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“LAISVĖS” SKAITYTOJAMS.
Sekantis “Laisvės” numeris, iš priežasties Kalėdų 
švenčių, išeis 1 d. sausio, 1915 m.

“Laisvės” Išleistuvė. R U S Ate

Kalėdų Pasveikinimas
Jau ketvirtu kartu, 

gyvavimo 
v*^ame

nuo 
pra- 
savo in

be pastogės, gal būt, be mai
sto.

Skurdu ir nyku mūsų tė
vynėje. Žmonės ten nesišai- 

Tie lauk:° dar baisesnių

, jie iauK^^ 
laukia pargrįžtant iš karės

skai ty tu j .t.., _ 
dų švenčių. Ir nieku 
nei męs, nei mūsų skaityto
jai nelaukėme taip liūdnų maro, 
kalėdų, kaip šiemet. 1

Gali būti, spindulėlis lai- lauko tūkstančių ubagų, o 
mes ir šviesos paglamonės tūkstančių visai nesulauks, 
vieną-kitą iš mūsų. Bet tai Tuos kitus tūkstančius pa
bus tik atskiri šviesus taške- šarvos vilkai ir apraudos 
liai ant juodo fono visuo-' juodvarnių gaujos ant snie- 
menės gyvenimo, ant juodo, guotų Galicijos, Kaukazo, 
bevilčio fono.

Ten, užjūry, liejasi, krau
jas upeliais ir krikščioniško
ji Europa prakeikė prakil
niausius taikos, ramybės ir 
socijalės gerovės idealus, 
kad pasinerti neapykantos 
ir pagiežos klane . Čia, Ame
rikoj, — siaučia žiauri kapi
talistų reakcija, vis didyn ei
nančios bedarbės, vis pla
čiau šakojantis darbininkų- na varpais, aušina burnas ir 
ateivių vargas. meluoja: “I

| Pavyslės ir Paprūsės laukų.
Tai kokias baisias Kalė

das mums ir mūsų myli- 
miemsiems įtaisė apakusioji 
gobšų minia, kuri susižeria 
į savo bedugnius delmonus 
milijonų milijonus. Jie val
do pasauliu, jie siunčia žmo
nes ant žudynių. Jie nupir
ko už auksą pulkus parsida
vėlių farizėjų, kurie skambi-

meluoja: “tokia yra pono
Vargas šakoj a, vargas la- dievo valia!”, 1V . . _ 

poja, vargas vartuose žydi i . Salin su tais gobšais ir fa

le ir, akyvaizdoje to vargo, hp J^u tūkstančius metus o 
taip nesumatomai toli spindi uieko gero darbininKams 
/laroininku kle^paJdeąlas —i nepadarė, 
socijalizmas.

Kalėdos yra rimties šven
te, taikos šventė! Jau du 
tūkstančiu metų praslinko, 
kaip Mokytojas iš Nazareto 
paskelbė žmonijai giažios 
teisybės žodžius ir pratarė: 
“Ramybė pasauly geros va- knduomais, 
lios žmonėms”. .
■ Daug-daug vandens nute- 1 i’unams_ ir vorams pasauly 
kėjo upėmis į plačias jūras, neturi būti vietos. I ■ 
ne tiek vandens, kiek ašarų, lrie v!sk^ Pagamina, viskuom 
prakaito ir kraujo darbi- turi ir valdyti. m . .

SB K ALAUKIAMA GALUTINO MŪŠIO TIES VARSAVA
ATMŲšė NUO VOKIEČIŲ 

9 MIESTELIUS.
Paryžius, 23 d. grd. — An

glai ir francūzai gali pasi- 
pusėtinais laimėjimais 

xjcx6xjoje. Jiems pasisekė 
Belgijos pajūryje ir ant 
Meuse augštumos. Iš šalieš, 
nuo jūros, sandoriečiams pa
dėjo Anglijos laivynas. Flan
drijoje anglai su francūzais 
užėmė Lombaertzyde, St. 
Georges ir Westende. Už
imta dar 6 miesteliai.

Vokiečiai apleido Middel- 
kerbe. Vokiečių susinėsimo 
linijai ties Moolšlede gręsia 
didelis pavojus.
Ties La Bassee anglai atga

vo pozicijas, kurių buvo nu
stota. Argonne francūzai 
sustabdė vokiečių atakas. 
Tarpe Perrone ir Albert 
francūzai užėmė pirmąją 
tranšėjų liniją.

Francūzai ir anglai prane
ša dar anie visą eilę smulkes-

Jūs matot, Lokius guzus įtaisė ant žemės skritulio tas piktas gyvūnas kapitaJiz- 

Rusija, Anglija, Francija, Serbija, Turkija, Japonija—tai vis guzai - žaizdos.

vuočius “Touderer”. Apie tą 
atsitikimą Anglijos valdžia 
tyli.
Bombarduoja Dardanelles.

Athenai.—Iš čia gauta ži
nių, kad anglų ir frančūzų 
laivynas vėl pradėjo bom
barduoti įėjimą į Dardanel- 
lių sąsiaurą.

Streikieriai atiduoti karės 
teismui.

Iš Berlyno praneša, kad 
Paryžiuj rusų valdžia atida
vė karės teisman 21 darbi
ninką už dalyvavimą strei
ke.

mas.

stiprino savo pozicijas ties 
Opošno. Aprobuojama, kad
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_ kaip s-^0 gražioji patar- rizejais, kurie valdo pas ai- niujų laimėjimų. Matomai

.. iamybo geros vahes 
žmonėms — turi būti šian
dien musu obalsis, —■ ne 
šventas pakajus ir atleidi
mas, bet begaileštinga kova, 
kova ant žūt-būt su visais 
kraugeriais, parazitais, dy- 

, ir nusipenėju
siais akių muilintojais.

jiems labiau pradeda sekties, 
Kuomet vokiečiai išsiuntė 
daug kareivių iš Belgijos 
Lenkijon.

Varšuvoj užmušta 90 
žmonių. _ _ .

“Kurjer )Warszawski” rusai bus pasitraukę prieš 
skelbia, jog virk Varšuvos ir I vokiečius net ant kokių 50 
vėl pradėjo lėkiui 
nai. Jau tapo rmmestos ke-1 
lios bombos, kurios suardė Krakovo. Paskutiniai pra
du n^mu, sužei- nešimaL^ą)$.o^xy^M<.„esant
de 50 žmonių. ties Nide, tai'yra, bem^4u

VV.OU1 puoicraukė fr nhb 
Paskutiniai pra-

Areštai.
Berlynas. — Gauta žinių, 

kad Petrograde policija pa
darė daugely vietų kratas ir 
suareštavo daug vyrų ir mo- 

Iteru. Juos kaltina revoliu- 
Ve ką rašo nekurie rusų ei joniškame suokalby. Smul- 

laikraščiai apie Suvalkiją, kesnių žinių negauta. 
Daugybė žmonių, apleidę sa-Į -------------

vo namus, neturi jokios.pa-' $10,000 ant “pyragų Kalė- 
^ogės. Daug žmonių , .Al b,-.- •

Apie Suvalkiją. r

neturi būti vietos. Tie, ku-

ninkų žmonių,o pasauly kaip 
nėra ramybės, taip nėra, 
kaip nebuvo teisybės, taip ir 
nėra. Žmogus, jieškoda- 
mas teisybės, o nesurasda
mas jos, iš visų pusių apnik
tas piktomis spėkomis, tan
kiai parlūžta po gyvenimo 
našta ir užpučia šviesų švy
turį, kurį nešė jaunystės 
dienose.

Užgęsta viltįs, užgęsta ug- 
nįs ir ant pelenų krūvos 
žmoguą budavoja sau men
kutį ypatiškos laimės lizde
lį. Bet, lyg ant tų patyčių, 
žiaurumo kardas sukapoja- 
sutriuškina žmogaus ypatiš- 
ką laimę ir tik retas-kitas iš 
mūsų tarpo prasiskina sau 
kelią į laimingųjų tarpą.

Tačiaus, męs 1 <4- - --
siminti liūdnume. Ne tas vy
ras, kuris moka dejuoti, bet 
tas vyras, kuris moka ir sau 
ir savo artymui nurodyt 
lengvesnio būvio kelelį, ku
riuo turėtume eiti. Bedar
bės barškina į mūsų duris, 
duona ir mėsa tampa neįper
kama, rytojus taip-pat ne
linksmina širdies. 71___
kiau ir tankiau juodos min-

} Eikime tuo keliu. Tai vie
nintelis kelias prie laimės
kada visas pasaulis bus vie
na tauta iš brolių. Paguo
dos ir susiraminimo j ieško
kime augančioje darbininkų 
galvbėje! Tokius velyjimus 
siunčia “Laisvė” savo skai-

MAŽAI ŽINIŲ Iš Už- 
KAUKAZIO.

Apie mūšius Užkaukazy 
labai mažai žinių teateina. 
Trumpučiai oficiališki pra
nešimai, kaip paprastai, yra 
labai migloti.

Iš Petrogrado pranešama 
apie nepaprastai žiaurią žie
mą. Rusai, dėlei nepaprastų 
šalčių, ginasi. Turkai gi, 
kaip matyt iš visko, po tru
putį varosi pirmyn. Rusai 
ginasi, i

.mylių nuo Krakovo.
Užtat šiaurinėje Lenkijos

Lilio. Francija. — Čionais dalyje rusams dar neprisi- 
prasidėjo badas. Maisto vi-: ėjo taip riestai. Jie laiko sa- 
pisKai nėra. Vokiečiai atsi- vo pozicijas ant Bzura upės, 
sako suteikti kokią nors pa- (Tiktai ties Lowicz rusai ap- 
gelbą gyventojams. Mieste leido savo pozicijas.

j badauja.

gelbą gyventojams.
nėra anglių. Buvo jau atsi
tikimų mirties dėl bado.

LENKIJOJE.
Ligišiol dar vis negalima 

galutinai pasakyti, pasiseks 
ar nepasiseks Wilhelmui už- 

Paskutinis

Kariški kritikai sako, kad 
vokiečiams reikia dar 3 pa
ras eiti, pirm negu jie pa
sieks Varšavos.

Iš Petrogrado pranešama 
apie rusų laimėjimą šiaurės 
Lenkijoje.

o turkai užpuola. imtl Varsavą.
Purkai sutraukė gana dide- galutinas musys tuojaus tu- _ ri__ tt__ •• •_ *!_2 I ivvVti Novo riicii oonf.les spėkas Urmijoje, šiauri
nėje Persijoje. Turkai sten
giasi prasimušti prie Kaspi- 

ko, kad tos turkų atakos e-
tytojams. Tokiu keliu ir jos jūros. Iš Petrogrado sa- 
“juaisve” eina ir tebeeis. ko, kad tos turkų atakos e-

Niekuomet nenuliūskime, sancios atmuštos.
nes mūsų teisybė ir mūsų
bus viršus, nes mūsų minios
vis auga ir auga.

Augštyn galvas, drąsiau 
pirmyn!

Iš Berlyno gi ateina žinių, 
jog turkai užėmė kelias po
zicijas šalę Katuro.

Tarpe Karšo ir Erzerumo 
karės veikimas, šiuomi tar
pu, apsistojo.

rėš įvykti. Nors rusų cent
ras pailso, betgi gauta nau
jų sustiprinimų. Rusai ap- 
sidrūtino ties Bzura.

Pusė milijono naujų karei
vių.

Londonas.—Lloyd George

žmonių, pasi- 
liaiHėtirias. Wifelu gyvento
jai taip-pat skursta ir negali 
suteikti jokios pagelbos so
diečiams.

rijos pavietuose.
Seniau taip' turtingas 

kraštas dabar visai ištuštė
jo. Tankiai galima eit ke
lias mylias ir nesusitikti gy
vos dvasios. Sudeginti so
džiai apleisti gyventojais ir 
perstoto savimi liūdniausj 
paveikslą.

Anglijoj
doms
Veidmainiai įka

š reivia.-ns ant Kalėdų pyragu. 
Jau daiiar surinkta $40,000. 
iškeptus pyragus siųs ant 

varnas ^ar^s hm ko ir dalins karei- 
s viams. Krikščionis labai rū

pinasi, kad kareiviai praleis
tų Kalėdas krikščioniškai su 
pyragais, nors žmonių krau-

Valdžia paskelbė, kad pa
bėgėliai iš Suvalkų gub., gali 
grįžti namo. Tūli pabėgėliai

lki kol Francija kariaus?
Paryžius, 23 d. gruodžio. 

—Extra sesijoj Francijos 
parlamento pirmasai minis- 
toris Viviani paskelbė, jog 
Francija nepadės ginklo, 
kol galutinai neapveiks Vo
kietiją ir kol visa Europa ne-

Nuo Amerikos Dėdės...
Į Neapolio uostą pribuvo 

garlaivis iš Amerikos, kuris 
Tačiaus, męs kviečiame ’atgabeno Kalėdų dovanų 

Laisvės” skaitytojus nenu-| Berlyno vaikučiams... skai
tome laikraščiuos. Tas do
vanas sukrovė į traukinius 
ir nugabeno Berlynan! Į 
Solonikų uostą pribuvo gar
laivis iš Amerikos, kuris at
gabeno Turkijos žydams ir 
jų vaikučiams dovanų...skai- 
to^e laikraščiuos.

Mums norisi paklausti, ko- 
Vis tan- &aiėdų dovanėles šie- 

^7,0 xxxlx. ■ met £aus baltaplaukiai Lie- 
tįs palyTi nuvargusius žmo- berniukai ir mergai- 
nes. O čia, prie viso to, is 
mūsų gimtinės šalies skren
da širdį perverianti balsai. 
“Margos gromatėlės”, ku
rios ateina iš mūsų šalies, ra- 

. šytos ašarom ir krauju, ne
guodžia mūsų, neramina!

Lenkų legionas po rusais.
Varšava, 22 d. grd. — Vy

riausias vadas rusų kariu- 
menės pavelyjo lenkams su
dalyti savo lenkišką legioną. 
Tan legionan jau susirašė 
4.000 lenkų.

Ir taip, dabar esama len
kiu legionų ir vienoj ir kitoj 
pusėj. Austrijos legionie
riai žudys Rusijos legionie
rius ir atbulai. Ir abidvi 
pusės sakosi einančios prie 
liuosybės...

Francūzai su anglais užėmė 
Ostende.

Londonas. — Haagoje pa
sklido gandas, jog francūzai yra tik šešta dalis, sulyginus 
su anglais užėmė Ostende.

Amsterdame gauta žinia, 
jog vokiečiai apleido Middle- 
kerche, miestelį, kuris ran
dasi nuo Ostende 5 mylių at
stume.

pranešė atstovui Paryžiaus sugrįžo. Vienok, didelė pa-[bus galutinai išliuosuota. 
dienraščio “L’Humanite”,|bėgėlių dalis negali sugrįžti' 
kad pusė milijono Anglijos namo, nes neturi nei vienos Į
kareivių tuojaus bus pasiųs
ta karės laukan.

Išviso anglų karės lauke

su francūzais.

Reichstago socijalistas ka
riauja Francijos armijoj.
Dr. G. Weill, socijalistų at

stovas reichstage iš Metz, 
_______________________  Vokietijoj, kariauja Franci- 

Londonas, 23 d. gruodžio? jos armijoj.Pradžioj karės 
—Francūzų ir hnglų orlaivi- .jisai buvo užkluptas Franci-
Mesta bombos ant Brusselio.

MAIŠTAI AUSTRIJOJE.
Austrijoje darosi vis ne- 

’ ramiau. Pragoję, Viennoje* 
Insbrucke ir kitur atsibuvo 
demonstracijos prieš Voki e- 

Anglijos valdžia labai Įnir- {tijos ambasadas.
to ant airių, kuine kaip ir ne- • žmonės reikalavo taikos* 
pristato naujų rekrūtų ka- bet juos išvaikė. Tuomet 
riumenei. Anglijos valdžia. Viennoje buvo padaryta de- 
sustabdė šiuos airių darbi- monstracija prieš karaliaus 
ninku laikraščius: “Irish 
Worker”, “Dublin Leader”, 
“Irish Freedom” ir “Ire
land”. i

kapeikos.

Prieš airių darbininkų 
spaudą.

palečių.

tės? Amerikos dėdė dar tik 
subruzdo rinkti pinigus. 
Kada tai jisai susiruoš dova
nų pasiųsti?

Lietuvos vaikučiai, Lietu
vos seneliai laukia dovanos 

Amerikos dėdės ir dė-

ninkai pasirodė virš Brusse
lio ir metė keliąs bombas ant 
Zeppelino stacijos, kuri tapo 
uždegta. [

Antrą kelionę tie orlaivi- 
ninkai atliko njaktyje. Pra
lėkdami pro vokiečių pozici
jas, jie metė 1L’ bombų, ku
rios padarė jįana didelių 
nuostolių.

Orlaivininka 
po” sugrįžo sveikutėliai.

JOJ.
Vokiečių socijalistų laik

raštis “Vorwaerts” smarkiai 
užsipuola ant Weill.

Ne apie linksmas Kalėdas, dienes, 
ne apie liūdnas kucias, ne . . .
apie žiemužės poeziją — ten neapieisKite jų. 
rašoma! Ten rašoma apie 
vargą ir badą, apie žiaurio
sios žiemos pūgas ir apie ko, kad 5,000 vaikų šio mies- 
mūsų mylimuosius, kurie to mokyklose negauna gana 

laškosi ir raudoja, gal būt, pavalgyti.

Neužmirškite apie juos,

New Yorko mokytojai su

Austrija nori išgelbėti 
Przemyslą.

Austrijos kariumenė su
mušė rusus ties Krosno. Nuo 
Krosno iki Przemyslo yra 
apie 40 mylių. Austrai ma
no išgelbėti savo tvirtovę, 
jeigu suspės į laiką prista- myn, prie Varš 
tvti daugiau pagelbos. Aus- i aiškina, jog jie: 
trijos vyriausybė drūčiai iti-’laikyti vokiečii 
kėjus, jog Przemyslą pavyks' Vienok, gali 
išgelbėti. . | kad vokiečiai j;

Austrai mano nuvyt rusus 30 mylių atstur 
į rytų Galiciją, tuomet va- vos.
karinė Galicija galėtų liuo- .. Rusų karmrr 

‘ ‘ na toli nuo Pel

į rytų Galiciją, 
karinė Galicija 
siau atsikvėpti.

i iš savo “tri-

RUSAMS PASISEKĖ PRŪ
SŲ LIETUVOJ.

Iš Petrogrado praneša, 
kad rusams pavyko Prūsų 
Lietuvoj. Vokiečiai dar la
biau nustumti nuo rube- 
žiaus.

Abidvi pusės sakosi laimėju
sioji.

Paskutiniai pranešimai iš 
Lenkijos dvejo 
sako, 'jog jie i

Kaizeris bus ant fronto;
Kaizeris bus ant fronto 

per visas Kalėdas. Jisai 
vyksta į vakarinę armiją.

Francūzai darys generališ- 
kus užpuolimus.

Berlynas.—Vokiečiai savo 
oficijališkame pranešime sa
ko, būk pas paimtuosius 
francūzų kareivius nelais
vėn rasta įsakymas, kad da
ryti ant vokiečių generališ- 
kus užpuolimus, kurie turi

Kariškos demonstracijos.
Rymas.—Iš Čia praneša, 

kad 20 d. gruodžio įvyko di
džiausios demonstracijos 
daugely Italijos miestų. De
monstrantai visur reikalavo, 
kad pradėti su Austrija ka
rę. Demonstrantai ant tiek 
įsikarščiavo, kad net policija 
turėjo juos stabdyti. Dau
gely vietų buvo susirėmimų.

Rusų mokyklos Galicijoj.
Rusai stengiasi kuogrei- 

čiausia įsteigti užkariautuo
se Galicijos miestuose savo

ja. Vokiečiai 
stumiasi pir- 
avos, rusai gi, 
ns pavyko su- 
is.
ma tvirtinti, 
iu randasi tik 
ne nuo Varša-

enė nuėjo ga- 
rakavo ir su-

Vokietija ir Švedija.
Sako, jog laike paskutinio 

suvažiavimo Švedijos, Nor
vegijos ir Danijos karalių, 
Vokietija norėjo pasinaudo
ti proga. Už pagelbą prieš 
Rusiją Vokietija žadėjo su
tverti uniją iš minėtų šalių,

būti laimėti. Vienok, vokie-| mokyklas. Jau išguldinėja- 
čiai džiaugiasi, kad francū- ma rusų kalba šiuose Galici- 
zų užpuolimai visur pavykę jos miestuose: Lvove, Tar- 
atmušti.

Dar vienas anglų laivas su
draskytas.

Vienas Amerikos keliau- 
pridėjus prie jos Finliandiją, ninkas, kuris dabar atvyko 
Estonijąir Latviją, kurias iš Europos, pasakoja, kad 
reikėsią atimt nuo Rusijos. [Šiaurės jūroj tapo minomis 

Vokietijos pienas būk tai sudraskytas vienas iš nau- 
nepavykęs. jausiu angliškų laivų—šar-

a.--.

noperty, Samboroj, Stanisla- 
vove ir Černovicuose. Nuo 
nauju metu manoma dar pa
didinti mokyklų skaičius ir 
visas mokslas bus išguldinė- 
jp*" ' • "C"

Aiškiai pasirodo, kad rusų 
biu. pu prievai ta
nori rusinti galicijonus.

(Tąsą žinių ant pusi. 8). j
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga.
REZ OLIUC1JA

Kaip teko girdėti, žinomas mis įvykstąs L. S. S. suva-
Lietuvos Socijaldemokratų žiavimas užduos
Partijos veikėjas, Vincas
Kaksukas, vyksta į Škotiją ir 
ten mano būti prie “Rank-

mums vi
siems taip-pat nemaža parti- 
jinio darbo, kurio apleisti jo
kiu būdu negalima.

Jau seniai “Laisvas” skai
tytojams žadėjome antru 
kartu leisti per “L.” “Kali
nių Išvogimą iš Paviako”. 
Šiuo sykiu tasai įdomusis 
pasakojimas bus pilnesnis, 
nes aprašytas vieno iš tų, 
kuris pats dalyvavo išvogi
me. *

Pradėsime spausdinti apie 
pabaigą sausio. U

SOCIJALISTŲ PARTIJA 
RENGIASI PRIE RIN

KIMŲ 1916 ME
TAIS.

Paskutiniame posėdyje 
pildančiojo komiteto Socia
list Party buvo apkalbėta 
daug svarbių reikalų.

Partija siunčia savo atsto
vą M. Hilquitha, į konferen
ciją neutrališkų šalių socija
listų, kuri įvyks 15 d. sausio 
1915 m. Jam pavesta rūpin- 
ties, kad gyventojai tų šalių, 
kurios dabar įtrauktos karės 
sūkurin, gautų pilnas poli-

save užtarėja mažesnių tau
telių, paimkime pavyzdį 
Persijos, kuris prieš mūsų a- 
kis. Gi Anglija gvarantavo 
Persijos neprigulmybę, o 
vienok pavelyjo Rusijai ją 
suardyti. Anglija, sykiu su 
Franci j a, gvarantavo Korė
jos neprigulmybę, o vienok 
pavelyjo Japonijai užgrobti 
Korėją ir nužudyti jos kara
lienę. Franci j a su Ispanija 
pasidalino Moroko prita
riant Anglijai. Britanija vi
suomet sulaužo sutartis, jei
gu jai naudinga”. (Literary 
Digest).

Męs, IV assachusetts lietu
vių drauppJ1! delegatai, susi
rinkę į a'ltlW Massachu
setts valipB08 lietuvių Kon
venciją, Jkaitliuje 49 ypatų,** ” Akaitliuje 49 ypatų, 
atš’tovaufancių 19 organiza
cijų, išnė$am sekančią rezo
liuciją: Į

Męs avanc*am> jog Ant
ras Yisiįp^nas Amerikos 
Lietuvių jpeimas, atsibuvęsras

buvo tiki
spalio dd., 1914 m.,/ 
uoju Amerikos lie-| 
jų reikalus atsto-

Seimu.
gailės tau jam iški- 
pvinius nesusipra-.

vau j ančių
Męs ap

lusius sri, v. _ .
timus, arflancius mūsų soh 
darumą, 
biam m

Nuo naujų metų “Saulė” 
nebeišleis savo priedo “Link
sma Valanda”.

Turbūt, neapsimoka. Tai
ženklas, kad “Saules” tipo Ii- ^skas teises.
teratura atgyveno savo die- B. nutarė jau rengties 
r.as ir ruošiasi prie švento P1 1916 metu rinkimų, kuo- 
pakajaus. šalies žmonės turės

j________ [išsirinkt sau prezidentą. Re-
Paversti Lietuvą į vienuo- akcija Suv. \ alstijose auga, 

lių šalį, tai seniai svajojamas Demokratų partija nepajie- 
idealas mūsų klerikalu. i išpildyt savo pažadėjimų.

“žvaigždė“ rašo, jog Chi- j Progresistai galutinai su
vagos marijonai įsimanė at-' bankrūtyjo ir išnaujo kelia 
gaivinti Marijampolės Mari- galvą atžagareiviai republi- 
jonu klioštorių, kurio pasku- konai. Panašiose politiško- 
tiniai Mogikanai visi jau iš- se sąlygose gimsta ypatinga 
mirė.

lių šalį, tai seniai svajojamas 
idealas mūsų klerikalų.

gaivinti Marijampolės Mari-

nutarė jau rengties

“TĖVYNĖ” APSKELBIA 
NEUTRALITETĄ.

“Tėvynė” apskelbia S. L. 
A. neutralitetą Lietuvos Šel
pimo fondų klausime.

Ji sako:
“Faktas pasilieka faktu. 

Amerikos lietuviai turi tris 
įstaigas, kurios rūpinsis Lie
tuvos šelpimo reikalais. Bet 
greta to viso yra dar viena 
įstaiga, būtent Lietuvos Gel
bėjimo Fondas, kurį dar 
pirm seimo įsteigė Susiv. L. 
Amerikoje Pildomoji Tary
ba ir Kankiniu Komitetas 
(žiur, “Tėvynė”" N. 34, 21 d.

viltis dėl socijalistų agitaci-
Pildantysis komitetas___ ____ baltais jos.

i ubais ir atsižymėjo nepa- Į pavedė vienam iš savo narių 
prasta tinginyste. 1„.
Chicagos marijonai jau 
laikraštį savo įkūrė: “T 
ba ir Dora”.

Lietuva kraujo 
verkia — o 1 
klioštorius sapniu

Minėti susinešti su valstijų sekreto- 
* į ir riais, žymesniais agitato- 
“Tiky-' riais, legislatoriais ir tt., kad 

(surinkus medžiagą apie da- 
j » ašaromis bartinę situaciją, galima bū- 

kunigai apie tų geriau nustatyti veikimo 
nuoja. - linija rinkimų metu.
___L 21 d. kovo paskirta specia- 
IANT Pe diena, kurioj, bus renkama

“Jaunoji Lietuva“ ir “Tė 
\ynė” piktinasi Detroito lai

ypaUngį k >nceit? su pra-|,, .
kalbomis. Buvo apię_Lil
cei vą ta i\eleivv , buvo i>- V 
TA^a ir- uusveje . isasgei 

R. . koncertas išrodo,4 b.

lme. i Komiteto posedm 
i pribuvo kongresmonas Mey
er London, kuris tarėsi su P.

Akyvaizdoje to fakto, S. 
L. A., kaipo bepartyvė orga
nizacija, turi vengti party- 
viškų ginčų. Tasai “Tėv.” 
išvedimas yra teisingas. S. 
L. A. reikalinga kaip tautie
čių, taip ir socijalistų para
ma.

“S. L. A. kaip tik ir priva
lo būti visiškai bepartyvis
kas ir turi remti tiktai Lie
tuvos šelpimo klausimą, neį
sileidžiant į jokius mūsų 
parti jų' ginčus, nei 
kas.

kuomet šitam svar- 
mente mums ko- 

didžiausias reikia vienybes, 
todėl męs] pasmerkiam tuos 
laikraščių8 ir agitatorius, 
kurie nei!dabar negali susi- 
laikyt nevaidinę ir nede- 
moralizavN 
begėdiškąją 
nymais, 
m o Fon 
staiga . .
tik vienųlsocijahstij.
' Męs atrandame, kad mi

nėtame fjeime buvo atsto
vaujamos* visos_ trįs mū^f 
gyvenimol _S1T°^S> ^Jtadvi- 
sos sriovėįs~surad6 vidurinį 
kelią išnešt bepartyves, vi
soms sriovėms priimtinas, 
rezoliucijas, ir išrinko Lie
tuvos Šelpimo Komitetą, į 
kurį įėjo visų sriovių atsto
vai,nei viepa iš tų sriovių ne
gaudama (didumos tame ko
mitete baljsų.

Męs žiūrime su didžiausiu 
pasipiktinimu į tuos žemos 
doros žmones, kurie sten
giasi įkalbėt nežinantiems, 
buk Lietuvos Šelpimo Komi
tetas esąs)socijalistų komite
tu, nes komitete socijalistai 
didumos rietuvėje.

ir visai Amerikos visucme- j 
nei siųsti aukas Lietuvos 
Šelpimo Komitetui. Šio ko
miteto yra užtikrinta, kad 
kiekvienas centas eis Lietu
vos šelpimui 
rankas.

Atsimotus 
ir jų kasieriui 
šiui nuo Liet. 
Ss, p. Paukštis, turi per- 

dabartiniam ižd. p. K. 
uskui visus pinigus, 

/Kurie buvo žmonių sudėti 
Lietuvos Šelpimo Fondui ir 
jam perduoti. Jei p. Paukš
tis geruoju tuos pinigus ati
duot nenorėtų, tai Mass, lie
tuvių kcfeferencija pataria 
Lietuvos Šelpimo Fondui su
rasti tokius kelius, kokius 
jis matys tinkamais esant 
tiems pinigams iškolektuot.

Visapusiškai apkalbėjus, 
rezoliucija priimta vienbal
siai.

per lietuvių

tautininkams 
p. T. Paūkš- 

Šelp. Komite-%

Už šešių mėnesių
daug ihaž, taip:

“V Ienas jų apsirėdė vys “ŠVIESUS KIETASIS
GINTARAS”.

Vilniaus lietuvių spaudos 
atstovai ir draugijų įgalioti
niai įteikė Rusijos ministeri
jai deklaraciją, kurioje, tarp 
kitko, sakoma:

“Nebūdami slavai 
lietuviai, kaipo šviesusis kie-

, įriedėjome į

bažnytines apeigas, vieton 
krapyklos vartojo baltos 
karvės vuodegą, nupjautą 
su galu stimbirio... Kitas, 
pasivertęs kunigu, sako pa
mokslą, gieda “Aniuolas 
Dievo”, trečias vaidina vie
nuolį...”

Kiti geria degtinę ir sako,1 tasis gintaras, įriedėjome į 
kad tai Kristaus kraujas ir slavų jūrą. Šviesusis — nes 
tt. Jeigu tą Babelio.bokštą' mūsų bičiulystė su rusų tau- 
būtų budavoję socijalistai, ta neaptemdyta . niekuo per

“J---- visą savitos Lietuvos gady-
būtų papasakoju- nę, kuomet lietuvių tauta pa

sius ilgiausių moralų apie so- ti buvo savo likimo vykinto- 
cijalistų netikumą. Vienok, ja ir pati, kur tinkama, krei-

tuomet ir “Jaun. Lietuva” ir 
“Tėvynė

cijalistų netikumą.
kada dalykas eina apie lai
svamanius — abudu laikraš
čiu nusiduoda nematą, kokie 
diegai išaugo iš pono J. 
Šliupo “filosofijos”. Obuo
liai nuo obels netoli krinta.

SAVAITĖ SUŠELPIMUI 
LIETUVOS.

Socijalistų laikraščiai 
prielankiai atsiliepia apie T. 
J. Kučinsko sumanymą su
rengti savaitę Lietuvos su- 
šelpimi (“Kova” N. 49), T. 
J. Kučinskas nurodo į pa
vyzdį Raudonosios Savaitės. 
“Keleivis” pilnai pritaria T. 
J. Kučinsko sumanymui. 
“Naujienos” taip-pat cituoja 
jo sumanymą ir nieko prieš 
nesako.

T. J. K. nuomone, per tą 
savaitę reikėtų: “pardavinė
ti literatūrą, užrašyti laik
raščius, rengti prakalbas”.

Redakcijos turėtų prisiųs
ti knygų tokia kaina, kaip 
joms atsieina patsai išleidi
mas.

Jeigu panašus sumanymas 
pradėtų vykinties — ir męs 
prisidėtume,bet,kol-kas, žiū
rime į jį skeptiškai. Per- 
tankus vartojimas kokio 
nors agitacijos būdo padaro 
jį atšipusiu. Taip gali išeiti 
ir su pertankiu rengimu spe
cialių savaičių. Antra ver
tus, agitacija L. Š. F. varoma 
taip uoliai, kad, rodosi, uo
liau ir negalima vesti.

Y • A. Y* • J •

męs,

visą savitos Lietuvos gady-

pė savo valią. Nuo germa
nizmo smūgių subiro mūsų 
gintaro karėliai.... bet da
bar... ir vėl suėjo draugėn 
lietuvi i karžygiai su slavų 
karžygiais kovoti su teutonų 
palikimu — visa — prary
jančiu germanizmu”.

Šitoj patriotiškoj dekla
macijoj nėra teisybės nei a- 
giionos grūdelio.

Argi jau bičiuolybė lietu
vių su rusais niekuomet ne
buvo sudrumsta? O spau
dos uždraudimas?*

Argi jau rusų pusėje stovi 
visi slavai? Ogi didžiuma 
lenkų, cechai, rusinai, bulga
rai?

Argi jau lietuviai karei
viai ištikrųjų tampa karžy
giais, kovojančiais už tėvy
nę? Mums rodosi, jie kovo
ja todėl, kad juos prievarta 
varo į kovą.

Kas-kas, bet jau tie Vil
niaus inteligentai negali sa
ve vadinti “šviesiais, kietai
siais gintarais”. Jie yra pa
prasti momento karžygiai, 
žiūrinti, kur vėjas pučia.

DIDŽIOJI BRITANIJA.
Paprastai Didžioji Brita

nija yra vadinama mažųjų 
tautų užtarėja. Ypač šioje 
karėje ji dedasi tikrausia 
mielaširdystės sesere, kuriai 
rūpi tik artymo meilė.

Kad taip nėra, nurodo 
Londono “Labor Leader”:

ii ril* Britanija vadina

Pertai"- męs dar syki, 
šios.

me, jog S. L. A. rems visas 
tas įstaigas, kurios Lietuvos 
šelpimui tinkamai darbuoja
si. Prie tos progos dar sykį 
pabriežiame, kad visi geros 
valios žmonės privalo au
kauti Lietuvos reikalams, ir 
tas savo aukas gali siųsti per 
tas mūsų įstaigas, kurioms 
geriausia pasitiki. Kas p ri
jančia Vis. Seimo įsteigtam 
Fondui, tegūl siunčia aukas 
tam fondui, per jo finansų 
sekretorių p. Dundulį. Kas 
nepasitiki tuo fondu, tegul 
siunčia savo aukas Lietuvių 
Gelb. ir Autonomijos Fon
dams per jų sekretorių p. 
Sirvydą. Kas nepasitiki nei 
vienu, nei kitu, tai tegul 
siunčia savo auką per S. L. 
A. Centrą, arba tiesiog Vil
niun”.
. Neutralitetas pažadėtas. 
Dabar žiūrėsime, kaip jisai 
bus ištesėtas.

vokiečiai išsivarė 
DAUG ŽMONIŲ NE

LAISVĖN.
Laiškuose iš Suvalkų gub. 

jau kelissyk tapo pranešta, 
jog vokiečiai daug žmonių 
išsivarė Vokietjon, turbūt, 
įvairiems darbams dirbti.

Tų laiškų pranešimus pa
tvirtina ir “Keleivio” kores
pondento pranešimas:

“Dabar jau vokiečiams iš 
Suvalkų gub. išėjus, dar vie
tomis yra visai tuščių kai
mų. Dalis gyventojų da 
nespėjo sugrįžti, kitus-gi 
vokiečiai su savim išsivarė. 
Vilkaviškio, Virbaliaus mie
stai suvisu tušti, nei vieno 
gyventojo nebeliko, visi iš
lakstė. Reikia pastebėti, 
kad vokiečių kareiviai vie
tomis begalo žiauriai elgėsi 
su liuosais žmonėmis. Nuo
latos grąsino sušaudyti, va
rė dirbti, visus jų menkiau
sius norus turėję išpildyti. 
Vietomis-gi buvo mandage
sni. ^Mūsiškiems karei-

mūsų liaudies 
savo prasima- 

,5Jūk Lietuvos Šelpi- 
’*|is yra partyvė į- 

jir kontroliuojama

ir

otuvų minėtam seime, kurie, 
renkant komitetą, su iškal- 
no apgalvotu tikslu nepriė
mė kandidatūros, išskyrus 
p. Račkauską ir p. Paukštį, 
kurie, politikos spaudžiami, 
pagalinus atsisakė ir mėgino 
įkalbėti visuomenei,kad par- 
tyvis seimas tik socijalistus 
terinko. Męs labai apgai- 
lestaujam, jog mūsų tauti
ninkams tiek stokoja doros 
ir lietuviško jausmo, kad jie 
tyčia kenkia šventam Lietu
vos gelbėjimo darbui.

Męs atrandam, kad politi
ka tautininkų tame seime 
buvo aiškiai partyviška, se
paratiška ir iš kalno apgal
vota. Tos sriovės diktato
riškas ultimatum, kad jos 
kandidatas būtų aprinktas 
kasierium, buvo aiškiai prie
šingas kiekvienam padoru
mo ir demokratiškumo prin
cipui, o sukeltas jų triukš
mas ir ardymas seimo per
žengė visus dgx»<principus.

Męs pasį
ninku poetikos siekiu buvo 
aprinkt / tik sau ištikimą 
žmogų/kasierium, ir kad 
dabartiniai užsipuldinėji- 

/i’imai ant dabartinio beparty-

principus.
im, kad tauti-

viško/ kasieriaus yra nepa
matuoti. Į Jei tautininkams 
būt rūpėję vienybė ir sando
ra darbe, o ne kokie tai tam
sus, pašaliniai tikslai, jie bu
tų priėiĮnę propozicija iš
rinkt p. ‘ 
rium, 
kaipo tei
do žmoghs, nors einantis su 
tautininkų sriove.
tininkų pasipriešinimas tai 
propozicijjai, o užsispyrimas, 
kad kasierium būtinai pasi
liktų m a: 
Paukštis, 
noro tui 
kasierių, 
globoj vi:

Męs prJ 
jog dabartinis kasierius, p. 
Šidlauskas, kaipo vietinis 
mūsų žmogus, yra mums ži- 

viams atsigrįžus, gyventojai |nomas, klaipo tikrai beparty- 
atsidure tarp kūjo ir prie-ivįs>t pad (oriai apsieinąs ly- 
kalo. Ne vienas per neat- Saai ,su tautininkais, soči j a- 
sargum

Skritulską kasie- 
kUris yra žinomas 

singas ir tvirto bu-

Bet tau-

iiau b^lsų gavęs p. 
yra aiškiu ženklu 

•ėt ne.bepartyvišką 
bet noro turėt savo 
momenės pinigus, 
anešam visuomenei,

savo

Dar sunku sužinoti visų 
nukentėjusių ir žuvusių var- 
du&ir pravardes”.

listais kaip ir katalikais. 
Prie jokių politikos partijų 
jisai nepriklauso.

Męs todėl patariam Mas
sachusetts organizacijoms

Laisvoji Sakykla

Nauda iš halių.
“Laisvės” N. 94 Bedalis 

Vaclovas labai nupeikia ren
gimą balių, sakydan^ 
iš balių ^ėi-a"jokios naudos 
tiėmš, kurie juos lanko, o tik 
saliūninko kišenini. Aš gi 
nenorėčiau sutikti su visais 
B. Vaclovo išvedžiojimais. 
Kad baliai, arba, geriaus sa
kant, šokiai blėdingi sveika
tai, tai tiesa, bet kad iš jų jo
kios naudos nėra (apart 
naudos saliūninko kišenini), 
tai netiesa. B. Vaclovas kal
bėjo tik apie balius su svai
ginančiais gėrimais, o balius 
be svaiginančių gėrimų pa
miršo. O juk balių be svai
ginančių gėrimų .yra daug 
rengiama. Vienur yra val
džios uždrausta parduoti 
svaiginančius gėrimus ba
liuose, kitur gi, patįs rengė
jai, norėdami'matyti blaivus 
žmonės baliuje, nepardavi- 
i i ė j a s v: i i gi n a 11 č i ų gė r i m ų. 
Taigi, kur nepardavinėjama 
svaiginantieji gėrimai, ten 
negali būti nei pelno satiu- 
ninko kišenini

Visokios draugijos ar kuo
pos, rengdamos balių dėl pel
no,o uždirbę po keletą ar ke
liolika dolerių, tuos pinigus 
vėl suvartoja geriems tiks
lams, kaip tai: surengimui 
prakalbų, diskusijų, paskai
tų ir tt., ką ir pats B. Vaclo
vas pripažįsta tokius darbus 
gerais. Todėl, mano nuomo
ne, kad pakol iš balių yra 
pelnas, tat gerai juos rengti, 
o tą pelną nuo balių suvarto
ti švietimui žmonių, nes ki
taip mūsų draugijos dar ne
įstengia platinti apšvietos, 
jeigu negauna nei kiek paša
linių įplaukų.

St. Jas—nis.

Kritika.
“Laisvės” N. 94 š.m. tilpo 

Bedalio Vaclovo straipsne
lis: “Kokia nauda iš balių?” 
Jisai vadina balius Medin
gais, bet, mano nuomone, tai 
baliai yra naudingi ir lietu
viška jaunuomenė turėtų 
protestuot prieš B. Vaclovą. 
Aš pasakysiu, kad baliai tai 
yra puikiausia proga jau
nuomenei sueiti į artymesnę 
pažintį, atvirai pasišnekėti 
ir rasti sau naujų draugų.

Čia ja/ gerumai persveria 
blogumus. Bedalis Vaclęvas 
aprokuoja, kad baliuose jau
ni vaikinai perdaug pinigų 
išleidžia . “ Aš pasakysiu, kad 
jaunas vaikinas, bijodamas 
išleisti kelis centus, gali likti 
visai be įtekmės visuomenėje 
ir pasilikti senberniu. Rei
kia eiti* išvien su žmonėmis 
ir i žmones. Pasilikti užpa
kaly bėgančo laiko yra ne
smagus daiktas.

Aš patariu mūsų lietuviš
kai visuomenei dalyvauti, 
kaip prakalbose, taip ir teat-

se, o labiausia jaunuomenei, 
nes ten, praleidus 65 centus, 
galima turėti dąug naudos.

A W. D..

O, kad aš bučiau 
asilas... 

(Monologas).

Žinios iš Lietuvos

(Aukauju garsiam tautiečių 
kalbėtojui p. V—čiui).

Aš labai gailiuosi, kad die
vas padarė klaidą sutverda
mas mane žmogum, o ne asi
lu. Jūs nesijuokite, kaip ko
kie asilai, nes aš tikrą teisy
bę sakau. Asilas — tai augš- 
čiausias ir garbingiausias 
pasauly sutvėrimas. Pir
mas yra skaitomas asilas, 
antras—karalius, o jau tre-

Aleksandravas, Kauno g.
Vokiečiams išėjus — su

grįžome į savo miestelį gy
venti. Bet sunku bus gyven- . 
ti: viskas išgriauta, išnai
kinta, sunku ir apsakyti. Vi
si palikome elgetomis. Ne
greitai atsigausime . Baisus 
žmonės tie vokiečiai!

Diglis.•

Panevėžyje, Kauno gub.
Lapkričio 9 d. apie 2 va

landa dieną iškilo gaisras. 
Stetiškių gatvėje sudegė tri
jų ūkininkų visi triobėsiair

čias_-kunigas. Aš manau,kad (kaip kurie ir su manta. Mat* 
iš jusi] kiekvienas žinot, jog > visi buvo bažnyčioje, vaikus 
ir Jėzusėlį dievu pripažino (palikę vienus, kurie buk pri- 
pirmas asilas,nes jis tuojaus .sipirkę papirosų rūkė ir vie- 
atėjo ir ant jo kvėpavo; ant- nas iš vaikų metęs degantį 
ras pripažino karalius, o jau papirosą per langelį į dar- 
trečiaspasiliko Jėzaus agen-'žinę, kurios durys buvo už- 

. Bet Jėzus, i l akintos. Pasirodžius du- 
visgi asilą la-'mams, vaikai tarėsi, kad ne- v ._1-•-

tu, tai kunigas, 
kaipo dievas, ' 
biau gerbė, negu karalius ii’j išsiduoti, irgais^' 
kunigus. Dabar niekas kitas I Kol ‘ 
Jėzaus kūno negali nešiot1’ 1 
kaip tik l<iivugai, ne° ' t.

mlivoI čia viskam pabrangus — 
tuomet jį asilas nėšio-'atsirado nemažai vagių, ku- - 

jo. Sakysite, gal netiesa? : rie veikia priemiesčiuose ir 
Jėzaus motina jojo ant asilo ■ kaimuose. Vienas tapo neva 
ir su savim turėjo Jėzų. Ka- sugautas, bet ginasi.

uvu nukri-

da jau Jėzus buvo suaugęs, 
tai tuomet jodinėdavo ant a- 
silyčios. O juk asilas nuo a- 
silyčios skiriasi tik tyčia. 
Tai matot, ;
sias sutvėrimas, o jūs apie čiais ir eidami per kaimus 
tai nesupratote, nes esate a-,prašinėjo pinigu; kur pinigų 
šilai! ’ * " ‘

Jeigu aš būčiau asilu, 
neužtektų to, kad skaity- tiems langus išmušė ir duris 
čiausi augštesniu už karalių Į išvertė. Žmonės tuojaus su- 
ir kunigą, bet dar atlikčiau 
ir kitokius naudingus dar
bus.

Aš proto nemažiau, o gal 
net daugiau, turiu, negu asi
las, balsą irgi asilišką turiu.

asilas augščiau- vaikinų 
• — • c

Rakiai. Kauno gub.
Pas mus keletas išdykusių 

i apsireiškė vokie-

I negavo, prašė mėsos. Kurie 
tai | gyventojai jų neįsileido,

prato, kad tai “netikri”' vo- 
: kiečiai ir būk padavė į tam 
tikras rankas, bet, sako, tie 

■gudruoliai išsipirkę. Mat, 
' kokių žmonių besama. Ne
žino, vargšai, kokia skaudi 

Tik ve ko man trūksta — ii-.bausmė juos už tai laukia.
Gulbis.gų ausų ir nemoku repo-j 

mis vaikščioti. Bet su vaikš- j 
čiojimu nebėda. Garsus tau-j 
tiečių kalbėtojas Brooklyne

žagare, Kauno gub.
šiemet pas mus tapo ati-’ 

pasakė, kad jis esąs ant tiek denyta nuėsto mokykla,.pa-.. 
galingas, jog su pagelba sa- kol kas tik viena klesa, nes 
vo agitacijos galįs visus pri-Įesą mažai vaikų, o kitoms 
versti ropomis vaikščioti. Įklesoms perseni. Išvažiavus 
Taigi, jis gali mane paversti .vyrams į karę, likusioms na- 
į asilą ir aš tuomet ropo- šiems su mažais kūdikiais 
mis vaikščiosiu. Bet var- buvo renkama aukos; auka- 
gas su ausimis. Apie ausis vo kiek kas galėjo; kunigas 
jis neminėjo, ar su savo ga-; Kubilius davė 50 rub., klebo- 
linga agitacija gali dideles nas Račkauskas 100 rub. — 
ausis priauginti, ar ne.

Beje, aš 
pasakyti.

duodami gerą pavyzdį ki- 
Ir iš sakyklos prašėjums dar noriu tiems. Ir iš sakyklos prašė 

kokį naudingą lankoti sužeistiemsiems ka- 
darbą aš atlikčiau, jeigu bū- reiviams rūbų ir baltinių, 
čiau asilu. ; _

Laike tautiškų prakalbų, Ja- Toks geras darbas labai • . • v • « ii—. /vi i1 et
Žmonės gana gausiai auko-

garsusis tautiečių kalbėto
jas pasakė, kad kadaise asi
las vežęs tautišką vežimą. 
Bet atėjęs žmogus, iškin
kęs tą asilą ir nuėjęs žemę 
arti. Tautiškas vežimas pa

pagirtinas.
Audrelė.

Garleva, Suvalkų gub.
Laikraštyje “Viltyje” ap

skelbta Garlevos (Fredos)
silikęs berioksodamas pau- valsčiaus raštinės apyskaita, 
py. Tuom tarpu iš upės išlin- kuri parodo, jog dėlei karės 
dę lydeka, vėžys ir gulbė ir sudeginta 66 gyventojų na- 
norėję tą vežimą vežti.Gulbė mai su visa manta; jų turtas 
buvo pasiųsta nuo tautiečių, I inkainuotas 221,109 rub. A- 
lydeka — nuo klerikalų, o belnai, pagal minėtos rašti- 
vėžys — nuo socijalistų. Gpl-’nės apyskaitą, ši karė vieti- 
bė būtų tą vežimą iškėlus į niams Garlevos gyvento- 
augštį ir nunešus, bet lydeka' jams padarė visokių nuosto- 
pradėjo į vandenį traukti, o lių už 327,560 ruh.' Žmonės 
vėžys kaip įsispyrė atbulas, netur kuom misti nei kur 
tai vežimas nei iš vietos ne- prisiglausti; reikalinga pa
sijudino. Ir dabar tas tau- šelpa. Levas,
tiškas vežimas stovįs an 
vietos. Kalbėtojas klau& 
publiką, ar negali iš jų atsi
rasti atsilas, kurisfgalėtų tą kydami, paėmė taip apie ne- 
vežimą išvežti. toli 20 lietuvių į nelaisvę.

Jeznas, Vilniaus gub.
Pas mus vokiečiai atsilan-

toli 20 lietuvių į nelaisvę.
Jeigu aš būčiau asilu, Dabar jie atsiuntė iš Vokie- 

tuomet nubėgčiau prie to ve- tijos vokiškai rašytus laiš- 
žimo, lydeką nuspirčiau į ^us* Skųsdamiesi blogu pa-
vandenį, tam prakeikam vė< 
žiui sukriušinčiau kaulus, o 
vežimą su gulbė atvežčiau į 
tautišką štabą.

Ar jūs žinote, kas tuomet 
būtų? Ogi tautiečiai mane

dėjimu, prašo atsiųsti džio
vintos duonos ir pinigų.

“Ryga — kareiviams ir 
Lenkijai”.

Tokiu vardu suvienytas 
komitetas, lapkričio 14,15 ir

išrinktų savo tautišku kara- Ib dd. rinko, pinigus, rubus, 
lium ir ant galvos, vieton ka
rūnos, uždėtų tą gulbę, kurią 
as jiems atvežčiau sykiu su Aukų ri 

Tuomet ir ilgų au- batą,"
SUS VS

vežimu.
sų nesimatytų, nes gulbė po

baltinius ir kitokius daiktus, 
kurie taps atiduoti nukentė

jų usiems nuo karės Lenkijoj, 
-inkėjai ėmė

Jeigu aš būčiau asilu, t 
išgelbėčiau lietuvių tautą 
tapčiau jų karalium.

Prof. Bevardis.

batą, šokoladą, tabaką, sau
sus valgomus daiktus, kon- 

: servus, rūbams ir baltiniams 
medžiagą ir tt. Aukavu

siems išdavinėjo tam tikn 
korteles prie durų prise 
mui.

(Iš “R. Naųj.”).



Kalėdos buvo vėlu. Praėjus tūlam 
laikui, gimė sūnus — sūnus 
Pandrus’o ir Marijos..

■ Marija ir jos augąs vaike
lis buvo didžiai pajuokiami 
ir neapkenčiami...” Tai taip 
sako apie Kristaus giminę 
vie^a iš žydiškų versijų.

Šiaip ar taip kalbant, dėl 
musą, žmonių 20 amžiaus, 
nėra tain jau ir svarbu žino- 

gimimo diena 25 d. gegužio, drus. Jisai buvo pasivadi- ti, ar buvo Kristus sūnus 
kita dalis — 24 dieną balan- nęs tuo grekų vardu, nes Dovydo, Pandrus’o ar keno 
džio. Buvo ir tokių" krikš- tuomet tai buvo madoje.|nors kito. Tie žiliausios se- 
čionių, kurie Kristaus gimi- Pandrus tankiai rengdavo ^noves padavimai ir interpre- 
mo dieną apvaikščiojo^ d.'visokius pasilinksminimus ir tacijo'- :

, ną kartą jisai sutiko~Mari- mums nebeturi didelės ver- 
jam labai patiko, tės.

....Ištikrųjų tai nėra žino
ma, ir niekas negali priredyt, 
kada gimė Kristus.

Seniau, viena krikščionių

dėjimą ir sušelptų j 
nok, abejotina, ar s 
kių geradarių, kui 
kunigo bal/są. rI 
šelptų, tai 
mas veik tokš pat, 
mainierių, e tie, ku 
sušelpti, tai, be abe 
šelps darbininkų, 
priešingi jų kovai.

Jau devintas mėr 
mainieriai streikuc 
šelpus gavę per ta 
tik $39.00. *

Toliau kunigą 
“Kur tik užėjau, 
radau didžiausį si 
sur vaikučiai veik 
negali išeiti laukai 
kvėpavus tyru oru’ 

Užbaigdamas sn 
1 snį, kunigas šau 

Nekartą jis jai siūle pos karė. menę aukauti nors
v* 1 * • '*• v i j Tik pagalvokite, kas daro-Idą, Kad sušelpus 

Dvasiš-' gąsias šeimynas, 
kija kariaujančių šalių šau- siųsti, drabužių, . aį 
kiasi dievo page! bos — die- Iki tokių daiktų šiuo 
vas jau nebežino, kam ir pa-• 
dėti T 
cijos prezidentas, Anglijos! 
karalius — visi jie krikščio- sakysite ant šio 1 • i i . -rr I_ _ O A X ™---.... K.

tapti jo mote re. Jos numy
lėtinis mokinosi pas farizė- 
jus ir kiekvienos pėtnyčios 
vakarą ją atlankydavo. Juo
du pasikalbėdavo,t jisai pa
mokindavo ją šio-to iš pra
našų raštų, bet viskas.apsi
eidavo be jokio dasilytėjimo.

Tarpe jaunikaičių tos a- 
pielinkės buvo vienas turtin-

pači

uos. Vie- 
tsiras to- 
ie išgirs 
ie, kurie 
ų gyveni- 

kaip ir 
rie galėtų 
Jonės, ne

nes jie

Barabošius. r

KAM GYVENTI?
(Pagal Daugę).

dalis apvaikščiojo Kristaus P"'žydt’sūnus, vardu Pan-

sausio. Ir tik popierius Ju- vedė nedorą gyvenimą^Vie-
. avė pa-J. -

liepimą, kaxj Kji aus gimi- Ėb kuri. .
mediena visur ir visados ^uo pirmojo pasimatymo 
būtų apvaikščiojama 25 
gruodžio.

Kodėl popiežius Julius L savęs. 1 . .
prisakė švęsti Kristaus gi- pinigų, gražių drabužių, kadi

is, kaip ir paties Kris
taus prisakymų kodeksai

Kad Kristaus mokslas li- 
Pandrus stengėsi su Marija kosi be vertės, tą geriausia 
susitikti ir patraukti ją prie p dmdvia ir dabarthiė Euro-

mimo'dieną"25*d. gruodžio, tįk Jinai ji pamylėtų, bet Ma- J si dabar Europoje.^ Dvasiš- ’ gį^sias šeimynas.
o ne kurią kitą dieną?

25 d. gruodžio jau nuo se
nų senovės buvo apvaikščio
jama pas įvairias tautas.

95 d, grd. švęsdavo būdis-
---- nurodymąLiį. r*, ii

Rymiečiai apvtu<. ’’aaa-
25 d. grd. su didžiausiom, 
iškilmėmis, 
dieną Veneros ir Eachuso.

25 dieną gruodžio ap- 
vaikščiouavo oziriečiai .(E- 
gipte), Mitros pasekėjai 
(Persijoj), garbintojai Ag
nės (Indijoj) ir tt.

Popiežius Julius I, maty
damas, kad 25 d. grd. yra ap
vaikščiojama- viso pasaulio, 
sumanė ir Kristaus gimimo

rija ir klausyti apie tai ne
norėjo, nes jinai jau buvo 
apsirinkusi sau vyrų. Pan- 
drus labai nusiminė ir tan
kiai skundėsi savo drau
gams. Draugai jį pamokino,

kaipo gimimo

| The Miners IR
Kaizeris, caras, Fran- mittee, Barton, 01 

Darbininkai! K

uo, kaip 
ja, 
visų laika

o pa-

s sako: 
tai visur 
curdą, vi- 

nuogi ir 
kad pa-

vo straip- 
.kia visuo- 
ant Kalė- 
nelaimin- 
Jis prašo 
)avalo ir 

/ adresu: 
elief Com- 
lio.
"ą jūs at- 

tsišauki- 
kiekvie- 

d reikia
f aip galima Mariją apgaut, nįs — o vienok kariauja. Ku-, mo ' {As manau, Ki 
'’^"drus pradėjo draugauti nigija, vardaiyKristaus, lai- nas pasakysite, k ____

kad tik dau- J sušelpti tuos vai *gdienius,numylėtiniu, ku- mina gir 
mokinosi igiiui d airis, 1

pas farizėjus. Jisai\ok\ 
kad Pandrus pas ją lankosi, 
ir apie ką su ja šnekasi.

V ieną pėtnyčios vakarą, 
kada Marijos mylimasis vy
ko ją aplankyt, Pandrus pri
važiavo ir pakvietė jį sykiu 
pasivažinėt. Tasai mielai su
tiko. Bevažiuojant, Pand
rus išklausinėjo, apie ką bu- 

diena paskirti 25 gruodžio.; vo kalbama pas farizėjus. 
Jo paliepimas, suprantama,

kurie išėjo į kovą ; 
naudotojais. Bet 
me męs juos sušel 
mūsų padėjimas g 

i cųnainierių, apie 1 
——-———— -■■ ------— ' gus - apf '•
njf • • • , v • j kad nei kiek negeivIVlaimenų šeimynos , matom, kad New Y

badauja

hku būtu išmuš- v v

Tai Kurgi y$a uxe^&?
J. Parulis.

Jo paliepimas, suprantama,1 Privažiavus prie girios, 
buvo šventas visiems krikš-' Pandrus’o draugai, kurie 
čionims. ! čionai laukė, ištraukė varg-

| šą iš vežimo ir nutempė į gi
li, | rią. Pandrus, tuo tarpu, nu-

. Aš norėčiau pakalbėt apie1 skubėjo pas Mariją.
patį Kristų ir jo tėvukus. i Buvo jau tamsu, kada ji- 

Evangelijoj vienur sako- 'sai prisiartino prie Marijos
ma, kad Kristus yra sūnus,stubelės.
dievo, kitur vėl tvirtinama,1 Marija, išgirdus barški- 
kad jisai yra sūnus žmogaus, nan į duris, atidarė ir klau- 
Ir žmogus,kuris tiki evange- šia, kas ten yra? Pandrus, 
lijai ir biblijai,negali supras-'nuduodamas ano žydelio 
ti ir išiišti to painaus klausi-;balsą, atsakė, kad taip ilgai

į užtruko pas farizėjus. Pan
drus, įėjęs stūbon, nepavely- 
jo uždegt žiburio, sakyda
mas, kad jau vėlus laikas ir j 
jisai tik trumpai papasakos,! nėsą i r’ tų.

m o

su savo is- 
ar galėsi- 

’ Ar 
iresnis už 
airių var- 

; Man rodosi, 
i kad nei kiek negeresnis. Męs 

orke dau- 
|giau kaip pusė milijono dar- 
ibininkų moka neblogiau ba- 
jdauti už tuos mainierius; 

Šiomis dienomis .kun. Me- i Chicago j. apie^200j000, Det- 
Eachen patalpino laikrašty'101/0 aine. ,',^0 badauja 
“The Cleveland Press” i a1?11!c ar r1, kur 

" rikiai? Manstraipsnį, užvardindamas jį kitų miestų bedarrhai ? Man 
“Ohio šeimynos maitnasi 10.d°S1, kad da □ artimuoju 
daržovėmis”. Vienok, iš ap- J?negMima buhų surasti 
rašymų visai ką kitą matom.1 Suvienytose \ alstfjose tokį 
Daugely vietų neturi ir dar-1 !T!ie.sWk neb|ūtų bedar- 
žovių užtektinai. Kunigas ,111 ’ nj?a2in^ai t?kį 
pasakoja, kad atsilankius kampoj, kur darbjninkų sei- 
jam daugely vietų pasirodė, duokite
kad šeimynos *
miltų maisto.

Savo straipsny kunigas 
sako: “Aš užėjau pas vieną 
mainierį, Povilą Rap£, kuris 
pasakė, kad jis ir jo šeimyna; 
pilnai sutiktų kovoti bu ba-1 
du, jeigu bucų daržovių, bet 

. Kitų mainierių, 
apie ką buvo kalbama pas kurių randasi apie 7,500, pa- 
farizėjus. Pabaigęs tą paša-; dėjimas nei kiek negeresnis, 
kojiiną, jisai p ridu re dar šį-'kaip Rapo. •
tą iš Maižiešiaus prisikymų.Į Bėgyj pastarųjų, kelių sa-! 
Jisai nurodė, kad, sulyg tų valčių atėjo atsišaukimai iš 

_______ j, Uarrisono ir Jef- 
fersono pavietų., kur nurodo
ma, ka/l ‘rytiniame Ohio val- 

istij os-streiko distrikte ran- 
| dusi apie 20,000 kūdikių ir 

neturinčiu, 
ir 13,000 

Tik'vyrų, kovojančių su badu.
Kunigas savo straipsny, 

sugrįžo šaukiasi prie pasiturinčios

traukų iš Minskio knygos, 
kuries vertimas yra ir anglų 
kalbojV. Jisai sako:

“Marija, duktė senio Joa
chimo, buvo labui graži: 
augšta, raudonu veidu, juo
dom akim. Ji savo gražia iš
vaizda pritraukdavo kiek
vieną vyriškį, kuris nors vie
ną kartą turėjo progą ją pa
mpi vt.

Marija buvo teisinga ir 
dora mergina. < 
maldaudavo visagalio Jeho
vos, kad neapleistų jos, 
vargdienės. Kada ji su
ėjo į metus, tai gentįs parū
pino jai Vyrą — jau pagyve- nyčios pavakarėj : 
nusį žydą. Marija tam vy- jos mylimasis, jinai suprato, visuomenės, kad toji atsi- 
rui labai įtikėjo ir prižadėjo kad tapo apgauta, bet jau žvelgtų į tų vargdienių pa-

j anaišrodė pavydumu. Mažiausia pastaba, 
menkiausia pajuoka, kuri užgavo jo saumy- 
lystę, auklėjo jame pesimistišką pajautą. 
Vėliau jo nerviškumas dar labiau padidėjo 
ir kiekvienas mažiaųsis bildėsis ant gatvės 
darė jį nelaimifigu.C jame išaugo persitik
rinimas, jog, santarmėj su Darwino teorija, 
tokie typai, kaip jis, negali prisitaikinti prie 
aplinkybių ir turi žūti kovoj už būvį. Jo pe
simizmas pasidino. Prie to prisidėjo nelai
mingas apsivedimas; jo moteris sirgo džio
va. Už kelių metų ji pasimirė. Po moters 
mirčiai, jis — sunaikintas fiziškai ir mora
liškai — pradėjo save raminti morfijų. Tai 
jis darydavo net tokiuose atsitikimuose, ka
da jausdavo kokią neteisybę arba paprastą 
nesmagumą. Morfijus buvo privedęs jį arti 
mirties,bet vėliau, kana jis biskutį pasxeiko, 
jame gyvenimo instinktas pradėjo paleng
vėle pabusti ir jis vėl prądėjo užsiimti 
darbu. '

Už tūlo laiko jis pradėjo jausti savyje 
mažą perversmą. Atsirado nesutikimas 
tarpe jo minčių pakraipos ir vidujinių pa
jautų. Ypač tas apsireiškė nuo 45 ~"50 
metų jo amžiaus. Teoretiškai jis dar vis ap
gindavo pesimistišką pasauliožvalgą, bet jo 
instinktas darėsi ramesniu ir ramesniu. Jis 
net pradėjo abejoti apie savo pesimizmo 
teisingumą. Taipgi ir fiziškoji pajauta at
buko. Jį pradėjo užganėdinti ramios pajau
tos; ramus garsai, ramios spalvos, papras
tas maistas ir tt.

Tokį psichologišką perversmą Mečniko
vas išaiškina gyvenimo pajautos, gyvenimo 
instinkto išsivystymu, kuris jaunam buvo 
labai silpnas.

Pas žmogus, ilgų metų evoliucijoj, išvy
stė savyje tą gyvenimo instinktą ir senat
vės dienose jis liko giliai persitikrinusiu op
timistu.

Mečnikovas pastebi, kad pesimizmo te
orijos yra sutvertos jaunų žmonių. Pa
tvirtinimui to jis nurodo Buddą, Byroną, 
Leopardi, Schopenhauerą, Hartmaną ir 
Mailandera. v

Negali būt abejonės, jog gyvenimo in
stinktas įvairiuose gyvenimo metuose ėst? 
skirtingas. Kūdikiai visai nepažįsta sąmo
ningos baimės mirties . Jaunas žmogus su-

(Tąsa).
gu smagumai. Užsiėmimas mokslu, daile 
pagamina daugiau nesmagių, negu smagių 
pajautų. Savo aiškinimų pabaigoj, Hart- 
manas padaro išvedimą, kad pasaulyj 
skausmai persveria smagumus. Taigi, pa- 
gal jo minties, pesimistiškų pažiūrų svar
biausia priežastis slepiasi žmogaus pajautos 
būtybėj. Toje pajautų būtybėj modernieji 
psichologai ir pradėjo jieškoti išaiškinimo 
pesimizmui ir optimizmui. Eksperimentalė 
psichologija liko viena iš įdomiausių moks
lo šakų. Vokiečių filosofas A. Kowalewski 
savo veikale “Studien zur Psychologic des 
Pessimismus” plačiai analizuoja pesimizmą. 
Jis panaudoja filosofo Muertabergo užra
šus, kuris užrašė kiekvienos dienos savo 
psichiškas ir psichofiziškas pajautas. Tas 
pajautas jis padalina į kelias kategorijas, 
kaip tai: ramumo ir susinervavimo pajau
tos, rimti ir smagus įspūdžiai.

Galop Kowalewski suskaito GO '/o ne- 
I smagių atsitikimų ir 40% smagių, iš ko jis 
padaro išvedimą, jog tas faktas pilnai daro- 
do pesimistiškų pažiūnj teisingumą. Kaip 
matome, Kowalewskio išvedimai veik pilnai 
sutinka su Gegesijo filosofija, ką gyveno 
2000 metų atgal.

Toliau Kowalewski prašė mokytojus, 
kad jie įsakytų savo mokiniams užrašyti sa- 
voęsnjagjus ir nesmagius atsitikimus. Čia 
irgi pasirodė, kad smagių valandų esti daug 
mažiau, negu nesmagių.

Nors tas jo tyrinėjimas surištas su 
įvairiais mokslais, kaip tai: statistika, mate
matika, psichologija ir biologija, tačiau tai 
dar nėra užganėdinantis išaiškinimas pesi
mizmo tikrųjų šaknių, kaip tą męs pamaty
sim vėliau.

Prof. Mečnikovas irgi nesutinka su ga
lutinais išvedimais. Todėl jis pavartoja 
daug gilesnę ir platesnę metodą ir mėgina 
ištyrinėti pesimizmo psichologiją — žmonių 
biografijose. Medegą jis paima iš literatū
ros ir šiaip žmonių gyvenimo.

visai neturi mums duonos!” <h juk toji 
i bedarbių armija, J kuri da- 
!bar badauja, sukrovė kapi
talistams milijonu*®* y ad jie 
galėtų puotauti, g ....... ’ 
kai badauti.

Kunigai sako, kad mus 
dievas baudžia už “sunkius 
griekus”. Bet kodėl dievas 
nebaudžia tų, kuriems męs 
sukrovėm turtus? Kodėl jų 
dievas nenubaudžia už tai, 

;kad jie marina tūkstančius 
darbininku su moterimis ir 
nekaltais kūdikiais? Mato
mai, kad dievas nieko bend
ro su tuomi Neturi. Jeigu 
jau dievas baustų, tūi pir
miausia nubaustų tuos tiro^ 
nūs, kurie žudo darbininkus; 
pirmiausia nubaustų carus 
ir kaizerius, kurie lieja žmo
nių kraują. .

‘ Kad išsigelbėjus nuo tos 
. baisios bausmės, kad išsigel
bėjus nuo bado, prisieina 
mums patiems apie tai pa- 

i galvoti. Jeigu męs patįs ne- 
sirūpinsime, jeigu męs klau
sysime kunigų, tai visuomet, 
turėsime badauti. Nuo • ba
do mus galės išgelbėti tik 
mūsų pačių susipratimas. 
Kuomet męs ‘susiprasime, 
kuomet susiorganizuosime į 
vieną galingą organizaciją, 
tuomet galėsime iškovoti to
kias gyvanimo sąly'gas, prie 
guriu nereikės badauti ir ne- I v

j reikės šauktis pagellbos.
Męs esame galingi ir ne

reikalaukime jokių i pašelpų, 
jokių susimylėjimų j nuo ka
pitalistų, prie kurių jšaukiasi 
tas kunigas, bet tik stokime 
į tas darbininkų eilejs, kurios 

loto jais. 
Kuomet męs pergalėsime iš- 

nereikės 
Su išnaudotojais 

partija,

nei kiek negeresnis,

Bėgyj pastarųjų, kelių sa-

prisakymų, ir be susižiedavi-ė Belmonto 
mo galima, turėt lytiški susi
nėsimai toms y p at o m s, ku-! 
rios myli viena kitą. Mari 

Ji visuomet ja, papratusi tikėt savo my 
ūmam, ir’tuom sykiu patikę-'7,500 
jo. Tuo ! 
siekė, ko taip troško... 
už savaites laiko, kada pėt-l V • • • V I

.,__ i moterų,
sykiu Pandrus at-knom apsirėdyti i

KAReS ŠMĖKLOS EUROPOJ.

su • išnau

nuadotojus, tuomet 
badauti.
kovoja, socijalistų 
todėl eikime į jos eiljes.

I—ka.

\ Doros ko misi j 
Vęhicagos miesto t 
kūrė vadinamąją do 
misiją, kuriai pavest 
ties neištekėjusiom 
nomis ir jų vaikučia 

Profesorius He 
sako, kad ligišiol vai 
municipalistai tuo dalyku vi
sai nesirūpino ir daugybė 
tokių apleistų motin ą ir vai
kučių 4je laiko nueid: ivo į ka- 
pūs.

a.
aryba į- 
ros ko- 
a rupin
is moti-
^S.
nderson 
džia ir

“Sveiki kūdikiai ir gyvuliai”, sako prof. 
ivLėciimu v uis, įTuiv&j/.ii a x
^mistiškam dvasios stovyj, bet kada jie su-j 
serga, tada, lieka nusiminę, juos apima incv ■ 
lancholija iki pasveikimui. Tas liepia maU 
nyti, kad optimistišką, pasauliožvalga yra 
surišta su normališką’sveikata’ o pesimiz
mas gema iš kokio nors fiziško ar dvasiško 
nesveikumo. Todėl pas pesimizmo skelbė-! 
jus jieško jų pasauliožvalgos šaknies kokioj 
nors giliai paslėptoj ligoj”.

Byrono pesimizmą aiškįno tuom, kad 
Jis buvo i\išas, o LeoparoTpesimizmą aiš
kino džiovai\ Pagal Blocko tyrinėjimo pasi
rodė, kad Scn^pe^’haueras yra sirgęs sifiliu. 
Tečiau išsiaiškino, kad jis tą ligą pagavo vė
liau, negu pasirodė jo svarbiausis veikalas 
apie pesimizmą.

Taigi klausimas yra labai supintas ir 
ne taip lengvai išsiaiškina.

Kas gali užginčyti, kad Heines pesimis
tiškos pažiūros motyvai nesuskambėjo laike 
jo sunkios ligos? Tūlos jo geriausios eilės 
yra pagamintos tada, kada jis sunkiai sirgo. 
Betgi būna ir atbulai. Ypatingai Tolsto
jaus pavyzdžiai, apie ką bus kalbama vėliau, 
parodo, jog gyvenimo įkirimas gali apsi
reikšti (ir tankiai apsireiškia) ir geram 
sveikatos stovyj.

“Yra žinoma”, sako prof. Mečnikovas, 
“kad pas aklus žmones tankiai apsireiškia 
labai ramus, geras ūpas, ir kad vienas iš op
timizmo skelbėjų, filosofas Dueringas, dar 
jaunas būdamas, prarado regėjimą”.

Toliau Mečnikovas pasakoja apie savo 
pusbrolį, kuris jaunas prarado regėjimą. 
Kada jis užaugo, jam išsivystė pavydėtina 
pasauliožvalga. Jis turėjo labai gyvą fan
taziją ir viskas pasaulyj jam išrodė dailu ir 
gera. Jis už viską lamau bijojo, kad jam 
nesugrįžtų regėjimas. Jo moteris galėtų 
pasirenti ne tokia daili, kokią jis sau per- 
sistato būdamas aklas.

Paminėsiu trumpai dar Mečnikovo pa- 
tėmijimus pas vieną jo pažįstamą, typišką 
pesimistą, kuris suteikė jam daug medegos 
dėl tolimesnių teoretiškų išvadžiojimų.

Tas jo pažįstamas buvo pasiturinčių tė
vų vaikas. Kaime augdamas jis išsisaugo
jo visij kūdikių ligų, išsivystė labai norma- 
liškai kaip fiziškai, taip ir dvasiškais

Jis labai mylėjo mokslą ir atsidavė j£m 
su visa siela. Kadangi jis buvo labai ner
viškas, tai labai atjautė viską, kas trukdė jo 
besilavinimą. Šaltas draugu atsinešimaš

pranta n.b-tį, bet jis jos nebijo taip, kaip su-

Gyveninio pajautos žemas išsivystymo 
laipsnis pas jaunus žmones yra, pagal Mcč< 
nikovo manymo, vienas iš svarbiausių pesi
mizmo šaltiniu, kuomet gyvenimo pajautos 
evoliucija yra svarbiausis pamatas opti
mizmo.

Toji gyveninio pajauta priklauso prie 
tokių žmogaus ypatybių, kurios, pagal Meč- 
nikuvo manymo, lavinimu gali būt labiau iš
vystytos . Todėl jis lavinimą skaito vienu iš 
svarbiausių auklėjimo užduočių. Ir Mečni
kovas labai plačiai analizuoja pesimizmą, 
bet sekti toliau jo išvadžiojimus užimtų 
daug laiko. Todėl tik trumpai dar paminė
siu tą dalį, kur kalbama apie Goethes pesi
mistiškus ir optimistiškus laikotarpius.

Goethe jaunystės dienose pergyveno la
bai aštrius pesimizmo laikotarpius ypa
tingai tame laike, kada jis rašė “Werterį”. 
Be abejo, tame lošė svarbią rolę . labai iš
sivystęs jo lytiškas instinktas, kuris jo gy
venime nemažai paiūpino skausmo.

Kas galės užginčyti, kad laike įsimylė
jimo bile kas iš mūsų nėra šiokioj ar kitokioj 
formoj pergyvenęs pesimistiškų valandų! 
“Lytiškasai jausmas”, sako Bebelis, “yra 
tvirčiausis jausmas žmoguje. Ir jeigu tas 
jausmas susiremia su kitais vidujiniais ar 
išlaukiniais atsitikimais, tada prasideda sie
los tragedija”.

Lytiškoji pajauta, anot Mečnikovo, y t 
neaiškus pastūmėjimas linkui priešingos ly
ties, apsireiškia tai]) anksti, kad dar negali 
būt nei kalbos apie normali lytiškąjį vei
kimą.

Iš to paeina daug įvairių nesmagumų. 
Ankstyvas lytiškojo ’ geismo išsivystymas 
pagimdo ypatingą abelną pajautą, kuri es
ti priežasčia begalinių kentėjimų.

Goethes gyvenime lytiškasai geismas 
lošė labai didelę rolę, didesnę, negu jo bio
grafai tai piešia. Reikia neužmiršti, kad 
meilės apsireiškimai, yra tokie momentai, 
apie kuriuos nedaug kalba ir rašo, ką kiek
vienas uždaro savo sielos kambarėlin. Jei
gu Goethe žinomas, kaipo vienas iš didžiau
sių meilės karžygių,, tai galima suprasti, 
kiek sykių, turtingesni, gilesni ir skaudesni 
buvo jo paslėpti jautimai.

(Toliau bus). K



siu, kaip kova už teisybę, lygybę tarp žmoni-

Moterims Naujienos
Petras Kropotkin.

ATSILIEPIMAS J JAUNĄJĄ 
KARTĄ.

(Tąsa).
Ir jūs dar klausiate: “Kas daryti ? ”
Kas daryti, kad dar nėra nieko padary

ta, kada dar jaunimo armijos, sutinkančios 
pašvęsti savo protą, jiegas ir talentą neuž
tenka pagelbėti tiems žmonėms, kurie pra
dėjo didžiausią kovą.

Jum patinka užsiimti vien tik mokslu, 
bet jeigu jūs jsigilinot į socijalizmo princi
pus ir supratote revoliucijos reikšmę, argi 
negalėjote patėmyti, kad visas mokias rei
kalinga permainyti pritaikant prie naujų 
principų; kad ir moksle reikalinga revoliu
cija, kuri savo reikšme perkeistų visą moks
lą? Nejaugi jūs nesuprantate, kad dabarti
nė istorija — pasaka apie carų galybę, isto
rija generolų ir parlamentų, turi būt pakeis
ta žmonijos istorija, žmonijos evoliucijos is
torija? Kad socija’liška ekonomija, pa- 

. teisinanti kapitalistišką išnaudojimą, turi 
būt perdirbta, kaip pamatuose, taip ir visuo
se prieduose? Kad antropologija, socijologi- 
ja ir etika turi būt išnaujo pertvertos ir net 
gamtiški mokslai turėtų būt kitokoj pras
mėj aiškinami ,kad galima būtų aiškiau 
suprasti apie pasaulio atsiradimą ir t.t.? Ir 
ką gi, ar dar jums neužtenka darbo? Pa
švęskite sdvo mokslą, savo jiegą naujam 
mokslui. O labiausia, pagelbėkite mums 
pergalėti nuo amžių įsišaknėjusius prieta
rus su pagelba naujų organizacijų; išmokin
kite mus skleisti jūsų mintimis mokslą; pa
rodykite pavyzdį, kaip pašvęsti gyvenimą 
vien tik dėl teisybės.

Jūs, daktarai, kurių sunki praktika pri
vertė socijalizmą pažinti, kai „-kite kasdien, 
kad žmonija eina prie išsigimimo, kad jinai 
išnyks, jeigu nebus permainytos gyvenimo 
sąlygos, jeigu nebus permainytos darbo są
lygos. Aiškinkite, kad jūsų vaistai nieko 
negalės pagelbėti, pakol 99 nuošimčiai ran
dasi tokiose gyvenimo aplinkybėse, kurios 
visiškai priešingos medicinai, aiškinkite, 
kad pirmiausia turi būt panaikintos ligų 
priežastįs ir kad tas priežastis galima pa
naikinti. Paimkite savo 
aavti Wisinga ranka visą žmoniją, einančią 
pražūties keliu ir pertikrinkite mus, kad 
gyvenimas, tai ne pasakos ir kad negalima 
sykiu pasilikti su ta žmonijos dalimi, kuri 
pagedus, kuri užsikrėtus, nes tai gali visa 
žmonija pagesti.

O jūs, išradėjai pramonės pagerinimų, 
atvirai mums pasakykite, kokios pasekmės 
jūsų darbo? Atvirai pasakykite tiems, ku
rie negali persiskirti su dabartine tvarka, 
kiek jūsų mokslas suteikia naudos dabar ir 
kiek jis galėtų suteikti tuomet, kuomet visa 
žmonija galėtų galvoti apie pramonės page
rinimą. Pašvęskite visą savo protą, visą 
mokslą, visą energiją žmonijai, bet ne išnau
dotojams, kaip dabar yra.

O jūs, poetai, piešėjai, skulptoriai ir 
muzikantai, jeigu jūs galite suprasti savo 
amato svarbą, tai atneškite savo plunksną, 
savo visus įrankius ant revoliucijos alto
riaus. Išreikškite mums galinguose, pat
raukiančiuose paveiksluose, klajojančiuose 
balsuose nepaprastą žmonijos kovą su pri
spaudėjais; įkvėpkite į jaunimo širdis tą re- 
voliucijonišką ugnį, kuri galėtų uždegti jų 
širdis, papasakokite moteriai, kaip a štai 
bus iškeltas jos vyro darbas, jeigu jis paš s 
savo gyvenimą dėl kovos su išnaudotojdis'č 
Parodykite aiškiose, atvaizdinančiose spal
vose ligujistumą dabartinės žmonijos ir pa
aiškinkite tas priežastis, kurios privedė prie 
ligujistumo; aprašykite žmonijai, koks ga
lėtų būti gyvenimas, jeigu jis nesusidurtų 
ant kiekvieno žingsnio su netikusiu surėdy
mu.

žodižu, jūs visi, kurie valdote Žinija ir 
talentu, jeigu jūsų sieloj dar neišmims visa| 
žmonija, privalote darbuotis dėl tų, kurie y- 
ra pavergti ir paniekinti. Jie trokšta jūsų 
pagelbos, jie reikalauja, kad jūs ateitumėt į 
pagelba. Eikite pas juos ne kaip mokvtoiai. 
bet kaip draugai kovotojai; ne ’___
jais, bet mokinti ir svkiu kovoti: ne 
traukti jų prie savęs, bet sykiu su jais eiti, o 
jeigu ką jie nesupranta, tai išaiškinti. Už-į 
siimkite su jauna, karšta energija ir steng-' 
kitės gyveniman įvykdinti tuos principus, 
kuriuos iš žmonijos įgijote. Tik tuomet jūs 
galėsite sakyti, kad pilnai naudojatės gyve
nimu. Kiekvienas jūsų žingsnis atneš ne
apsakomus vaisius, kurių jūs dabar visai 
negalite pastebėti.

Kas gali būti augščiausiu,

’ ' IV’ \
Trijuose ilguose skyriuose aš prirodine- 

jau turtingųjų klesų jaunimui, jeigu jie tei
singi ir drąsus, turi prisidėti prie socijalis- 
tų ir sykiu su jais darbuotis dėl socijališ- 
kos revoliucijos. Rodosi, kad tas dalykas la
bai aiškus! O kiek vargo reikėjo padėti be
kalbant su buržuazišku jaunimu!

Man daug lengviau bus reikalaą turėti 
su jumis, jaunimas, kurie esate ne iš buržu- 
aziškos kilmės, bet iš tos žmonijos, kuri yra 
pavergta. -Pats gyvenimas privers jus tap
ti socijalistais, jeigu jūs, nors kiek protau
jančiai, pamislysite apie dabartinį surėdy
mą. Juk dabartinis socijalizmas yra sutver
tas tos žmonijos, kuri pavergta. Tik buržu- 
aziški mokslinčiai socijalizmą teoretiškai 
apdirbo, patobulino, bet pati mintis, pama-( 
tai socijalizmo—produktas darbininkų. O

Iš KARtl
Sunku surj 

perdavus tl 
tuos vargusi 
pergyventi nl 
Kur Karė eimj 
niai paimti į] 
užmušti. Nl 
tik seneliai, rl 
kiai. Moterį] 
užlaikymu s] 
ba, geriau pal 
mu visos sei I 
čiai verkia p| 
nos. iNei da. 
—prisieina bi 
tai dar pusė 
ateina įsakyn 
apleisti kaim 

.. . .. nes prasidėf
Įkūrimas paties Intcrnacijonalo, ar tai ne mag

Jau

pS LAUKO.
Įisti žodžių, kad 
(as baisenybes, 
, kuriuos turi 
hoterįs tų vietų, 

. Vyrai jau se- 
karę ir, galbūt, 

amuose pasilikę 
inoterįs ir kūdi- 
|s turi rūpintis 
livo kūdikių ar- 
sakius, užlaiky- 
'nynos. Vaiku 
rašydami duo

[ t’Mv, 11VA JliXU*0vO 
| idauti. Vieno! 
bėdos. Bet štai 
ias,kad tuoj aut 
ą ar miestelį 
> bombardavi

(ma būtų siųsti moterjs pra
sikaltėles vieton kalėjimo.' 
Dabartinis moterų baudimo 
metodas pripažintas visai 
neatsakančiu. Poni Doves 
sako, kad jinai žinanti 70 

oaznycią. Kunigas apsiaks- moterų, kurių amžius siekia 
te vandeniu ir už tai pąrei- nuo 60 iki 100 metų ir jos 
kalavo mokesties. Sugrįžo veik visą amžį praleido, išei
vy ras į namus palaidojęs kū-1 damos ir vėl papuldamos į 

kalėjimą.Viena moteris buvo 
nuteista ant trumpo laiko į 
darbo namus 72 sykių.

Poni Doves sako: “Tos 
moterįs mano, kad darbo na
mai priklauso joms. Jas 
vertėtų pasodinti į prieglau
dos namus”.

Pasirodo, kad moterų gy
venimas labai vargingas ir 
jos visai nesibijo kalėjimo.

Akušerka
Pabals’i'nl Woman* Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka aavo d arba prie 

gimdymo, taipgi suteikia vtaokia* rodąs ir 
pagelti* invaihose moterų ligoao.

F. Stropiene,t',^"V.';.
SO. BOSTON, MASS.

)tos pradeda 
s apima baimė 
tvertu ar pen- 
, turi bėgti.
išbėgus prisi- 

no. Vėjas šal- 
____ , _ 1 sniegu Krintf 

prieš savo reikalus, atmesti pamatus, ant'iš dangaus, r-iei keliais, nei^ 
kurių galima būtų gyventi ir nepripažinti Jaukais negal' ima per purvu* 
savo istoriškos misijos. p^ti. o ink moteriške turi

_____ ' nešti net dve Jat3 kūdikių, o
kiu irgi nega 11

Štai, kada vokiečiai užėmė 
Lodzių ir pradėjo artintis 
prie miestuko Grodis- 
ko, buvo paliepta visiems iš
eiti iš to miesčiuko ir eiti į 
Varšavą., Vįsas kelias 35 
viorstai. Mom's, pasieniu

darbininkiškų organizacijų darbas? Visi arm t
rašėjai, visi teoretikai, jau formulavo tas baubti. Visu 
idėjas, kurias pastebėjo tarp pačių darbiniu- Motina, su k' 

ke+’1 ma'hnl
Kur jim 

glaus? Kuo
kų. •

Prigulėti prie darbininkiškos klesos ir 
neprisidėti prie socijalizmo — reiškia, eiti tas7~lietus"s.

u eiti!
\ Ar jūs dar atsimenate tuos laikus, kuo
met būdami kūdikiu, dideliuose šalčiuose, 
eidavote į tamsų, nešvarų skersgatvį pažais* 
ti su saVo draugais? Jus šaltis perimdavo 
per senus drabužius, kojos šlapdavo, nes ba
tai būdavo kiauri. Jūs jau tuomet matyda
vo! kūdikius dailiai apsirėdžiusius ir jūs1 sios kūdikius,fyreda per pur- 
tuomet jau žinojot, kad kaip jūs, taip ir jūsų vus, pailsta, d^uSuma k™" 
draugai, daug protingesni, energiškesni ir 
ant visko gabesni už tuos, kurie šiltai ir dai
liai buvo apsirėdę ir su panieki 
davo. Bet kada jus gyvenini 
privertė purvinoj dirbtuvėj 
ką valandų į parą, per kelį^ metus jūs pavir- 
tote į mašinas, o tie 
m o ksl ą gi m n az i j o se, 
dabar tie patįs kūdikiai, neturėdami tokio 
gabumo, bet įgiję daugiau mokslo, tapo jūsų 
darbdaviai’ i* na--1-- -* ---• -- • _____ M
vaisiais. O jūs? Kas jūsų laukią gyveni
me? Jūs gyvenate tamsiuose, troškiuose ir 
šlapiuose kambariuose susikimšę po penkis 
ar šešis žmones; jūs maitinatės duona, būL' 
vėmis ir kokiomis tai pamazgomis, užvardy- 
temis kava... Jums nepalieka lajko apie kit
ką pagalvoti, nes visuomet turite rūpintis 
apie tai, už ką nusipirkti duonos šmotelį, 
kuom užmokėti už tą urvą, kuriame sulindę 
gyvenate.

Nejaugi ir jums reikės vilkti tas gyve
nimo jungas, kurį per visą amžį vilko jūsų 
tėvai? Nejaugi ir jums reikės visą amžį 
dirbti vien tik dėl to, kad keliatas galėtų 
naudotis mokslu ir visomis gėrybėmis, o pa
tiems rūpintis, kad neprisieitų badauti? Ne
jaugi ir jums prisieis atsisakyti nuo to, kas 
suteikia žmogui maloningumą vien tik dėl' 
to, kad užganėdinus saujalę ištvirkėlių? 
Nejaugi ir jums reikės dirbti, pakol jiegų 
bus, o paskui badauti ir elgetauti?...

O gal jūs prie visko priprasi te ir pasa
kysite: “Kelios gentkartės taip gyveno ir aš, 
neturėdamas jiegų, negaliu protestuoti ir 
turiu sutikti su tokia tvarka! Pakol kas, 
tai dirbsiu, o kas bus paskui, tai pamaty
sime !”

Lai būna ir taip. Pats gyvenimas jus 
Išmokins.

Ateis diena, kuomet susilauksite di
džiausio krizio, kuris užmuš čielą pramoni- 
jos šaką ir tūkstančiai darbininkų pasiliks 
be darbo; jų šeimynos pradės iš bado žūti. 
Jūs, suprantama, iš visų pajiegų pradėsite 
kovoti prieš tokius apsireiškimus. Bet jūs 
greitai pamatysite, kad jūsų pati, jūsų kūdi
kiai, jūsų draugai jau nusilpnėjo; jie nyks
ta jūsų akyvaizdoj, pradeda džiūti ir, bado 
mirčia, miršta savo tamsiuose urvuose. O i j.'>*jrie: gyvenimas, kuris visai į tai neatkreipia aty- į 
dos, eina savo keliu... Tuomet jūs pradėsi-

jus žiūre- 
aplinkybes 
ti po dvyli-

rkiai, išdykę, įgijo 
universitetuose. Ir

ta į purvus, daugumos kūdi 
kini iš ranku iškrinta. Kū
dikių neapsakomas klykimas 
varsto širdį it\peijiais. Dau
gumą moterų inešcių, iš per- 
sigandimo,pirrin laiko pradė
jo gimdyti. IVaugelis pame
tė savo kūdikius* v Viena mo
teris susirišus’ ryšulį ir įsė
dėjus į padušk ą kūdikį, išbė
go iš - mieste1 io ir pradėjo 
bėgti nor us link Varša- 
vvo. xxcLuu varšavos apsi
žiūrėjo, kad glėby laiko tuš 
čia naduška, o kūdikį išmetė 
kur tai laukuose, purvyne...

Baisu apie tai ir pamisly-

O kas jų laukia Varšavoj? 
Kas jas ten priglaus, kas su
teiks šiltą kambarį, kas pa
valgydins kūdikius? Apie 
tai geriau nei nekalbėsim...

dikį. Kambarys šaltas, pati 
serga ir neturi ko valgyti, 
Kuuikis irgi verkia ir prašo 
valgyti. Žmogus turėjo eiti 
oas miesto majorą melsti 
oagelbos. Ant rytojaus atė
jo miesto majoras ir, apžiū
rėjęs jų gyvenimą, persigan- 
lo. Tuojaus atvežė pusę to
lo anglies ir davė keliatą do- 

larin viinicrn Anovf Ln, ’Šda- 

7ė paliudijimą, kad vyrą pri
imtų į dirbtuves. Žmogus 
) radėjo vaikščioti darbo 
jieškoti. Nors ir turi majo- 
?o‘ paliudijimą, bet darbada- 
7iai į tai nepaiso ir darbo 
ledu oda.

Tai toks moterų gyveni- 
nas... A. Vergas.
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GERIAUSIA PROGAI
TIKTAI PFU TRUMPA LAIKĄ

j Už nuniažintę fabriko kaina parduosim drulc«o> 
i jamas mašinukes, laikrodėlius, laikrodžius ir 
‘ kitokius daiktus. Užlaikome VICTOR Ir kitokius 
’ gramofonus ir rekordus visose kalbose. Reikt- 
i laujfme agentų, kurie norėtų pardavinėti laifc- 
į rodžius žiedus špilkas ir t. L Gali uždirbti 
i nuo S20 iki $50 J savaitę. Norėdami dasižinotl, 

prlsiųskife už 2 centus markę.
i AORCSIKMCIT: I

.1- RACOV 4 K. J. KRAUCIIELbN,5 1 <»R AND 3T^ BROOKLYN. N. Y.
.............................. u-.........— ■■■■---------- --- MH

Mokykla Angly Kainos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pHns 

užtikrinimą ii moklino angliškos kelbOk, > 
trumpame laike

DIENINĖ IR
Gyvenančio-' ,^.<0x14. PlaUsnių žinių

WAITCHES BROS.
:: Chicago, III.

VYRIŠKŲ APRĖDALŲ 
KRAUTUVĖ.

A

MOTERŲ VARGAI. 
Detroit, Mich.

Lietuve moteris O. Rama
nauskienė dirbo tabako dirb
tuvėj ir uždirbo po $5.00 į sa
vaitę. Darbo valandos ga
na ilgos — 55 į savaitę. Iš 
tų penkių dolerių maitinosi 

I .Iujhi, vyras ir dviejų metų 
'kūdikis. Vyras jau 15 mėne
sių, kaip nedirba.

12 d. lapkričio parėjo mo
teris iš dirbtuvės ir 10 vai. 
vakare pagimdė kūdikį. Man 
rodosi, kad aiškinti nereikia 
ir kiekvienas gali suprasti, 
kiek moteris turėjo vargo 
bedirbdama iki paskutinei 
gimdymo valandai.

Kūdikis gimė visai silp
nas. Tėvai persigando, kad 
be krikšto nenumirtų. Nu
bėgo pas lenkų kunigą pa
kviesti į namus apkrikštyti, 
nes jau bijojo nešti. Kuni
gas visų pirmiausia pareika
lavo penkių dolerių, žmo
gus penkių dolerių neturėjo 
ir sugrįžo pamo. Moteris 

1 vos gyva, kūdikis irgi neži- 
• nia, ar gyvas, ar jau miręs. 
. Išbėgo įieško ti kūmų. Kū- 
( mu^'surado ir tie vos gyvą 
( kūdikį nune šė : /

Benešant po krikšto vaikas

APSIVEDIMAS IR GY
VENIMAS.

Apsivesti gali kiekvienas, 
iet gyyehti, tverti šeimyniš- 

enimą, tai ne
Męs žium, kad apsiveui- : 

i nupriežastimi yra meilė, tik i 
ne ta meilė, kuri rodo lai
mingą gyvenimą, bet papra
sta meilė, kuri reikalinga 
susiėjime į poras. Buna ir 
tokių atsitikimų, kad mergi- 
la su vaikinu apsiveda lyg ir 
netyčia, o tulus valdžia pri- 
zercia apsivesti, nors jiedu 
zisai tam priešingi ir nepa
galvojo apie šeimynišką gy
venimą.

Jauna mergina ir jaunas 
vaikinas, besišaipydami vie
nas prieš kitą, sutveria mei
lės harmoniją ir paskui pasi
junta, kad vienas be kito jau 
negali gyventi.

Argi jau ištikrųjų tokia 
meilė ir yra? Daleiskime, 
kad jau ir yra, bet tuomet 
kįla klausimas, kodėl ta mei
lė taip greit išnyksta? O 

ai ta meilė buvo pirmiau 
įaudojama, o apsivedus pa
sirodė paprastas gyveni
mas?

Mergina, pakol neąpsive- 
lus, puošiasi, dailinasi, būna 
neili ir mandagi. Vaikinai 
irgi tą pačią rolę pildo. Ka
da susieina vaikinas su mer
gina, tai, rodos, du aniuolė- 
liai kalbasi. Bet kaip tik ap- 
dveda, tai mergina pavirsta 
i vištą pereklę, o vaikinui 
nukrinta aniuoliški sparne
liai ir išdygsta velnio ra
geliai. Ir, begyvendami, į- 
gauna tokią meilę, kaip šuo 
su kate: nors gyvena viena
me kambary, bet nuolatos 
kelia, triukšmą.

Nevedusieji, žiūrėdami į 
tokį gyvenimą, kurį dabar 
veda apsivedę jų draugai, 
turi pastatyti klausimą: “Ar 
ir męs taip gyvensim, kada 
apsivesim? Juk jiedu ne
blogiau už mudu mylėjosi, o 

' dabar taip gyvena”.
1 Čia ir prisieina jieškoti tų
1 nesutikimo priežasčių, ku

rios dabar tarp jų viešpatau
ja. Priežastįs gi tame, kad 
pas juos nebuvo tikros mei
lės, bet jie suėjo į porą, trau
kiami to instinkto, kuris yra 
pas kiekvieną gyvulį. Proto 
gi pas juos visai nebuvo.

Nuolankumai vieno prieš 
kitą, puošimąsis, veidų tepi- 
masis, tai tik stengimasis 
vienas kitą apgauti. Kiek
viena pora, norinti apsivesti, 
turi pasipažinti, supras
ti būdą ir tt. Vai
kinai ir merginos turi imti 

ivu-1 lekcijas nuo savo draugų,apkiustyti. ]<urįe jau apSivedė, ir vieni 
gyvena laimingai, o kiti be-

Moterįs — gali būti 
kareiviais.

Londonas. — Kada vokie
čių laivynas pradėjo bom
barduota Anglijos miestus, 
tai ne tik patriotus sujudino, 
bet ir moterįs subruzdo. Jos 
tuojaus pradėjo organizuoti 
kareiviškus pulkus. Laike 
prakalbų dauguma vyrų kal
bėtojų išsireiškė, kad mote
rįs negali būti atšaka-' 
kareiviais 1i ; fodii apsiginkluoti W41 W. 47tti St 

ir saugoti savo miestus. To
dėl reikalinga esą ir jąs pra
dėti mokinti kareiviško 
mokslo.

Pakol kas jau tapo suor
ganizuota keturi rezerviniait 
moterų pulkai, kurie tuojaus. 
pradės mokintis kareiviš-1 
ko muštro. I

Dabar sufragistės gali 
tapti aficieriais ir tuomet 
užmirš apie balsavimo tie
sas.

e Redakcija meldžia dau
giau rašinėti korespondenci
jų iš lietuvių moterų judėji
mo. Nežinia, ar tai kor. ne- 
rji^o. ar tai moterįs nieko ne
veikia.
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WOVEN MOIRE

h. K. LIUTKUS
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„vnvu,ru, Dabar vėl reikia su baž-
vadovauti te suPrast^ v^sas šunybes, jūs pradėsite gal- nyčia palaidoti. Tėvas vėl 

voti apie krizių ir elgetystės priežastis, jūs pradėjo bėgioti, kad kur pa- 
tuomet suprasite visas neteisybes dabartį- siskolinus.. (javo penkis do

lerius ir ėjo pas lenkų, kuni
gą užpirkti pamaldas, bet iš 
\ argo, užėjo į saliūną ir pra
gėrė tuos penkis dolerius. 
Padėjo namo girtas ir pradė
jo keikti sergančią moterį. 
Kada išsipagiriojo, tai vėl 
pradėjo kolektuoti ant palai
dojimo kūdikio. Sukolekta- 
vo keliatą dolerių, nupirko 
grabelį ir nuvežė kūdikį įprakilniau-

nio surėdymo, suprasite priežastis, kodėl 
' jūs badu mirštate, o sau jale turi savo ranko
se visus pasaulio turtus.

Kada darbdavis numuš jums algą, kad 
tuomi padidinti savo kapitalą, jūs pradėsite 
protestuoti, tai jis jums pasakys:

“Maitinkitės oru, jeigu nenorite už šią 
kainą dirbti”.

(Toliaus bus). *

ŽINIOS
Ne kalėjimas, bet “prieglau

dos” namas.
New Yorko valstijoj pra

sidėjo agitacija, kad valstija 
įkurtų ūkės, ant kurių gali-

MOKINKITES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis per 

’agal mūsų mokyklos var-korespondencijas, mokintis savo namuose.*
tojamą metodą, kiekvienas žmogus gali išmoktų visų aritmetikų Kuo

 

sose nuo darbo valandose. IškasČiai stebėtinai m>iži.

Jei nori žinoti, kaip greitu laiku išmokti aritmetikų, tai parašyk 
mump, o gausi pilnų paaiškinimų dykai. JdČK štampų atsakymui. 
Adresuok:

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

Sutikit OS

Ir
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60c

50c
60c

. .$1.00

.. .?« 
ir 1.00 
ir 1 00
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.50

50c. 
60c.

.......... 26c. ir 
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
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. . JO 

3.00 
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Taippat

težrReikalaukite prisiuntimo katalcgo su musų gyduolių aprašymais 
Kreipiantiemsicms per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jnigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arte 
atsilankydami j LtctuviJAq Apttthq.

- VINCAS J. DAUNORA, A^ekoriu.,
229 Bedford Avenue Kampai North i-toa gatvi* Brooklyn, N. T.

sivedimas įvyksta iš tikros 
meiles, tuomet ir šeimyniš
kas gyvenimas būna laimin
gas. E. Palčiauskiutė.

BRUIC'“SB Ž"°“K

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brook1yne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA ,

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius, nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti jucs 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- 
r‘: ' ........................... *' ——

delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Bahamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio..............
r . '. 
Skilvinės proškos. ..I 
Pipulkos del kepenų. 
Blakių naikintojas...... 
Del išvarymo soliterio. 
Anatarinas plovimui... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis...............
Antisemitiškas muilas... 
Gumbo lašai..

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c. 
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos pydančios žolės, šaknis ir r. t., -kokio* 

tik yia žinomos ii žmonių vaitojamos.

išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie- 

niingat gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san- 
._j ir gaunamos sekančios gyduolės:

Nuo palvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. . 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo..............
Nuo peršalimo............... ■ •
P,laukų stiprintojas... .25c. 
1 inimentas arba Expclleris. 
Nuo plaukų šilimo. 
Nuo Reumatizmo... 
t no lytiškų ligų... 
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių...... 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kalorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Kaipų naikintojas.
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Į KORESPONDENCIJOS
BALTIMORĖS CHRO- l   — t *

NIKĄ. Trečias pradėjo pasakoti P. 
Lazauskas, bis žmogelis pa

Neseniai buvau pasižadė- sakojo apie būtus ir nebūtus 
jęs “Laisvės” skaitytojams daiktus. Jo kalbą ne tik 
suteikti platesnių žinių iš klausytojai nesuprato, bet 
Baltimorės lietuvių veikimo. jjs ,r pats nežinojo apie ką 
Tiesa, pas mus yra daug vei- kalba. Matomai,' buvo dar 
kimo ir vis dėl “visuomenes ,“neatšalęs” iš visuotinojo 
labo”. Čia mėginsiu nuro-!seimo. Pasakė, kad Brook- 
dyti, kaip pas mus pradėjo ]yne buvęs ne visuotinas lie- 
rengtis prie seimų, kaip su- tuviu seimas, bet socijalistų 
sitvėrė vietinė draugysčių seimas. Kada buvę kalbama 
konferencija rinkimui aukų apie autonomiją, tai Grigai- 
dėl nukentėjusių Lietuvoj tis buvęs priešingas ir sakęs, v* v -«zx lx w 1/n 1 i ya n * 1 1 • • • 1 i. • 1 •

iš visuotinojo

partyvio Lietuvos Šelpimo draugijos. Prelekci 
Fondo komitetą ir pasižada- būt agitatyviškos d ei drau- 
me visomis savo jiegomis pi- giją ir naudingos d arbinin-

jos turi koji inteligentija, kuri išdrį-

nuo karės, kaip reikalai pa
krypo po Visuotinam Sei
mui ir kaip vienybės ardyto
jai renka aukas nukentėju- 
siems nuo karės.

Draugysčių Centro susi
rinkime kilo klausimas, kad 
pradėjus rūpintis sušelpi- 
mu Lietuvoj nukentėjusių 
—-' Varės. Apkalbėjus da- 

įšaukti

galėtų dalyvauti 
sriovės. Susirinkimas įvy
ko gana skaitlingas, kalbėto
jui buvo net keturi ir visi 
“bepartyviski”. Nors jie 
pagal profesijas ir skirtingi, 
bet kvartetą sutaisė puikų 
ir užtraukė prieš socijalis- 
tus. Mat, nors visuomeniš
kuose darbuose ir skyrės,bet 
socijalistus išniekinti suta
rė. Bet kada prisiėjo kalbė
ti apie sušelpimą nukentėju
sių nuo karės, tai klerikalai 
pradėjo agituoti už Chicago] 
šaukiamą seimą, o tautiečiai 
—už Brooklyne. Besiginčy
dami vos tik nesusikibo į 
glėbius. Tame susirinkime 
nutarta, kad draugystės 
greitu laiku išrinktų delega
tus ir susitvertų tam tikra 
konferencija, kuri rūpintųsi 
aukų rinkimu.

Tas susirinkimas atsižy
mėjo tuom, kad tautininkų 
ir klerikalų lyderiai sukurs
tė vienus prieš kitus. Paskui 
vadai jieškojo priežasčių,kas 
sukėlė tarp lietuvių tuos ne
sutikimus.

Prisiėjo rinkti delegatai į 
visuotinąjį seimą. Draugys
čių centras išrinko 2 delega-

kad jie veiksią partyviškai, o 
ne bepartyviškai, kad sekre
torių išsirinkę tokį, kuris 
nemokėjęs skaityti ir tt. 
Pliauškė, kad socijalistai iš
sirinkę pirmininką, maršal
ką ir tie tautiečiam neduo
davę kalbėti. Todėl užbai
gus seimą, tautiečiai susirin
kę ir apkalbėję autonomijos 
klausimą, išrinkę tam tikrą 
komitetą ir suaukavę nema- 

‘ Pliauškė viso- 
'’■aio

nigiškai ir materijališkai 
remti tą Fondą, idant į jį 
kuodaugiausiai suplauktų 
aukų sušelpimui nukentėju
sių nuo karės Lietuvos žmo
nių.

“Ir męs kartu kuoaštriau- 
siai pasmerkiame visą tą 
agitaciją iš šalies tūlų žmo
nių, kurie prisidengę patrio
tizmo kauke dėl sau žinomų 
tikslų, tariant dėl savo tuš
čios ambicijos ir garbės 
troškimo, sistematiškai pra
dėjo vest prieš Visuotinojo 
Seimo įsteigtąjį Lietuvos 
Šelpimo Fondą, apskritai ir 
prieš Lietuvos Šelpimo Fon
do Komitetą ypatingai”.

Rezoliucija tapo vienbal
siai priimta.

P. M. Kaitis, 
P. Galskis, s

či j a tų 
nutarė,

irm

Kla& _ 
pasakė, kau Vciv. . 
mas įgaliavęs jį atimti iš r. 
Grigaičio $50, kuriuos paė
męs iš “Baltimorės Revoliu
cijos šelpimo komiteto”.

Nors Lazauskas gerai ži
nojo, kad tuos pinigus paė
mė ne Grigaitis, bet jie tapo 
pasiųsti, su pritarimu drau
gysčių, sušelpimui kalinių, 
vienok begėdiškai melavo 
norėdamas tuomi paniekinti 
visuotinąjį seimą ir įkurtąjį 
fondą. Reikia stebėtis iš to
kio begėdžio, kaip Lazaus
kas, kuris išdrįso pasakyti, 
kad laike seimo jie (su
prask, tautiečiai) sužinoję, 
jog P. Grigaitis esąs Rusijos 
juodosios armijos narys ir 
didžiausias lietuvių neprie
telius.

Dar reikia apie tą žmogų 
paminėti, nes jis pats pasi
gyrė, jog buvęs priešseimi- 
nėj socijalistų konferencijoj 
ir girdėjęs, kaip Grigaitis a- 
gitavęs, kad socijalistai ne
remtų nukentėjusių nuo ka
rės ir apie tai pasakęs Stri
maičiui, o tas pranešęs vi
sam seimui.

Dabar aiškiai pasirodė, 
kokiais “faktais” tautiečiai 
naudojasi prieš socijalistus 
ir kas tuos faktus nukala.

Nagornoskis apgailesta
vo, kad jis nepakliuvęs į ko
misiją rezoliucijų sustaty
mui, tai visos rezoliucijos 

revoliucijoniš-

IV protokolas Sąryšio Lietu
vių Draugijų Jersey City 
konferencijos, laikytos 21 d. 
lapkričio, 1914 m., 146 Mor

ris St., Jersey City.
St., Jersey City.

Konferenciją atidarė 8 
vai. vakare Sąryšio sekreto- 

pilka. Atstovai pri
būvu uuv ,,;nugysčių< D.
L. K. Algirdo draugijos — S. 
Jankus, M. J. Iškauskas ir J. 
Skrinska; nuo šv. Jono 
Krikštytojo — K. Akstinavi
čius, P. Bulota, A. D. Patam
sis ir A. Meškauskas; nuo L. 
S. S. 59 kp. — K Anskis, J. 
Slavickas, R. Patamsis ir V. 
Iškauskas; Prab. Liet, drau
gijos — J. Janulionis ir J. 
Stanionis; šv. Jurgio dr-jos
— J. Meronovičius; Pol. Ū- 
kėsų kliubo — A. šilaika ir 
J. Merkevičius; moterų 
draugijos “Birutės” — E. 
Merkevičienė, M. Skučienė,
M. Lakickiutė ir M. Zaran- 
kiutė. Viso pribuvo 20 at
stovų.

Kon f e re nei j os p i rm i n i nku 
išrinktas S. Jankus —16 bal
sų ir pagelbininku P. Bulota
— 4 balsais.

1) Buvo skaityta III kon
ferencijos ir ekstra konfe
rencijos protokolai, kurie 
vienbalsiai tapo priimti.

2) Buvo išduotas Sąryšio 
sekretoriaus raportas. Ra
porte nurodyta: a) kurios 
draugijos neužsimokėjo į

kų klesai. Konferer 
įnešimą priėmė ir 
kad laike prelekcijų būtų 
priimami nauji nariąi į visas 
draugijas už numažintą įsto
jimą — $1.00. Laike prelek- 
cijų bus agituojama už visas 
draugijas, o nauji nariai ra
šysis į tas, kurios jiems ge
riau patiks. Pavienes drau
gijos negali turėti ipanašių 
manifestų ir privalo prisilai
kyti pirmųjų Sąryšių nutari
mų. i

10) Konferencijai išrinko 
komitetą, kuris rūpinsis au
kų rinkimu L. Š. F. (Į komi
tetą įėjo šios ypatosjiS. Jan
kus — pirmininkas, t>. Pilka 
— sekretorius, K. Akstinavi
čius — kasierius. Kįasierius 
pastatyta po kaucija $1000. 
Kasierius neprivalo daugiau 
pinigų pas save laikyti, kaip 
$100. Kada šimtas susidaro, 
tai turi pasiųsti L. 0. F. ka- 
sieriui K. Šidlauskui; Rinki
kai aukų: K. Anskisj, J. Sta
nionis, M. Zarankiųtė ir M. 
Lakickiutė. i

11) Nutarta padaryti dėl 
Sąryšio konstituciją; Dėl iš
dirbinio konstituciją išrink
ta šios ypatos: D. Ifilka, M. 
J. Iškauskas, K. Akstinavi
čius, J. Stanionis, M^Zaran- 
kiutė ir S Jankus, l

12) Sąryšio kasterium iš
rinkta P. Bulota.

13) Išmokėta bilus buvu
siam sekretoriui $6.^5 ir da
bartiniam sekretoriui $8.27.

14) Nutarta pakviesti pri
sidėti prie Sąryšio naujai su
sitvėrusią draugiją. Brolių 
ir Dukterų Švenčiausios Pa
nelės. į

Sąryšio sekr. D. [Pilka.

so suardyti visuomenišką 
darbą. Todėl męs, veikiantis 
komitetas, bjaurimės tokiu 
tautininkų pasielgimu ir iš- 
nešame jiems viešą papeiki
mą ir sykiu atsišaukiame į 
kitų miestų lietuvius, kad 
laikytųsi lietuvių visuotino
jo seimo nutarimų, bet ne
klausytų tų pliauškalų, ku
riuos tautiečiai leidžia per 
savo laikraštiją, nes jie yra 
vienybės ardytojai .

Pirm. P. Lesburtas, 
Sekret. V. Vasiliauskas, 
Iždin. J. Putrius.

gelį visai atleido. Mažesnės gruodžio sudegė Edisono 
dirbtuvės dirba pilną laiką, 
bet darbas jokiu būdu nega
lima gauti, nes daug randasi 
bedarbių.

Des Moines, Iowa. — Pra
sidėjus žiemai, darbai visai 
sumažėjo, kaip anglių kasy
klose, taip ir ant viršaus. 
Daug darbininkų be darbo. 
Iš kitur pribuvus darbas ne
galima gauti.

J. H. Alikonis.

Darb. Sus. Pas. draugystė— 
1, o T. M. D. 11 kuopa, Teat
ro Mylėtojų draugystė ir I. 
W. W. unijos preseriai su
vienytomis jiegomis išrinko
V. Nagornoskį, prieš kurį 
šeši metai atgal streikavo du
mėnesiu, kad prašalinti iš buvę tokios 
dirbtuvės, kuomet jis buvo kos, kad jokiai dabartinei 
“formanū”. Tie patįs žmo- valdžiai negalima esą siųsti, 
nės, kurie nelabai seniai boi- Taipgi apgailestavo, kad La- 
kotavo V. N. visus darbus,; zauckas nepatekęs į L. š. F. 
ėjo prieš jį, dabar jau pripa- komitetą. Paskui pranešė, 
žįsta savo draugu, renka į kad tautininkai nuėję pas 
komisijas ir siunčia delegatu Draugeli ir ten sutverę nau- 
į visuotinąjį seimą! Kelia- ją partiją.
tas mėnesių tam atgal I. V/. ( da ue raportai tapo iš-
W. unijos preseriai šaukė, duoti, tai pirmininkas pir- 
kad Nagornoskis yra ardy- muosius delegatus iškoliojo 
tojas jų vienybės, o dabar 
jau šaukia, kad jis visuome
niškas veikėjas. Jie pasis
kyrė tą veikėją, su kuriuomi 
nuolatos darbininkai kovoja 
už laisvę ir duonos kąsnį, ku
ris į darbininkus žiūri su di
džiausia panieka.

6 d. spalio atsibuvo T. M. 
’D. susirinkimas; nuėjau pa
siklausyti. Susirinkimas tę
sėsi apie 20 minutų ir tuo
jaus tapo uždarytas. Bet 
štai, užima pirmininko vietą 
graborius Qrobliauskas ir 
sako: “Autonomijos susirin
kimas atdaras”. Iš publikos 
kas tai patėmyjo: “Ne auto
nomijos, bet konferencijos 
susirinkimas”. Iš to galėjau 
suprasti, kad tai buvo anf^ 
ras draugysčių delegatų su
sirinkimas.

Tvarka to susirinkimo ko- 
prasčiausia: vieni nešiprašo 
balso ir nuolatos kalba, o ki
ti prašo, balso, bet negauna 
kalbėti. Nepoilgam delega
tai pradėjo išdavinėti rapor
tus iš visuotinojo seimo. P. 
Glaveckas ir K. Baltrušaitis 
rumpai papasakojo apie į- 
Mgtąjį L. Š. F., apie išrink- 
komitetą, kuris tą fondą

ir ncuave jiems balso, o pas
kutinius du išgyrė už “gerą 
raportą”.

Paskui konferencijos dele
gatų dauguma nubalsavo, 
kad visuotinojo seimo nuta
rimų nepripažinti. Reiškia, 
ignoruoti įkurtąjį L. Š. F. 
Balsavo ne tik konferencijos 
delegatai, bet ir tie, kurie 
buvo ant T. M. D. kuopos su
sirinkimo.

Iš šalies žiūrint j tą visą 
tvarką, aiškiai matėsi, jog 
tautininkai buvo susiorgani
zavę, kad atmesti L. Š. F. ir 
suardyti visą tvarką.

K. G. Kregdžiunas.
(Toliau bus).

Rezoliucija Chicagos drau
gijų atstovų.

“Męs Chicagos Lietuvių 
Draugijų Atstovai, susirin
kę gruodžio 13, 1914, Melda- 
žio svetainėj, 2242 W. 23-rd 
Place, išnešame sekamą re
zoliuciją:

“Męs pilnai pripažįstame 
visus Antrojo Visuotinojo 
Amerikos Lietuvių Seimo 
nutarimus ir tų nutarimų 
dvasioje jo įsteigtąjį vieną 
bendrą bepartyvį Lietuvos

ryta antspaudu, c) kad Sąry
šio ižde randasi $17.15 ir d) 
priduotos lėšos, padarytos 
Sąryšio reikalais. Raportas 
vienbalsiai priimtas.

3) Buvo išduotas specia- 
1 iškas raportas iš atsibuvu
sio pikniko. Viskas pasiro
dė gerai ir pelno biskis liko. 
Raportas priimtas.

4) Buvo išduotas speciališ- 
kas raportas komisijos para
šymui rezoliucijos reikale 
Liet. Im. Šelpimo draugijos. 
Komisija paaiškino, kad re
zoliucijos nerašė, nes nema
tė reikalo. Su komisijos iš
reikšta nuomone sutiko kon
ferencija.

5) P. L. dr-ja įnešė skun
dą ant L. S. S. kuopos, kad 
pastaroji užbėgus kelią; pa
rengdama balių ant 25 d? 
gruodžio. Nuo užsiregistra
vimo dienų paaiškėjo, kad 
minėta diena visai neužimta 
ir kad L. S. S. kuopa visai ne
mano užimti. Reiškia, tuš
čias draugijos užsipuolimas.

6) Išreikšta viešas papei
kimas šv. Jurgio draugijai 
už sulaužymą Sąryšio nuta
rimų, parengiant balių ant 
26 d. lapkričio, kuomet jau 
buvo parengtas balius ant 25 
d. lapkričio. Konferencija 
pripažino, kad šv. Jurgio 
draugija panašiai elgdamosi 
ardo tvarką tarp Jersey Ci
ty draugijų.

7) Buvo įnešimas, kad į
Sąryšį priimti tik pašelpinės 
draugijos. Įnešimas tapo at- 
TY10 Q f D Q •

8) Buvo D. L. K. Algirdo 
dr-jos įnešta, kad jeigu atsi
rastų ypata<kuri kenktų Są
ryšiui, tai tą ypatą turi nu
bausti ta draugija, prie ku
rios priklauso ypata. Įneši
mą konferencija priėmė ir 
užtvirtino.

9) Buvo įnešta, kad Sąry-

Minden, W. Vį'a.
Kaip visur, taip ir !pas mus 

karšti katalikai kovoja prieš 
socijalistus. Tik mūjsų kata
likai daug kvailesni liž kitų 
kolionijų katalikus. į<ada jie 
išgirto,.kad prie L 
prisirašė mote rų,tai -----
skųsti teisėjui. Mat, ir pro
tas tų fanatikėlių. Bet ko iš 
tokių norėti! Štai, 13 d. 
gruodžio pas vienį iš tų 
skundikų atsibuvo krikšty
nos. Išsyk buvo melstasi ap
link bačkutę, o kaip bačkutė 
ištuštėjo, o jų galvos papil
nėjo,. Jtuomet sumanė pažiū
rėti, keno galva stipresnė. 
Prasidėjo į galvas daužymas 
butelių, stiklų ir kitokių 
daiktų. Po valandėlės laiko 
namas išrodė, kaip po karės.

Ar tai ne puiku? J. A.

Gardner, Mass.
Aš čia noriu nurodyti J. 

Marcinkevičiui T.M.D. bjau
rius darbus, kurių jis visai 
nemato. Jeigu Marcinkevi
čius pripažįsta, kad laisvės 
žodis ir L. S. S. organizacija 
yra brangi, tai kodėl jis pats 
tą viską mina po kojomis, 
prigulėdamas prie tokių 
draugysčių, kurios keikia so
cijalistus kaip įmanydamos? 
Marcinkevičius, kritikuoda
mas Gardnerio Dzimį, pasi
giria, būk T. M. D. nešanti 
socijalistams priešingą ir 
skleidžianti apšvietos žodį 
tamsesnioms minioms, čia 
grynas melas! Kada T. M. 
J), susitvėrė, tai^visus f an ti
kus sukurstė prieš socijalis
tus; jie dabar visi stoja į vy
čių armiją ' ir jų tikslas — 
kenkti L. »S. S. 89 kuopai. J. 
Marcinkevičius visai nepa
sako, kokias T. M. D. laiko 
paskaitas, deklamacijas ir 
tt. Čia prisieina tarti teisy
bės žodį ir parodyti, kokiais 
keliais eina T. M. D. Į T. M. 
D. kliubą kitoki laikraščiai 
neateina, kaip. “Draugas”, 
“Ateitis” ir kiti) kurie spjau
do ant socijalistų . Ar tai to
kius laikraščius Marcinke
vičius laiko už pirmeiviš
kus?

Ar tai T. M. D. kuopa eina 
apšvietos keliu, kad visos pa
skaitos, deklamacijos ir tam 

L Lp.lpanašiai būna priešingos so-

VIEŠAS PAPEIKIMAS.
W. Lynn, Mass.

Męs, W. Lynno lietuviai, 
kaip tik išgirdome, kad mū
sų tėvynė randasi pavojuje, 
tuojaus griebėmės už darbo. 
Susirinkom į krūvą tautie
čiai, katalikai ir socijalistai, 
palikom savo partyviškas 
pažiūras šaly ir pradėjom 
svarstyti, kaip galima pagel
bėti lietuviams, kurie nuken
tės nuo karės. Tam tikslui 
išrinktas vietos Veikiantis 
komitetas.

Veikiantis komitetas dar
bavosi, kaip įmanydamas. 
Buvo šaukiama Mass.,valsti
jos draugysčių konferencija
— ten ėmėm dalyvumą, buvo 
šaukiama visuotinas seimas
— išrinkom savo delegatus. 
Kada^mūsų delegatai atva
žiavo iš visuotinojo lietuvių 
seimo ir išdavė raportus, 
męs labai nudžiugom, kad 
ten susitaikyta, kaip tautie
čių, taip katalikų ir sbcijali- 
stų, kad ten atmesta visi po
litiški dalykai, o tik pripa
žinta vienas Lietuvos Šelpi-

°i i h i i gt n m - ° a v į ėi a ap -
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na net per tris nedėldienius 
skaitomos iš atžagareiviškos 
knygutės: “Ar geriau bus, 
kada įvyks socijalizmas?”

Ne, nors Marcinkevičius 
ir pripažįsta, kad tokios pa
skaitos yra naudingos ir net 
atneša socijalistams naudą, 
vienok męs,kaipo socijalistai 
privalome ne tik nuo t6s 
naudos atsisakyti, bet dar 
išeiti į atvirą kovą su ta 
draugija, kuri panašią ap- 
švietą varo. Reiškia, męs 
privalome viešai kovoti su T. 
M. D.

Štai L. S. S. 89 kuopa ren
gia ant 16 d. sausio 1915 m. 
fe rus ir teatrą, o T. M. D., 
sužinojus apie tai, tą pačią 
dieną rengia šokius. Ar tai 
neužkenkimas L. S. S. kuo
pai? Ar tai ne aiškus ant 
kuopos pasikėsinimas? Aš 
gerai žinau ir galiu liudinin
kų pristatyti, kad ir pats 
Marcinkevičius persekioja 
L. S. S. 89 kuopą. Męs nesa
me priešai tų draugysčių, 
kurios eina progreso keliu, 
bet męs esame priešai ir tu
rime šalintis nuo tų drau
gysčių, kurios progresui ir 
kultūros darbams kenkia. O 
viena tokių draugijų ir yra

Gardnerio Džimis.

Darbai

<ys ir tt., o pilną rapor- Šelpimo Fondą. 9) Buvo įnešta, kad bąry-
sižadėjo išduoti ant ry- “Męs pripažįstame Visuo- šio vardu parengti eilę pre- 

knnmet hus visuoti- tinojo Seimo išrinktąjį be-1 lekcijų ir lesąs padengtųsižadejo išduoti ant ry-l " . > . . - .y . .
kuomet bus visuoti- tinojo Seimo išrinktąjį

mo Fondas.
Bet mūsų džiaugsimas ne

ilgai tęsėsi. Kaip tik prade-

Wilmington, Del. — Dar
bai visai sumažėjo, bedarbių 
armijos vaikščioja gatvėmis 
ir reikalauja darbo. Jie su
sirinko prie City Hali ir pa
reikalavo nuo miesto darbo, 
bet miesto valdžia pašaukė 
policija, kuri buožėmis išvai
kė bedarbius.

Bet mūsų džiaugsima 
jltrcii fncnci Ka1>n Hk 
jom seimo nutarimus vylo
dinti gyveniman, tuoja 
matėm, kad laikrašti j. 
dėjo pjautis, kad atsirado to- pastaruoju laiku visai suma- 
kių, kurie pradėjo visuotiną- žėjo; daug bedarbių; darbas 
jį lietuvių seimą nieki 
įkurtąjį fondą* boik 
Atsirado ir tarpe mū 
kių žmonių, kurie pi 
veik, komitetui kenkti.

Kaltininkai to viso t 
mo yra ne kas kitas, kaip tik pirmiau dirbo keli tūkstan- 
tautiški laikraščiai ir t;

u s pa
st pra- Kenosha, Wis. — Darbai

nti, jo iš kitur pribuvus negalima 
įtuoti. gauti. K- B.
sų to-
•adėjo Stamford, Conn. — čia 

darbai visai susilpnėjo. El- 
riukš- lentowno kompanijoj, kur

autis- čiai darbininkų, dabar dau-

Benton, Ill. — Čia randasi 
dvi anglių kasyklos. Viena 
dirba pilną laiką, o kita tik 
po 3 — 4 dienas į savaitę.

dirbtuvė, kurioj dirba arti 
3,000 darbininkų. Nors ir 
taip toj dirbtuvėj darbas bu
vo sumažėjęs, bet dabar ir 
tie, kurie dirbo, prisidėjo 
prie bedarbių armijos. Pas 
Edisoną pirmiau dirbo apie 
10,000 darbininkų, bet porą 
mėnesių atgal, tapo numa
žinta tik iki 4,000 ir likusieji 
dirba po 6 vai. į dieną, vie
ton 10 valandų.

Kiek pirmiaus buvo užsi
degęs kalvio tvartas, kuria
me sudegė trįs arkliai. Nuo 
tvarto užsidegė namas, ku
riame randasi trįs kriaučių' 
dirbtuvės. Nuostolių pada-

Bet ir pastaroji dabar pra-1 ryta virš $3,000. Daugelis 
dėjo dirbti truputį geriau,; kriaučių turėjo ant tūlo lai- 
tik nežinia, ar ilgai taip * .... — .
dirbs. Iškitur pribuvus, dar
bas negalima gauti.

“Laisvės” skaitytojas.

Chicago, Ill. — Nors čia 
visuomet bedarbių randasi, 
bet pastaruoju • laiku labai 
daug yra. Darbas gauti ne
galima išskiriant Santa F. 
Co., kur kasdien po 20 — 30 
darbininkų išvaroma ir ant 
jų vieton nauji priimama.

ko pertraukti darbą. Kriau- 
čiai abelnai dirba po 2 — 3 
dienas į savaitę. Kada pra
dės darbai eiti geriau, nega
lima pasakyti.

J. A. Kriaučius.

RED. ATSAKYMAI.

Kunigo Asilioriui, Hazle
ton, Pa. — Po užklausimu 
nėra jūsų tikros pravardės. 

Bet tuom darbu niekas nesi- lOrakuliui neperduota, 
džiaugia ir negali ten dirbti.

Pelių Perkūnas.

Du Bois, Pa. — Darbai pa
mažėl! kruta. Naujai pribu
vusiam sunku darbas gauti. 
Ir čia esama bedarbių žmo
nių.

Mainose dirba po 3 — 4 
dienas.

Franklin, Mass. — Darbai 
eina prastai, tūlos audiny- 
čios dirba nepilną laiką. Tik 
truputį geriau dirba pianų 
dirbtuvė, bet ir tai darbas 
negalima gauti.

K. M. Armon.

East Orange, N. J. — 9 d.

M. Caras, Kensington, Ill. 
— Po tokiom korespondenci
jom reikalinga pasirašyti 
tikra pravardę, o ne slapy
vardis. Jei jūs kritikuojat 
kalbėtojus, įvardydami juos, 
tai kodėl negalite savo pa
vardės padėti? Netilps.

P. Bilinskui. — Apie tuos 
chorus jau pirmiau buvo ra
šyta, o dabar nieko naujo ne
pasakot. Netilps.

Velnio Tėvui, Gardner, 
Mass. Žiūrėk redakcijos at> 
sakymą “Laisvės” N. 88.

Vanagėliui. — Nieko įdo
maus nėra. Pasilinksmino, 
tai ir gerai, bet kad nieko 
svarbaus nenuveikė, tai ir 
rašyti neverta.

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

A-icusvę oxi j-^wd^3>pps_šitaip__*
už $2.00 gaus “Laisvę” per visą metą ir už 50 c. dovanų 

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

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

KNYGAS PASIRINK 1* ŠIO KNYGŲ 
SURAŠO:

Raudonas Juokas ...........................
Iš Dvasiškų Tėvelių Gyvenimo ..
Mokslas Rankažinystės ..............
Lekcijos apie atskyrimo ženklus.
šeimynos Istorija ...........................
Laiškai pasmerktųjų mirtin ....
Liaudies Dainos .............................
Moterų padėjimas evangelijoj ir

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

kaip jj |kfmyti ..............  15c.
Steponaičio raštai ..........  • $1.00
Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie

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

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

(/)
V)

i

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

Adresas:

“LAISVE”
813 Roebling Street, Brooklyn, N. Y

ATHERTON’O

GRUODŽIO M. IŠPARDAVIMAS
NUŽEMINTOMS KAINOMS

Dabąr turi progą pirkti geriausius EORNIČIUS ir gauti nau
dingas Kalėdų dovanas ir sykiu surėdyti pinigus. Jeigu turi susi- 
čėdinęs pinigų, tai ateik pas ATHERTON’Ą, kur nupirkti daiktai 
tau suteiks didelę naudą,kad viskas nupiginta. Atsivesk savo vai
kus pamatysi linksmybių.

Wm. JUŠKA lietuvis pardavėjas mandagiai 
jums patarnaus.

Atherton Furniture Co.
41 CENTRE STREET, BROCKTON, MASS.

Prisidėk prie kalėdinio Glenwond Kliubo $1.00 į savaitę.
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Eina mišias laikyt.

ORAKULO PATARIMAI.

Nusibodo klausyt.

jau

♦Bt.
Kewanee

v
*'”’u u vmic ot,, protono- j Įįj ^ kuris bus po kaucija $1,000.

LIETUVIŠKA
Bu g mirus vagiliai.n

L žiemyje tai
$1.00

iearn

I 
t 
I 
1

50c ir $1.(10 
gyduoles nuo 

nepamine-

"ff!*. j . aC-.j.v i? J liti. tj Li iv
šunų aš negaliu mylėt.

\DRESA! VIRŠININKŲ “LIETU 
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenn® 

prezidentas.
Kazimie ras Nerimtas, 815 -lenne St

JUOKŲ KĄSNELIAI

Klausimas: —
Stebuklingas Orakule! Aš 

tau noriu pasakyt vieną 
daikta, tik tu niekam nesą- 
kyk. Aną nedėldienį aš bu
vau išpažinties ir pasisakiau

Tik vieną per metus.
Pati: — Žinai, mano bran

gus, męs turim sustabdyti tą 
garnį, nes jis mums tiek vai
kučių prineš, kad męs jų ne- 
išmaitysim.

Vyras: — Juk, dušyte, jis 
nepertankiausia mus lanko 
— vien tik sykį į metus.

gą mergą. Jisai man pa
aiškino, kad tai yra smertel- 
nas griekas ir už pakiltą lie-( o ____ _ _ x
pė man apsiženyti. Rodosi,; din, ištikro darykit rodą su 
apsiženyt — tai menka bai-' tom blakėm, nes jau negali- 
ka, betgi ligšiol nerandu tin-.ma nei užmigti — pilna lova 
karnos mergos ir gana. Iš priviso, 
visų geriausia man patinka! 
kunigo gaspadinė, bet kaip 
prie jos prieit? Aš manau, 
kad kunigėlis neprileis, nes 
dar jauna. Susimildamas 
duok man rodą! Beje, o ko
kios veisles tavo pati? (Ne 
tavo biznis,

Gudbai!
Tamošius

oaspauine: — Gana jau, 
gana su toms . pasakoms. 
Kiek čia tų burdingierių bu-

blakes ir blakės! Man 
atsibodo ii’ klausyt, l

\ isų negali mylėt.
Vyras: — Pamesk jau tu 

nors kartą bučiavus tą šunį. 
. K:iii) matau, tai tu jį dau
giau myli, negu mane.

Al
Jeigu nori su kunigo gus-- 

padine apsivesi, tai vaktuok, 
kada į kleboniją 
garnys. Tik nt i’ v

jau garnys upsiianKe, tai cik 
drąsiai pas kunigą ir sakyk: 
“Prabalčiau, aš mačiau, kad

ladinę”. Tų žodžių ijilnai; 
ižteks. Kunigas duos t...., 
savo gaspadinę, garnio do-j

TELEGRAMOS.

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 31j8 lie
tuvių farmerių, liko tik pra
stosios žemės :smėlynai, ba- 
os, pūsčios. Aš palikau tas 
irastas vietas, tegul sau ži
los kiti agentai. Aš dabar 
icrsikėliau į vakarus, už 13: 
nailių nuo savo didžiausios’’ 
Sėtuvių kolonijos, į Scottvil-' 
e, Mason Country, Mich., Į 
;ur randasi geriausi ir der-i 
Ingiauci laukai visose Mi- 
Jiigčin ir Wisconsin valsti
jose. Geresnių laukų noru-' 
;ite niekur, 9 mailės iki por- 
Co Ludingheno, kur laivai :

Milwaukees. Žemė juodže-i 
uis, riebi su moliu, javai iš' 
riebumo išgula. Keliai žvy
ruoti, laukai lygus. Seott- 
villės miestas—tai centras1 
lietuvių visame steite. Yra 
javų melnyčia, farmeriškų 
produktų vėrauzė, siūlų fab-j 
rika ir dž 
bysčių, iš

KOSTUM1ERIŠKAS KRIAUČIUS
GERBIAMAS TAMISTAs 

šiuomi turime už garbę 
urns pranešti, jog jau laj
as užsisakyti rudeninius 
' žieminius siūtus, over- 

kotus ir kitus drabužius.
Mūs drabužiai yra pa- 

iūti geriausių kriaučių ir 
Jekvienam puikiai tinka.

Materija, iš kurios siu- 
'ame drabužius, yra iš tik- 
•ų vilnų visokių spalvų: 
•Vorsted, Plieninės, Ak
meninės ir Pilkos, pamar
gintos mėlynai ir rudai, 
’as mus galite išsirinkti 
nateriją, kokią tik norite, 
tuo paprasčiausios juodos 
ki naujausių spalvų. Męs 
teturime jokių pernykščių 
materijų,bet visas naujau- 
ias šių

M ūsų 
larbas

metų.
puikiai atliktas 
išplatino mums 

Geriausi mūs pa
garsinimai, tai užganėdin- 
i kostumeriai.

Stengkitės užsisakyti Iš 
inksto, jeigu norite aptv
oti ant laiko puikiausius 
Irabužius.
Tardami širdingą ačiū 

f ūsų praeit- -

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

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

Pirmininkas S. Yankus, 360 Newark 
St., Hoboken, N. J.

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

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

Iždininkas P. VaiČeliunas, 88 Farley 
Ave., Newark, N. J.

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

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

Su visokiais Draugijos reikalais 
kreipkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

lų raštininkas.
K.iz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskae, 607 

Jcnne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 
A ve.J. Silkelis, 712 Park Avė.

Maršalka V. Rulinskis, 261 N. Chi
cago St. Pagelbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, !'o3 Garden St.

P. Milewskas, 301 
?. Kiga, 168 Main

J vienus is iii nusivedt 
lAiD I # u v.

•' Įsikinkė vieton 
tau ’įraukia vežimėlį.

ir

Vėliavų nešėjai
Calidoniau St. ir
Street.

Durininkas J. žilius, 614 Market St.
Metiniai kornite'ai: L. .lenelovskas, 

50 Newell St. ir 1‘. Bcišis, 173 N. 
Fremdnt Avė.

183 Roebling S(t., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštiĮninkas K. Kriaučiūnas^ 

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J.įl’atašius, 94 S(glst St. 

Brooklyn, N. YĮ. _

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis
i Chicago, Ill.

Vice-Prezidenta/s 2) S. Mankus 
Cor. l'2th & Vine Sts., 

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

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

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

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

Finansų Sekr. (>) J. Stasiulevičius 
1815 E. Moyamensing Avė. •'

*. I’hilr 'elphia, Pa 
Iždininkas 1) V), šidlausknb

226 W. Broadway, So.Boston. Mass 
Kasos Globėjai :i M. česna, 56 Marke 
St., Brighton, A/Iass.; .L Gegužis, 2> 
W. Broadway, jSo. Boston, Mass.; J 
Gerdauskas, Nejv Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba M 

 

O., reikia išrašyti vardu Lithuania' 

 

National Relief (Fund.

J4] reikia siųsti vard 
Finansų Raštinink 

frp 1Q1 Main St., DanvilL

4 knt^1’’
-o VI-bažnyčios, teatr- • 

gados del farmerių.
Aš turiu toj apielinkėj vi

sokių farmų ir žemių ant 
pardavimo. Adresuoki! ši
taip:

ANTON KIED1S 
Peoples State Bank.

Scottville, Mich.

. ../.įaus a paguodona 
SCHNEIDER BROS.

BROS,
, Brooklyn. N Y

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

nieko bendro neturime su kitais Storais.

m<;IDER

So. Boston, Mass. “Vė-| 
žio” liogeriuose didelis sumi-! 
Šimas. “Vėžys” susirgo ki-’i 
šeniaus džiova. Daktarai ( 
pripažino, kad jam reikia 
daugiau “šviežio oro” ir to
dėl patarė išleist pasivaikš
čiot bent du sykiu į savaitę. 
Ligišiol išleisdavo tik vieną 
sykį.

Lewiston, Me. Pas mus 
priviso lietuviškos kalbos 
“paškudnykų”. Tuos “paš- 
kudnykus” daugiausia palai
ko Gabrio vaiskas—“vy
čiai, nes jau dvejus plakatus 
tenai spausdino. Lietuviški 
žodžiai tuose plakatuose 
taip sulaužyti - sukeverzoti, 
kaip “vyčių” pintas.

tai pradėjo bombarduot be- 
partyviškos partijos tvirto
vę — A. L. U. Kliubą. Tvir
tovės komendantas, J. O. 
Sirvydas, likosi sužeistas. Jo 
adjutantas,. Liutkauskas, iš
vydęs priešų raudonas nak- 
taizas, gavo proto paralyžių. 
Tvirtovė dega. Tarp karei
viu didžiausias sumišimas. £

Chicago, III. čia įvyko ge
neroliškas musys tarpe tau
tiečių ir socijalis.tų. Mūšyje 
dalyvavo 54 pulkai “lietuviš- 
ko vaisko”. Tautiečių vais- 
kas liko pakrikdytas, o tūli 
generolai paimti nelaisvėn.

irkli ir 
, o kits, 
dio ir 

Porą var- 
apsistojo.

botagu mosuodamas, 
“Inu, nu!” bet veži- 
. iš vietos. Tuomet 
<ikelė galvą ir... o, 
:ii! Vieton arklio 

žmogus ir aimanuoja. 
Žydas išlipo iš vežimo, priė
jo prie pakinkyto žmogaus 
ir klausia: “U T, žmogeli, 
kaip tu šičia atsihadai?” Va
gilius pradėjo aiškinti, kad 
jis seninus buvo tokis-pat 
žmogus, kaip ir visi, bet še
ši metai atgal dievas jį pa
vertė į arklį už tai, kad jis su 
žydelkaite sugriešijo. O da
bar išsipakutavojo už savo 
griekus ir vėl paliko žmo
gum.

niki

ua

vagi

žimo, persiprašė, kad daug 
kartų laikė needusį ir tan
kiai nuplakdavo botagu.

Už mėnesio laiko minėtas 
žydas nuvažiavo į Butrimo
nių miestelį ant jomarko. 
Ogi žiūri, kad jo arklys ir 
vėl pastatytas ant pardavi
mo. Priėjęs prie jo, bakst, 
bakst pirštu arkliui į panosę 
ir sako: “Ny, bhačia, tu ir 
vėl su žydelka sughiešijai.

Kad pavihtai į arklį, ' tai 
būk arklys”.

ir

Kunigas ne tėvas.
Vaikas: — Mama, ar tas 

žmogus yra mano tėtė, ką 
vakar pas mus taip ilgai bu
vo?

Motina: — Ne, vaikeli, jis 
kunigas,

Vaikas: — Tai kam jis 
mane sūnum vadino?

K. Armonas.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 281 

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

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

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

APTIEK A
Žemiau paminetHH gyduole* galimi 

apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo..............
Kraujo Valytojas.................
Vidurių Reguliatorius........
Trojanka.......... .............25c,

Ir visokias kitokias 
visokių ligij, kurios čia d.ir 
tos galima gauti per paČtų.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergantieji Lietuviai
AK JAU NETEKOTE KANT-

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaite pu 

•avaitei, mėnesis po mėnesiui 
metas po metui gydau sergan- ’ 
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kick 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkirtoje ligoje.
jums gyvenimas įkirėjo nuo j 
mėginimo visokių taip vadina- ' 
mų liekarstvų, jaučiatės, jotf 
kas kartas jums esti aršiatis — 
tada vienatine pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus speeijalisto

D-ro Leon. Landes
I

Jis jums be pinigų duos rodą fl' 
ką tu rite daryti, idant gelbėti L 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sėkmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijinią kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikus ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nee 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują Ir 
Slapumą. Neatidėliokite ant 
kėliaus, bet tuojaus ateikite p>s 
tfursų

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

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

and

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

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

8 kuopos, P. Liepus, 231 Magazine 
St., Carnegie, I’a.

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

5 kuonos, [’.Petrauskas, Poet office, 
Canddy, Pa.

6 kuopos, Export, Pa. 
Motiejus Muluszis, Pirmininkas. 
Juozupas Wiczus, Pagelbininkas. 
Martinas t.rigaleviče, Protokolų Se

kretoriuj
Jonas Pūkas, Finansų Sekretorius. 
Antanas Trakas, Kasierius.
“AIDO" CHORO VIRSI\ INKŲ 

ADRESAI:
Prezidentas F. F. Svetikas, 183 

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

ing St., Brooklyn, N. Y.
Kaperius S. Garšviutė, 548 Grand 

St., Brooklyn, N. Y.
Choro vedėjas L.. Ereminas, 824 

Barreman St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčia 

“Sokoių” svetainėj, 190 Grand St., 
8 vai. vakare.

i
2

IR,
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LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

Centro Valdyba: 
Pirmininkas M. A. Liberia, 

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

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. Vitkevdčia 
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

8. Kuopos White Plains, N. Y.Aw 
Žukas, Off C. Deutcrmann, Laka Bt7, 
White Plaine, N. Y.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS.

M AUDRIUS

mpas Clermont A ve.

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

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

presą.
K. ŠIDLAUSKAS

Aptiekorius ir Savininkas
22č2Broadway katnp. C Street 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telephone So.Boston 21014 ir 21013

D-RĄ L. LANDES
Ž0 E. 22nd St., New York,N.Y 

’lurpe 3rd ir Lexington Avrnue 
valdiškos valandos: nuo lt)

Iki 8 vakare; nedėldicnlais 
v»o 10 ryte iki 4 po pietų.

Atidųakite mž 2c. markę, s 
ĄAsaite labai žingeidžią tny- 

dovanai!

Telefonast8850Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtines 
ir skanaus vyno. Patarnavi- 
ki*8 kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsiu

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

PIRMUTINIS LHOUVIŠK ASLNEVO ORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

knygas:
xprašo kovą Urp darbininkų Ir kapitalta- 
ir Lt., 48 puslapiai.
daugybę monologų,
44 puslapiai.

Gt”V£NLMU Ha.Nga. Puikiai
tų, stre kub, muštynes

PASLAPTĮ*. Talpiu> /cvyje ... .
“Viduj Klebonijoh ' ir g.ažias deklamacijas, 
ranki įsidėti į ki.'.en ų. 44 puslapiai.

REVOLIUCIJOS 
tuvoje. 
nius.

Kaina 1S«.
dialogų, komedija 
Knygelė labai pa- 

Kainu Hc.
VIBALSIAL. Puikus skaitymai apie revoliuciją Lia- 

Pavmkslai parodo, kaip revoliucijonieriai‘išvatrw» k«H- 
48 puslapiai. Kaina 15c

km nusipirks šias visas trir. knygeles, tas turča daug gražių skaitymą, 
» kaštuos tik -4/5 oeivtnl.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

AUZIKALIoKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIaKU
DAIKTU krautuve. v

BARTASZ1US ir J. P. WAS1LIAUCKAS
261 W. Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS
820 Bank Street/ Waterbury, Conn.

GEO. J
498 Washington St.

Cori įer Spring Street
NEW fORK CITY, N. Y.

LIETUVIU PRESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS U.G.W, VIRŠININKŲ

ADRESAI:
Prezidentu T. Tolišius, 132 N. 3rd

St.. Brooklyn. N. Y. X
Protokah) raštininku F. Svatiku,

5AAA X 1 IY 1 * Reikalaudami katalogo pri-• UUv IkHtmOglĮ UyKSU. siųskite dvicentin< štampų h 
katalogą tuojaua gausite. Turime lietuviškų rekordų au visokioms dainoms. 
J. GIRDĖS. 103 Grand Street. BROOKLYN, N. v



-v

LAIS VĮs

ATSKAITA
Lietuvos Šelpimo Fondo Finansų 

Sekretoriaus.
Nuo 1 d. lapkričio, 1914 iki 1 d. gruo

džio, 1914 metų.
Balansas .................................. $288.64
Lietuvių Jaunimas, Chicago, 

(11.............................................................. 4.05
Lietuvių Moterų Progresyviško Su- 

sivienyjimo 1-ma kuopa, New York, 
N. Y........................................................ 5.00

Per C. Dirse, De Kalb, III., kolekta 
vestuvėse ............................................. 7.00

Per J. G. Bendrick, Tacoipa, Wash, 
nuo Vytauto Draugijos narių 12.60

Per F. Staniulis, nuo Rumiord, Me., 
lietuvių ............................................. 115.00

J. WDkanta, Rumford, Me. 5.00
Y. Galmauskas, Rumford, Me. 5.00 

Lietuvių Ūkėsų Kliubas, Rumford, 
Me........................................................... 10.00

Per P. Borukštis, So. Beth’ehem,Pa., 
aukų surinkta......................   4.00

Per J. Vasiliauskas, Shir’ey, Mass., 
surinkta vestuvių pokilyj ......... 12.15

Per A. Večkis, Lawrence, Mass, nuo 
L. S. S. 64 kuop. prisiųsta ..

Per T. Parulis, Brooklyn, f- 
ka nuo Lietuvių Apšvictos 
jos ...................................... •••• t

Per J. Ramanauską, Minorsvit’e, Pa. 
nii’> 15-tos kuopos L. S. S. surinkta ant 
vakaro................................................. Lt).04

Nuo L. S. S. 34-tos kuopos Merginu 
Choro baliaus, Wat?rbury, Conn. 7.10

Per J. G. Gegužį, kol. vestuvėse J.
S. Stripinio su J. V. Vaišviliūte, Mon
te’lo, Mass.......................................... 11.50

Per 1’. Pivoriun, Burnside, Chicago, 
i’)., surinkta ant baliaus šv. Jono 

’ ■''uirvstės ........ 2105

bas, So. Boston, Mass., aukavo 25.00 
t'er B. bKerstoną, bo. Boston, Mass., 

surinkta ant Didžio Liet. Kunig. Gedi
mino Kliuno susirinkimo .... 4.25

Per D. Pilką, Jersey City, N. J., ko- 
lekta vestuvėse.....................................6.45

Bendoraviėiaus vestuvėse, Philadel
phia, Pa., surinkta ......................... 3.00

Zavisianaviciaus vestuvėse, Miners
ville, Pa................................................. 6.40

Per V. J. Pšolgauską, Fitchburg, 
Muss., (nepažymėta nuo ko au-

. . . 22.45kos)
Per A. G. Kartonas, Chicago, 111., 

nuo šeimyniško vakarėlio p-tių U. 
Kartonailė ir E. katnanauskiūtū 10.25

Binghamton, N. Y., lietuviai 48.41 
Jonas StarKevičia ir jo darbininkai 

aukavo .. . . . . 5.1)6

Per

tuviu

^•mn.

. . . 8.00 
Y., au 

Draugi ' 
. . 75.00

vaka-

Praną Bagc<vu.e, 
nuo Laisvamanių 4-tos

/.'.O

Valentas, St. Charles, ilk, 
Pento su p. Rožanskiūte ves- 

.............................................. 5.40 
Liet. Kunig. Gedimino Kl»n-

B

B

s

S3.
F

Išlaidos:
čekių ....

Gruodžio
dininką K.

L. s. F. I

Viso......................  548.43
Viso labo......... 837.07

už išmainymą privatiškų

1 1 d. lieka pas I 
Šidlauską .......

Finansų Sekretorius
i’. L. Dundulis

West vi''e,

30

. . . 836.77

III.

ATSKAITA
Lietuvos še.pimo )Fondo Finansų

» I d. lapkričio^ 
d/.io,, 1

I.. š. I'. Iždiniu
<uo keptuvė

, J!) 11 iki 1 d. gruo- 
P.M/l metų.

Paukšt is.
t! aro i ninku, Newark,

.......... 9.75 
kuopos S. L. A., Simp- 

....... 23.1)0 
75 

,. A 
1.00 

’■'i kuopos^S. L. A. nariai 38.30 
lot-ta kuopa S. L. A., Lincoln, N.

................................................. 8.00

.1. Rmlnifkas S. f:.
M. Gelguta, 1‘2(»-to. 

narvs...........

ton, .
G mo lž>o 

T. Paukšti

184.18

finansu sekretorius
'1'. L. Dundulis

GERA PROGA DĖL VISŲ, 
TIK NESNAUSKITE, 

NES TAS YRATIK 
IKI NAUJŲ 

METŲ.
Yra jau senas įprotis pirkti Kalė 

doms ir Naujiems Metams dovana* 
dėl draugų. Bet ką męs perkam ’ 
Tankiausiai kokius blizgučius. BHz 
gutis blizgučiu ir Įteka. Mano patari 
m as. Jeigu norime duoti ką ant at
minties, tai užrašykite kokį laikrašti 
arba nupirkite ki ygą. Tokia atmin 
tis a- t visados. Kas prisius man $2.00 
tas gaus metams “Laisvę” ir inS”esinj 
laikraštį pagal jūsų norą. Taipgi mo 
kate už vieną, o gaunate du. Todėl 
pasiskubinkite, o reikalavimas bus iš 
pildytas.

K. P. DEVEIKIS
1500 So. 481 h Ct., Cicero, III

pijos, Džiugų sodž. Mck^ju atsišauk
ti ar kas žinote prancškil

J. W. Bružas, i
P. O. Page,^ash.

Pajieškau apsivediinųį merginos 
nuo 18 iki 25 nu, aš esu 2;j metų. Mer
ginos, kuilos notite np-'i^e^tį įj- dorai 
gyventi, tai susipažinkit By manim ir 
prisiųskit savo paveikslą' 

V. Valaitis,
1436 — 7th Ave., / Roeford, III. .. .............. . - .

Pu j ieškau a psi ved i m uk 
vaikino arba našlio su bill 
be skirtumo tikėjimo, m J 
Ii ant ūkės. Aš esu suaę 
vaikų, turiu graž;ą farn;, 
mieste. 1

Atsiaukit šiuo adresu:
Mrs. 'I’. Lietuve, clo K r Tntn«

P. O. Box 73, Chicago,’Ill.
(100—103),

vi*ą Steponavičių, paeina iš Kauno 
gub., Novoaiekrancirovsko pavieto, 
Antalcptėa valsčiaus, Zokorių vienase- 
džio. Turiu svarbų reikalą, lodei ma
lonėkit pranešti.

Ciprijonas Preškaitis.
63 Hudson Ave., Brook'yn, N. Y.

PAJIESK0J1MAI
ajieškau brolio Antano Andrukai-1 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 

ačiz.nos lolvarko, 8 metai kaip A- 
li kaip išvažiavo iš 

Me'džiu širdingai vien-

CIO
K;>
merikoj, 9 mene
St. Louis, oMo.
tau, iii pranešti, gal girdėjote apie jį, 
gal jj pat:ka kokia nelaime, tai:, mel
džiu pranešti šiuo adresu: 

Jonas Andriukaitis,
1800 North 9ili St., St. Loui M o.

Pajieškau savo pusbro’o Petro 
'Purkos, Kauno gub., Vilkmergės aps., 

kio parapijos, Vi’niaus viensčdi- 
Malonėkite atsišaukti patys, ar 
ila.s apie jį žinote ant šio antra-

JOS

so:
T. Puronaitė

Murray Ave., Port Washington,
L. L N. Y.

Pajieškau savo sodiečių, 'l’ofiliaus 
•’•’’Jisko, Petro lllos ir Doratos Illai- 

ų 'Yr.; ^"MAr.aičios. Visi Kauno 
nz., 'Ukmc-rgės apskr., Kurkliu nara-

'd suaugusio 
■ ličiu pinigų, 
Jkičio gyven- 
ugus našle be 
'Jią ir 6 lotus

I’ajieškau Juozo Kai 
valkų gub., Seinų pav.,

I nic. Taipgi pajieškau .h 
Suvalkų gub., Seinų p; 
kaimo. Turiu svarbų r 
m ei dž: u atsišauk t?.

A. Buklieriu
73 Coscade St., W. Fili

lialiones, Su- 
/osbučių kai- 
lozo Seveikio, 
iv., Ončiskių 
eikahą, todėl

:hburg, Mass.
Pajieškau M. Dumbr 

Balvočiaus ir J. Norvilo, 
rodos, Brooklyne.

Kas žinot, malonėkit p

luskiutės, K.
Visi gyvena,

ran esti.

elton, W. Va.

ijicš au brolių Miklio j.
fej\f:k<'^aus’ ir 8eseičs ją. 

vena Detroit, 
resus, nes tu-

lijonos. M. Repšis gy 
Mich. Prašau s",o:kl.i a 
riu daug ką pakalbėti.

L. Z. GauriloVj
11. Warrenton PI.,

Pajieškau pusbrolio k 
Preskaičio. Jis gimęs i) 
'enskos gub. Aš girdčjt 
važiavo j Ameriką pas s

’o lepšio, J.

Boston, Mass.

Vladislovo A. 
• augęs Magi- 
u, kad Jis ak
avo dėdę, Po-

Pajieškau savo draugų Antano Par
šelio, Petro Žemaičio, Juozo Šeškevi
čiaus. Visi paeina iš Suvalkų guber
nijos, Garlevoa miestelio. Meldžiu at
sišaukti.

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

DIDŽIAUSIOS DOVANOS.
Kas užsirašys per mane dienraštį 

“Naujienas” ir prisius $5.00, tas gaus 
dovanų “Laisvę”, t. y. du laikraščiu 
per metus laiko.

Kas užsirašys “Laisvę” ant 3 metų 
ir prisius $6.00, tam padarysiu didelį, 
gražų jo paveiksi;).

Pinigus siųskit šiuo adresu:
.1. BRAKNIS

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
( .100--105)

sius ir teisingiausias žinias 
iš kares. Todėl visi skaity
kite “Laisvę”. Prenumera
ta metafys 2 do!.; pavienis 
numeris o meniai.KONCERTINISTOURNEE

Mtiran Petrauskas, pradėjus iš 15 d 
lapkričio, pasirengė duoti ei’ę koncer
tų. Kits pageidautų koncerto, tegu) 
euslžlno su

M. PETRAUSKU
5 7’hom»j» Park. So. Boston, M*»i.

| Kosulys ir Šaltis,

noriu ko-nors nuo
R

neimkite u£*

Roj i j.y

Šėmos Liet I'Jas
T. i):i f •>

> aJuotoj ų

V Atu-

veros Balzamo Plaukiams. Ai 
kentijau nuo sunkaus kosulio 
ir kroniško gerkles uždegimo, 
bet suvartojus dvi bonkutes $€• 
veros Balsamo Plaučiams, kosu
lys išnyko, ir v61a, pradėjęs savo 
tvarumą atgauti, jaučiuoaiu la
bai gerai. Malonfckite pagarsin
ti šį laiškelį, idant ir kiti dasl- 
žinotų apie veiksmingumą Sere-

Greta to męs rekomenduoja
me nuo kosulio ir šalčio 

fcvera’s Cold R Grio Pallets 
(Soveros l,lotk'*‘e8 uu0 
Gripo ir Por^S+rfilP).
♦ Kaštuoja 25 certint-

Nr'.aVvkite
1 ubo.”

John Balote, Page, N. Mex.

§ SEVERA S
| BALSAM
I FOR LUNGS
5^5 iv |‘. 1 iti'.a P .niirintn \\at>ver >s i» i .ima Plaučiam ) 

Tatai yra 1 b*:l naudinga gyduo
lė nuo kroni.'ko gerklės užde
gimo, ką gil.i 'i pitU beti iš ?e- 
iniaiis t.i! •> t.- nes«n<.l rp- 
l.ikyto 1 ... ko.

50 <-<•-•«. G«u-

gorklinfų Išsišakojimų uždegi man, kokliušas, gerklės 
skaudėjimas, užkimimas ir krupas, — tuojaus pra

šalinama vartojant

V/. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa, p

SO. BOSTONE YRA ANT 
Vi.M O BAR BERN Ė

Biznis geras ir geroj vietoj, puikiai 
išdirbtas, tik 'pasiskubink it nupirkti, 
nes 
nos

224

savininkas turi išvažiuoti ant 
už gaspadorių.

Barbens Galinis D. Vidurinis 
Broadway,

SĄKROVA KN o.Ų.
Knygas ga'ima gauti lietuvWwj^ 

lenkiškoje ir rusiškoje kalbose, taipgi 
tikrų lietuviškų trejankų, Kritini, bdk» 
rodėlių. lenciūgėlių, žmdų, branzallatg 

Reikalingi agentai ir išpaniavinėta- 
jai ;k) visus miestus. Reikalaujant k*- 
tsliogu ar atsakymo, reikia pasiųsti 
2 c. pačios ženklelį

F. MILAfiAUSKIS
So. Boston, Mass. 2S—2nd Si.. S«> Boston, Mmhl

TURĖK MUZIKA SAVO NAMUOSE>1

Pilni namai linksmybes iš vi^no gramafono. Pasirink sau vieną

)■

35

3*

>
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v
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No. * “IMPROVED ROYAl/’.Mo- 
toraa su dviem sprenžinom yra ar- 
šuoliniame baksuke. Baksukaa yra 
14| colių platus ir tiek ilgas, 7į co
lio augštas. Kaina.................. $35.00

A&S.1

S

ia;
i

t

No.10. GERAS GRAMAFONAS už 
vitiai žema kaina. Kaina . . . $15.00

U

p p1

įjri£

N». 23. d. VIRŠUS 7AxIU, plieniniai 
vinis balnelis, skūrinės dūmplūs su 16 
oi'ėa klevLšių, 6 kompletai balsų. Kaina

balsai, kie- 
lenkimų, 3

$21.00

•«
s
i

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

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

No. ». “IMPROVED CHAMPION“ 
padaryta# iš aržuo’o. Tikrai pui
kus graniafonas už vidutinę kuiną.
Kaina ............................................. $25.00

N S* 4. Al-.llIfrSWii' Fm.

m gj®
B

■f it

Wdf}'

B

lipi © Mis
s
t

\t>.\

®ol į!
No. 7279. “Gl.OBF 
Siu, 12 balsų, 4 eil 
skrynele. Kaina

Vienna «ųsies armonikai su 21 perliniu la»vi- 
plieninių balsų. 12x6$ coliif didžio, su m«dŽM« 
............................................................................. llMt*

K
INS

No. 22. H. VIRŠUS G|xll colių. 3 eilės klęvifiių, 
31 perlinis klevišių guzikas, 18 perlinių bosų klevi
nių, 6 kompletai balsų. Kaina .................... $19.00

j' ^1;'

<0’[7«1

g

te

$

LaRhC' lri k’ 4h
r®. B

c*
No. 17. B. VIRŠUS 5flxll colių. Kaina .... $7.(ja

r

t ’« 
t*.

r

K-

J.

riją;s? fc>.
w—•1Slj k*X T

’if 1 Jh1 T i

ji

M-

No. ?m

H O

. V* !«fL

M'
Jai

j

i

O

4 <j •idilini

I

i
’•-jį
V.
&

$»■

v

[M
2$

■ >:vi

Ka'n
Plieniniai baisai.

V
Br#

J.

$17.75.

No. 8188. 3. 38 kleviniai, 18 bosų, specijališkl ruaiMki tonai. 3 eilių botiai.
Įsitėmyk............................Kaina nuo $40.00 iki $75.00.

e

U
i

Bjf?
.54

Ūiįj
\į

H

.

1 "KeAipse' i arfuoio m«- 
Kaina $85.00.

Cotambla, dainos ant dviejų pu^ 
tr Vietor rekordai nu puikiausiom*

;.s O

oo

I

o E

ū

M

No. 15. L. Miemtfiniai balsai... Khk ja 16.50.

“Leader” gramafonas $75.00

No. 3182. S. 25 klevišiai, 8 bosai, plieniniai balsai, specijališld |»- 
nai. Prisižiūrėk paveikslan. Kaina 
Tokia' nati su 12 bosu ir su 4 pusbiu;

Concertina.

M!

Kaina f-

,1

Kainas nu<» 75.00 iki U1I.M.

Jonas Girde
103 Grand Street, Brooklv
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Žmonių buvo, kaip dėl So.

cijos.

>l!.«
tur būti

ir praneš trečiųjų Centralis-I

4
dūžiu su
O.P

GRAND ST

ne 
pa
bus

Central ine 
(apeliaci-

, TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA
Į JONO KOVAKSO

T K.

Užsiimu Real

Skanuo alun, 
gardi arielka, 
olius, visokiu 
.-ynas, 
U cigarai, 
pulkus 
-žlai. Salė dėl 
a .tingų Nepa- 
pirškit *>-*- 
4.»akančiau8ioc 
rietos, o 
alcrwr.Xdinti

Greisi HL, Brooklyn, N. Y. 
Fa lai Wythe Ave

PASARG/V: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso-

Męs užlaikome speciiališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikahškus insuumenius Ir Fonografus.

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

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

INTO GROCERY CO.
1"»5 Ashburhant St., W.Fitchburg,Mass

Meldžiamo užsimokėti savo bilas iki 
Sausio 1-mai (lit nai, nes norimo pada-

SPECIJAL1SKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NBW VjRKB DAR NIEKAD NBBŲVO

Apie svarbumą ar
• • Y Y • •

jai Centra'iško teismo supratimo

ą. Narys ar kuopa nesilaikanti
• • ' ’ ’’ ■“ reikalavi-

(Tąsa žinių nuo pusi. 1-mo).
Kareiviai eina iš proto.
Jau buvo iš ' 

pranešimai, kad nuo karės t 
baisenybių dauguma karei- ( 
vių išeina iš proto. Su tuom 
tikslu buvo į armijų pakvies
ti gydytojai nervų ligų.

Dabar tokias pat žinias 
<• name iš Londono.
Anglijos ligonbučiai pilni 

kareivių, kurie išėjo iš pro
to. Kasdien pribūna trauki
niai su kareiviais, išėjusiais 
iš proto ant karės lauko. Ku
rie pasveiksta, tai pasakoja, 
kad daugiausia išeina iš 
pi v ‘u^met, kuomet prie- 

teda bombarduoti iš 
didžiųjų armotų. Kada pra-

New Aorke.
20 d. gruodžio p. P. J. Bar-

Petrogrado ^ašiaus svetainėje skaityta 
nuo karėsprelekcija ant temos: “Mote-

'ris ir Kare”. Skaitė M. M.
1 Račių tė-Herman. Prelekci- 
Ija buvo labai turtinga. Joje 
| buvo labai gražiai ir aiškiai

r ė ant moterų.
M. M. Račiųtė-Herman nu

rodė, kad daugelio karių ga
lima būtų visai išvengt, jei
gu moterįs turėtų balsavimo 
teises.

Paskaita nusisekė gerai. 
Publikos buvo apie 40 ypatų.

F. K.

P-nas A. Ražutis rengia a- 
naujai įtaisyto 

steičiaus, kuris atsibus 3 d. 
sausio, 1915 m. Įžanga vi- 
siems dykai. Bus šokiai, 

YlLllDiLu_£UwvX griežš lietuvių unijos benas.
VISUOMENĖS ŽINIAI.

uiuzaŲjįį čtiiuuvų. iy<xu<i pi ii- , ~ -------
deda sprogti bombos, tai tidarymą
daugelio nervai suįra

20 d. gruodžio drg. V.
Nor::n pranešti Brookly- Paukštys skaitė prelekcijų 

nu /Luomenei, jog Aukų So. Brooklyno socijalistų 
Rinkimo Komitetas, su pa-|kUOpai ant temos: “Prie ko 
gelba Draugijų Sąjungos veda technika?”
\ iešų Reikalų Komiteto, nu- žmonių buvo, kaip del So. 
'arė parengti fėrus ant 6, 7 Brooklyno, pusėtinai. Pub- 
ir 8 vasario, 1915, tautiškam jįi<a įdomiai klausėsi prelek- 
nnme. Forai rengiami dėl 
i. i.ukentejusių nuo ka
res mūsų brolių Lietuvoje. 
Visas pelnas bus atiduotas į 
Tnetuves Šelpimo Fondų.

lodė1, gerbiamieji, męs 
prašome, kaip biznierių, taip 
ir pavienių ypatų, kas ką ga
lėsite, paaukauti *fėrains. 
Daiktus, kurie negalės pa-

20 d. gruodžio drg. J. Ju
kelis skaitė prelekcijų Tau
tiškame Name apie atsiradi
mą šeimyniško gyvenimo.

Žmonių buvo į 150. Pre- 
lekcijos publika klausėsi ra
miai.

svės
X. A. Zaperiackui. Taipgi, 
prašome biznierių, kaip at
eis mūsų išrinkti žmonės 
rinkti atiku, kad neatsisaky- 
tumėt šį-tą paaukauti, nes 
šiami vLų lietuvių

pagelbėti savo 
rge, nepaisant ti- 

> ir pažvalgu!
Aukų Rinkimo Komitetas.!

tik New Yorko' 
East Side yra 75,000 depozi-j 
torio’ kiiri^

Parsiduoda stubos rakandai.
Parduodu 4 kambarių dai

lius ir gerus rakandus labai 
pigiai. Pardavimo priežas
tis—išvažiavimas į kita mie
stų. Atsiša«njįįj;e šiuo adre
su:

Mrs. Milevičiene
301 Wythe Ave., Brooklyn 

(100—3)

jn ivv j uno. uau- 
lejitnas esųs labai 
ypi»ė dabar, žie- 
is prasidėjus.
oiias Mcyor Lon- 
rius H. Vv. PoL 

darbininkas 
ant visuomenės dirvos H.l 
Moskovvicz tariasi išvien,! 

p pagelbėjus nukentėjų-

Mums praneša, kad Broo- 
klyne jau organizuojasi kuo
pa taip vadinamos “bepar- 
tyvės” partijos.

Faktus apie naujos parti
jos organizavimųsi palieka
me ant toliaus.

Jersey City lietuviai taip- 
pat sujudo darbuoties dėl 
Lietuvos sušelpimo. Drau
gijų sąryšis išrinko komite
tų aukoms rinkti.

Pereito j subatoj p. Skučio 
svetainėje įvyko prakalbos. 
Kalbėjo L. Prūseika. Taip- 
pat prakalbėjo pirmininkas 
S. Jankus ir D. Pilka. Suau- 
kauta virš $25.00.

Kunigas, sužinojęs kad 
draugijų komitetas rengia 
prakalbas, tyčia, kad užbė
gus už akių, tų patį vakarų 
irgi parengė prakalbas, kur 
kalbėjo keli zakristijonai iš 
Brooklyn©.

Subatoj, 26 d. gruodžio, 
Tautiškame Name Lietuvių 
Kelionei Pašelpos Draugys
tė statys ant scenos “Ant 
Bedugnės Krašto”, trijų 
veiksmų dramą. Veikalas 
labai žingeidus. Įžanga y- 
patai 25c. (su padėjimu dra
panų). Muzika po vadovys
te M. Vaitekūno.

Po teatrui bus šokių ir 
šoks iki ankstyvam rytui.

Taip-pat dalyvaus visa ei
lė chorų: “Aido”, Latvių 
choras ir “Aido” merginų 
choras. Bus ir deklamacijų. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Juozapo draugystės 
d. gruodžio, 

uuskame Name, 
nd St., Brook- 

džia 7:30 vai.

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

J. C. BROWN
Visiems gerai žinomą daktai ą-sWcUaHatą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 85 metus, dabar 

t 2DYKA PRADAS EGZAMINUOTI LIGnNHJS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nedaliomis, Utaminkais ir Petnyčiomi!,‘,

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną'*6 geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymejimą moksle. Jo ofisas yra įrengti|ia 8U naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Ja,Yra Permatomas visas žmogaus kūnas, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi 1°®i masinos, su paprastomis akimis nieko negalima sužinoti, 
kas deda.d viduriuose, o tas labai apsunkint * c.

DR. BROWN PASEKMINGAI I6GYp° VISOKIAS ŲŽSIbENfiJUSIAS IR NER\ IŠKAS
Ligas Pilvo, Plaučių, dirdiep * ‘ "zs, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No 

sies ir Gerkles, Moteh Ligas ir nusisverimus gydjme
1h operacijos.

ŪMATIZMĄ, GfiLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdaug vietos 
pasekmėmis.

sti, kokia liga* jūs sergate, bet tuojaus ją permatau, kaip veid- 
iraktika ir ętebūklingos mašinos.

. » apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
ižiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
ti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija ir

.... ■’XVMlNK,Inl“ToG'A?išGwX SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra goriausi ir išgydo af.Y,lsa^°o. P^.r iniškuo, nes to negalima atlikti,

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami ,nanTlai^us. Pirnuausia reikia ligoni genu įsagzeminuot, tada tik 
• galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu Ium.8> kad aS egzaminuoju ir duodu patarimus ligoniams 

DYKAI Nedaliomis, Utaminkais ir Pėtnyčnon’,a‘

DR. J. C. BROWN
50 W. 36=th St., art'’ 6-th Avė

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

ODOSJJGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, RE 
užimtų čia išdėstyti, gydau au geriausiomis 

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surąs
rodyje, nos man pagelbsti ilpų metų mano į1' , . . x ..

Nesiduokite save bereikalingai pjaust ll.l.an.e’.:°<
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgy<
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydy 7 au vals'’JH8 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima like 7?r,P,a?,, ,a;

ATMINKIT!.' Jllfi A i Ifin VII A IT R JNKIA U 31A

New York,'IN. Y
NEDALIOMIS:

Nuo I) vai. ryto iki 8 vai. po piet

Tel. M34 Grsenpoint.
uikisiula <d«t« lietuviams pas

dalyko nagrinėjimui.
o. Jei skundikas ar kaltinamasis 

ašių prašytų kuopos pirm praside
dant nagrinėjimui perkelt reikalą į 
entrališką teismą originaliniam nag 
invjimui, tai tas prašymas tur būti

Esu labai sunkiame padėjime. Bū
čiau labai d> Jungas, jeigu kas suteik
tų ar nurodytų man darbą.

Kas galč'ci iš to atžvilgio pagelbėti, 
i Šiuo adresu: «
M. Meseun

Freehold, N. J.

S TEBŪK LINGĮ IŠRADIMAI. —
Jeigu kenti Rheumatizmu, ar nu- 

pučkavę veidai ar plaukai slenka ir 
pleiskanų yra, išsigydysite su nau
jausia gyduole “Wonderful Ointment’' 
kaina DABAR tik $1, vertė yra $25, 
tūkstančiai taip kalba. Kas ims da
lu, r, tai gaus dovaną—perfurnerio es 
sencijos dėl kvortos, kurio vertė yra 
$5, gaus DYKAI; pačia bus pasiųsta 
su apmokėjimu. Kas neužsiganėdins 
tam pinigai atgal. Adresavokite Drs 
BRUNDZAS REMEDIES No. 9, Sta 
W„ Brooklyn, N. Y. šiandien ordeliok.

(100—1 (U)

KONSTITUCIJA
Laisvos Projrresy viskos Draugijos 
Laike Ligos, Mirties ir Keliones, 

po vardu
U ET U VIU KELIONEI PAŠELPOS 

DRAUGIJA
Lithuanian Travelers Aid Association

Uždė’a 3 d. Gruodžio, 1912 m. 
BROOKLYN, N. Y.

(įkorporuota).
(Tąsa).

Knygius su Literatišku Komitc-13.
tutu gali padaryti atsišaukimą į lie
tuvišką spaudą ir tokiu būdu gali gau
ti knygų už numažintą kainą arba ir 
dovanai, kaipo auką.

14. Knygius ga’i priimti užsakymą 
knygų ir užrašinėt visus lietuviškus 
laikraščius kas ir kokių raštų parei
kalautų.

15. Knygius gauna nuošimtį už par
duotą literatūrą ir laikraščius.

Priderystė Literatiško Komiteto.
16. Literatiškas Komitetas susideda 

iš trijų narių. Vyriausiojo nario arba 
pirmsčdžio ir dviejų paprastų narių.

Jisai sprendžia apie prisiųstus nuo 
narių dėlei patalpinimo į organą rank
raščius ar šiaip kokių raštų išleidi
mus ir praneša apie tai centro pirmi
ninkui, prižiūri literatiškąją pusę visų 
raštų, išeinančių dr-jos vardu. Vienas 
iš jų paskirtas kaipo redaktorius ir 
veda oficijalinį organo skyrių sulyg 
draugijos reikalavimo ir visus kitus li
teratiškus darbus atlieka sulyg reika
lo.

Visi kiti komitetai.
17. Visi kiti komitetai, koki gali bū

ti sutverti arba paskirti Centro Val
dybos, veikia pagal seimo ir Centro 
Valdybos nurodymus ir sutikmčje bu 
draugijos įstatais, esančiais galėję.

SKYRIUS XXVII.
Trečiųjų Teimas (Nagrinėjimas). 

(Jurisdiction).
1. Bylose tarpe kuopų ir kuopos 

tarpe centro narių centrališkas teis
mas turės orifinalinę teisiamybę daly
ko nagrinėjimui.

2. Jeigu kuopa neteistų prasikaltu
sio nario, atsisakytų tą darvti ar už
sivilktų su tuo per 40 dienų skundui 
padavus, tai skundikas per savo kuo
pą ar pats gali parašyti centrališkam 
teismui ir nrašvtl Išnagrinėjimo to 
dalyko. Centrališkas teismas nėr L. 
K. P. D. sekretorių turi nareikalauti 
visų dokumentu, naHečiančlu ta daly
ką ir originalinę teisiamybę to

Graži Dovana
£L LABO VISUOMENES 

sveikatos b>l ruutjftusio 
mokslo Išradimai ir k$. reikia daryti ap
segus, taip pat kaip ir kur išrigjdytl, 
lygiai knygoj “Dūktam” parudę 
k~itp nuo visokių nelaimių bei ligų ap#4- 
saugot.1.

TOJE KNYGOJE “DAICTARAS“ gražvnpa 
mokina, kaip vyrus, (nip ir moteris, kas b-itim i 
reikalinga žinoti, viįipms. ka.p jauniems, Uipir 
seniems, ženotiems ir nt-ženotu-ms

KIEKVIENAS SK YRIUS šitos knygos yra la
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam y> a labai 
naudinga jr ,pikalinga turėti, kuris tik nori boti 
sveikas ir laimingai gyventi.
.ŠITA KNYGA ••PAYYAE.'.L ..... .

ligų vardi-s. kain jos prasideda, kaip apsireiškia’, 
kai p išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 
išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo anie vyro pa
slaptybes bei ligas ir taip pat apie u ote 
daug.

ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS“ d.kčia. 
atidengiant daug paslapčių apie geriausius snu 
gurnus žeuybinio gyvenimo tr taipV at kaip i 
kada geriausia yra apsivesi i ir kaip.. .

KNYGA “DA K*1 A RA S”, yri paveik*-1*’ 
trauota, parodo ir gib .tįsias k - 
na paslaptybių. Ji

taip ir sergantiems. Tik perskaKtua tą knygą 
patirsi, ko čia r galima paradyti.

APART KIT^ SKYRIŲ sergantiems rodtjama 
skaityti ame nervų, kraujo, inkstą, ron.atiwno, 
odos, vidur ų, npsnpnAjimo, brochitis ir litnpan- 
fias bfas: t:.<p-pat apie moterų resveikranus ir 

.kitas visokias ligas, sekiok ntbSgimo ir t. t.
DAKT ARAS” aprašo visokių' SPRGI, tai pirmiau ne kaip manai vartetl 
.. v.:------- ... . .kokias nors liekarst. s r.r kreit.» prie gydyteįo.

J reikia tutinai p.-rskaityti knygą “DAKTARAS” 
i D,'° rodos “DAKTA RO”.I . Y1 ATJNGAl serganti, nnsilpeję, auktiurf, p»- 

pa 1 S'gadinę per jaunystes klaidas ir vargin am i viso
kiomis. k.»ip papr.-stomis Šviežiomis, teip ' 

j tusiomis ligomis, žitoje knygoi*
r tODET., kad t® ’•

. ..n R ŠIANDIEN, iškerpant M- 
.. sinm a ir adresuok tr ip:’""... ..iMiue&phia Medical Clinic

1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

S cffinėider Broliai

fališkam pirmininkui,o Las 
kundus i
;am teismui. Apie svarbumą ar 
varbumą skundams priežasčių ir
Z..‘ ‘

nagrinėjama arba atmesta.

?ių įstatymų leidimais ar 
inais pateks teisman.

5. Visuose dalykuose 
Valdyba turės atsišaukimo 
jos) teisiamybę.

SKYRIUS XXVIII. 
Būdas ir veikiamybe Nagrinėjimuose. 
(Practice and l’roceediture at Trials).

1. Skundą padavus raštu su L. K. 
P. D. nario parašų dup’.ikate užrašų 
raštininkui ir išdėjus ten privedamą 
nusidėjimą ar nusidėjimus, raštinin
kas tuojau turi perskaityti jį atvirai 
kuopai ir nuorašą jo pasiųsti kaltina- 
namjam nariui.

2. Kuopa turi paskirti dieną to 
kundo nagrinėjimui ir raštu pranešti 
.kundikui ir apkaltinamamjam apie 
lieną, vietą ir laiką, kuriame skundas 
>us nagrinėjamas.

3. Paskirtas tuoml laiku raštininkas 
uri užrašyti visą to nagrinėjimo veik

mę.
4. Jei kitos kuopos narys būtų skun- 

liku, ne tos, prie kurios kaltinamasis 
larys priklauso, skundas su jo para
šu privalo turėt kuopos pirmininko ir 
aštininko parašus, ir tos kuopos ant- 
.paudą, kurios skundikas yra nariu, 
beesant parašų ir antspaudos, jokia 
.uopa neprivalo skundų priiminėti,jei j 
lėra paliepimo tą padaryt nuo Cent
ai iškos Valdybos su Centrališko pre- 
.idento antspauda.

5. Skundėjas ir kaltinamasis turi 
liesą pasiskirt nagrinėjime apgynėjus 
jo vieną iš teisėjų tarpo ir kiekviena 
tusč prideramu pasiprašymu ir esant 
ivarbiai priežasčiai turi tiesą tęst to
liau nagrinėjimą.

6. Skundikas turi pirma paduot vi
gus savo prirodymus, o kaltinmasis 
paskui turi duot prirodymus savo ap
gynime.

7. Liūdyjimai skundėjos vyro ar 
skundėjo pačios neturi būti daleisti, iš
skyrus tik kada skundas yra vienas 
prieš kitą.

8. Skundėjas ir apkaltintasis gali 
pašaukt liūdininkus by kokiu nagrinė
jimo laiku dapildymui pralaidų atkir
timui ar paaiškinimui jų duotų priro
dymų.

9. Kaltinamojo apgynėjas turi pra
dedamąjį ir baigiamąjį argumentą.

10. Pirmininkaująs viršininkas tu
rės tiesą priimt ar atmest prirodymus.

11. Kiekviena pusė gali su pirminin
ko išreikšta nuomone nesusitaikinti ir 
gali reikalauti, kad tas būtu tčmyta 
užraše.

12. Po apgynėjų argumentų skun
dėjas ir skundžiamasis pasitraukia iš 
susirinkimo kambario ir teismo na
riai toliau, be jokios apkalbos, balsuo- 
la sulyg to, ar kaltinamasis kaltas ar 
ne.

13. Ba’savimo laike jokiam teismo 
nariui neleista išeit iš kambario ar į-‘ 
eit į jį.

14. Balsai turi būti rašyti, prade
dant “kaltas” arba “nekaltas”.

15. Visi suėję teismo nariai, išsky
rus tuos, kurie nebuvo pvie nagrinėji
mo. Pirmininkaująs viršininkas turi 
paskirti tris narius suskaitymui bal
są.

17. Narys, negalįs rašyti, turi pra
šyti pirmininko ar raštininko parašyt 
jam balsą.

18. Paskutinis nusprendimas yra 
sulvg teismo narių nuo balsavimo 
“kaltas” arba “nekaltas”.

(Toliaus bus).

Męs pasiuvam geriausiai 
įtus ir overkotus ir duo- 
me materijų iš čystų vil-

l.

ūtas, kur vertas 
įdarome už

$20.00, 

$15.00 su 21 perlo Klevišiu, 8 badais 
Vertes $18.00, tik už $7.50

Nežiūrėk, kur garsinama 
,4i ’gavingos kainos. Todėl, 
noj vedamas turėti gera i pa- 
siZūtą siūtą, nepamiršk mus 
n J trešo ir SCHNEIDER

■ ^iOLIU -- ------- *

SCHNEIDER BROLIAI,
236 Grand St.,

Brooklyn, N. Y.

OCISCENA DEGTINE
Padaryta Amerike

Mūsų biznio markė užregistruota 
Washigntone.

GERESNE Už IMPORTUOTĄ. 
Očiščenos degtinės skonis labai ge

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

v 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<

Priii I a pinigus taupinimui ant 4% metams nuo šimto. Dabar jau vėl siun 
čia ; ' ~ ..............................
prap 
niga 
daro 
akta 
aura ' ce) gyvasties ir 
BAR. LIETUVIŠKAI.

aigus į Rusiją,Lenkiją ir Lietuvą su pilnu užtikrinimu, kad pinigai ne 
Is. Banka randasi po priežiūra valdžios stoito New York, užtat jūs pi 
pilnai gvarantuoti per valdžią. RejentinSj kanceliarijoj prie bankos pa 
i ir užtvirtinami vtsoki dokumentai, kaip tai: doviernastys, kontraktai 
pirkimo ir pardavimo ir kitoki. Taipogi agentūra apsergėjimui (In- 

c.c) £yva?t,’es nuo uKn^es- Visokios rodos—patarimai dykai. KAL-
liabar galima važiuot į Rusiją.

psr 4VjGLI IĄ k is S »redą ir k is Subatų. P ‘ _
ant Af®vo “DWHSK'’ 18 dieną Gruodžio (De ember), 
lai alpiu įči i $>.0J denazito dė užtikrinimo vietos ant laivo, 
rii
m inb «t<iky n » iŠ v etos nevažiuokit, 
uersJiųnčiu pinigus Rusijos kareiviams, 
kieti jai.

36 fcRAND STREET
Į I BROOKLYN. N. Y.

Per Archangelską gi be persėdimo 
kss nori važiuot 
Visiems passžie- 

g p trapia i pHpjrtus, pasitinku antdypi u palydžiu ant laivo. Negavus 
,, Tai gi, su abs >butiška at«akomybe 
patekusioms nelaisvėn Anstirijai ir Ve-

JOI-UN KOVACS “
FILIJA: 155 CLINTON AVE.

’ MASPETH. L. L N. Y

ADVOKATAS HENRY L. SALPETER.
Vedu visokias kriminališkas provas, iškolektuoju pi- 

niguis visur Suvienytose Valstijose, taipgi ir Europoje. 
Išjlėškau dalis ir išpildau popieras del Compensacijos 
Komisijos. Vedu provas nelaimių. ......
Estate.

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

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanę, 12 ba*ę

Vertės $25.00, U k už $1-4.2*’

p h 'c i s P i) \
ir j i,H, U i\ A

Sa 12 L'ativi(<ji dim;.
A'.id i) 1 i n j nk u ž .................  $ l . <50 ’ ‘ ‘ i

Tą urnt.ifonij įrantų įjame imt t ) net j. i ” "1 I, kokį JUS tik norėsite.

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 

operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgitnai su
stabdom’. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PROFIT AT1TIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
* IVvJm 1 1 1 1 1D • tampymo. Mano gydymas prašalina visus
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanaly, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
CVOIJ |C Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėves, išbėrimai, va- M 1 1 rj0 spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulę gėlimas,
plaukę slinkimas arb t kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mane trydy- 
mas iš\ a’o ir prašal’n i iš kraujo ir kūn^ vi^p^nūodus ir nešvarun.us Nė
ra jokio pavojaus, kad liga’ atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuouytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo- 
kię blėdingę vaistęTTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blopas įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išeikvotą ji^Rą , 
vyriškumo. Vengkite tuonilaiki- i 
mę gyduolię. Stengkitės ifisigy- | 
dyti antvisados. AŠ suteikiu ant- '
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QI A PTOQ I IPOQ Naujos ir senos.bjaurios ir įsisenėję,kaip 1 v/m lulkJvJM. taj Triperis, Plūdi nai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
CTO ICTI 1E> A P“* tuo*, kuriuo*daktarai jau buvo atnlaakę Urydyti. Or-
OI IK. IV I U IK./j jau į*, jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo b anio. 
Tuojau* duodame Pnb n< minimą Aft neapsiimu llirydyti tu. kariu aesralima Mano g dy- 
mo -°uda* chroniėku Ilgu yra vieną, iė geriausiu, ką ulvikriname, joc visada atneėa geras, 
pasekmes. Gydau Aunu, Galvos. S rd les’ Gerklės. Plaučiu, Krutinąs, Pečiu, Kepenų, P"vo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, bmef'enu, Nervu, Kaulu. Sąnariu Ir visas kitas I «>•» 
A* netikiu j gydymą laiškais, todėl neklauskite manes patarimu. Kuria gyvenate v Kais 
atvažiuokite pas mano ant vienos dienos,o ai jums tikra teisybe pasakysiu, ar galiu tkgyayt.
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Nenustok Vilties.
Netrbtikite vilt;ea! Jeigu plikas r 

p’aukai slenka ar nervų ligos; ūma' 
gydoma girtuoklystės paprotys; 
20 metų expertais tik tų ligų; tukt 
Čiai jau likos išgydytais* Gyd 
DYKAI!
Dr. Brundza Co., JUa. W.. BTyn

Skaitykit ir plati 
“LAISVĘ”, X-$2-0'




