo; rodėsi, kad jis prisirengęs 
buvo nužudyti visus tironus, kaip jis karštai 
ir jausmingai pasakė šias Šillerio eiles:

“Prieš vergą, kuris pančius traukia, 
Prieš liuosąjį — nedrebėk!”
Bet kada mokinys sugrįžo į namus, tai 

jis nuo tėvų ir kitų giminių gavo “pipirų” 
už kunigo nepagerbimą. Tėvai per ištisą 
dieną būbnyjo, kad prieš vyriausybę reikia 
nusilenkti, kad valdžia yra nuo dievo leista 
ir prieš ją negalima murmėti. Tokiu būdu 
Šilleris buvo atmestas į šalį ir vieton jo pra
dėta mokintis, kaip ant šio pasauliu galima 
geriau pragyventi.

Dar vakar jums pasakojo, kad jūsų bu
vusieji mokiniai eina blogais keliais: vienas 
svajoja, kaip grečiau įgijus epolietus, kitas, 
sykiu su gaspadorium, išnaudoja darbinin
kus. O juk jūs tikėjote, kad iš tų mokinių 
bus geri žmonės, kurie visuomenei atneš 
naudą. Kokis baisus priešingumas tarp gy
venimo ir svajonių!

Aš matau, kad už poros metų atmesite 
į šalį visus savo mylimuosius rašėjus ir pa
sakysite:

“Suprantama, Tellius teisingas žmogus, 
bet jis, be abejonės, nenormališkas. Poezi
ja tinka tik tuomet, kuomet sėdi šalę šilto 
pečiaus, visą dieną mokykloj išguldinėjęs 
sudėtinius nuošimčius; bet pats gyvenimas 
veik nieko bendro neturi su poetų eilėmis, 
kurie dainuoja, iškilę virš debesų, ypatin
gai tuom laiku, kada lauki inspektoriaus at
silankymo”...

virs į kitą pusę. Jūs iš visų pajiegų stengsi- 
-----tėsr-kftd kiekvienas įgytų žmonišką apsišvie

timą ir persitikrinę, kad tas jokiu būdu ne
galima atsiekti prie dabartinio surėdymo, 
pradėsite griauti pamatus, ant kurių pasta
tyta visas dabartinis surėdymas. Tada jus 
paliuosuos nuo tarnystes ir jūs ateisite ir 
įstosite į mūsų eiles, kad parodyti savo se
nesniems, bet mažiau suprantantiems drau
gams, kuom turi būti žmonija. Jūs tuomet 
padėsite sccijalistarns, kurie darbuojasi, 
kad sugriovus dabartinį netikusį surėdymą; 
jūs sykiu su mumis stengsitės eiti prie lais
ves, lygybės, brolybės!

Atsakymas tuojaus randasi.
Apleiskite tas eiles, kuriose jūs gimėte 

ir kurios į darbininkus žiūri, kaip į gyvulius, 
ir eikite į tą darbininkų minią su noru, kad 
jiems pagelbėti. Tuomet jūs ten rasite 
darbo.

Jūs pamatysite, kad visur, kaip Franci- 
joj, taip Vokietijoj, kaip Italijoj, taip Suvie
nytose Valstijose, kur tik randasi pavergė
jai ir pavergtieji, vidury darbininkų virte 
verda didžiausias darbas dėl panaikinimo 
vergijos, kurią uždėjo kapitalistiškas surė
dymas ir dėl įvedimo naujos tvarkos ant tei
sybės ir lygybės pamatų. Dabar žmonės jau 
neužsiganėdina meliodijomis vergiškų dai
nų, bet stačiai veržiasi į kovą. Žmomūrmin- 
tįs bepaliovus dirba, kaip išliuosavus iš ver
gijos pančių tris ketvirtdalius žmonių, kurie 
dabar keikia savo likimą. 'Žmonės dabar 
imasi už opiausių socijologijos klausimų ir 
stengiasi juos išrišti savo sveiku protu, savo 
patyrimais ir savo sunkia praktika.

Dabar žmones stengiasi turėti ryšius 
su kitų šalių pavergtaisiais, jie organizuoja 
darbininkus ir tos organizacijos užlaikomos 
pačių darbininkų. Žmonės veda agitaciją 
prieš kares, jie užlaiko savo spaudą, nors 
tas jiems neapsakomai brangiai apsi^nr'’ 
Ant galo, kuomet ateis valant, ne 
patįs žmones suk. savo krauja pralieda- 

.jni.j’tims tas tiesas ^urjas dabar kapitalis-

Kiek tame energijos! Kokia tai nepers
tojanti kova! Kokis tai milžiniškas darbas, 
darbas nuolatos pertraukiamas, nes reika
linga dapildyti eiles naujais kovotojais, ku
riuos išskina kulkos, kurie neišlaiko ant ko
vos lauko ir pabėga.

O jūs, jaunasis artiste, skulptoriau, 
piešėjau, poete, muzikante, nejaugi jūs ne
matote, kad pas jus nėra tos šventos ugnies, 
kokia buvo pas pirmuosius to amato vyrus; 
nejaugi jūs nematot, kad visa dailė pavirto 
į pasipiktinimo įrankius?

Kitaip negalėjo ir būti. Gamtiškas gė
rėsis, kuris buvo pas senovės dailininkus, 
dabartinėj dailėj visai išnyko. Revoliuciji- 
nės idėjos dar neatsispindi, ir, tokiu būdu, 
dailėj nėra jokios idėjos. Visi dailininkai 
užsiima piešimu rasos ant medžio lapų, iš
dirbiniu karvėm raumenų, smulkiu aprašy
mu, prozoj ar eilėse, smarvės išmatų ir per
tekliaus turtingų ir dailių moterėlių.

Bet jūs tuojaus paklausite, ką tuomet 
turite daryti? Jeigu šventoji ugnis, kuri 
turėtų jūsų krūtinėj degti, pavirto į užgęsu- 
sias anglis, tuomet varykite tą patį darbą ii 
priverskite visą dailę prie išnykimo, nes jau 
daugelis iš jūsų taip mano daryti.

Bet jeigu jūsų girdįs plaka, kaip ir kitų 
žmonių, jeigu jūs, kaip tikras poetas, galite 
suprasti širdies plakime žmonių gyvenimą, 
kurie miršta iš bado, tų žmonių, kurių kū
nais užverstos kasyklos, kurie sužeisti, iš
tremti į Sibirą ir tt., tai ar galite jūs pasilik
ti prie savo pirmojo darbo?! Jūs tuomet 
pereisite į pavergtųjų pusę, nes suprasite, 
kad augščiausias siekinys — tSi tas gyveni
mas, kur kovojama už teisybę, apšvietą ir 
gerovę! z

Jų laikraščius redaguoja tie žmonės, 
kurie turėjo išrauti iš visuomenes daleles 
žinijos, nedamiegodami ir nedavalgydarni; 
visa agitacija yra palaikoma tų vargdienių, 
kurie atiduoda savo paskutinius skatikus; 
ir tas viskas daroma po nuolatine baime, 
nes gali jis su visa savo šeim/na atsidurti 
bado glėby, jeigu tik jo ponas - darbdavis 
sužinos, jog jo darbininkas - vergas yra so-

Bet jūs tuojaus man atsakysite: “Jei
gu vienas mokslas — yra perteklius, medici
na — apgavystė, jeigu įstatymai — neteisy
bė, techniški pagerinimai ir išradimai-— 
žmonių išnaudojimas, jeigu mokytojo moks
las — melas, jeigu.dailė eina prie mirties be 
revoliucijoniškos idėjos, tai kasgi tuomet 
pasilieka daryti?’*

Moterims Naujienos
neišrištas. Viską turės ap
svarstyt ir nutari Depart- 
mentas Žmonių Apšvietimo.

GERA PROGA DEL VISŲ, 
TIK NESNAUSKITE, 
NES TAS YRA TIK 

IKI NAUJŲ 
METŲ.

Yra jau senas įprotis pirkti Kalė
doms ir Naujiems Metams dovanas 
dėl draugų. Bet ką męs perkam T 
Tankiausiai kokius blizgučius. Blia- 
gutis blizgučiu ir lieka. Mano patari
mas. Jeigu norime duoti ką ant at
minties, tai užrašykite kokj laikrašti 
arba nupirkite ki ygą. Tokia atmin
tis a- t visados. Kas prisius man 12.00, 
tas gaus metama "Laisvę” ir mėnesini 
laikraStj pagal jūsų norą. Taipgi mo
kate už vieną, o gaunate du. Todėl 
pasiskubinkite, o reikalavimas bus iš
pildytas.

K. P. DEVEIKIS
1500 So. 48th Ct.. Cicero, IIL

Moterįs policistės.
Suvienytose Valstijose 

jau gana daug yra moterų 
policisčių. Los Angeles— 5; 
Baltimore—5; Seattle—5; 
Fargo, N. D.,—1; Omaha — 
1; San Francisco—3; Chica
go — 20; Rochester — 1; Sy
racuse — 1; Pittsburgh — 
4; St. Paul—3; Minneapolis 
—2; Denver—1.

N51 išsireiškė, kad iki šiol 
moterų specialiai reikalai 
buvo apleisti. Matysime, 
kaip ateity bus svarstomi 
moterų reikalai? J. V. A.

Nuo red.—Labai linksma, 
kad moterįs pradeda reika
lauti rimtesnių raštu, kad 
jos pradeda reikalauti talpi
nimo jų visų įnešimų, kurie 
tik paliečia visuomeniškus 
•alykus. Vienok, nekuriose 

. ietose J. V.-A. keistai išsi- 
eiškia, reikalaudama nuo 
edakcijų peržvalgų ir 1.1. Iš 

to reikalavimo išeina, kad 
edakcijos už moteris turėtų ' 

kovoti. Mums rodosi, kad 
•edakcijos, ypatingai “Lais
tės” redakcija visuomet pa
mini svarbesnius nuotikius 
• š moterų judėjimo. Reiš
kia, redakcijos savo užduo
tis atlieka. Jeigu kartais 
telpa tuščios ir mažos ver
tės kritikos, tai čia jau ne 
redakcijų kaltė, bet pačių 
moterų, kad jos dar nėr*1 
silavinusios. 7>ab 
A• skūn užiasi, kad nenorėta 
talpinti “Birutės” įnešimas, 

jis yra svarbus, o kitos 
moterįs skundžiasi, kad ne
talpiname jų kritikų, ku
rios dėl jų irgi esą svarbios, 
nors tos visos kritikos J. V. 
A. išrodo tuščiom.

Redakcijos negali už mo
teris kovoti, jeigu jos pačios 
miegos; redakcijos gali tik 
oaraginti, nurodyti kovos 
būdus ir 1.1. Redakcijos ne
gali apžvalgų rašyti, jeigu 
moterįs nieko neveikia, nes 
apžvalgos rašomos apie vei
kimą, o ne apie miegojimą.

Lai moterįs darbuojasi, o 
redakcijos joms visuomet 
padės, visuomet nurodys ko
vos būdus. Bet jeigu jos pa
čios nieko neveiks ir.sakys: 
‘Pažiūrėsime, kaip rcdakci- 
j.is kovos už mūsų reikalus”, 
t 'i, suprantama, nieko gero 
rebus.

Ati
Atsimer 

šių. metų ‘ 
rius skur 
raštų užpildymui moterų 
skyriaus ijr norėjo tą skyrių 
visai panaikinti. Bet ar ga
lima tam tikėti, kad nebūtų 
raštų ir kžįd moterįs neturė- : 
tų jokių reikalų?

Bet štaiį “Kovos” N43,ant 
septinto puslapio, randam 
L. S. S. 17 kuopos užklausi
mą, kur dingo motoru, drau
gystės “Birutės” atsišauki 
mas, .kurį ji pasiuntė “Ko
vos” redakcijai? Dabartinių; 
“Kovos” redaktorius atsako 
kad jokio atsišaukimo nega
vęs, o senojo redaktoriaus 
paliktame archive neradęs.

Mat,_ nioterų draugystė 
“Birutė” parašė atsišauki
mą į Amerikos lietuves mo
teris, kad įkurti fondą leidi
mui moterį laikraščio. Ne
sulaukdamos ' jokio atsaky
mo, pasiuntė registruotą 
laišką ir įd jjo krasos ženkle
lį, bet ir tuomet jokio atsa
kymo negavo. Tuomet buvo 
priverstos ^kreiptis -gįKUn. 
du į L. S. S., kuopą.

1 asiiodo, f.ag atsį§au. 
kimas tapo > gUrp^ patalpin
tas. Tiesą norg moterų 
draugyste birutė” nepri- 
gulminga, ^et visgi tokie at
sišaukimai patalpin
ti, nes jie Pniečia visuome- nes reikalus. () antfa> dau. 
guma tos <KaUgystes nariu 
priklauso pi ie ^jungos. Bet 
tankiai Panašus atsitiki- 
mai buna n; gu ^ašalinh, 
patų rastais ‘

~ diar kjla klausi- 
; moterų skyriai 

. juose nerašoma 
apie nioterų reikalus? Ar tik 
dėlto, kad juose tilptų tuš
čios, arba visai mažos vertės 
kritikos, kurios’ paliečia“ma- 
ne”, o ne visuomeniškus da
lykus? Man rodos, kad męs, 
moterįs, kurios prisidedam 
su savo centais prie palaiky
mo laikraštijos, tai pilną tie
są turime reikalauti, kad ly
giai mūsų reikalai būtų tal
kinami, kaip ir vyrų, nes męs 
ygią mokestį mokam. Bet 
jas mus to nėra. Teisingai 
K. S. Lietuvaitė “Laisvės” 
N76 pastebi, kad svarbesni 
dalykai, kurie moteris palie
čia, yra praleidžiami per 
pirštus, o tie, kurie jokios 
vertes neturi, yra išpučiami 
ir jais užimami moterų sky
riai.

Aš patarčia visiems kriti
kams, kurie dabar kritikuo- 
jasi vien tik už tai, kad vie
nas pasakė kokį ten žodį, o 
paskui kitas jį perkreipė, ra
šo po kelias špaltas ir net per 
kelis numerius eina ta tuščia 
kritika, vieton to kritikuoti 
patrijas, dr-jas, skirtingumą 
pažiūrų ir tam panašiai.Kri
tikavimas senmergių, sen
bernių, madų, sportų arba 
sporčių ir tam panašiai, tu
rėtų būti perkeltas į juokų 
skyrius arba į juokų laikraš
čius, o ne į moterų skyrius, 
kas dabar tankiai yra daro
ma.

Merginos bei moterįs, ku
rios skaitom tuos laikraš
čius, kuriuose yra įvesti mo
terų skyriai, reikalaukime 
nuo redakcijų, kad būtų ra
šoma moterų reikalų apžval
gos. Dabaįr redaktoriai ne
žiūri, kokios vertės rankraš
tis (argi?-4-Red.), bet kem
ša, kad tik (užpildžius špaltas 
ir atliktas

Aš labai 
moterų drj 
mą, kad ji 
nepaliko užmirštu, bet pa
reikalavo, kad jis būtų 
šai iškeltas!.

Mūsų
šaukti, kad moterų reikalais 
jie rūpinasi ir moterįs, 
kovodamos, su jais išvien, 
laimės lygiąs teises politikoj.

Ne, draugai, šauksmas,tai 
dar nėra darbo atlikimas! 
Męs norime matyti sale ben
dro darbo i r specialius mote
rų reikalavimus. “Laisvė”

iiminimai.
iu, kaip pradžioje 
‘Kovos” redakto- 
įdėsi, kad neturi

Moteris išradėja.
Neseniai New Yorke mirė 

Miss Margaret Knight, kuri 
buvo nepaprasta išradėja. Ji ‘ 
užpatentavo 87 išradimus. 
Josios portretas kabo ant 
sienos ofise patentų išdavi- § 
mo Washingtone. g

Moterįs tikisi laimėti po 
karei.

Amsterdam, Olandija.
Daktarė Aletta Jacobs, pi r- 
mininkė Olandijos motn^1 ’ ~ 
susivienyjimo. 
ši karė -

i Akušerkaf
Pabalk"M kur »q Woman* Medical M 

College. Baltimore, Md. į
Pasekmingai atlieka aavo darbą prie 

Kliudymo. ta!pKi *ii(eikia vIh>Hm rodau ir 5E 
pagelbą invairww nv.tent lix»x>*. į,

ii F. Stropiene,^^.*"’.’. | 
i * SO. BOSTON, MASS.

•»*> E*'3 **°

„a U ! 
xeiKalui Aust

ųjų] ir Vokietijoj.
. Jinai pasakė: “Austrija y- 
ra pati atžagareiviškiausia 
šalis moterų teisių pripaži
nime. Net tiesose ant vaikų 
motina nėra lygi tėvui. Kaip 
tik karė prasidėjo, moterįs 
pareikalavo sulyginti teises 
bent jau tame dalyke. Val
džia sutiko ir sulygino.

Antras dalykas—tai val
džios rūpinimasis nelegališ- 
kais kūdikiais taip-pat pri
pažintas.

f KUMPA l-AIKĄ

UŽ numažinta fabriko kaina parduosim drukso- 
jamas mašinukes, la'irode'ius, laikrodžiui ir 
kdokiut daiktus. Užlaikome VICTOR Ir kitokius 
yramofonus ir rekordus visose kalbose. Reiki- 

i laujeme agentu, «uric i.oiotu paroavineti iaik- 
rodMt-s. Nrl.-s spi'ka: ir '. L uIJkZ' 

; nuo S20 ii-: $50 j sakaitę Noradand oasiiinoti, 
prisięskltc ui 2 centus markę.

; Atneši <4.rr

, J. UCOV 4 K. i. KRAl'CflELt'N, 
’< ir 2 GRAND ST.. BROOKLYN, N. Y.

m n e

Moteris banko prezidente.
Mrs. Inosuke Senno, japo- 

nietė,yra pirmutine moteris, 
kuriai teko būti banko prezi
dentu.

Tasai bankas randasi mie
ste Senno.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda piln^ 

užtikrinimą iimek mo angliuko* kalbos. Labai 
trumpame laike

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

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

VYRIŠKU APRĖDALŲ 
KRAUTUVĖ.

Štai ką jūs pirmiausia rasite tarp žmo
nių.

Ir tiek jau sykių darbininkai pavargę 
nuo sunkios kovos uždavė sau klausimą:

“Ir kur ta jaunuomene, kuri už mūsų 
pinigus įgijo mokslą, kurią i’ėdėm ir niaiti- 
nom, pakol jinai mokinosi? Ta jaunuome
nė, dėlei kurios męs, susirietę, tuščiais pil
vais, statėm namus, akademijas, muzėjus ir 
spausdinom knygas, kurių patįs negalėjom 
skaityti? O kur gi profesoriai, skleidėjai 
žmoniškumo mokslo, kurių akyse tankiai 
žmonija neverta drugelio? Tie žmones, ku
rie nuolatos šaukia apie laisvę, bet niekados 
nebando užstoti mūsų laisvę? Tie visi rašė- 
jai, poetai, ta visa veidmainių gauja, kurie 
verkdami kaiba apie žmonijos vargus, bet 
niekados nepagelbsti tai vargingai žmo
nijai?”

Tiesa, kartais jaunikaitis svajoja 
apie būbno mušimą ir barikadas, bet kuomet 
jis pamato, kad kelias prie barikadų sunkus, 
o liaurų vainike, kurį jis stengiasi įgyti, 
daug erškėčių, tai tuojaus atsisako nuo ko
vos už žmonijos paliuosavimą . Tankiausia 
taip daro saumeiliai, kurie nori savo gudry
be įgyti tarp žmonijos vardą; jie visuomet 
nori būti vadovais ir jeigu tik pasitaiko, kad 
kovojantieji sukįla ne pagal jų paduotą sig
nalą, tuomet jie pagatavi armotas atsukti 
prieš juos.

Tik prisižiūrėkite į tai, kaip dabar yra 
didžiuma žmonijos pavergta, paniekinta, 
kaip prie tos didžiumos atsineša augštesnč 
klesa, tuomet gerai pamatysite, ką paverg
taiai žmonijai duoda buržuaziška jaunuo
menė, kad pagelbėjus kovoj dėl išsiliuosavi- 
mo iš po kapitalistiško jungo.

(Toliau bus).

Newark, N. J.
Moterų draugystė turėjo 

nepaprastai triukšmingą su
sirinkimą. Mat, prisiėjo 
spręsti prisidėti prie pirmei
vių ar bažnytinių su auko
mis nukentčjusiems nuo ka
tes lietuviams.

Reikia stebėtis iš nekuriu 
musu seserų. Nekurios ša
lininkės Chicagos seimo, au
kas rinkdamos, sakė, kad 
skirtumo nėra,nes aukos vis- 
vien eisiančios tam pačiam 
tikslui. Dar kaip kur ir va
dino save New Yorko Seimo 
išsiųstomis rinkėjomis, bet 
susirinkime giedojo visai ką 
kitą.

Ištikrųjų, moterėlės, pasa
kykite, kas jūsų draugiją 
daugiau rėmė jos rengia
muose vakaruose — pirmei
viai ar atžagareiviai? Ar 
matėte nors vieną pirmeivį 
lipant per tvorą jūsų pa
rengtuose išvažiavimuose, 
kad tik nereiktų mokėt už ti-1 
kietą? O atžagareiviai taip 
dare.

Aukų rinkėjai aiškinosi, 
kad tūlų biznierių vaikai, y- 
pač jaunos mergaitės, šali
ninkės Chicagos seimo, no
rėjo akis išlupti, kad drįsta 
pas juos aukų rinkti.

Narva.

Kiek surinko aukų L. Van-i 
derveldienė.

Mrs. Lala Vanderveldienė 
žmona Belgijos ministerio ii 
žinomo socijalisto, jau apke
liavo veik visą Ameriką 
rinkdama aukų nukentėju
sioms nuo kares belgams.

Ji jau surinko arti trečda
lio milijono dolerių.

Turčių nutvėrė.
Albany, N. Y.—Clifford 

Drapper pasodintas kalėji 
man keturiems metams 
prigūndymą dviejų merginų 
vesti nemorališką gyvenimą.!

ŽINIOS

^^/-ChrTštmas £ 
nTianqle Collard* . j i i. i j l w ji-Tjr~cmr.*_6 for 76 <7^

MORRA ,

131 Grand Street

MOKINKITES SAVO NAMUOSE
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. Iškasčiai stebėtinai maži.

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

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

kliukis.
pagiriu Montellos 
lugystės pasielgi- 
savo sumanymo

vie-

jocijalistai myli

Bjauri kova New Yorko val
stijoje.

Moterims mokytojoms šio
je valstijoje valia ištekėti už 
vyrų, bet, apsaugok dieve, 
nevalia vaikų gimdyt. Mo
kyklų vyriausybė tuojaus 
prašalina mokytojas, tapu
sias motinomis.

Argi tai nebjaurus pasity
čiojimas? Rodosi, kas ge
riau ir gali auklėti vaikus, 
jeigu ne motinos, kurios kas
dieninėj praktikoj nuolat 
turi reikalų su vaikais. ;

Moterįs-mokytojos stojo 
kovon su panagiais prieta
rais. Galutinai dalykas dar

Svdkttoj

ir ir25c

. .$1.00
. . .75 
ir 1.00 

1.00
.60 
.50 
.60

.25 

.10 
3.00

.25 

.25 

.50 

.25 
60c. ir 1.00

brancaaus.s ŽMO„„S

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Nuo galvos skaudf jimo.iac. ir 
Nuo kojy nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo 
Nuo pergalimo.... 
Plaukų stiprintojas 
1 inimentas arba Expelleris 

plaukų rilirno..
.leuniatiznio......... 50c.
htiškų ligų..........50c.

.25 

.25 

.10 

.25 

.60 

.25 

.60 
ir 1.00 
ir 1.00 
.. .60 
.. .25 
.. .25 
.. .25 
ir .25 
.. .25 
.. .10

Kraujo Valytojas..............
Gyvasties Balsainas............
Nervų Stiprintojas.. . .50c.
Vaistas del Vidurių.. .50c,
Kraujo Stiprintojas....'...
Nuo kosulio.............. a.25c
Nuo gerklės skaudėjitVo 25c.
Skilvitičs nroAkos...... .10c. ir 1.00
Pipulkos del kepenų....
Blakių naikintojas.........
Del išvarymo soliterio.
Anatatinas plovimui...
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo la&ai..............

Specijališka Tikrai Lietuyiška Trejanka Atba Trejos Dcvynieros 25c.
Taippat is Lietuvos pargabentos visokios lietuviSkos gydančios žolės, Šaknis ir t. t.,-kokio* 

tik yra žinomos ir žmonių vatlojamos.
fSy-Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais

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

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami i Lietuviikq Af>tieką,

VINCAS J. DAUNORA, ApiiA.Hu.,
M#'Bedford Avenue North ,uh> Brooklyn, N. T

N u o pi 
Nuo K' 
T uo 1.—, 
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių..........
Autiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Faktorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Kaipų naikintojas.

10c

I

ApiiA.Hu
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NEWARKO MARGU ras mire
MYNAI

as katazmo remia

su maiše

n ai

Meištu Tarno,sėli nėra žinios,

K. Vilaniškis
m o

visai rius, bet ir jie turi pirmiau gus
savo

TEATRAS IR ŠOKIAI

Subaloj, 26 Gruodžio-Dec., 1914
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vo surengę vakarą, 
išdalino ir viską

mergaičių 
riškos lyties—380

16, moterų 
P-lės švenčiau-

suota ir nubalsuota sckan

nei vieno

pasakyta, kadL.S.S. 
kuopa

svies savo

mas Chicaginio seimo sali 
ninku su progresyviškais e 
lementais. To seimo šalinin

Šiame miestely lietjuvių vi 
Todėl nore čiau su

čiai—8. Daugelis visai nuo

bo buvo smarkus susi remi

čiai: Kad socijalistai geriau 
remia tautą—^37 balsai, kad 
katalikai—13 ir kad tautie-

Rpt tnk« Suaugusių vyrų yra 370;vai- 
15et 10 s 14 metų amžiaus—98.

Detroito ilgaskvernių susi- 
vienyjimas užmanė surink
ti žinias, ar visi Detroito gy
ventojai lanko bažnyčias ir 
prisilaiko kokio nors tikėji-

daiktų, kurių vertė siekia 
$35.00. Už tai jam ačiū.

Rengia vaikų draugijos “Bijūnėlio” nariai. Atsibus

Šv. Petro ir Povylo drau
gystė buvo sumanius įkurti 
viešą knygyną. ___ „ 
darbas vienai draugystei ,v}so vyrlškos lyties_468 

įsi inKo tam c?,,—,-ouq

pirmąjį darbą.
Draugystė surengė iškilme^ 
paminėjimui įžengimo į tau
tišką namą, tai kunigas su 
špitolninkais surengė fėrus 
su prakalbomis. Mat, varo 
konkurenciją su Lab. Drau
gyste.

Reikia pažymėti, kad Bos
tono tūli tautininkai irgi pri
sidėjo prie mūsų špitolninkų 
ir sykiu kenkė Lab. Draugy
stei. “Ateitis” nuolatos tal-

sunų, 
metu

Vienas šventably 
likas taip išauklėjo katali 
kiškoj dvasioj sa 
kad tas, sulaukęs 
amžiaus, nuo tėvo

tas žmogelis nusidavė būk 
nieko nežinąs ir manė taip 
lengvai apsidirbti, kaip kad 
Patersone. Bet greitai pa
matė, kad nepavyko norwoo- 
diečius taip lengvai įpainioti 
į savo žabangus. Tuojaus 
“atidarė pragaro duris” dėl

So. Boston, Mass.
13 d. gruodžio ptsibnvo 

Mass, valstijos draugijų

sižinoti su apielinkįn? ų mies
telių lietuviais, ar negalima 
būtų pradėti šį bei tą veikti 
ant visuomeniškos . dirvos.

v ■

“Rankpelnio” 
ninku Vilties’ 
džio”—1, Vidūno “Jaunimo” 
—1. Viso pareina 286 egz.

Piliečių yra 35, su pirmom 
pilietiškom popierom — 53.

Lietuviškų draugysčių yra

Tai taip mūsų miesto lie 
tuviai stovi.

D. L. K. Gedimino draugy
stė išrinko komisiją ir pave* 
dė surinkti statistiką. Štai 
ištraukos iš tos statistikos.

latini vilnų kirpimą. Iš«^

kai baisiai gynė organizaci
ją nuo progresyviškų drau
gijų, bet nepavyko atginti— 
net pats pirmininkas rezig 
navo iš komiteto. (Boba is 
ratų-ratam lenviau!).

6 d. gruodžio šv. Petro ir 
Povylo draugyste 
susirinkime išrinko komisi
ją, kuri susineštų su kitoms 
draugystėms ir parengtų ba
lių L. š. F. naudai. Taipgi 
šv. Petro ir Povylo draugys
tė ir S. L. A. 29 kuopa paau
kavo $25.00 L. Š. F. Labai 
būtų geistina, kad ir kitos 
draugystės panašiai pasielg-

Gruodžio 12 d. p. Račiūnas 
rodė čia krutančius paveiks
lus. Publikos buvo daug. 
Tarp kitko, parodyta ir Mi
kės paveikslas. Mūsų kata
likai lyg kad pusę dangaus 
būtų pamatę. Ko salė ne
plyšo nuo plojimo. Man mi- 
slijosi: “niekšai verti caro”.

Kada pirkom bažnyčią, tai 
užmokė jom 6000 dolerių, o 
kada bažnyčia metus pasto
vėjo, tai padarė parapijai 
9,000 dolerių skolos! Ar tai 
nepelningas biznis? Už tai 
reikia ištarti širdingą ačiū 
mūsų piemenėliui su gaspa- 
dinėle,nes jiedu visą biznį va
ro. Beždžionės Sūnus.

tuuiopt mur . .................... .. . . . .
-ofuas* ‘tųs^ĮaABd hiindo^soaaaąs hąAąuuiau .xn^atu
inipei ureig PU saupjnqep hjju«}S3«n OS ouiuną

Jeigu artimesniuose mieste
liuose randasi pažangesnių 
lietuvių, tai meldžiu ypatiš- 
kai arba per laiškus susiži
noti sekančiu adresu: K. Ar- 
mon, 60 Main St., Franklin, 
Mass. K. M. Armon.

Mat, čia kunigas Krasnic- 
kas sutvėrė parapiją ir iš
rinko pats komitetą. Iš tos 
priežasties ir diskusuota tas 
klausimas.

Pirmas klausimas tapo iš-

s prisi
rašė keli nauji narijai. Pu
blika prakalbomis ; pasiliko 
užganėdinta.

Berželis.

pindavo visokius špitolninkų 
pliauškalus, kad užkenkus 
tautiškam namui... O gal

“Laisvės” N. 96 tūpusio j 
korespondencijoj iš, Wana
mie,Pa
VII rajonas su L. S 
parengė teatrą, turėjo būti 
“Su S. L. A. 230 kuopa”.

H. Eržvilkietė.

Tą pačią dieną atsibuvo 
draugijų dalegatų konferen
cija. Iš visko pasirodė, kad 
dr-jų komitetai dirba išsi
juosę. Komitetai aukų rin
kimui dėl f erų turi jau viso
kių daiktų vertės ant 150 
dol., o dar tik viena, savaitė,

etos se 
adresu

“Darbi 
Veidro

MŪSŲ PRIEŠAI 
Norwood, Mass.

Iš priežasties bankų bank 
rūtyjimo New Yorke jau nu

Paskutiniame susirinkime 
L. Jaunuomenės P. K. Kliu-

' 13 d. gruodžio mūsų kuni
gėlis pasakė tokį pamokslą, 
kad ir kunigas Bimba geres
nio negalėtų pasakyti. Kei
kė net apsiputojęs socijalis- 
tus ir jų laikraščius. Liepė 
vyti laukan iš namų tuos, 
kurie skaito “Laisvę”, “Ke
leivį” ir “Šakę”. Vienok aš 
į tai nepaisau ir užkviečiu 
kunigėlį atsilankyti ant so
či jalistų prakalbų, kurios at
sibus 9 d. sausio, 1915 m. Aš 
manau, kad ant tų prakalbų 
galėsi išgirsti daug naudin
gesnio, negu dabar tavo pa- 
rapijonai girdi nuo tavęs.

Vincų Vincas.

Taip katalikai ii 
be vakaro.

kaip pradėjo darbuoties. 
D-ras Kaškevičius aukavo

kartu prakalbos nepavyko.
Po prakalbų pora draugų 

ir p-lė T. Mikolojunaitė pui
kiai padeklamavo.

Reikia pastebėti, kad męs 
turime vieną žmogų, būtent 
J. Tamošaitį, kuris niekados 
neužsiganėdina, visuomet 
laike prakalbų ir susirinki
mu užduoda tokius klausi-

pasirūpint geriau patarnau
ti saviemsiems.

Liet. Ūkėsų Kliubas turi 
išrinkęs veikiantį komitetą 
ir kuomet tik svetainė liuo- 
sa, tai rengia viešas diskusi
jas. Pagirtinas darbas.

Lipčius.

Klaidų atitaisymas.
“Laisves” N. 95 tilpo ko

respondencija iš Pittston 
Pa., po kuria pasirašo H. G 
Arminienė, turėjo būt už
varyta iš Duryea, Pa.

H. G. Arminienė.

Ateities” 
Vienybės 

Lietuvninkų”—5, rusiškų — 
5, angliškų—4, lenkiškų — 3, 
“Lietuviu Žurnalo” — 2,

dėti surasti teisybę ir t.t. 
Antras kalbėjo Živatkaus- 
kas. Kalbėtojas aiškino apie 
Europos kares ir pasakė,kad 
didžiausia kaltė puola ant 
kunigų už kraujo liejimą 
Europoj. Trečias kalbėjo 
Šliupas. Jis savo kalboj ge
rokai pipirino kunigus, išgy
rė Mexikos revoliucijonierių 
Vilią, kuris stoja 
tautą ir veja kunigus lau
kan. Šliupas irgi laukiąs 
tokio Vilios, kuris galėsiąs 
taip pasielgti Lietuvoj.

Buvo pardavinėjama L. Š. 
F. ženkleliai. Ant galo ant
ru kartu kalbėjo kun. Mic
kevičius. Jis savo kalboj 
nurodinėjo, kaip kunigai 
bjauriai elgiasi su apšvies- 
tesniais žmonėmis laike jų 
paskutinės gyvenimo valan
dos. Taipgi kvietė išrinkti 
komitetą, kuris rūpintųsi 
vietos lietuvių reikalais,- nu
rodydamas, kad dabar ang- 
liakasykloj atsitiko nelaimė 
ir reikalinga sušelpti tds na
šlėj, kurių vyrai žuvo. Pa
baigus jam kalbėti, padaina
vo vietos merginų choras. 
Daines išėjo gana puikiai.

žem. Svyruoklis. •

—12, “Naujie 
Laisvosios Min 
Moksleivio” — 7

gyventojų. Iš jų 230 tūks
tančių nepripažįsta jokio ti
kėjimo ir visai nesilanko į 
bažnyčias.

Tas raportas labai sujudi
no ilgaskvernių susivienyji- 
mą, nes jie pamatė, kad grei
tu laiku prisieis su šarman- 
komis vaikščioti. Buvo svar
styta kas daryti, kad dar il
giau pasilaikius toj pelnin
goj vietelėj. Apart kit-ko, 
nutarta įtaisyti teatrą, kur 
bus rodomi krutanti paveik
slai iš šventųjų gyvenimo. Į 
teatrą leis žmones už dyką. 
Dabar ilgaskverniai atsi
šaukia prie moterų, kad jos 
vestų savo vaikus į tuos te
atrus. Mat, manoma jauni
mas užnuodyti ir tuomi dar

draugystė—133, AL. S. Š. A 
105 kuopa—22, D. 17.~t£7 Ge
dimino draugystė—133, T. 
M. D. 34 kuopa 
draugystė
sios Neperstojahčios Pagel
bės—34, Lietuvos Dukterų 
di-uagystė — 56. Esama dar 
koop. dr-vės ir Lewistono 
lietuvių beno, taip-pat ir vy
čių 2 kuopos — kiek narių

korespondento pavardės 
Tokiu būdu nebus užmiršta
mi patįs svarbiausi reikalai 
B e to, bus išvengta ir tds ke
blumas, jog nekuriuos laik
raščiuos perdaug visko pra
nešama, o kiti visai užmirš
tami.

diskusuotas ir pripažintas, 
kad parapija ir bažnyčia rei
kalinga, nes reikia duoti vi
siems liuosybė ir tie, kurie 
tiki, lai užsiganėdina, bet tik 
ne tokia parapija ir bažny
čia, kur kunigas pilnas po
nas ir gaspadorius. Reika
linga. parapija ir bažnyčia 
tokia, kur viską žmonės val
dytų.

Antras klausimas išdisku-

NEPASISEKE MARYTEI
Po lošimui bus dainos, žaislai ir šokiai

6 d. gruodžio atsib 
kuopos L. S. S. susirinkimas, 
kuriame, tarp kitko, buvo 
pakeltas klausimas apie ko
respondentų suorganizavi
mą. Daugelis kuopiečių ra
šinėja korespondencijas, vie
nok labai tankiai patįs svar
biausi dalykai būna nepra
nešami. Kuopa išrinko “Ko
vos” korespondentą, kuris 
prižiūrės ir visus kitus ko
respondentus (! Red.), pa
skirdamas jiems laikraščius 
ir neišduodamas

Scranton, Pa.
13 d. gruodžio atsibuvo 

prakalbos. Kalbėjo kun. 
Mickevičius, Živatkauskas ir 
Šliupas. Mickevičius aiški
no, kad męs turime rūpintis 
čionykščių lietuvių reikalais, 
o ne Lietuvoj esančių. Jis 
nurodė, kad čia lietuviai irgi 
vargsta ir apie jų vargus 
niekas nesirūpina. Kalbėto
jas išreiškė nuomonę, kad 
čia turėtų būti išrinkti ko
mitetai, kurie aprūpintų lie
tuvius nelaimėse, kaip tai: 
susirgus—paduoti į ligonbu- 
čius, nuskriaustiems — pa-

East Chicago, Ind.
13 d. gruodžio buvo pra

kalbos, kurias parengė T. M. 
D. 127 kuopa. Kalbėtojom 
buvo pakviestas A. Petratis 
iš Chicago, Ill. Kalbėtojas 
publiką neužganėdino, nes 
kalba buvo nesuprantama. 
Pagaliaus žmonės pradėjo 

’ • —imtinai kalbą

13 d. gruodžio šv. Jono 
draugystė parengė prakal
bas. Kalbėtojom buvo F. J. 
Bagočius iš So. {Bostono. 
Kalbėtojas nurodė ęlabartinį 
Lietuvos vargingą’ padėji
mą. Prie dr

pazangesneses visuomenes 
pradėjo liucipierium bau
ginti tuos, kurie 
Draugystės tikslą, pradėjo 
šaukti, kad parapijonai 
tų ant L. D. parengtų pasi
linksminimų ir t.t.
>Bet niekas negelbėjo. L. 

D. pradėjo namą statyti. 
Tuomet vėl pradėjo šaukti, 
kad subankrūtys, kad namą 
turės parduoti ir tam pana-

W. Lynn, Mass.
29 d. lapkričio atsibuvo 

jau trečios šio sezono disku
sijos, kurias rengia Lietuvių 
Ūkėsų Kliubas. Buvo dis
kusuota: “Ar reikalinga mū
sų mieste parapija ir bažny
čia?” “Kokia sriovė geriau
sia remia tautą?” ir “Ar rei- 
... 'mga remti £ąy.į£jjjjizff*>

Fėrai Liet. Šelpimo Fon
do atsibus 16, 17 ir 18 d. sau
sio. Prie to, bus ir kitokių 
pamarginimų, kaip prakal
bos ir teatras.

mus, 
daro

E. St. Louis, Ill.
Čia tarpe jaunimo yra pa

kilęs ūpas rengti vakarus su 
įvairiais pamarginimais.

;., “Laisvės”—47, “ 
38, “Draugo” — i 
j”—19, “Kataliko

Draugystė,kui....
vo pastatyti tautišką nan.e..

Kada tik klerikalai pama
tų, kad Lab. Draugystė ne- 
i'uokais griebiasi už darbo ir 
:ad gali pastatyti tautišką 

namą, griebėsi ir jie už dar
bo. Jurgio katalikiška drau
gystė nutaria statyti bažny
čia. Tuomi buvo manyta 
užkenkti statymui tautiško 
namo. Tuojaus pradėjo va
ryti agitaciją, kad jie, girdi, 
sykiu su bažnyčia pastatys 
ir svetaine, tuomet galima 
bus svetainėj atlikti visuo
meniški reikalai ir visai ne
reikės tautiško namo ir t.t.

agesn* js drau- 
kebla m padė

jime, nes romiečiai s tengiasi 
visuotinojo užkenkti ant kiekvieno žing- 

Pas juos salė samdy
ti, kaip ir negalima, nes vie
na, kad salė neatsakanti dėl 
lošimo, o antra, jie patįs ne
žino, kas ją turi ties ą išnuo- 
muoti. Kartą mūsų drau
gystė, vengdama bjaurios 
konkurencijos, nutarė pa
imti ju salę ir išrinko komi
tetą dėl nusamdym o. Kada 
komitetas nuėjo pąs kliubo 
viršininkus, tai vii ’šininkai

So. Bethlehem, Pa.
12 d. gruodžio S. L. A. 61 

kuopos susirinkime buvo už
manyta parinkti aukų L. Š. 
F. Tapo suaukauta $4.45. 
Reikia pastebėti, kad atsira
do ir tokių, kftrie ne tik pa
tįs neaukavo, bet dar pa- 
mėgzdžiojo tuos, kurie au
kauja. Liūdna, kad atsiran
da tokių žmonių.

Nutarta sušaukti ant 20 
d. gruodžio viešą lietuvių 
susirinkimą, kad sutvarkius 
aukų rinkimą L. Š. F.

Socijalistas.

Kada L. D. padavė prašy 
mą, kad išduotų čarterį, tuo 
met klerikalai apskundė vie 
tiniai valdžiai, kad tie 
nes, kurie prisidengė Lab. 
Draugystės vardu, yra I.W. 
W. nariai, anarchistai, soci
jalistai ir t.t. Prisiėjo val
džiai duoti paaiškinimai,kad 
tai grynas melas. 12 d. rug
sėjo, 1912 m. L. D. gavo čar-

6 d. gruodžio buvdj prakal
bos, kurios visus patenkino. 
Kalbėto jum buvoGrigaitis iš 
Chicago, Ill. Laike prakal
bų surinkta nukent^j 
nuo karės lietuviam^ $36.10. 
Taipgi išrinkta komitetas, 
kuris rūpinsis ir antį toliaus 
aukų rinkimu L. Š. F. Kas 
norėtų aukų siųsti arba gau
ti kokiu nors.platesnių žinių, 
tai kreipkitės pas vi 
kretorių sekančiu 
F. Klembauskas, 17116 Math
eny Ave., Springfield, Ill. ir 
bus suteiktos visos ži

u.'

Girdėjau, kad ant 27 d. 
gruodžio L. S. S. 116 kuopa 
rengia dideles prakalbas ir 
teatrą su įvairiais pamargi- 
nimafs. Bus sulošta veika
las “O. S. S. arba Ženybinės 
iškilmės”. Taipgi dalyvaus 
oagarsėjęs Bostono skripko- 
rius J. Grušas. Viskas atsi
bus Aurora salėj, E. Ferry 
Ave. ir Chene St. Pradžia 
po pietų.

Detroito Reporteris.

Kada jau namas buvo ga
tavas, tai prakeikė nuo sto
go iki pamatų. Savo gi ave
lėms pasakė, kad nesilanky
tų, nes tai esąs urvas,per ku
rį galima nukristi į pragarą. 
Pas Romos agentas taip dar- 
‘vosi, kiek tik jo makaulė 
esėjo. Kada mums reikė- 

'itraukti paskola, tai iie 
'še, būk tai namą statą

Nuo red.—Draugas K. Vi 
laniškis atsiuntė daug pla
tesnę statistiką,bet dėlei sto
kos vietos turėjome trum 
pinti.

ties”—7, 1 
“žvaigždės 
—5, “Saulės

“Ateitis” taip darė dėl biz 
nio...

I. W. W. nariai, prisidengę 
Lab. Draugystės vardu. Pri
siėjo vėl aiškintis, prirodinė- 
ti, kad tai grynas melas. Su
prantama, melagiais ir pali
ko, nes paskolą gavome.

Kada Keistučio draugystė 
nutarė paskolinti $500, tai 
špitolninkas V. Kudirka su 
kitais dviem elementais bė
ga pas advokatą, kad . drau
gystę teisman patraukti už 
skolinimą pinigų. Mat, pa- 
oral jo siaurą protelį, tai 
draugystė prasižengia sko
lindama pinigų dėl tautiško 
namo. Bet vargšui nepavy
ko. O Keistučio draugystė 
už pasidarbavimą atlygino 
suspenduodama ant trijų 
mėnesių. Minėtas elemen
tas yra autorium visų šmei
žimų Lab. Draugystės. Jis 
savo slapta agtiacija vi
sur prisidėjo prie stabdymo 

^ 'riqko darbo.

persunkus, tai 
tikrą komisiją, kuriai buvo 
paskirta susinešti su kitomis 
vietos draugystėmis. Vienok 
užmanytas darbas neįvyko. 
Kitų draugysčių nariai visai 
neprisidėjo prie įkūrimo 
knygyno. Mat, jiems geriau 
liuosą laiką saliūnuose pra
leisti, negu knygyne. Kaip 
saliunų, tai net 40 užlaikoma 
(ar lietuviškų?—Red.), o 
knygyno ir vieno nenori už
laikyti.

Klerikalai irgi pradėjo 
rinkti aukas nukentėju
sioms Lietuvoj nuo karės.

Vietos lietuviai pirmiau 
turėtų pagalvoti, ką klerika- 
liškas fondas sušelps, o pas
kui jau aukauti. Męs gerai 
žinom, kad jiems nerūpės su
šelpti nuo karės nukentėju
sius. Jeigu jiems tas rūpėtų, 
tai jie nebūtų įkūrę atskiro 
savo fondo, bet būtų prisidė
ję prie visuotinojo L. Š. F., 
kurį įkūrė visuotinas lietu
vių seimas Brooklyne.

Westvillietis.

Vedusių porų—154. Pali
kusių moteris Lietuvoj—18: 
palikusių vyrus Lietuvoj—3

Jaunikaičių 
gaičių—110.

7 d. gruodžio išsiuntinėjo 
tam tikras komisijas po visą 
Detroitą ir apieli’nkes. Ko
misijos surinko žinias. Štai 
10 d. gruodžio tapo išduotas 
raportas. Iš raporto pasi
rodė, kad Detroite ir apielin- 
kėse viso 552 tūkstančiai balsavimo susilaikė.

Trečiame klausime nutar- ( 
ta remti savuosius biznie- sižudė tryliktas iš eilės žmo

Mūsų miestelio lietuviai 
jau nuo seniai svajojo apie 
pastatymą svetainės. Jau 
1909 m. buvo pakeltas klau
simas apie tautišką 
Bet tam pasipriešino deši
nieji elementai ir tas klausi
mas pasiliko be pasekmių.

Praslinkus porai metų, t. 
y. 1911 m., Keistųp 
gystės susirinkime vėl buvo 
pakeltas tas klausimas.Nors 
dešinieji nariai smarki M 
tam priešinosi, vienok di
džiuma tą klausimą priėmė. 
Ant metinio draugystės su
sirinkimo tapo nutarta sta
tyti tautišką namą. Vienok 
tą nutarimą negalima buvo 
gyvv ’’^an įvykdinti dėlei į-

Tuomet tapo 
<*tės

Konferencija reikalauja, 
kad T. Paukštis sugrąžintų 
visus pinigus, kuriuos surin
ko, būdamas L. Š. F. antruo
ju kasierium ir atsisakyda
mas nuo kasierystės pinigų 
neatidavė.

Reikia pastebėti, kada bu
vo kalbama apie tautininkų 
kenkimą L. š. F., tai net žy
mesnieji tautininkai, kaip 
tai: Jankauskas iš Lawren
ce, Dragašius, Kuzmauskas 
ir kiti neišdrįso jų, darbą pa
teisinti, nes aiškiai buvo pri
rodyta jų nešvarus darbe
liai. Net pats Dragašius pa
sakė: “Žinoma, kad prasi
kalto ir už tai reikia duoti 
napeikimą”.

• apo išrinktas komitetas, 
kuris rūpinsis rengti prakal
bas, maršrutą ir tt. Į komi
tetą įėjo N. Januška, J.'Ja
niūnas ir M. Balčiūnas.

Vakare buvo prakalbos D. 
L. K. Vytauto draugystės. 
Kalbėjo S. Michelsonas, F. 
Bagočius ir miesto majoro 
sekretorius. Aukų surinkta 
L. Š. F. 30 dolerių su centais.

Laisvamanis.

Pereitais metais prieš Ka
lėdas nešiotojai “dievo pyra
gų” . taip ‘ pasipelnijo, kad 
paskui ilgą laiką gėrė ir 
džiaugėsi, kad pavyko pasi
pelnyti pardavinėjant “die
vo pyragus”. Kasžin, ar 
šiais metais taipgi pasipel
nys? Suprantama, tas pri
klausys nuo moterėlių.DIDELIS PAVOJUS 

Detroit, Mich.
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Matot, brangus skaityto 
jai, kaip katalikai 
tautiškai kultūrišką darbą. 
Vienok jų visas triūsas nu
ėjo šuniui ant vuodegos. 
Norwoodo pažangioji lietu
vių visuomenė turėjo ir turi 
energijos, kad pergalėjus vi
sus savo priešus ir tikimės 
ant toliaus darbuotis nenu
ilstančiai patol, pakol neuž
tekės šviesi saulutė ir neap- 

spinduliais tų 
tamsunėlių veidus ir protą.

Vienas iš labdariečių.

pasiuntė pas kunigą, kuni
gas pasiuntė atgal pjas komi
tetą, komitetas vėl ]įas kuni
gą. Komitetas pravaikščio- 
jo porą savaičių, parwl gavo 
svetainę ant vienos dienos.

S. J. N.

Jersey City margumynai.
Mūsų katalikų gyvenime 

įvyko nepaprastasį atsitiki- 
Ant 26 d. lapkričio bu- 

plakatus 
suruošė, 
ės, vaka-

Iš suaugusių mokančių 
skaityti ir rašyti yra 446; tik 
truputį skaityti—100; visai 
nemokančių—87. Prenume
ruojančių laikraščius vyrų 
yra 160, moterų—33. Soci- 
jalistiškų laikraščių prenu
meruojama 186 ekz., klerika- 
liškų—55, tautiškų—38, be- 
partyviškų—8. Pagal var
dus prenumeruojama šie 
laikraščiai: “Keleivio”—63

konferencija dėl apkalbę ji- Bet kada Rymo 1 katalikų 
mo ir sutvarkymo rinkimui kliubas pasistatė ss vo sve- 
aukųL. Š. F. Į konferenciją tainę, tai 
atsiuntė 18 draugysčių deie- gijos atsi 
gatus. Delegatų buvo 50,

Protokolas
Brooklyn^ seimo priimtas 
vienbalsiai. Tapo išnešta 
paniekos rezoliucija tauti
ninkų partijai, kuri dabar 
šmeižti L. š. F., įkurtą vi
suotinojo seimo ir tuomi 
kenkia visuomeniškam dar-

K1'" irgi sutvėrė pa
rapija. Pradeda lankytis iš 
Cambridge, Mass.,ilgaskver
nis ir visokiais būdais kenkti 
L. Draugystei. Tie šikšnos
parniai rašo į “Drauga” ko
respondencijas, agituoja 
draugystes, kad neaukautu 
L. Draugystei. Panaudoja 
net kapuciną, kuris L. D. na
rius išvadina šėtono pasiun
tiniais ir prisiekdina aveles, 
kad jos nesilankytų ant L. D. 
mitingų ir įvairių pasilinks
minimų.

Tūlas V—la, ilgaskver
nių batlaižis,Stoughtone ant 
šv. Antano draugystės pri
pasakoja visokiu plinnšknhi 
ir agituoja, kacį neaukautų 
L. draugystei, šv. Antano 
draugystė ištiria dalyką ir 
paaukauja $50.00.

Tūlas R K. blaivininkų iž
do globėjas, kuris pats slap
ta pardavinėdavo svaiginan
čius gėry mus, laike 
prakalbų išniekina L. Drau 
gystę ir viešai pradeda boi 
kotuoti.

1914 m. susilaukiam nuo
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Susinėsimų Sekretorius 1) M.M.Rice 
Herman/ 140 E. 19th St.,

LIETUVIŠKA

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

New York, N. Y 
retoriuR 2)J.Neviackn

Telefonasp85_Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

Klerikalų fondas nupirkimui nuo caro autonomijos.

ORAKULO PATARIMAI.

Paj ieškojimas.

4

PIRMUTINIS LIET UVISKASLM2WLYORKH

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DU'r'”

JUOKŲ KĄSNELIAI

gabalų duonos įsidėjo į kiše- 
nius, tada tarnaitei sako:

— Na, dabar aš gatavas 
prie darbo. Greičiau gau
dyk muses ir nešk šian, o aš 
mušiu. K. Armonas.

Klausimas: —
Broliali, Orakulėli! Pri

būk greitai man į pagelbą, 
nes nedalaikysiu. Štai koks 
trubelis.

šiandien gavau nuo mer
gužėlės margą gromatelę ir 
kuomet pradėjau ją skaityt, 
tai vos neištirpau iš meilės... 
Och, broleli, tu mano, o tai 
gromata! Tik tu paskaityk: 
“Patrzaj že m i prosto w oczy^ 
Bo widzi Bog w niebie, 
Že mi ledwie nie wyskoezy 
Serduszko do ciebie”...

Na, ir ką sakysi? Kada 
aš perskaičiau šias eilutes, 
tai tris kartus apslobau ir 
ieigu gaspadinė nebūt pri
buvus su šluota man į pama- 
cį, tai su manim būtų buvę 
štorbnit.

Ar tu nežinai, kur toji 
•merga gyvena? IŠ fronto 
ios gromatos aš ištyriau, 
jad ji atsiųsta iš -

kiaulė prapuolė. ŪžKabms- 
kienė išjieškojo visą tvartą, 
visus laukus ir niekur jos ne
surado. Dingo, kaip ugnyje. 
Užkabinskienė buvo tikra, 
kad jos kiaulę pavogė kal
iny nka llgapirštienė, bet tik
rų prirodymų neturėjo. To
dėl Užkabinskienė nusidavė 
pas kunigą Burbanosį ir vis
ką jam išpasakojo, apkaltin
dama Ilgapirštienę. Kuni
gas pažadėjo viską ištirt ir 

9 pėdas augščio, | tuojaus pasišaukė pas save 
’’ ~ kaltininkę.

Kunigas: — Ar tu pavogei

sialio, 8A pėdų augščio, plau
ko storio; paeina iš Pilviškių 
miestelio, Suvalkiotos rėdy
tos. Jis pats ar kas apie jį 
žino teiksis parnešti šiuo 
anrašų:

Peter Bespenis,
1111 į Susquehanna A v., 

Philadelphia, Pa.

— Sei drrwige, kiek kalbų 
tu moki?

— Tris!
— Kokias?
— New York, New Haven 

ąnd Hartford.

tusPiaaeKne Naujus Mt 
tuojau.* _

AR DAUG JUMS ATLIKO~IŠ PRAEITŲ“ 
METŲ UŽDARBIO? KIEK?

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

STATE BANK OF CHICAGO gv ^ntuo- 
ja saugumą savo KAPITALU IR 
GOS FONDU daugiau kaip

$4,000,000.00.
Moka 3 Procentą Metams.

K A LILI LIET U VI AK ai.
Banko Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 va I P© pie
tų. Suhatornis iki 12 vai. vidurdien io.

STATE BAUK OF OHIC W
Kampas La Salio ir Washington Ipts*

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

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

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

Pagelbininkas J. Krulikauskaa, 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. Dobinis, 103 Jack- 
son St., Newark, N. J.

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

Su visokiais Draugijos reikalai? 
kre’pkites prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

K?

paside-

ATSAR-

183 Roebling p., Brooklyn, N. Y.
Finansų rašfininkas K. Kriaučiūnas, 

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y. __ _
Iždininkas £4 -Sūrlšt St.

Brooklyn, N. Y.
—i_____________

LIETUVOS/ ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
Chicago, Ill 

Vice-Prezident/as 2) S. Mankus 
12th & Vine Sts., 

Philadelphia, Pa

Extra! Extra!
PRANEŠIMAS.
Broliai lietuviai! Prane

šu, kad aš visas geriausias 
žemes, kokios buvo Peacock, 
Little Manistee River, Irons, 
Dublin ir Wellston apielin- 
kėse, išpardaviau dėl 318 lie
tuvių farmerių, liko tik pra
stosios žemės :smėlynai, ba- 
os, pūsčios. Aš palikau tas 
mastas vietas, tegul sau ži
los kiti agentai. Aš dabar 
įersikėliau į vakarus, už 13 
nailių nuo savo didžiausios 
ietuvių kolonijos, į Scottvil- 
?, Mason Country, Mich., 
.ur randasi geriausi ir der
liausi laukai visose Mi- 
higan ir Wisconsin valsti- 
o$e. Geresnių laukų nera
itė niekur, 9 mailės iki por- 
o Ludingheno, kur laivai 
įlaukioja tarpe Chicagos ir 
Vlilwaukees. Žemė juodže- 
nis, riebi su moliu, javai iš 
•iebumo išgula. Keliai žvy- 
•uoti, laukai lygus. Scott- 
dllės miestas—tai centras 
'ietuvių visame steite. Yra 
javų melnyčia, farmeriškų 
oroduktų vėrauzė, siūlų fab
riką ir daug kitokių išdir- 
bysčių, iš kurių farruenai tr 
ri didelę naiidą. 4 katalikų 
bažnyčios, teatras, visos vi
sados dėl farmerių.

šokių farmų ir žemių ant 
pardavimo. Adresuokit 
taip:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank.

Scottville, Mich.

KOSTUMIERISKAS KRIAUČIUS
GERBIAMAS TAMISTA: 

šiuomi turime už garbę 
ums pranešti, jog jau lal- 
as užsisakyti rudeninius 
' žieminius siūtus, over- 
cotus ir kitus drabužius.

Mūs drabužiai yra pa~ 
iūti geriausių kriaučių Ir 
iekvienam puikiai tinka.
Materija, iš kurios siut

am o drabužius, yra iš tik- 
ų vilnų visokių spalvų: 
Vorsted, Plieninės, Ak
meninės ir Pilkos, pamar- 
rintos mėlynai ir rudai, 
’as mus galite išsirinkti 
materija, kokią tik norite, 
uo paprasčiausios juodos 

ki naujausių spalvų. Męs 
teturime jokių pernykščių 
materijų bet visas naujau- 
>as šių
Mūsų 

'arbas
•iznį. Geriausi mūs pa- 
arsinirnai, tai užganėdin- 
i kostumeriai.

Stengkitės užsisakyti ii 
nksto, jeigu norite apt<» 
ėti ant laiko puik’- 
rabužius.

metų.
puikiai atliktas
išplatino mums

_..*ynaą, 
jog ir dabar 

tus neužmiršite.
Su didžiau8’’a pagvodone 
SCHNEIDER BROS.

SCHNEIDER BROS.
nd St., Brooklyn, N. Y

Tarp Roebling ir Havemeyer Sts.
P. S. Nepamirškite šio numerio.

Męs nieko bendro netu rime su kitais štoraia

to. O gal tu Vą mergužę pa
žįsti? Jei Siu taip, tai kuo- 
greičiausia pranešk man a- 
pie ją, nes aš iš meilės nusi- 
kapurnėsiu.

• Ilgavyžis.

Užkabinskienės kiaule.
Užkabinskienė turėjo di- 

► —įtaigiai

Atsakymas: —
Toji merga, kuri rašė ta

nkistai gromatą, gyvena pas 
mane ant burdo. Tai yra 
nais merga ir Orakulas ją 
labai laikina. Ji sveria 753A 
svarų, U 
siusius 
plaukus visuomet užsideda ..........  r_
tokius, koki kam patinka. Užkabinskienės kiaulę? 
Dantų turi net dvi poras — 
jeigu vieni prisivelia, tai

.rtocp 4y«j)Kus, 914 Jenne St., 
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 
vice-prezidentas.

F. Bartkus, 1055 Jenne St, protoko
lų raštininkas.

Kaz. Arlauskai, 818 Jenne St., fi
nansų raštininkas.

J. šereikis, 616 Market St., iždinin
kas,

Kasos globėjai: J. Lešėauskas, 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, 805 
Calidonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
Street.

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

50 Newell St. ir P. Beišis, 173 N. 
Fremont Ave.

Susinėsimų Se
183 Roeblirįg St., Brooklyn, N. Y 

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

Finansų Sek r. ;2) J. Stasiulevičius 
1815 E. Mof/amensing Avė.

1 Philt- -elphia, P» 
Iždininkas 1) K. Šidlauskas

226 W. BroaBway, So.Boston. Masf 
Kasos Globėjai!; M. čėsna, 56 Marke 
St., Brightass.; J. Gegužis, 2 
'v So. Boston, Mass.; J

. w Britain, Conn.
1 Pinigus siunčiant čekiais arba M 
O., reikia išrašyti vardu Lithuania 
National Relief Fund,

Visus pinigus reikia siųsti var<‘ 
kasieriaus per Finansų Raštininl 
T. M. Dundulį, 101 Main St., Danvill 
III., kuris bus po kaucija $1.000.

< 
iI

llgapirštienė: — Ne, kuni
gai i, aš negaliu ta pasakyt.

da kitus. Suvalgo visai ma
žai: ryte išgeria tik du gor
čių kavos ir suvalgo dešimts 
svarų duonos. Ant pie.tų — 
vieną šolderį su rūgytais a- 
gurkais ir du puodu kopūstų 
su silkėm. Vakare gi — iš
geria bertainuką alaus ir 
užkanda porą mąstą drai 
balionės.

Jeigu tamista jau taip la
bai myli, tai galėsi ženytis. 
Aš tau ją pripiršiu. Ji paei
na iš šlechetnos familijos.

dabar, nes paskutinėj sūdo 
dienoj visos slaptybės pasi
rodys ir tuomet bus pervėlu.

llgapirštienė: — Nė, kuni
gėli, aš to negaliu pasakyt.

Kunigas: — Atmink, kad 
sūdnoj dienoj Užkabinskie- 
nė stos prieš dievo akis ir tu 
būti tenai ir toji kiaule bus 
tenai ir žiūrės tau tiesiai į 
akis. Ką tada tu pasakysi?

llgapirštienė: — O, aš ta
da, kunigėli, pasakysiu: Už- 
kabinskiene, štai tavo deglo
ji, veskis ją namo.

Ko jisai baidosi?
Baltrus: — Pasakyk man, 

Raulai, kodėl arklys baidosi, 
kuomet pamato ateinat au
tomobilių?

Raulas: — O kaip tau at
rodytų, jeigu tu pamatytum 
ateinant kelnes be žmogaus?

Ilgavyžis.

Mokslinčiai ištyrė, ką 
valgydavo žmones keli tūks
tančiai metų atgal. Bet nei 
vienas iš jų nepasirūpina iš
tirt, ką žmonės turi valgyt 
šiandien.

į Kaip valkata apgavo 
tarnaitę?

Vienas valkata taip pasiu
tusiai buvo išalkęs, kad nu
tarė užeit į turčių namą pa- 
si j ieškot maisto. Vos tik 
per langą įsirioglino į virtu
vę, kaip štai ir tarnaitė įbė
ga. Valkata tuojaus nusiė
mė kepurę, atsiklaupė, ant 
kelių ir pradėjo prašyti vai 
gyt. Tarnaitei pagailo val
katos ir ji jam sako:

— Aš tau duosiu valgyt, 
bet tu už tai turėsi atlikt ma
žą darbą — išmuši visas mu
ses, kurios randasi virtu
vei.

Valkata sutiko . Kada ji-

Trumputis dukters sijo
nas jos motiną padaro jau
nesne.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kretorius.
Jonas Pūkas, Finansų Sekretorius. 
Antanas Trakas, Kasierius.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pvo-zidontas 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.

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galim; 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.......................... $1.0
Kraujo Valytojas.......................... $1.0i
Vidurių Reguliatorius....................... 50<
Trojanka.......................25c, 50c ir $L0(

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn. N. Y.

feisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS 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 įkirčjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina- 

' mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršinus — 

kk tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

; D-ro Leon.glaudes 
*, Jis jums be pinigų duos rodą 
• ką turite daryti, idant gelbėti 
J gyvastį ir išaiškįs jums ligą, 
į Gydau jau per 20 metų kuopa- 
f sėkmingiausiai visokias ligas, 
į kaino: Netekimą spėkos, užnuo- 

dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir 11.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 

! Jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 

. vėliaus, bet tuojaus ateikite p«»
garsų

D-RĄ”L. LANDES
' E. 22nd St., New York.N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
i/to Iki 8 vakare; nedėldieniah 
aho 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite bž 2c. markę, • 
eassite labai žingeidžią kny* 

} ijelę dovanai!

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

109 Grand St
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

Telephone 652 Newton.
R. KRUČASFOTOGRAFAS
ir MALIORIUS

Kampas Clermont Ave, 
MASPETH, N. Y.

Nusipirk šias knygas
G YVENIMO BANGA. Puikiai aprašo kovą tarp darbininkų ir kapitalis

tų, streikus, muštynes ir t.t., 48 puslapiai. Kaina
PASLAPTIS. Talpina rjvyje daugybę monologų, dialogų, komedijų 

“Viduj Klebonijom” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa
ranki įsidėti j kišenių. 44 puslapiai. Kaina Hc.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikus skaitymai apie revoliuciją Lie
tuvoje. Paveikslai parodo, kaip revoliucijonieriąi rivagi* kali
nius. 48 puslapiai. * Kaina He.

Kaa nusipirks šias visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymą 
• kaštuos tik -4S centui.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

Sutaisau receptus su didžiausia 
ttyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienątinč lietuviška aptieks 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit reika
laut per laiškus, o aš prisiųsiu per 
*xpresą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorjus ir Savininkas 1

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH iBOSTON, MASS.

Telephone SoJBogton 21014 Ir 21013

Pas mane galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
klt, o persitikrinsit.

•1 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

AWZ1 KALIKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORDKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

RED. ATSAKYMAI.
F. Pašakarniui. Būtų lyg 

ir juokas, bet perskystas. 
Rašykit trumpiau ir aiškiau. 
Netilps.

“Vyčių” vadovui Paršiu
kui. Daug žodžių, o mažai 
juoko. Nei patįs “vyčiai” 
lesijuoktų. Mums pagel
iau jami trumpi juokeliai. 
Netilps.

Juozui iš Brooklyno. Ora
kulas nespranta tamistos 
k vesti jos. ’

Ilgavyžiui. Taip, taip, jūs 
gražiai juokiatės. Kvatoki
te tankiai.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR.

KUOPŲ SEKRETORIŲ
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberis, 283 

Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius J. Petravičia, 264 Front 

St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Klaščius, 555 Driggs 

Ave., Brooklyn, N. Y.
Kuopų Sekretorių Adresai:

1. Kuopos Brooklyne—V. Žilinskas, 
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

2. Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia 
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

St.. Brooklyn. N V
Protokolų raštininkas V, Svetikas,

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS
261 W. Broadway

ęr Spring Mreet. .. SOUTH BOSTON, MASS

82(> Bank Street/Waterbury, Conn.

GEO. J.
498 Washington St

Cori er Spring street 
NEW 1 rORK CITY, N. Y. 5 ADA 1 1 D >1 Reikalaudami katalogo pri-

• UVV 1/y Kal. siųskite dvicentinę štampą h
katalogą tuojaus gausits. Turime lietuvišku rekordų su visokioms d inomt
J. GIRDĖS. 103 Grand Street, BROOKLYN, N.5
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Laiškai iš Lietuvos.
Dar apie mūšį ties Alvitu. 

(Pabaiga iš pereito “Lais
ves” N-rio).

Atėjus vakarui, męs vėl 
sugrįžom namo ir, negalėda
mi per kulkas toliaus išbėgti, 
sulindom į kelnorę ir išbu- 
vom vėl visą naktį po kulko
mis. Tą dieną ir naktį taip 
baisiai šaudė, kad, rodosi, o- 
ras užsidegė. Ant rytojaus 
apie vakarą mūšys lyg ir ap
sistojo. Tuomet męs, viską 
palikusios, bėgom link Vil
kaviškio. Kurie iš žmonių 
buvo sužeisti, tai tuos paėmė 
kareiviai ir nuvežė Vilka
viškin. Tenais davė maistą 
ir gydė. Katrie neturi duo
nos, tai vaikščioja po miestą, 
išmaldos prašydami. Vilka
višky męs prabuvome apie 
dvi savaites. Tiktai štai, 
vieną dieną, prūsai,privažia
vę su automobiliais, pradėjo 
Šaldyti į Vilkaviškį. Reikė- 
1viduryje bėgti iš

Alvitan, tai ric.. 
nieko. Aplinkui kaimai su
deginti. Alvite jau tik kelios 
triobos beliko sveikos. Baž
nyčia sugriuvo. Ką dar lig- 

šiol nesudegino, tai sude
gins, nes ir dabar eina bai
sus mūšiai. Žmonių dikčiai 
išmušė, ba nespėjo išbėgti. 
Daugelis serga protlige, kiti 
apkurto nuo to baisaus šau
dymo. Varge visi susilygi- 
nom. Panašios baisenybės 
dėjosi ir kitose aplinkinėse 
parapijose. Nežinau ar teks 
dar parašyti kitą laišką. Ir 
šitą laišką berašant, stalas 
dreba nuo šūvių.

Mokyklų nėr.
Vienam mūsų skaitytojui 

rašo Detroitan, jog Mari
jampolėje (Suv. gub.) liovėsi 
veikusios visos mokyklos.

Sako, reiks badauti.
“Laisvės” skaitytojui A. 

Patrickui rašo iš Paežerių 
(Suv. gub.), jog vaiskas vis
ką perka priverstinai ir ka
da viską išpirks, tai tikrai 
jau reikės badauti. Moka už 
viską labai prastai. 

Iš Marijampolės.
Rašoma J. Paserpskiui į1 

Jersey City, N. J.—
"''Mečiai išbuvo Suvalki- 

ir padarė 
diu/^ct. nnsį
mus tik vienus pum.
stelių ant 400 rublių. Paėmė)

net paskutinę porą arklių. 
Pradžioje spalio rusų armija 
nuo Jievaravo pradėjo ata
kuoti prūsokus. Kulkos tik 
zvimbė virš mūsų galvų. Su
degino Jasaičio namus. Vo
kiečiai, bebėgdami, paliko 
daug kanuolių. Marijampo
lėn nupuolė tik 4 granatos.

Dabar jau penkios savai
tės, kaip girdėti trenksmas 
kanuolių. Baisus sumišimas 
darosi.—PAJIEŠK0J1MAI.

Pajieškau Jono Dekšo, Kauno gub., 
Raseinių pav.. Novoaleksandrova vai., 
sodžiaus Snokalių. Kas apie jį žino
te ir kuris pirmutinis praneš, tam 
bus atlyginta už jo patarnavimą, nes 
jisai nuskriaudęs manę pabėgo.

Atsišaukite ant Si » adreso:
K. Satkus,

79 Van Buren St.. Newark, N. J. 
(97—98)

•eskau pusu'i'v'Jjo Vladislovo A. 

Preskaičio. Jis gimęs ir 
lenskos gub. Aš girdėjau 
važiavo j Ameriką pas sa 
vi'ą Steponavičių, paeini 
gub., Novoalekrandrovsl 
Antaleptės valsčiaus, Zokt 
džio. Turiu svarbų reikal 
lončkit pranešti.

Ciprijonas PreS 
63 Hudson Ave., Bro

Pajieškau savo draugų 
šelio, Petro žemaičio, Ju 
čiaus. Visi paeina iš Sir 
nijos, GarleVos miestelio, 
sišaukti.

Antanas Mock eiti 
26 Maujer St., Br< 

(98—99)

P. BANELIS — “LzV 
AGENTAS, BAYONI 

Pas jį galima užsirašyt 
pinigus užsimokėti.

P. BANELIS

augęs Magi- 
, kad jis at- 
vo dėdę, Po- 
i iš Kauno 
;o pavieto, 
irių vienasė- 
ą, todėl ma-

kaitis.
ok'yn, N. Y.

Antano Par- 
ozo šeškevi- 
zalkų guber- 
Meldžiu at- 

inas
>oklyn, N. Y.

.IŠVEŠ”
4 E, N. .1.
i “Laisvę” ir

37 E. 81st St., Bayon ’ M T
44 T < AN. J.

/Arr ‘ isvės” Adm.

“Laisvė” paduod 
sias ir teisingiai 
iš karės. Todėl 
kite “Laisvę”. Pi 
ta metams 2 dol. 
numeris 3 centai.

a naujau- 
ias žinias 
si skaity- 
enumera- 
; pavienis

KONCERTO ns
TOl JRNEE

Mikas Petrauskas, pra d
lapkričio, pasirengė duot { eJ1ę koncer 
tų. Kns pageidautų k< ,nccrto> tegu 
susižino su

M. PETRAUS KU
K Thomas Park. So. Boflton> Mxau

Kalėdų Naujienos.
Šiuomi pranešu, kad aš 

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 į nau
jus ir už labai žemą kainą. 
Taipgi parduodu pianus 
naujus ir vratotus labai, la
bai pigiai.

r njottLiiq

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*e« 
Geriausia dovana — tai laikraštis 
Taigi kas užsirašys pas mane laikraš- 
ų vertės $2.00 ir prisius $2.25, tap 
gaus kitą laikraštį dovanų ant čielą 
metų vertės $1.00 . Kas užsirašys lai
kraštį vertės $1.50. tas gaus laikrašti 
ant pusės metų tos pat vertės. Ka? 
užsirašys dienrašti “Naujienas”, taf 
gaus laikraštį dovanų vertės $1.50.

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

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

Pinigus siuskit šiuo adresu:
P. A. DEDYNAS,

5 Diamond St., 
Worcester, Mass.

| Kosulys ir Šaltis

vartojant

ite kopija

Severe: Let. 3 n

W. t-: SEVERĄ CO Cedar Rapids, Iowa

vaduotojų

r.atu 
namai

nuo ar>-
tiesiog

f’eMukvkite 
k'-ubo.”

'Ai noriu ko-nom nwo 
Reikalaukite Severą** 
l.uiigs ir neimkit, už-

o:.i ?$ ir 50 eenttt*. Gau- 
kiekvienoje eptickoje.

gerklinių išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerklės 
skaiulejlmaa, užkimimas ir krupas, — tuojau© pra

šalinama

Jeigu ne,
a j..a i'.’

mums

(Sever >s JI 1 ia Iną Plaučiam ) 
Tatai yra 1 •b il naudinga gyduo- 
13 nuo kronl-'ko gerklės užde
gimo, ką gulūn.'i p stebėti iš ži
rniaus t.J.dn o ir nesenai nu
laikyto Įlinko.

S SEVERA’S 
| BALSAM 
I FOR LUNGS

Z.Qnvoi-ik B Įmina Plaučiam l

“Labai esu užgančdinta, ii Se
vero-? Rakamo Plaučiam.. A4 
kentčjau nuo sunkaus kosulio 
ir kronuko gerklčs uždegimo, 
bet suvartojus dvi bonkutes Se
vero* Ralsamo Plaučiam*, koMi- 
lys išnyko, ir vila, pradėjęs savo 
svarumą atgauti, jaučiuoMu la
bai gerai. Malončidte pagarsin
ti šj laiške!), idant ir kiti dasi- 
žinotų apie veikbininguma Seve
ro. Gyduolių.”

John Balok, Page, N. Mex.

SO. BOSTONE YRA ANT PARDA- 
' VIMO BARBERNfi.

Biznis geras ir geroj vietoj, puikiai 
išdirbtas, tik' pasiskubinkit nuplikti, 
nes savininkas turi išvažiuoti ant vai 
nos už gaspadorių.

Barbens Galinis 1). Vidurinei
224 Broadway, So. Boston, Mass.

Greta to męs rekomenduoja-' 
me nuo kosulio Ir šalčio

Severą*s Cold ft GripTallets 
(Severas Plotkeles nuo 
Gripo ir Peršalimo).

Kaštuoja 25 centus.

SĄKROVA KNYGV.
Knyga*, gaumu gauti uetuvišk*!*, 

rnkišl.oje ir rusiškoje kalbose, taipgi 
ikru lietuviškų trėjankų, britvų, laite* 
odelių lenciūgėlių, žiedų. brsnzaHat^

Reikalingi agentai ir išpardavinėte* 
po visus miestus. Reikaląujant ka- 

j x’iogo ar atsakymo, reikia pasiųsti «• 
? c. pačtos ženklelį.

I F. MILAŠAUSKIS 1 <•
—2nd Si.. So. Boston. Mana.

No. 23. S. VIRŠUS 7įxllJ, plieniniai balsai, kle
vinis balnelis, skūrinės dumplės su 16 lenkimu, 3 
eilės klevišių, G kompletai balsų. Kaina . . $21.00

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

No. O 'OO. o. 38 klevišiai-, 
faitėmyk.

No. 4 “IMPROVED ROYAL”.Mo- 
toras su dviem sprenžinom yra ar- 
šuoliniame baksuke. Baksukas yra 
14i colių platus ir tiek ilgas, ^co
lio augštas. Kaina............. $35.00

<į vp

Plieniniai balsai.

Leader” gramafonas $75.00 Kainos nuo 75.00 iki •ISA.®**Concertina.

jonas Girdės
Brooklyn, N. Y.103 Grand Street,No. 15. L. naioau...

r' 1 “Eclipse

fe

aržuolo m«- 
Kaiąa $25.UU.

o

.^1
i?

No.10. GERAS GRAMAFONAS už 
viBai žemą kainą. Kaina ... $15'00

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

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

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

4)

W: O. U u: 
<i 
dj 
jr: 
n 
k;

©

k o

?• I’J
°C

c?

No. 7279. “GLOBE”. Vienna rųšies armonikai su 21 perliniu klovt* 
šių, 12 balsų, 4 eilės plieninių balsų. 12x6į colių didžio, su media* 
skrynele. Kaina ....................................................................... $21.®#

o. 22. S. VIRŠUS Bgxll colių. 8 eilės klevišių, 
31 perlinis klevišių guzikas, 18 perlinių bosų klovi- 
šių, 6 kompletai balsų. Kaina ................. $19.00 No. 17. B. VIRŠUS 5Sxll colių. Kaina .... $7.0©

No. 7285. Ka’įm $17.75.

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

O *-» 
s § 
s

DQ

o
.s

No. 3182. s. 21) KK-Mb--. o pueiiHuai balsai, specijališki to
nai. Prisižiūrėk paveikslam Kaina ....................................
Tokia pati su 12 bosu ir_2?lLAJ2-—

Columbia, dainos am uv.rJW pusią, 
ir Victor rekordai bu puikiausioms
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No lįs veikti.
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Ligoniams
SUTEIKIAMA PER

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

TOM

'£W*W>

Yorko pirmeiviai ir so 
• cijalistai baisiai' mažai i 

I veikia. Dabar tokiame 
I svarbiame_ klausime, kaip 

_; karė, nei Ūkėsų Kliubas, nei 
’ i 52 soc, kuopa neparengė nei 

prakalbų ir nevaro jolaos a- 
Jeigu taip ir to-

VIETINESZIN10S
Ūkėsų Kliubo mitingas.
22 d. gruodžio (utarnin-; 

ke) atsibus nepaprastas U-; 
kęsų Kliubo mitingas, ku-1 
rian privalėtų pribūti visi 
kliubo nariai. Bus svarsto- h ‘ J ir. • - Q.r:n„ 
ma klausimas apie paauka-L. darbininku ind?"vimų didesnes pinigų sumosJ a 
nukentėjusiems nuo karės Jlmas hU8 nu® r.^as.A, 
mūsų broliams Lietuvoje.

Bepartyviškos partijos pi
lioriai būtinai užsimanė, kad Prasidėjus streikui tūlose 
kad kliubas eitų išvien su čeverykų dirbtuvėse Brook- 

’ jų partija, tai yra, paskirtų lyne prasidėjo ir areštai.
Nors streikas tęsiasi dar 

tik savaitę, o areštuotųjų 
streikierių skaičius siekia 
jau 30 ypatų.

jų partija, tai yra, paskirtų 
pinigų tos “bepartyviškos” 
partijos fondui.

Vienok visos Didžiojo New 
Yorko draugijos, skaičiuje 
38, nutarė remti bepartyvį 
Lietuvos Šelpimo Fondą, į- 
kūrta Visuotiname Seime. 
Vietinis kasiefius to fondo 

. yra visuomenei gerai r1'“
mas J. Martinaitis. Reikia tai, kad negali raudos užsi- 
tikėtis, kad ir Kliubas eis iš-: mokėti. Apie pora mėnesių 
vien su visa bepartyve Ame-;atgal susirinko speeiališka 
rikos lietuvių visuomene, su teisėju komisija, kad ap- 
yisom šio miesto draugijom svarsčius tą dalyką, ar gali- 
ir uždraus įvairiems politi- ma būtų sulaikyti išmetimą 
kieriams (Sirvydui ir gize- ant gatvių moterų su kūdi- 
liams) panaudot kliubo var- kiais? Susirinko, pasikalbė- 
dą tos bevardės partijos tik-, j 
slams.

Kas dieną New Yorke, 
taip vadinamoj miesto daly 
East Side, išmetama moterįs 

žino-’su kūdikiais iš kambarių už

jo, pasiginčijo ir nusprendė 
viską palikti taip, kaip pir
ma buvo.

Pereitą pelnyčių atsibuvo i Bot štai, antro distrikto 
prakal- teisėjas Hartmanns dar vis 

J kovoja už bedarbius. Jis pa-
Tautiškame ?<ame į 
bos, kurias parėngė vadovai 
bepartyviškos, bep 
bevardės partijos, 
jo pp. Vinikaitis, 
vičia ir dar koks tai naujas žiemos”, 
daktaras, kuris pasakojo a-l Vienok negalima tikėli 
pie džiovą. ; nei Hartmanui, nei komisi

jai. Pakol patįs darbininkai 
nepradės tuomi rūpintis, tai 
tūkstančiai darbininkų 
mynų bus išmesta ant

sake:
“Negali būti nei vienas iš- 

Bace-; piestas iš kambarių laike
Kulbė-1

Prakalbos buvo ant te- 
njps: kaip vėžys/ lydeka ir 
gulbė vežimą vežė ir kaip 
prapuolė asilaz, kuris seniau; 
tą patį vežimą buvo vežęs. 
Vienas žmogus iš publikos1 
paklausė: “tai kur dingo asi-l 
las?” Kam dar reikėjo 
klausti? r 
ant stėičiaus ir pamatyt. !

Aukų surinko apie $25.00, ‘ pHeglaurtos. ------ - - .....
lai yra mazausia, kaip kada <{ėjo kolektuoti pinigų be- 
nors buVo surinkta Lietuvos: darbh naU(lai.
šelpimui Brooklyne. Aišku,__________
Ovb,ika ne!jri.tari“ ^1 L. Gimnastikos Kliubas

'buvo nertau’! Jau bai^ tai^li sav0 kny’ 
'“Publik- ai&Kyn^ ^kutinę serija

giausia. _ 1 uniKa auKavo . išrašyta,
daugiausia kvotenus, o tik 
patįs stulpeliai suaukavo di
desnę pinigų suma. .. v.

Juokinga, kad tautiškose.ret}Cija naujosios kriaučių 
prakalbose atsirado daug, umJ()S- 
žmonių, kurie reikalavo, kad v T J
būtų duotas balsas drg. J.

šei- 
gilt-

labaiNew Yorko kunigai 
w._ _ bijosi, kad ir šiemet bedar- 

L zteko pažiūrėt, j)jaį nepradėtai atakuoti 
. . - . __ | bažnyčias, reikalaudami

>. Todėl jie p ra

New Yorke įvyks konfe-

New Yorke atsibuvo gana 
Šukiui, žinoma, vadai nerta-' didelis susirinkimas airių ir 
vė balso. j vokiečių.

Vokiečiai būtinai nori su
kurstyti Amerikos airius, 

18 d. gruodžio Central1 ĮSa(J šie eitų su jais, vokie- 
Brooklyne, p. Millerio sve- j dais, išvien pries Angliją, 
tainėje, atsibuvo L. S. S. 83 v. azymetina, kad vokie- 
kp. prakalbos. Kalbėjo J. 
Neviackas. Žmonių buvo ' ’ .......
vidutiniai.

Toj pat svetainėje, „utar- 
ninko vakare. (22 d. gruo
džio) kalbės L. Prūseika. 

Prakalbas rengia antroji 
kuopa Lietuvių Kelionės Pa- 
šelpos dr-jos.

Klausytojas.

18 d. gruodžio

ir toksai socijalstas, kaip J. 
Larkin, Airijos unijistų va
dovas.

Vienok, dauguma Ameri
kos airių pritaria Anglijai.

YRA

iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksini medalį už 
s su naujausiomis stebūklingom.is mašinomis. X-spindulių 

Su ja yra permatomas visas žmogaus kūnas, užtai ir lengva 
s mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima sužinoti, 

. ir prailgina gydymą.
)O VISOKIAS UžSlSENfiJUSIAS IR NERVIŠKAS

s, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No

Visiems gerai žinomą daktarą-spe 
( ŽDYKA PRADĖS EGZAMINUOTI LIGO 
mis: Nedėliomis, Utarninkais ir Pėtnyčioini

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną 
atsižymėjimą moksle. Jo ofisas yra jreng 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkin

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYI

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdie
sies ir Gerkles, Moteifr Ligas į nusisverimus gydome 

operacijos
MATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdaug vietos 
.sėkmėmis.

kokia liga jūs sergate, bet tuojaus ją permatau,, kaip veid- 
raktika ir stebuklingos mašinos.
yti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
žiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li- 
i su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
is pagelbos.
iNKIAUSlAS LIGAS SU VAISTAIS.
it visados. Aš negydau per laiškus, nes to negalima atlikti, 
laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzominuoti, tada tik 
ims, kad, aš, egzaminuoju ir duodu patarimus ligoniams 
miis. ' ’i

C. BROWN
i 6=th Ave., New York/jN. Y

NEDĖLIOMIS;
Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piet.

be
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, RE' 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad suras 
rodyje, nes man pagelbsti ilg-; metų mano p 

Nesiduokite save bereikalingai pjaust 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš iftgyd 
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyt 
kad reikia eiti' į ligonbutį, l<ur galima tikėt 

ATMINKITE, JOG AŠ IŠGYDAU SI 
Mano vaistai yra geriausi ir išgydo ai 

tndėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu ji 
DYKAI Nedėliomis, Utarninkais ir Pėtnyčk

DR. J.
50 W. 36=th SL, art

OFFISO VALANDOS: 
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

Or,
TOJE KNYGOJE

Graži Dovana
d£l labo visuomenes 
Knyga hvelkutos bei naujausio 
mokslo išradimai ir kp reikia daryti ap
vilgus, taip pat kuip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “Daktaras” parodo, 
kaip nuo viaoklų nelaimių bei ilgų apsi
saugoti .

DAKTARAS" gražiai pa- taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą knygą

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiem* rodijame 
->;«„♦; krBUjo, inkstų, romafiztno,

nusilpnėjimo, brochiti* irhmpsn- 
rias ligas: taip-^at apie moterų resveikvmu* ir 
Uitas visokias ligas, sėklos su bėgimo ir t. t.

JEI SFRGI. lai pirmiau ne kaip manai vartoti 
kokias nors liekarstes ar kreitis prie gydyicjo, 
reikia būtinai perskaityti knygą "D A KT A PA S’* 
bang žmon-ų išgijo noo rodos ,SDAKTA RO".

YPATINGA l serganti, nnsilpčję, snklirrą. pu- 
„ . Mgndinę per (aunystes klaidas ir varginam i viso- 

i kiomis, k .ūp paprastomis šviesomis, teip t'*y»nft- 
, ■ itisiotnis ligomis, šitoje knygoje atrasit ."rą ro- 
a-1 
į r i TObRl,, kad i a kr. v> ’

I duota, tei k >rk'

reikaHu'tffi t'"’n lr k™ biitir.H patirsi, ko čia negalima parašyti.
ži»cti. vmenn. kaip jaunėms, taipir aparTKITII SKVVin .J».. seniems, ženot<-in« ir nr/'Ki riiŲSMKJU sergar

KIEKVIENAS SK YRIUS0’ >< vrs 1» badyti arie nervu, kraujo, inkbei žingeidi. Tn kny?!! ki-kitn^v-i. JalJu "‘Ąmėjimo bro
n^>dus. Ta knyg.-, kiekvienam y- ■ 

nauiinga ir reikalinga furėH, kuiis tik reri būti

ŠITA KNYGA DAKTARAS" *r>rr>»o visokių 
■’KM kain jos prasideda, kaip ps reiškia.

’P 'srodo ir kaip greičiau, geriau ir kur g.iiima 
išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo ari'- vvrn i 
slaptybes bei lig ,s ir taip n:.t apie ’• e’e:> te| dau|!.

ŠIOJ KNYGO1 "DAKTARAS" dike - arr.- 
atidengiant dang paslapčių apie gcriausii's sr 
kuinus žcnvbinio gyvenin o ir taip-ypt kaip 
kada geri alsia yra .apsiv< • <i ir kain .’

KNYGA "DAKTARAS" yra p 
trauota, parodo ir gili kun 
na paslaptybes. Ji r."kr . ng i k

Praėjusiam ketverge, 17 
d. gruodžio, Tautiškame Na
me atsibuvo prakalbos, pa
rengtos lietuvių kriaučių li
nijos su tikslu išaiškinti dar
bininkams, iš kur kįla bedar
bės. Kalbėjo P. Mačys, J. 
Šukys ir J. Neviackas. Žmo
nių buvo pusėtinai. Visi a- 
tydžiai klausėsi kalbėtojų.

New Yorkiečių atydai.
New Yorke, Aušros Var

tų bažnyčioje, buvo 40 valan
dų atlaidai. Kunigų priva
žiavo labai daug, net iš Am
sterdamo, New Bri taino, 
Worcester!o ir 1.1. Nėra ką 
nei sakyti, kad socijalistams 
pusėtinai kliuvo.

Žmonių visą laiką buvo 
gana daug. Vienas artymas

KONSTITUCIJA
Laisvos Rrogresyviškos Draugijos 
Laike Ligos, Mirties ir Kelionės, 

po vardu
LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 

DRAUGIJA
Lithuanian Travelers Aid Association 

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

(Įkorporuota).^

, (Tąsa).
4. IŠ visų Centro Valdybos 

tik pirmininkas, raštininkas ir iždinin
kas turi būti Suv. Va’stijų ūkėsais.

5. Visi Centrąlinės Valdybos nariai 
renkami kas metas. Jų algas paski
ria seimas.

6. Seime, renkant Centrališką Val
dybą, pirmiausia nominuoja kandida
tus iš dv:ejų delegatų, kurie da
lyvauja tame seime. Galima nominuo
ti ir išrinkti kad ir ne esanti tame sei
me, jeigu yra tikrai žinoma, kad jie 
apsiima pildyti L. K. P. D. bile vieno 
Centrališkos Valdybos nario parei
gas.

7. Po nominacija kiekvienas dele
gatas turi tiesą išreikšti savo mintis 
link tų kandidatų, kurie tapo nomi
nuoti bile ant vieno L. K. P. D. Cen- 
trališkos Valdybos nario.

• 8. Po apkalbėjimui eina slaptas 
balsavimas.

9. Centro pirmininkas, iždininkas,

narių

di’i’

PASARGA: Giringaiim

nu

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW V )RKE DAR NIEKAD NEBUVO

Dimiai

l

GR4FAF0NAS

su 21 perlo klevišiu, 8 basais 
/ertės $18.00, tik už $7.SO

4
4
4
i
4

Tai. 2334 urecnpoint.
uikiirfltfi* vl*ta lietuviams pan

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už $14.29

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o rr>«’ turns 

nudilsima muzikaliSką in*tru- 
mentą, koki jys tik^orėsite.

ao ai pin i s
ir ii 1 jliš

Su 12 Lietivii< ji dainų, vertės $4 >. Du,'
Aci Judam tik už ................ $19.50

Tų zrafafonų gvarantuojame ant 10 natj.

Skaniu alų*
Vardi *ri«ik*
»!ius, viso k* *

,1 cigarai, 
iiuikųs Ylfkaa 
'■tiki. Salė dėl 
••dtliigu Nep* 
pirškit *.*• 
atiakančiauiiios 
rimtos, o ou«" 
užganėdinti.

i čii., Brooklyn, N. Y.
Wythe Ave. •

>«A^trpant M* 
. r ieip!

iviedical Clinic
Philadelphia, Pa.

hfįžnvoiai žmnonici mon ankp knygius ir literatiškas komitetas už- Ddznyciai žmogus man sane, ima savo tarnystę nuo sausio mėnesio.
_ kad komuniją priėmė 900 Vice-pirmininkas, sekretorius, du iždo

• , Tn! tlVvinn globėiai užima savo tarnystę nuo lie-zmomų. lai buvo tikriau- ;03 (July) m5nesio.
sias kunigų balius. Žmonių 
suvažiavo ir iš aplinkinių 
vietų.

“Laisvėje” buvo minėta,

SKYRIUS XXVI.
Centro Valdybos priedermes.

1. Pirmininkas abelnoje priežiūroje 
turi visus draugijos valdininkus ir pa-

V ori Mow Vnrbn lelnriL-uln i įtaikius reikalui draugijos, paskiria Kad wew ., I OrKO KieriKaiai jvairjUH komitetus, pasirašo ant Visų 
veikia išsijuosę. Jie varo a- draugijos čarterių, išduodant naujoms 

‘ ‘ *iQ ,« bn7. kuopoms ir visų popierių, kurie tik ri-
« ‘ šasi su L. K. P. D. Patvirtina savoTiycioŠ. Jie surengė ir J. La-: parašu visus išmokėjimus seimo už- 
------ girtus arba esančius sutikime su

' draugijos įstatais 1* užlaiko bankos

gitacij t} bažnyčioje ”• «^ž-

briui prakalbas. I
* e <| n "XT <U«Uięi.lV3 pintais ’’ v*♦ Labai liūdna, kad New knygutę po savo globa.

2. Pirmininkas, tai yra draugijos į- 
galiotas atstovas, kuris savo ur-ją ac- 
.tovauja. Kiekviename žingsnyj ir 
visuomet yra pasirengęs ją gint nuo į- 
vairių atsitikimų.

3. Pirmininkas tai yra vienas iš 
svarbiausių draugijos organizatorių,

ts turi būt pasišventęs ją gint ir 
jrganizuot žodžiu ir raštu.

4. Pirmininkas turi .surengti bent 
po kelias agitatyviškas prakalbas ant 
metų dėlei draugijos labo ir pats turi 
laikyti prakalbas tai vienur, tai kitur.

Prideryste V;ce-Pirmininko.
5. Pirmininkui atsisakius, susirgus, 

arba mirus, jo vietą užima vice-pirmi
ninkas su visomis pirmininko prie
dermėmis ir privilegijomis.

Priderystė Sekretoriaus.
6. Veda ir užlaiko tvarkoje visas 

knygas jam priduotas, kaip tai knygą 
seimo protokolų, sąnarių surašo Įmygą 
ir kitų draugijos reikalų knygą ir už
laiko visus raportus ir oficija’iniuš 
kuopų pranešimus ir abelnai visus raš
tus ir dokumentus paliečiančius visą 
L. K. P. D., išduoda seimui raportą iš 
viso laiko veikimo jam užimant vietą. 
Po kuriais dokumentais yra reikalinga 
pasirašo ir jei yra reikalas pasirašyti 
pirmininkui,tad priduoda jam tuos do
kumentus dėl pasirašymo; paskiria 
naujoms kuopoms numerius ir išduo
da čarterius ir kitus kuopoms reika
lingus dalykus; apskelbia per organą 
skaitlių narių ir kas trįs mėnesiai iš
duoda abelną apyskaitą draugijos fi
nansinio stovio ir narių skaitliaus sto
vio.

7. Išrašo visokias kvitas dėl apmo
kėjimo ligoniams pašelpos arba po- 
smertinės apsaugos ir pasiunčia pir
mininkui dė' prispaudimo antspaudos 
ir pasirašymo, o pirmininkas pasiun
čia iždininkui.

8. Sekretorius, gavęs žinią nuo kuo
pos su( reikalavimu išmokėjimo pašel
pos, tuojaus užrašo į knygą kuopos nu
merį, nario numerį irxyardą ir išduo

 

da kvitą, jeigu narys pHjiai yra užsi
mokėjęs.

9. Sekretorius sušaukiaJ konferenci
ją bei nepaprastą seimą it kiekvieno 
pa’iepimo nuo Centrališką pirmininko.

Priderystė iždininko.

10. Priima visokius piniginius įplau
kimus L. K. P. D. iždan; išmoka vi

 

sus išmokėjimus sulyg /pirmininko ir 

 

raštininko paliudyto parašais; užsta

 

to paranką (kauciją ),ykuri turi būti 

 

didesnė, negu esaniis pas jį draugi
jos turtas; išduodu apyskaitą L. K. P. 

 

iždo stovio sykį į bertainį. Jo paran

 

kos nuošimtį dpiugi.ia apmoka.

Pasarga. Odininko paranka (kau- 
ūti pake’ta sulyg seimo nu

rija) g 
tarimai

Priderystė iždo globėjų.
11. Privalo žiūrėti, idant iždininko 

paranka būtų sulyg draugijos reika
lavimo ir kad būtų laiku sudėta. Žiū
rėti, kad iždininkas savo laiku išduotų 
laikas j laiką bertaininę apyskaitą ir 
kiekvienu laiku gali, matydami tam 
reikalą, padaryti iždo peržiūrėjimą, 
duodami išanksto anie tai ž'n’ą cen- 
tra’iškam pirmininkui ir iždininkui 
per centro sekretorių.

Priderystė Knygiaus.
12. Centrališka L. K. P. D. va’dyba 

turi neatbūtinai įsteigti viešą knvgy- 
na, kuriuo turi rūnintis centrališkas 
knygius. Jis užlaiko savo g’o'mi0 vi
sas knygyno esančias knygas, sudeios 
po numeriais, išduodamas nariams dėl 
nasiskaitymo, užrašo nario vnrda j 
knygos numeri ir primena nariui, kad 
kaip perskaitys, suf*raž'ntu knygynam 
Išduodant knygas dėl pas’c-vaitvmo no 
narmms pareikalmria nalikt atsako- 
jnybės, t. y kauciją 50c.. d mitria n ar 
mažiau nagai knygiaus nuomone ir ne 
nuo norių paimt adresus. Sknitytoin’. 
RH<r*nŽ’nė perskaitytas knygas, gali 
gauti naujas.

(Tolinus bus).

siū 
da

] Vlęs pasiuvam geriausiai 
tus ir over kotus ir duo
ti) e materiją iš čystų vil-

Sit itas, kur vertas 
Pa darome už

$20.00, 
$15.00

api
noi
•siu
adi
BROLIŲ

j bežiūrėk, kur garsinama 
žavingos kainos. Todėl, 
.’ėdamas turėti gera i pa
tą siūtą, nepamiršk mus 
eso ir SCHNEIDER

SCHXNEIUKU BROLIAI
236 Grand St.,

Brooklyn, N/'Y.

OCISCENA DEGTINE
Padaryta Amerike

Mūsų biznio markė užregistruota 
Washigntone.

GERESNĖ Už IMPORTUOTĄ.
Očiščenos degtinės skonis labai ge

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

Vardas H. B. ROSENSON yra 
šdrukuota ant kiekvienos bonkos 
raudonu atramentu.

Pirkdamas apsižiūrėk, kad ne
būtų falsifikuota. Parsiduoda vi
sose vyno ir degtinės pardaviny- 
čiose
REIKALAUKITE KATALOGO 

KUR NURODYTA VISOS
KAINOS. Adresuokite:

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

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

JONO KOVAKSO
dnigus taupinimui ant 4% metams nuo šimto. Dabar jau vėl siun 
us į Rusiją,Lenkiją ir Lietuvą su pilnu užtikrinimu, kad pinigai ne 

Banka randasi po priežiūra valdžios steito New York, užtat jūs pi
Priima
čia pini
prapuls!
nigai pilnai gvarantuoti per valdžią. Rejentinėj kanceliarijoj prie banltps pa
daromi ir užtvirtinami visoki dokumentai, kaip tai: doviernastys, kontraktai 
aktai pirkimo ir pardavimo ir kitokį. Taipogi agentūra apsergėjimui (In
surance!) gyvasties ir nuo ugnies. Visokios rodos—patarimai dykai. KAL
BAM LIETUVIŠKAI.

Dabar galima važiuot į Rusiją.
por A 4(1 L1 JĄ kŠaradą ir k is Subatą.
ant laivo ............*
lai atdu
ria'ns parūpiu i pasportun, pasitinku ant d
mano ut sakymo iš vietos nevažiuokit. ■ _ .
persiunisiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn Anstirijai ir Vo
kietijai J

JOHIN KOVACS
36 GR7 ND STREET FILIJA: 155 CLINTON AVE.

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

Per Archangelską gi be persėdimo 
“DWINSK” 18 dieną Gruodžio (December). Khs nori važiuot 

nčia $5.03 denazito dėl užtikrinimo vietos anL laivo. Visiems pas><žie- 
dypu u palvdžiu ant laivo. Negavus 

sakymo iš vietos nevažiuokit. Tai gi, su abs >hutišk-i atsakomybe

. kietijaiJ

ADVOKATAS HENRY L. SALPETER.
Vedu visokias kriminaliiškas provas, iškolektuoju pi

nigus visur Suvienytose Valstijose, taipgi ir Europoje. 
Isjiešitau dalis ir išpildau pouieras dėl Compensacijos 
Komisijos. Vedu provas nelaimių. • Užsiimu Real 
Estat e. , -

E OVAC’S BANK BUTLDTNn. 36 GRAND ST.
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, T 

operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su- 1 
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubegimai su- 1 
stabdomi. N/ialsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy- w 
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama. T
PROSTATITIS Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 1 
I IVVzm 1 A 111 1m« tampymo. Mano gydymas prašalina visus l 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo \is>- S 
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- | 
silpnėjusiems organams ir sugrąžtna sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū- 1 
no daliai, kuri buvo apimta ligos. I
SYFII IS Je’£u jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- X A 1 rjo spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, M
plaukų slinkimas arb i kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje, viduryje ar S 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy- | 
ma’ iš\ alo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė- J 
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nuallnimo irbesotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išeikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
nių gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
CĮ A PTfię I Naujos ir senos.bjaurios ir įsisenėję.kaip
mIuAI 1 Vzm L<1VJv/m« tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
Cl'L) ICTI 1U A Ugrydau pss tuoa, kuriuos daktarai jau buvo atstaake JSrydyti. Gy- 
O I t\lV 1 kj <jau joi(|u operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo bsnio.
Tuojaus duodame Pal< nff-'inima. A4 neapsiimu iUrydytl tu, kuriu DegralimsL Mano r dy- 
mo -°udaB chroniškų linu yra vienas ii rerhtusiu, ka uitikriname. jov visada atneėa seras, 
pasekmes. Gydau Ausu. Galvos, Širdies* Gerkite. Plaučiu, Krutinto, Pečiu. Kepenų, i ve. 
Zarau. Inkstu, šlapinimosi oriranu. Smegenų, Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kitas 
Aš netikiu | gydymą laikais, todfil neklauskite manės patarimu. Kurie gyvenate V Ika <» 
atvažiuokite pas mano ant vienos d ienos, o aš jums tikrą teisybe pasakysiu, ar'gaka itggu/1.

DD DVDŠir 208 W. 42nd St., aril Broadway 
DI\. DIlXilE, NEW YORK CITY, N. Y.

Tel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

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

Brnnklvn. N. Y.

Nenustok Vilties.
Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 

p’aukai slenka ar nervų ligos; ūmai Iš
gydoma girtuoklystės paprotys; viri 
2U metų expertais tik tų Ilgų; tūkstan
čiai jau likos išgydytais. Gydymai 
DYKAI!
Dr. Brundza Co., Sta. W., B’lyn, N.
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