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ŽINIOS IS LIETUVOS
Vokiečiai jaučia pavojų.
“Nauja Liet. Ceitunga”, 

išeinanti Tilžėje, praneša, 
kad pavietavos kasos iš Mar- 
grabavos, Geldapės ir Dar
kiemio yra perkeltos į Įsru
tį (Instenburgą).

Šilokarčiamos pavietava 
kasa perkelta į Rusnę. •

Pilkalnio pavieto viršinin
kas (landrot) randasi Šiuo- 
mi laiku Elbingoje.

Dūmininkas veikia.
Girdėjome, jog Dūmas at

stovas Pr. Keinys rengiasi 
važiuoti į Kauno gub.'patirti 
ant vietos, kiek ir kur žmo
nės turėjo nuostolių dėl ka
rės.

Radvyliškyjc.
“Viltis” rašo:

RadvyliŠkyje išrinktas pa
rapijos komitetas neturtin
goms pašauktųjų karėn at- 
sargybinių šeimynoms šelp
ti. Aukas nutarta rinkti 
šventadieniais bažnyčioje.

Rugsėjo 28 d. Radvyliškio 
“Blaivybės” skyrius vienbal
siai paskyrė iš savo kasos 40 
rub. “Raud. Kryž.”, be to nu
tarė parinkti aukų per du 
atveju.

Vietos bankas nors karės 
pradžioje buvo užsidaręs,be t 
ilgai nelaukus vėl pradėjo 
veikti: tiesa, neskolina, bet 
įdėjusiems, kiek galima, grą
žina.
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JAPONIJA SIUNČIA CARUI PAGELBĄ

Marijampole, Suv. gub.
Čia viskas lyg naujai nors 

nevisai atgiję po vokiečių 
apsilankymo. <apsilankymo. Galima gauti tarasZang. 
pas tautiečius beveik visokių L ■ T . 
prekių, nors “Žagrės

Daktarų nėra.
“L. ž<lrašo:
Telšiuose apsigyveno dak-

( Paėmus daugybę daktarų 
karėn, dabar Lietuvos mies- 

| toliai paliko visai be medici- 
Dauguma’"pabėgėlių jau pagelbos. Pav. Kretin-

san-

sugrįžo; kiti, kaip “Žagrės” 
direktorius J. Baltrušaitis, 
“Marijampolės Ūkininkų 
draugovės” agronomas J. 
Kriščiūnas, apsigyveno Mas
kvoje ir t.t. Nors čia poetas

goj nėra nei vieno daktaro.

Daugiau laikraščių skaito

Žmonės visur kalba apie 
karę, dėl to ir laikraščių dau-vaikščioja, bet laikraščius i UL1 J?.11 \aiKrascių uau- 

gauname kai-kada 4-5 die- ?.lau P'-ądejo skaityti Dabar 
vninn ••I I I l/i n ' 7 1/1 rx rv

uąs vėliau.
Apielinkės ūkininkai “pa

bėgėliai” beveik visi sugrįžo. 
Linksma pranešti, kad kai
miečiai beveik visi laikraš
čius skaito, ypač jaunimas. 
Rusų laikraščių laip-p&t 
gauname, dažniau naujų: 
mat, vietos knygininkas J. 
St. du kartu savaitėj važinė
ja Kaunan tam tyčia, kad jų 
pargabenus, tik mums tat 
kiek brangokai atsieina... 
Uždarius alines, pilna arba
tinių.

čia pareina “L. Ukin.” 14 eg., 
“Šaltinio” — 1 egz., “Vieny
bės” — 15 egz., “Vilties” — 1 
egz., “Rygos Garso” — 10 
egz., lenkiškų—4 egz., žydiš
kų — 1 egz., vokiškų — 1 eg., 
rusiškų—1 egz.; išviso 51 
egz. Greit galima bus gauti 
Novickio sankrovoje atski
rais numeriais “Lietuvos Ži
nias”.

Pagclba Rusijai.
Londonas.—Ir vėl karto

jama žinia, kad japonai 
dunčia pagelbos Rusijai. O 
kadangi niekuomet nėra dū
mų be ugnies, tai, veikiausia, 
tose žiniose daug teisybės. 
Japonų kareivius gabena į 
Rusijos uostą Vladivostoką 
ant 30 garlaivių. Daug ka
reivių jau -vyksta transsibe- 
rišku gelžkeliu į Europos 
Rusiją.

Austrai prisipažįsta turėję 
pasitraukti.

Vienna.—Oficialis prane
šimas, kuris čia paskelbta 
pripažįsta, kad austrai, vėl! 
turėję pasitraukti prieš ru
sus. WJVZ

Rusai gavę daug, naujų iįa pjausimas apie sukonfis- 
Pu?}’ davimą visų vokiečiams pri

klausančių žemių, kurių ver
tė išneša $500,000,000. Tas 
žemes rusų valdžia norinti 
priverstinai atpirkti.

generolų Dankl ir Voirosh Sako, lenkai gaus laisvę. (čių užpuolimus ir buvo juos Į lauke kiekvienas jų galėtų 
turi ginties nuo rusų ties Pi-1 Varšavos gubernatorius pradėję stumti atgal. t Bet pagal savo sąmonės išpažinti 

™_ ------ --------------------- 4.4 1^;^^ i— pastaruoju laiku vokiečiai tikėjimą.lica ir Nida. Rusai mano, savo atsiliepime tikrina len- 
kad tas dvi armijas jiems pa-1 kus, kad neteisybė, buk val- 
vyks nustumti atgal prie1 džia žadanti lenkams nebe- 
Krakovo. įduoti, ką žadėjus, ir kad vy-

Kiek tame visame teisy
bės, sunku spręsti, vienok, 
reikia pripažinti, kad šią sa
vaitę rusų kariumenės padė
jimas pagerėjo.

riausio va,do atsišaukimas 
batą atšauktas.

Na , na—žiūrėsime, kaip 
ištesės. x

atlaiko francūzų užpuoli
mus. Matomai, vokiečiai 
gavo naują paramą, o fran
cūzai pailso.

Kvaila karė — kvaili pa
pročiai !

. Prancūzai savo ofįcijališ- Eranasauja dgU metų karę, 
kuose pranešimuose nurodo ^Lordas Northcliffe, savi- 
smulkius laimėjimus, o vo- nfnkas didžiausių Anglijoj

Pilviškiai.
Įėjus miestelin.

Šiauliai.
Vietos Kauno Ūkio Drau

gijos (dvarininkų) skyrius 
spalio 29 d. nutarė plačiėi 
sutvarkyti aukų rinkimą 

nukentėjusiemsįėjus miestelin, tuojaus Lenkijos nukentėjusiems 
gauni nesmagų jspūdį—til-1 gyventojams. Renkama bus 
tas sugriautas: vienas ant netik pinigais, bet ir daik- 
fcesupes, kitas ant Pilvės. tais- grūdais ir t.t. yit- 
Pats miestelis nelabai apdra- apskritis žada būti padalin- 
skytas. Sako, būk vokiečiai/ tas rajonais. ........
atėję šventoriuje abazą susi
statė,išsikūlė Antanavo dva
ro javus ir išsivežė Vokieti
jon.

Visas

Panevėžiečių ūpas.
“L. Ž.” rašo:
Sužeistiemsiems pagrįžus

Aukos būsią 
siunčiamos stačiai į Lenkų 
Visuomenės komitetą. Iš 
mūs, žemaičių, visi kas bega
lėdami, renka mūsų skatikus 
ir svetur siunčia, o kas mūsų 
likusius be maisto ir pasto
gės žmones besušelps?

Bažnyčioje iš sakyklos 
žmonėms buvo užsakyta su-

Nori su konfiskuoti vokiečių 
žemes.

Visi vokiečiai ir lietuv
ninkai jau iškraustyti iš Su
valkų gubernijos. Dalis jų 
ųsgauema į bvenčionis, Vil
niaus gubernijos.

Petrograde susirinko Val
stybės Taryba ir joje pakel-

traukti ties Gorlice. Abel- 
nai, rytiniame fronte austrai 
perdėm pasitraukė.

Balkanuose, kaip sako Au
strijos generalis štabas, 
juodkalnįečių ’ užpuolimas 
nepavykęs. Juodkalniečiai a- 
takavo Trebinije, Hercego
vinoj, vienok jų atakos tapo 
atmuštos. Juodkalniečiai a- 
takavo Krievosije^bet ir čia 
tapo atmušti.

is karės lauko ir pasirodžius • nešti kareiviams šiltų dra- 
viešoje vietoje, apstoja juos'bužių. žmonės suprato, kad 
žmones ir klausinėja. Visur, tai prisakymas ir, jį peržen- 
kur pasisuki, kalba apie ka
rę. Arbatinėje, ar kur ki
tur, kad pasirodo koks žino
vas, tai ir sako gązdinančius 
“pamokslus”, pliaukšdamas 
tankiausiai įvairias nesąmo
nes. Tokius “žinovus” ap
stoję tamsuoliai klauso jų 
pasakų su didžiausia atyda. 
O perspėti jį, kad tų plepalų 
nepliaukštų, kad jie neteisin- - _ . . . . -
gi,tai,žmogau, ir nemanyk!.„! tarėsi, kaip susitvarkius tar- 
Telegramas ir įvairius iaik- Pasayy> kad lengviau ir tik- 
rašėius miesto vaikai nėšio-, sl.lnSiau ?alctll gauti atlygi- 
ja be paliovos kasdien. So-uz. sunaikintuosius 
diečiai labai perka “Rygos J.rus^ PaslenyJ® dvarus. Ry- 
Garsą”, jame kaikada ran-,*“ užmegzti ir kai-ku- 
dasi iš kares lauko gyvų pa-lrietyls abejojimams išrišti

gę, būsią nubausti; taigi ne
šė paskutinį drabužį, kiti gi, 
jų neturėdami, pinigais ėjo 
teisties...

Dvarininkai sukruto.
Suvalkų gub. dvarininkai, 

kurie tuo tarpu gyvena Vil
niuje ir jo apielinkėse, buvo 
padarę čia susirinkimą ir

Belgų karalius sužeistas.
Antrąji kartą jau sužei

džiamas Belgų karalius mū
šio įauKe. bĮ Kartą jis gavo 
žaizdą Ipro mūšiuose.

smulkius laimėjimus, o vo
kiečiai sako,* kad visus fran
cūzų užpuolimus atmuŠę.

Vengrijoj neramu.
Londono laikraštis “Mor

ning Post” patalpino laišką 
iš Budapešto, Vengrijos sos-, 
tinės, kariame aprašoma, 
kad Vengrijoj labai neramu. 
Žmonės labai neužsiganėdi- 

j nę kare ir vokiečiais, kurie
1 dabar Austrijoj viešpatauja. 

' Koksai kiūtinąs nutari- Val"oma agitacija, kad Ven- 
gnja atsiskirtų nuo Austn- mas priimta, dai nežinia, bet Ypatingai žmones su- 

kad ramius vokiečius perse- b d t t k t
bai laimėj o. V lenok valdžia, 
kaip įmanydama, stengiasi . v i- .. . ..
garsina, kad viskas esą ge
rai.

— tai aišku. Rygoje, Reve- 
lyje, Odesoj ir daigely kitų 
miestų ir šnekėti vokiškai 
uždrausta.

i

Nemoka už s tubas.
Iš Berlyno pranešama,kad 

ten, prasidėjus karei, daugu
ma nemoka už stubas randų. 
Per tris mėnesius neužmokė
ta namų savininkams $3,- 
125,000. Namų savininkai 
sako, jeigu dar mėnesį taip 
bus, tai jie negalės namų už
laikyti.

Mūšys ties Pilkalniu.
Berlynas,31 d. gruodžio.— 

Rusų armija tapo atmušta 
atgal linkui Pilkalnio. (Va-

veikslėlių, kurie labiausiai 
sodiečiams tinka, o ypač per
ka “L. Ūkininką” ir “L. Ž.”; 
kartais išgirsti kokį susipra
tusį seniuką peršant juos ir 
kitiems sodiečiams. Skaity
dami laikraščius, sodiečiai 
labai nepatenkinti, kodėl

(ordas Northcliffe, savi
škas didžiausių Anglijoj 

laikraščių, pranašauja ilgu 
metų kąrę. Jisai sako, kad 
tik badas ir galutinas suvar- 
gimas užbaigs šią karę.

Ji tęsis ne mėnesius, bet 
metus.

Nauji rusų prekybos keliat
“L. Ž.” rašo:
Vokietijos sienai užtrū

kus, Rusijos prekybai tenka 
naujų kelių jieškoti. Tuo 
tarpu tie nauji keliai susida
rę tarp Anglijos ir Rusijos. 
Tos prekės, kurios seniau ei-' 
davo į Angliją per Vokietiją 
ar Baltijos jūres, dabar bus 
siunčiamos stačiai į Angliją 

ir 
Žymiųjų prekių 

tarpe pažymėti kiaušiniai, 
paukštiena, sviestas ir t.t.

dinasi, rusų kariumenė jau iš Petrogrado per Švediją i 
įslinko Prūsų Lietuvon ir Norvegiją. Žymiųjų preki
buvo pasivariusi net už Pil- 

mušt atgal. Prierašas “Lai
svės” red.).

užslėpti tą visą neramumą ir .kąlnio, jeigu ją galėjo at-

Rusai sako laiką Karpatus.
Iš Petrogrado praneša,jog 

tušai vėl užėmę visus perėji
mus per Karpatų kalnus, iš
ėmus tik Dūkią. Tenais au
strai įnirtusiai ginasi.

Londono dienraščiai sako, 
kad paskutinis Austrijos pa
sistengimas išvyti rusus ne
pavyko ir dabar austrams 
prisieisią riestai. Krakovui 
išnaujo gręsiąs pavojus.

Berlyno laikraščiai taip- 
pat pripažįsta, kad kairysis 
Rusijos kariumenės sparnas 
Galicijoj sumušęs austrus.

Padėjimas Prūsų Lietuvoj.
Veik kiekvieną dieną tele

gramos iš Berlyno ir Petro
grado trumpai paskelbia, 
jog rytų Prūsuose nėra jo
kių permainų.

'Tatai reiškia, jog mūšiai 
kaip ėjo taip ir tebeina veik 
pačiame parubežyje ir nei 
viena, nei kita pusė neima 
viršaus. ~

Aišku, jog tose vietose ne- kiečiai orlaivininkai metė 40! 
beliks nei jokios sveikos vie- bombų ant rusų kariumenės 
tos. stovyklos ties Sochačev.

St.Georges užėmė francūzai.
Prancūzai užėmė Flaman

duos miestą St. Georges. Vo
kiečiai tą miestą įnirtusiai 
bombarduoja.

Francūzai praneša apie 
menkus laimėjimus ties Nie- 
uport.

Apie mūšius ties Lys ir Oi
se jokių žinių nėra.

Sampanijoj ir ant Aisne 
vokiečiai vėl pradėjo smar
kiau bruzdėti.

Sako, lenkai sukilsią.
Iš Lvovo, kurį laiko užėmę 

rusai, praneša, jog tenais vis 
auga lenkų bruzdėjimas.

Berlynas praneša, jog len
kai gali sukilti ir išvyti ru
sus.

Vokiečiai metė 40 bombų.
Amsterdam, 31 d. gruo

džio.—Dienraštis “Berliner

i pasiųsta delegatas į Varšu
vos Visuomenės Komitetą.

Kiek nuostolių Alvito para
pijoj?

Čičkų kaime išdeginta 15 
gyventojų, Vaičelaukyj — 2 
gyv.,Kiršuose—5 gyv., Bob-

gauna žinoti vien apie vokie- lauky j—8 gyv., Misviečiuose 
..... ~ —g Taipogi sudegė šie

Blaivybės” dvarai: Kaukakalnis, Penki- 
d-ing veikimas apsnūdęs, ne- niai, Valerinavas, 7___
bedaroma nei susirinkimų. piai, Rutkiškiai ir Unija.

cių nuostolius...
Panevėžio “

—3 gyv. Taipogi sudegė šie t • t t t • "T-k 1 •
Vesnu-

Turkijos ir Vokietijos 
sutartis.

Nekurie laikraščiai apra
šo sutartį Turkijos su Vo
kietija. Vokietija pasižadė
jo Turkijai pristatyti visus 
kariškus įrankius, aficierių. 
artileristų ir inžinierių. A- 
part to, jeigu Vokietija lai
mės, tai padengs vieną penk- 
dalj visų Turkijos išlaidų, 
padarytų laike karės; jeigu 
Vokietija bus sumušta, tai 
visgi jinai stengsis nepalie- 
čiamybėj užlaikyti Turkijos

Turkijoj.
Pranešama apie naujas 

karės operacijas Arabijoj ir 
rytų Turkijoj'.

Turkai atsigabeno sun
kiųjų kanuolių apgynimui 
Dardanellų.

Ligišiol turkai pusėtinai 
gerai laikosi karėje.

Socijalistų tarptautiška kon* 
vencija.

London. — Nors nekuriu, 
šalių socijalistai pusėtinai 

[šnairuoja į tarp tautiškąją 
socijalistų taikos konferen
ciją, betgi konferencija vis- 
tik įvyks.

Šiomis dienomis konferen- 
ciinj atsisakę dalyvauti ispa
nai. . <4

Rusai nedarys santaikos su 
Vokietija skyrium.

Buvo pasklydusios šnekos, 
kad caras norįs susitaikint 

x.nperiją. Turkija davus pri-'su.kaizeriu. Tuomet kaizeris 
žadą, kad apšauks šventą būtų galėjęs atkreipti visą 
karę Anglijai ir Rusijai ir savo spėką prieš anglus ii 
negalės tos karės pabaigti be francūzus.
Vokietijos daleidimo.

20,000 austru naimta nelais
vėn.

Petrogradas.—Rusai savo 
oficijališkame pranešime gi
riasi, kad Austrijoj jiems la-

Von Hindenburg tikisi lai
mėti.

Vokiečių generolas von. 
Hindenburg pasakęs korės* 
oondentui United Press se
kančiai: “Su armija, kuri 
taip drąsi ir taip išsilavinu* 
si, aš turiu laimėti. Apie ru
sus negalima pasakyti, kad.

7 Jisai jie būtų buvę sumušti. A- 
sako, jog Rusija niekuometįnaiptol! Jie kovoja narsiai 

lir ištvermingai”.

Rusijos ambasadorius Su
vienytose Valstijose griežtai 
užgina tas paskalas.

nedarysianti taikos su Vo
kietija skyrium. Rusija iki 
pat karės pabaigos eisianti 
su Franci j a ir Anglija. Liebknechtą nori nusiųsti 

kariaut
i

Paryžius. — Francūzų so
cijalistų vyriausias organas 
rašo, kad vokiečių valdžia 
žada “pamokinti” K. Lieb 
knechtą už jo nenuolaiduma. 
Valdžia mananti pasiųsti jį 
kariauti.

Kiek tame pranešime yra 
teisybės, sunku pasakyti.

Tageblatt” praneša, kad _vo-|į)aį sekasi. Visur austrai e- 
są sumušti. Nuo 18 iki 26 
gruodžio paėmę į nelaisvę 
200 austrų aficierių ir 20,000 
kareivių. Ant kiek tos žinios 
teisingos—sunku pasakyti.

Serbai ein^ Austrijon.

Iš paskutinių pranešimų 
matosi, kad serbai ne tik au- turi nevienodus papročius, 
strus išvijo iš savo teritori- Dėl to anglu intendantūrai, 
jos, bet jau persikraustė per kuri aprūpina kareivius val- 
rubežių ir eina Austrijos gi- giu, daug esti rūpesčio ir ke

stovyklos ties Sochačev.
Bombos sprogdamos, dau-

Kiek vokiečiai prakišo Len- žmonių užmušė, 
kijoj? _ _. “~\7“

Petrogradas, 31 d. grd. — Laukiama mūšių Vogezuose. 
Aprokuojama ,kad nuo lap- Vokiečių spauda atkreipia 
kričio 9 d. iki dabar vokie- atydą, kad francūzai traukia 
čiai nustojo Lenkijoj ir rytų j žymias kariškas spėkas į Vo-

Vokiečių spauda atkreipia

Anglų maišytoji kariumenė.
Anglų ka'riumenę sudaro 

netik anglai; daug jos yra 
atgabenta taip-pat iš Angli
jos kolionijų, ypač Indijos. 
Tie Indijos kareiviai iš įvai
rių tautelių ir atskalų,kurios

Prūsuose labai daug karei
vių. Manoma, kad išviso žu
vo, tapo sužeista ar paimta 
nelaisvėn 600,000 vokiečių— 
reiškia net trečioji dalis jų 
kariumenės, veikiančios 
prieš rusus.

gezus. Tenais laukiama 
stambesnių mūšių.

Iš francūzų pusės apie si- iumon, 
tuaciją Vogezuose beveiki 
nieko nepranešama.

. , . Finliandijoj, kl:
Rusai džiaugiasi geromis tonomiška šalis, 

naujienomis. ti Rusijos vaistyk 
Petrogradas, 30 d. gruo- bai neramu.

džio.—Rusai praneša, jog 
šiuomi laiku visoms pen
kioms Austrijos armijoms 
nesiseka. Pirmąją armiją 
sumušė serbai. Dvi armijos 
traukiasi atgal per Karpa
tus. Likusios gi dvi armijos jisai yra pirmeivis.

žudo belaisvius.
Prancūzų karvedis paskel

bė vokiečių 112 pulko pulki-Finliandjjoj.
turi yra au- ninko oficiiaiišką paliepimą, 
priklausan- kad vokiečiai nelaikytų pa- 
bei, yra la- imtųjų nelaisvėn, bet juos|rjv......

šaudvtų. Sakoma, kad pagal į anglams
Štai, neseniai tapo išsiųs- tą paliepimą buvę labai daug?"*’""*"

GERBIAMOS SKAITY- | 
TO JOS!

Tikimės, jog “Laisvės” 
skaitytojos atleis mums, kad 
buvome priversti apleisti 

kiaulieną. Pagalinus, tarp šiame “L.” num. “Moterims, 
tų pačių nevienodi gyvulių i Naujienas”. Mums išsirėdė 

■pjovimo papročiai. Taigi,|labai svarbu patalpinti 
tenka parūpinti straipsnį apie L.S.S. suvažia-^ i 1 1 • 1

blumo. Taip vieni jų valgo 
tik ožkieną ir avieną ir tai 
jeigu tie gyvuliai jų ypatin
gu papročiu užmušami. Mu
sulmonai vėl negali žiūrėti į

tas iš Finliandijos į Sibėriją 
žymiausias Finli 
litiškas veikėjas 
prezidentas Finl iandijos sei 
mo. Sulyg savo

iandijos po- 
Svinchuvad,

pažiūromis,

francūzų belaisvių sušaudy
ta.

Prancūzai pailso.
Pastaruoju laiku francū- 

zai darė smarkius ant vokie-

kiekvienai atskalai skyrium 
valgį, turėt “mokytus” sker
dėjus ir t.t.

Anglai net karės metu ne
nori prasižengti prieš savo 
kareiviu tikybos jausmus ir 
rūpinasi, kad net čia

vima.
Nuo kito “L.” N-rio “Mo 

Naujienos” eis reguliariai 
redakcija rūpinsis, kad T 
nais būtų kuomažiausįą 
garsinimų.

karėsi



AR GALI ĮVYKTI VISŲ 
LIETUVIŲ VIENYBE?

I. |vo paliuosuoti nuo baudžia-
Sunkiais karo laikais vėl (vos ir apdovanoti savo že- 

1 me”, ačiū jai pamažu pradė
jęs nykti skurdas ir tamsu
mas; ačiū jai dabar žinomas 
esąs Lietuvos vardas “netik

{irasidėjb kalbos apie visų 
ietuvių vienybę. Norėta 

buvo įvykdint ta vienybė ir 
Amerikoj ir Škotijoj; tuo 
rūnino^i dargi mūsų drau
gai. Vienok gyvenimas da 
kartą suuauzė tas svajones.

Vienas draugas iš Škotijos 
man rašo: “Rengiamės prie 
visuotino suvažiavimo Lie
tuvos šėlpimo klausime. Bu
vome pradėję tarties ben
drai su kunigais veikti šiuo 
klausimu, bet pasirodė, kad 
su jais niekur negalima 
bendrai veikti dėlei jų parti- 
jinės politikos. Dabar kuni
gai rengia savo suvažiavi
mą”. t

To ir reikėjo laukti, nes 
kunigų keliai ir mūsų keliai 
visiškai skiriasi, ir dargi to
kiu laiku, kaip dabartinis 
karas, jie negali susieit. Męs 
visomis pajiegomis einame 
prieš karą, nes jis didžiausią 
blėdį atneša darbininkų kle- 
sai. Jis sunaikina ne tik tą

Žmogus, perskaitęs tokį 
apgarsinimą, tuoj aus rašo 
laišką užklausdamas, ar ne
galės darbo gauti. Čia jam 
agentas atrašo tokį laišką, 
kad nereikia geriau: ir dar
bas lengvas, ir darbo valan
dos trumpos, ir mokestis ge
ra, ir kompanija bilietą iš
siunčia dėl atvažiavimo, tik, 
suprantama, pareikalauja iš 
jo penkių ar dešimties dole
rių, kaipo kaucijos, kad jis

plačioje Rusijoje, bet ir Id-1 tikrai važiuos ir’ kad jam ga- 
tur Europoje”. Kitaip elgę-1 j'"1? butų uzsitiketi bilietų

kraštą, kur jis eina, bet ir ki- 
tus kraštus. Prekyba susto- ’ ’’
ja, fabrikai užsidaro, daugy
bė žmonių be darbo lieka. 
Prasideda badas, visokios li
gos. Ir visa tai labiausia 
ant darbininkų pečių krinta. 
O pats karas — kokią dau
gybę žmonių jis išžudo, kiek 
nuterioja! Jis priverčia vie
no krašto žmones žudyt to- 
kius-pat kito krašto žmones. 
Ir čia daugiausia darbininkų 
žūva. Tankiai pasitaiko, kad 
tokiam karėti raugas draugą 
žudo. Žmonės žvėrimis pa
virsta. Plėšia, drasko, naiki
na. Ir vis tai daroma tik dėl 
to, kad kapitalistai da dau
giau sau turtų galėtų susi- 
kraut, kad jie da ilgiau gale-

darbininkų klesos padėjimą, 
diueię jų ualį į didžiausius 
vargus įstumia; jis ardo jų 
vienybę, g r uja onramzaci-i 

. jas, apsunkina, stačiai nega-:
Įima padaro kovą su savo iš-! 
naudotojais; pagalinus, jis 
aptemdina klesinį jų susi-

si vokiečiai: “Rytų kaimy
nai, Rusijos slavai, savo in
taką didino švelniu būdu... 
Vakarų gi kaimynai — Vo
kietijos kryžeiviai teriojo 
lietuvius ugnimi ir kardu”... 
Taip, caro valdžia “švelniu 
būdu” uždraudė lietuviams 
spaudą, “švelniu būdu” per 
tiek metų persekiojo už 
kiekvieną lotynų literčmis 
spauzdintą lietuvių kny
gą, dargi už elementorius ir 
maldų knygas; caro valdžia 
“švelniu būdu” šaudė kont- 
rabandnešius, gabenančius 
iš Prūsų lietuvių raštus, 
“švelniu būdu” už jų skaity
mą kalėjimuose kankino; 
“švelniu būdu” ji rusino Lie
tuvą; “švelniu būdu” taip- 
pat lieja darbininkų kraują, v* mi nnvo nlri a i n
darbininkų kovą dėl geres
nės ateities... Ir visais tais 
“švelnumais” ir “patogu
mais” nori apdovanoti mūsų 
tautininkai ir Prūsų Lietu
vą. “Vilties” N 180 rašo: 
“Dabar męs turim tik ir 
trokšti, idant Rusija laimė
jus karą su vokiečiais3pri- 
jungtų prie mūsų Prūsų ar
ba Mažąją Lietuvą”. N 197 
jau skaitome: “Šio karo pra
džia Lietuvai kol kas, suly
ginamai, buvo net labai lai
minga: ...Lietuva, buvusi 
perplėšta pusiau, jau dabar 
vėl paliko suvienyta... Nu
kentėti Mažoji Lietuva nu
kentėjo, bet sulyginant tai 
dar niekis”... Taip, kraujo 
ir ašarų klanai — tai “nie
kis!” Pradžia “laiminga” 
esanti, nes daugiausia nu
kentėjo nuo karo Mažoji 
Lietuva, c ne Didžioji! 'Taip 

įkalba mūsų klerikalai ir gar- 
i bina caro valdžią už jos kru- 

5^ vinuosius darbus.
Jie garbina caro, valdžią,

pratimą, ir jų eilėse sukelia nes lietuvių buržuazijai, ku- 
tautinį apjakimą ir šoviniz-1 ri<ą jie atstovauja, ne taip 
ma, kuris taip kenkia darbi- jau bloga buvo paskutiniais 
ninku klesai... Dėlto męs jo- metais. Ji sulyginamai ga- 
kiu būdu negalime putui u na laisvai galėjo savo reika- 
tokiemskarams. Męs cinamonais rūpinties; da laisviau 
prieš juos: mes skelbiame galėjo darbininkus išnaudo- 
karą karui. Kitaip žiūri į ti ir iš jų prakaito sau tur- 
kova kunicai. ,ne natini ii..tus krauties. Juo mažiaukova kunigai. Jie paturi jį, tus krauties. — --------
nes jiems arti širdies guli | turi darbininkai laisvės, juo 
vieno ar kito krašto buržua- sunkiau jiems kovot dėl savo 
ziįos reikalai. Ir škotimi jie Iklesos reikalų, juo geriau 
renką aukų karo reikalams jaučiasi jų išnaudotojai. 
— “karalaičio fondui” ir tuo Darbininkų reikalai griežtai 
būdu jį stiprina ir ant savęs priešingi_ buržuazijos reika- 
pasiima atsakomybės dalį už lams; dėlto ir dabar, karo 
tą nekaltą kraują ir. ašaras, laiku, negali įvykti jų vieny- 
taip gausiai liejamas. ---- ~ -

dėlto ir dabar, karo

taip gausiai liejamas. bes. Ju keliai visuomet ski
ll- Lietuvoj yra tokių, ku- riasi- Tai da aiškiau pama-

rie laukia sau is šito karo (iš|Įy®Įrae.,n?.3 kartą, kal
to nekalto žmonių kraujo ir ^edami aPie į\et£vlų 1,lberav 
ašarų) didelių laimėjimų. us> * • Kapsukas.
Tai daro visi mūsų buržua
zijos reikalų reiškėjai.

Nekalbu čionai apie kuni
gus, kurie laimina einančius 
į karą žmones, ir prašo die
vo, kad jis padėtų kuodau- 
giausia priešininkų išžūdvti. 
Jie visuomet taip elgiasi, 
koks vėjas- pučia: visuomet 
šoka pagal galingųjų ir tur-

Atsargiau su ap 
garsinimais!

Dauguma lietuvių labai se
ka apgarsinimus ir aklai 
jiems tiki. Iš tos priežasties 
tankiai būna apgaunami.

IS V fi.

MARGOS MINTIS 
AP"? VISKĄ.

išsiųsti.
žmogus sukrapšto pasku

tinius centus, išsiunčia tą 
“kauciją” ir laukia bilieto, 
bet... nesulaukia. O jeigu 
pasitaiko, kad gauna darbą, 
tai būna tokios sąlygos, kad 
negali dirbti.

Neseniai nekurtuose lie
tuviškuose laikraščiuose bu
vo apgarsinimas tūlo Smitho 
iš Montreal, Canada. Ten 
reikalaujama mokinių prie 
batų siuvimo. Firmos adre
sas nenurodyta; Smith nu
rodo tik krasoj “baksą”.

Neseniai vienas žmogelis 
atėjo su laišku, gautu nuo 
Smitho, klausti patarimų, ar 
taip daryti, kaip tam laiške 
pasakyta. Laiškas rašytas 
lietuviškai ant rašomosios 
mašinėlės. Ten žadama ge
ras darbas, uždarbis, gelžke- 
lio bilietas nuvažiuoti ir rei
kalaujama $5.00 “kaucijos”, 
kad tas žmogus tikrai va
žiuos.

Čia jau kiekvienas galėtų 
suprasti, kad apgavystė, nes 
Montreal pilna bedarbių, o 
čia per laikraščius garsina
ma, kad reikalingi darbinin
kai.

Šiomis dienomis atsiuntė 
vienas žmogus net iš Neva- 
dos valstijos to paties Smi
tho laišką. Laiškas rašytas 
lietuviškai ir ranka. Ten pa
sakyta, kad yra darbas prie 
tunelio kasimo, $3.50 į dieną, 
8 vai. darbo diena, valgis, 
kambarys ir drabužių skal
bimas. Apart to, išsiunčia 
gelžkeliu nuvažiuoti bilietą. 
Už tą viską reikalauja atsių
sti $10.00 “kaucijos”, nes ki
taip negali gelžkeliu važiuoti 
bilietą išsiųsti.

Tolinus tame laiške varo
ma agitacija, kad savo pini
gais nevažiuotų, nes kelionė 
kaštuosianti apie $50.00. Tik 
nepasakoma, ar tai į Mont
real, Canada, ar į tą vietą, 
kur bus darbas duotas. Kau
ciją galėsiąs atsiimti, kuo
met atvyksiąs į vietą.

Suprantama, žmogelis pir
miau pasiklausė, ar siųsti 
$10.00 ir tuom likosi perspė
tas nuo apgavystės.

Iš to visko pasirodo, kad 
agentai labai plačiai garsi
nasi ir iš tų apgarsinimų tu
ri didelį pelną.

Reikia priminti, kad Ca- 
nadoj yra samdomi darbi
ninkai dėl vedimo gelžkelio 
per kokius ten kalnus, bet 
kas ten pakliūva, tai paskui 
prakeikia savo likimą. Apie 
tai kadaise buvo plačiai ap
rašyta rusų laikrašty “Novy 
Mir” . Taipgi savo laiku bu
vo minėta ir “Laisvėj”.

Taigi, atsargiau su tokiais 
apgarsinimais. Laikraščiai 
irgi turėtų apie tpkius ap
garsinimus rimčiau pagalvo
ti, bet netalpinti jų.

V. Paukštys.

Tūlas tautietis man pasa
kė :

— Visa Grigaičio šlovė ta
me, kacį jisai turi teutonišką 
barzdą.

Aš jam atsakiau:
— Palauk, tamistėle! Šliu

po barzda bytina Grigaičio 
barzdą. Šliupas turi tikrai 
tautišką barzdą a la Keistu
tis, o vienok ta barzda neiš
gelbėjo jį iš nepasisekimų.

Vadinasi, ne barzdoje šlo
vė ir išmintis!

♦* *♦ ,
Marksas sako, kad pradi

nį kapitalą buržuazija įgijo 
per suktybes ir razbajus.
Gerai bū tų,kad kas pastudi

juotų, kaip įgijo pradinį ka
pitalą nekurie iš pagarsėju
sių lietuviškų turčių! Dau
geliui iš jų pradėjo sekties 
tuomet, kuomet pasisekė ką 
nors puikiai apsukt.

*'* *
New Haven, Conn., susi

tvėrė kuopa taip vadinamos 
bepartyvės partijos, bet ka
dangi ta partija dar neapsi
rinko sau vardo, tai nauja 
kuopa nei paleista , nei pa
karta.

Gaila žmonių. Nežinoda
mi firmos, nežinos nei kokio 
darbo imties.

♦* ♦

Girdėjau, kad bepartyvės 
ir bevardės tautiškos parti
jos programas bus gatavas 
už pusės metų. Nuo seimo 
jau praėjo trįs mėnesiai. Tai 
išviso bus devyni, Žinoma, 
nebeto, kad nebus pasivėlin
ta ant trijų mėnesių. Na tai 
ir metai!

Smarkiai 
ne?

—100 dolerių.
Jeigu sudėti visas lietuviš

kas parapijas ir jų rengia
mus atlaidus, tai išeis, Kad 
tik vieniems kunigų “tri- 
pams” parapijonai sudeda 
apie 20,000 dolerių.

Iš savo kišenių juk 
gai nedės pinigų!

** ♦
Tie socijalistai, kurie pri

guli prie Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos, noroms - neno-

kuni-

kalbant, prisideda prie pa
laikymo laikraščio, kurio 
vienatinis tikslas duoti pro
gą Sirvydo tulžiai išsiliet 
ant popieros!

♦ *

Jeigu jau velyt, kad kam 
išpertų kailį šioj karėj, tai aš 
velyčiau, kad Anglija gautų 
daugiausia lupt.

Pasauly nėra didesnių 
veidmainių, kaip Anglijos 
politikieriai. Ir pačią karę 
jie veda daugiausia sveti
mais žmonėmis.

*♦ * .
Kokio dalyko Amerikos 

lietuviai nesusilauks?
Trečiojo visuotinojo 

mo.

t 
sei-

♦
♦ **

Vienas iš būdų išgaut Lie
tuvai autonomiją — tai 
stengties papult į tuos Pary
žiaus hotelius, kur lėbauja 
ministerial ir ambasadoriai 
ir, pasitaikius ypui, užfun- 
dyt jiems.

.Apie tai galite gaut dau
giau informacijų taip vadi
namam Gabrio informacijų 
biure.

* *
taip daug laiš-

darbuojasi, ar

* **

Kada laikraštis pagarsi
na, kad vieton išeidinėjęs sy
kį išeįįi čĮu sykiu — tai iš- 
anksto žinok, kad jam labai 
nesisekė ir jisai jieško išga
nymo patankintame išeidi- 
nėjime.

Žinau tą labai gerai ir tą 
gali paliudyt So. Bostono 
tautiškas lapelis.

♦* ♦

Kada Sirvydas
jums apie dorumą, paklaus
kit jo apie Tėvynės Mylėtojų 
Dr-jos knygas.

** ♦
Šiais metais Pildančiame 

Sąjungos Komitete V. 
Paukščio jau nebus. Taip 
vadinami susikompromitavę 
kalbėtojai galės lengviau at
sikvėpti !

*
Nerašykit 

kų “Laisvės” Orakului. Aš 
bijau, kad jisai nepasidarv- 
tų permandras ir nesumis- 
lytų įkurt naujo laikraščio.

Juodu, susidėję su Džian 
Bamba, subytytų visus laik
raščius.

Čiru-Viru.

Pasityčiojimas iš 
bedarbių.

kalbės

tingujų dūdą. Dabar nieko Tiesa, nors daug apgarsini- 
nėra nuostabaus tame, kad mų būna ir gerų, bet dalis jų 
jie da labiau, kaip seniau, yra apgavingų. Daugiau 
pradėjo garbint kruvinąjį 
carą ir jo valdžią ir laukti iš 
jos sau mylistų.

Taip-pat elgiasi ir apskri- 
x tai mūsų klerikalai. ”Vil- 
\ ties” N 191 rašo: “Vyriau- 

x sios mūsų pareigos šiuo me
tu, tai tos, kurias uždeda ant 
mūsų valstybė. .Tas parei
gas turime nešti ligi galo, 
turime aukoti valstybei tiek, 
kiek ji iš mūsų pareikalaus. 
Tai atsiminti ir yra užvis 
svarbiausia”. Ir taip jie el
giasi. Iš kur gi toks atsida
vimas Rusijai ir caro val-

mų buna ir gerų, bet dalis jų

prasilavinęs žmogus lengvai 
gali suprasti, kuris apgarsi
nimas geras, o kuris apgar
sinimas blogas. Bet daug yra 
lengvatikių, kurie visai apie 
tai nepagalvoja, bet stačiai, 
perskaitę apgarsinimą, rašo 
tai ypatai laišką arba va
žiuoja. Ypatingai reikia bū
ti atsargiems su tokiais ap
garsinimais, kur reikalauja
ma darbininkų arba sutei
kiama geras darbas. Męs 
gerai žinom, kad pastaruoju 
laiku visur viešpatauja di
džiausios bedarbės, visur be

Socijaldemokratų byla.
Rusų valdžia būtinai nori 

nugalabyti Valstybės Dū
mos atstovus socijaldemo
kratų frakcijos, kurie buvo 
susirinkę pasitarti su kitais 
darbininkais, kaip kovoti 
prieš karę. Pirmiau juos 
buvo perdavę teismo rū
mams, bet dabar sužinota, 
kad perduota karės teismui.

Mat, karės teismas galės 
bausti, kaipo parsidavėlius,o 
laike karės visus parsidavė
lius baudžia mirtimi.

žiai? Atsakymą į tai ran- darbių armijos vaikščioja ir 
W N 180 ir kituose nu-'reikalauja darbo, tuom tar

nuose. Ten męs skaito-1 pu pasirodo laikrašty apgar- 
*og “Lietuvos valstiečiai • sinimas, kad reikalinga dar-

> ^Uąijos rūpesčiams bu-1 bininkų.

Moterįs pyksta ant Wilsono.
Savo paskutiniame atsilie

pime j kongresą, prezidentas 
Wilsonas suminėjo daug 
svarbių dalykų, bet apie mo
terų teises nei žodelio nepri
siminė.

Sufragistės už tai 
ant jo.

♦ * *

Yra pasauly gudraus svie
to.

Tūlas Missouri farmeris, 
mirdamas, paliko 17 mulų ir 
3 sūnus. Jisai išrašė testa
mentą ir jo kaimynui išjkiblė 
išpildyt jo valią. Mulus na- 
bašninkas buvo paskyrstęs 
šitokiu būdu: pusę jų — vy
riausiam sūnui, trečdalį — 
antrajam, o devintą dalį — 
trečiajam.

Laužo kaimynas sau gal
vą, bet 17 negali padalint ly
giai į dvi dali. Vieną mulą 
reikia pjaut per pusę ir ga
na.

Tada gudrusis farmeris 
padarė ši taip os. Jisai nuta
rė pridėt vieną savo mulą. 
Išėjo 18. Tuomet pradėjo 
dalint. Pirmajam sūnui 
kliuvo pusė — 9, antrajam 
kliuvo trečdalis — 6, trečia
jam devinta dalis — tai yra 
2. Sudęjus daiktan 9, 6 
ir 2 išėjij) 17 ir farmeris, lai
mingai paskirstęs mulus, sa
vo mulą 
mo!

galėjo parsivesi na-

♦* ♦

j lietuviškoj parapi- 
kelis syk į metus bū-

Kožnc 
joj bent 
na taip 1 vadinami 40 valandų 
atlaidai, 
tai, suvj 

pyksta gų, kuri 
nė į abu

Tuomet, papras- 
žiuoja 8 — 12 kuni- 
ems viena tik kelio- 
du galu kaštuoja 80

randasi 500,000 bedarbių! | sekė gaut, męs galime 
Clevelande, Ohio, randasi nešti, jog L. B. D. P. ir š 

61,000 bedarbių, Toledo, O., ■ sunkiu metu liko tikra k 
— 15,000 bedarbių.

O kur kiti didmiesčiai? 
Paklauskime, kiek dabar 
Chicagoj bedarbių randasi ? 
Ką valdžia mano daryti su 
kitais bedarbiais? O gal vi
sus ims į kariumenę ir mo
kins po keturis mėnesius, o 
paskui visus paskaitys re
zervistais?

Labai gerai. Turint tokią 
rezervinę armiją, “tėvynei 
pavojus” i 
biurokratija gali didžiuotis.

Bet aš abejoju, kad mūsų 
biurokratija, besirūpindama 
“tėvynės” reikalais, beorga- 
nizuodama iš bedarbių re
zervinę armiją, neprieitų

tautinės darbininkų soči 
demokratijos principam* 
laiko šitą karą ne prisp. 
tujų tautų gynimu, o imp 
jalistinių tarptautinės l 
/uuazijus troškimų vaisiu 
L.S.D.P. aiškina veidmaii 
gą caro valdžios politiką, 
ri tarytum nori išliuos 
siavų tautas iš po aut 
“jungo”, o tuo tarpu; 
daug labiau, negu Austi

negali gręsti . ir persekioja svetimas tau;

prie liepto galo! Man rodo- JP/b 
si, kad greitu laiku ta rezer- 
vinė armija, i

Kuri užuusino visą darbir. 
kų spaudą, pilnus kalėj in. 
prigimdo mūsų draugų 
KUuojauriaUpia persekio. 
kiekvieną darbininkų klės 
savarankiškumo apsireišl 
“ L. S. D. P., nurodo į r 
tų Galiciją, kuri jau dabį

_______ suorganizuota pamatė visus savo “išvaduo 
vien tik iš bedarbių, pavirs į L0.H" ~ Bobrinskių ir Grc 
revoliucijonierių rezervinę Susll viešpatavimo smagu 
armiją ir tuomet atsilygins n]us- Uelto ji juo energin 
su savo “geradėjais”, kurie gjau protestuoja prieš reak 
juos “suorganizavo” ir iš- cijimus Romanovo patnjot

bobrinskių ir Gre
revoliucijonierių

giau protestuoja prieš reak 
cijinius Romanovo patrijot 

mokino, kaip ginklą vartoti! siekius, kad prijungus Rusi
Pakol dar darbininkai, su

kandę dantis, tyli, pakol jie 
ant savo sprando velka kapi
talistišką jungą, tai kapita
listiškoji valdžia gali iš jų 
tyčiotis, gali juos organizuo
ti į rezervines armijas ir 
tam panašiai. Bet kuomet 
darbininkų kantrybė išsi
sems, kuomet jiems nusibos 
tas jungas vilkti, tuomet jie 
atsilygins už visas jiems pa
darytas skriaudas, už visus 
pasityčiojimus.

O keršto diena turės grei
tai ateiti, nes darbininkų 
kantrybė baigia sekti!...

švenčioniškis.

Užsienio L. S. D. P 
biuro pranešimas.
Lietuvių buržuazijos klap-

jai Rytų Prūsus. Ji pro tęs 
tuo ja ir prieš buržuazinė* 
lietuvių spaudos “donosų' 
kompaniją ant Lietuvoj gy
venančių vokiečių, taip-pat 
ir apskritai prieš šlykštų vo
kiečių siundymą.

L. S. D. P. ir dabar tebesi- 
remia seniai išmėgintais pa
matais ir tebegina tas pa
čias, kaip seniau, pažiūras, 
jog prislėgtosios Rusijos 
tautos tegalės ingyt laisvės 
ir teisių tik kovodamos su 
caro valdžia, o ne eidamo' 
lekojų pataikavimo arba po 
litikierių ir “diplomatų” ke
liais. L. S. D. P. nelaukia iš
ganymo Lietuvos proletari 
jai ir nuo karingosios vokie 
čių, kaip ir rusu, imperijaliz 
mo politikos. Dėlto ji po se
novės kuuenergnunousia ei
na prieš tokias baisias pa
sekmes nešančius dabartį 
nius karus. Ji,kaip ir seniau,

čiukas, Durnos narys Ycasijaik0 savo uždaviniu organi- 
pranese,Durnoj visų lietuvių | zuot darbininkų minias ir, 

kiek galima, padėt jiems ši- 
toj sunkioj valandoj. Ji m

vardu, be partijų skirtume, 
kad lietuvių tauta užmirš
tanti sayo. nuoskaudas ir ga • jų ej|es nepermaldauja 
žiūrinti į šitą kara Vnino -s. m protestą prieš dabartini 
šventą. Ir apskritai, visų , • ■ 1 1 1

pradedant reakcininkais
klerikalais su Pranaičiais

Kada bedarbių armija vis 
didinasi, kada šaliai prade
da gręsti pavojus, tai mūsų 
valdžia, vieton rūpintis pra
šalinti tą pavojų, pradeda 
tyčiotis iš bedarbių, ir tas 
pasityčiojimas nachališkas! 
Iš Illinois Valstijos kongres- 
manas Brittan įnešė kongre- 
san projektą, kaip bedarbius 
sušelpus. Jis pataria su
rinkti naują kareivių armi
ja, susidedančią iš 100,000. 
Pa visa armija turi susidėti 
vien tik iš bedarbių. Jinai 
tarnaus keturis mėnesius, o 
paskui jM’vesti tą armiją 
ant 10 metų rezervam

Na, ar negeras sumany
mas? Per keturis mėnesius 
100,000 maitins ir mokins, 
kaip žmones žudyti, o pas
kui rezervan pastatis.

. O ką gi darys po keturių 
mėnesių, kuomet bus rezer
vistais? Ar tik nemano 
mūsų biurokratija laikyti tą 
100,000 rezerve dėl apsaugos 
nuo kitų bedarbių sukilimo?

Tas gali pilnai būti, nes 
pastaruoju laiku bedarbių 
randasi ne 100,000, bet keli 
milijonai. Viename New 
Yorke randasi 100,000 ypa
tų, kurios neturi ką valgyti. 
Laike Kalėdų, kuomet kiek
vienas stengiasi sau pasiga
minti geresnius pietus, New 
Yorko labdaringos draugi
jos išdavė dėl 100,000 pietus. 
Tos draugijos didžiuojasi, 
kad tiek daug papenėjo!

Tame pačiame New Yor
ke randasi 10,000 darbinin
kų, kurie neturi nakvynės 
Jie per kiauras naktis di
džiausiuose šalčiuose klai
džioja po miestą. Ties vie
nos labdarystės draugijos 
namais vieną vakarą stovėjo 
1,800 žmonių laukdami puo
duko kavos ir duonos šmote
lio.

Centralinės unijų įstaigos

.. a ir ’wum kovot, kad ji-s 
kuogreičiau būtų pabaigtas.

Is Tvirtai laikydamos klesinių 
P darbininku pažiūru, ii jun-

pryšakyje ir baigiant vadi- gja Lietuvos pfbletariją ko- 
liaudininkais | val su caro vaidzia ir gaiuti- 
). su Bulota: nam socijalizino įvykdini

namaisiais
(“demokratais” 
pryšakyje, — visi jie rašo1 
savo deklaracijose apie visų 
lietuvių solidarumą šitame 
kare su “kryžiuočių užplūdi
mu”.— “su besočiu, visus rį- 
jančių germanizmu”. Jie 
laiko Rusijos karą su Vokie
tija ir Austro - Vengrija 
liuosuojamuoju karu ir skel
bia, jog “Rusijos istorinė 
misija esanti vaduoti ir vie
nyti tautas”, o dėlto ji turin
ti sujungti po Romanovų 
sparnais ir visą Lietuvą — 
Prūsų ir Rusijos Lietuvą. 
Jie nori “išliuosuot” prūsų 
lietuvius iš po “vokiečių jun
go”, norint tie niekuomet nė
ra išreiškę nei mažiausio no
ro susijungt su Didžiąją Lie
tuva ir visiškai nuošaliai 
stovėjo nuo tautinių jos ju
dėjimo. Be to Didžiosios 
Lietuvos tautininkai norėtų 
sučiupti visus Rytų Prūsus, 
norint lietuvių ten liks vos 
apie 100 tūkstančių.

Vergiškai nusilenkdami 
caro valdžiai, lietuvių tauti
ninkai tikisi ingysią sau tei
sių. Vienas už kito jie sten
giasi intikint caro valdžią, 
jog tikrai esą jai atsidavę. 
Kaip ir pritinka tikriesiems 
caro patrijotams, jie šaukia 
apie vokiečių žiaurumą, ir 
begėdiškumą ir garbina ru
sų kariuomenės, net ir kazo
kų, nuopelnus... Ir visur pa
brėžia, jog jie išreiškiu visų 
lietuvių pažiūras, be partiją 
skirtumo.

L. S. D. P. vardu męs pro
testuojame prieš tokius skel
bimus: L. S. D. P. niekuo
met nėra ingalipj 
čų, nei lietuvi 
klapčiukų k 
Neingaliojo (fių savo vardu 
kalbėti nei Lęituvos "proleta- 
rija

PasiremdaiAi tomis, tiesa ( 
neskaitlingomi^įįniomis iš i kuri prasidėjo dabar Amt

rnui. t •
Užsienio L.S.D.P. Biurai

Drabužiai brangesni 
už kareivius.

žuazijos 
ėt joS vardu.

Nors kiekvienoj karėj bū 
na visokių baisenybių, be 
dar tokių nebuvo girdėti 
kaip šioj karėj. Vienas ko
respondentas praneša, kad 
po Varšava vieną dieną vo
kiečiai darė vienuoliką už
puolimų ant rusų apkasų ii 
vis buvo atmušti. Kada vo
kiečiai ėjo ant “štikų”, tai 
nusivilkdavo viršutinius 
drabužius, pasilikdavo vien
marškiniai, išsigerdavo po 
stiklą spirito ir tuomet eidar 
vo į kovą. Iš kiekvieno už
puolimo pusė kareivių jau 
nesugrįždavo.

Korespondentas daro iš
vedimą, kad nusivilkti viršu
tinius drabužius liepianti 
valdžia iš ekonomiško atžvil
gio. Mat, valdžia gerai žino 
kad pusė kareivių jau neg? 
lės sugrįžti, tai kam jie te 
gulės su drabužiais? Ju 
užmuštam visviena, ar j? 
apsirėdęs, ar nuogas, o či 
drabužiai reikalingi dėl nau 
jokų. O jeigu kuris susižei
džia, tai vėl nieko “neken
kia” nuogiem pagulėti am 
šalčio.

Pasirodo, kad dabartinėj 
karėj labiau branginama 
drabužiai, negu žmonės 
Mat,už drabužius valdžia pi 
nigus moka, o žmonių 
ką gauna. K3I

Columbijos university 
studentai pasirodė aiškis 
siais militarizmo priešą 
Jie neikia karišką agitaci*

praneša, kad New" Yorke Lietuvos, kurias mhms pasi-l ko j e.

.M-



Laiškai iš Lietuvos
( Alave, Trakų pav. ‘ Mums reikės valgydinti ir 
Rašoma J. Točioniui į Pa- prižiūrėti. Labai didelis pa

te^ son, N. J. — Pas mus pa- reikalavimas kailių ir už 
ėnjiė karėn visus ratnikus ir juos moka labai didelius pi- 
zaįiasnuosius. Taip-pat iš- nigus. Už žalią avinkailį 
var’ė 100 padvadų iš viso moka nuo $1.50 iki $3.00, o 
valsčiaus prie abazo. už skuras arklių ir kitų gal-

Mūsų brolis Zygmas buvo vijų moka tiek, kad nei už 
išvy tas su arkliais net iki gyvą daugiau nenori mokėt.

Alave, Trakų pav.

zapasnuosius. Taip-pat iš-

valsčiaus prie abazo.

Prū sų rubežiaus, bet paskui, 
trai ikiantis mūsų vaiskui, 
sug rįžo. Tai tada tėvas jį 
atr ainė ir nuvažiavo vėl. 
D'aoar atrašė laišką, kur sa
ko, kad randasi nuo Varša- 
v^js koKia 40 viorstų. Kiti vėl 
r ašo iš Lomžos gubernijos.

Pas mus vaisko stovi du 
klorpusai. Tai viską atėmė. 
' aliko tik po vieną karvę, 

et ir tcs negalėsime pašerti, 
es vaiskas visą pašarų su
irę savo arkliams. Rugius 

> . įtrempė, bulves nusikasė.
Pas mus viskas pabrango.

• ukraus svaras 20 kap. Ke- 
osino — 10 kap. Tiesa, da- 

oar pas mus nesimuša, bet 
kaip prūsai buvo atsiviję 
nusų vaiskų iki Druskinin
kų, tai girdėjau šaudymus.

Dabar pas mus šalta.
Pradėjom linus minti. Pa

dedam vieni kitiems, nes 
daug kaimynų randasi karė
je. Dabar jau viskas kitaip, 
negu karės pradžioje.

kių šinkorių Rakšimų. Dar Grekijos kunigai įsteigė 
ir dabar apie juos nieko ne- krikštų, kaipo naujo gimimo 
girdėt. simbolų. Jaunikaičiai ir

Visus svaigalus pas mus merginosbuvosupažindina- 
iškasavojo, degtinės daugiau mi su mitologijos “mysteri- 
visai nebus visoj Rusijoj.

Vokiečiai, kaip buvo pas' siškų baimę įkvėpiančių ap
muš,, tai valdžiai labai daug!~ ----- f J—
blėdies pridirbo. Išdegino 
ragatkas, išdegino geležin
kelį, sukapojo telegrafo stifD 
pus, sudegino Pilviškių vag- 
zalių.

Daug žmonių išvažinėjo į 
Rusiją. Kiti slap tesi giri
ninkuose.

Dabar jau pačtas atsidarė 
ir pradėjo pareiti laiškai. 
--- ■rrr———-rr-—ri 

Netikęs krikštas.

girdėt.

jomis”, per visų serijų dva-

Barabošius.

KAM GYVENTI?
(Pagal Dangę).

‘^dūsavimai. Kaip nueini baž
nyčion, tai jokio žmogaus 

* nematyti, kad neverktų. Ku
nigai sako, kad dievas nu
baudęs žmones už nusidėji
mus. Sako, jog prūsai iš
niekino Čenstachavoj pane
lę švenčiausia...
į' Kad būtume žinoję, jog 
[taip bus, tai visi būtume va- 
(žiavę Amerikon.
; Karėn paėmė daugybę gi
minių ir pažįstamų. Paėmė 
Petrų Latauckų, M. Mereš- 
kevičių, A. Baliukonį, kuris 
paliko pačių su G vaikais, A- 
domų ir Juozų Maslauckus, 
J. Turauckų ir daugybę ki
tų...

Rietavas, Žemaitija.
Rašoma Kaziui Jovaišai į 

i Brooklyn, N. Y. — Męs šiuo- 
mi laiku geriau jaučiamės, 
nes vokiečius rusai išvijo.

Kada rusams pasisekė 
prašalinti priešų, tai ir val
džia dėl žmonių pasidarė 
mandagesnė, negu pirma, už 
taigi ir žmonės jai daugiau 
p rijančia.

Šiuomi laiku Rietave yra 
apie 100 aficierių ir karei
vių. Daugybė jųi gyvena ir

Iš Zanavykų, Griškabūdžio 
parap., Suvalkų gub.

Rašoma J. Martinaičiui į 
Brooklyn, N. Y.—Jau penk
tas mėnuo, kaip eina karė. 
Nuo armotų balso net ap- 
kurtome. Dienom ir naktim, 
kaip kokia perkūnija griau- 
ja... Prūsokai gyveno pas 
mus tris savaites. Jodyt jo
dydavo kasdien pro mus ir 
pas mus atjodavo nakvot. 
Vis tai buvo raiteliai. Suė
dė visus lašinius, avis išpjo
vė, sušėrė avižas, dobilus. O 
vis už dykų. Per visų tų lai
kų nesimušė. Bet paskui 
ruskis susidrūtino ir vėl pra
dėjo muštis. Mušėsi per tris 
savaites iki iškrapštė prūso
kų iš savo žemės. Rusų ka
reivių per tų laikų pas mus 
buvo baisybės — pėkščit? ir 
raitų. Tie dabaigė šienų, a- 
vižas, dobilus. Pabaigė gy
vulius. Nukurino visas tvo
ras. Arklius ėmė karės aba
zams.

Dievas žino, kaip čia bus, 
jeigu ilgai karė nepasibaigs. 
Neturėsime nei kų valgyt, 
nei kuo laukus apdirbti.

Dabar vėl eina mūšiai, bet 
jau Prūsuose. Tai mažu jau 
prūsas daugiau nesugrįžš, 
bet jeigu sugrįžštų, tai 
mums bus visai blogai. Da
bar ruskiai kų tik randa 
Prūsijoj, tai varo į savo že
mę. Varo gyvulius ir valnus 
žmones. Viską išnaikino, iš-

Šiuomi laiku kareivių pas 
mus nėra. Vieni Prūsijoj, o 
kiti parubežy. Tiktai tos 
prakeiktos stuikos tai mus 
smaugia. Dabar turime va
duoti su padvadom į Pilviš
kius ir laukt, kol traukiniu 
parveža kokius daiktus. Tai 
paskui tuos daiktus turime 
gabent kariumenėn. Turi
me vežti ginklus, patronus ir 
maistą. Kaip kada pasitai
ko išbūt po savaitę ir po dvi 
savaites. Nepaleidžia namo 
ir gana. Tai ir vargk su jais 
ant lietaus ir šalčio dienomis 
ir naktimis.

Prūsai, bėgdami namo, iš
sivarė su savirn daug vaiki
nų ir merginų. Išsivarė

Kareiviu beveik kožna sa
vaitę apie 100 išveža į paru- 
.beži, o i iu vietą atveža iš gi-
umos Rusijos. Gabena nuo

^Mažeikių stoties.
jUokiu budu lygų skaitlių
'isada laiko, kad, esant rei
kalui, galėtų dapildyt paru- 
bežio armiją.
* Dabar gavome žinia nuo 
valdžios, kad parvežš iš ka
res lauko sužeistuosius, tarp kitų Plaušinį ir Pilviš-
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Vokietijos kronprincas su savo jauniausiuoju sūnumi.

Neperseniai tūlas laikraš
tis pranešė apie apkrikštyji- 
mą penkiolikos žmonių ir 
kain paskui pasirodė, jog jų 
krimstas buvo netikęs. Da
lykas buvo šitaip:

Miestely Piasa Chauta- 
quo, Miss. 15 žmonių, vyrų ir 
moterų, rengėsi prie krikšto, 
kurį turėjo suteikti šven
čiausios bažnyčios sektos 
kunigas C. C. Brown iš Car
linville. Krikštas turėjo į- 
vykti Mississippi upėje;

Kun. Brown buvo pasiža
dėjęs paskirtu laiku atva
žiuoti, bet kažkas jį užtruk- 
dė. Jam nepasirodant, išsi
šoko tos-pat sektos “senuo
lis” arba kunigo pagelbinin- 
kas Elfer Hanna iš Dow, Ill. 
ir apskelbė, jog jisai attik
siąs krikšto pareigas.

Taigi jisai įbrido upėn ir 
įmerkė jau po vieną visus 
kandidatus. Dauguma Pia
sa Chautauqua gyventojų 
žiopsojo ant tos apeigos nuo 
upės krašto.

Po kiek laiko, kuomet 
Hanna buvo jau užbaigęs 
krikštyti ir kuomet senieji ir 
naujieji bažnyčios nariai lai
kė brolišką vakarienę, atva
žiavo kunigas Brown. Jam 
papasakojo, jog Hanna jau 
visus apkrikštijo.

“Bet, brolau Hanna”, pra
bilo Brown, “ar jūs nesakėte 
man sykį, jog jūs pats neesa
te krikštytas maudymu, o 
tik k raginimu - pašlakšty- 
mu? Jūs negalite krikštyti 
kitus, kadangi pats neesate 
atsakančiai apkrikštytu”.

Tūliems naujai atsivertu
siu tie Browno žodžiai reiš
kė, jog jisai norėtų juos vėl 
išmaudyt. Jie gi dar nebu
vo išsidžiovinę savo drabu
žius ir vis dar spjaudė dum
bliną vandenį iš savo burnų. 
Todėl, suprantama, jog bris
ti antru sykiu į upę jiems 
visai nesinorėjo ir jie užpro
testavo, sakydami, jog jie 
brido su Hanna į vandenį 
pilnai tikėdami, jog krikštas 
bus geras.

Kunigas Brown atjautė jų 
padėjimą, bet pasakė, jog 
kas nors turi būt padaryta, 
idant krikštas būtų tikras. 
Visi sužiuro ant Hanna ir ji
sai suprato, kas buvo nuo jo 
reikalaujama. Jisai tuojaus 
numaršavo į upę ir tapo ku
nigo Brown pamirkytas- 
apkrikštytas.

Kunigas, nors biskį rūpin
damos, jog negirdėjęs pana
šaus atsitikimo, sutiko pri
pažinti atsivertusius atsa
kančiai apkrikštytais. Le- 
gališkai Hanno pamirkymą 
kunigas pavadino “turinčiu 
retroakty višką (j 
veikiančią) įtekmę

eigų, kurios prasidėdavo 
mirkinimu vandeny. Kaip 
fiziškas žmogaus gyvneimas 
užsimezga vandeny, taip, 
stabmeldžių kunigai sakė, 
ir dvasiškas gyvenimas turi 
prasidėti. Buvo • padarytas 
ypatingos rųšies urvas, ku
riame tarp kitko tilpo akme
ninis prūdas pripildytas ty
ru vandeniu. Jaunikatis ar 
mergina, su užrištomis aki
mis, buvo besimeldžiančio 
kunigo įvedami akmeniniais 
laiptais žemyn į vandenį. 
Jie brisdavo prūdo dugnu 
per vandenį, kuris siekė aug- 
ščiau jų galvų. Išbridus ki
tan šonan kunigas išvesdavo 
juos laukan iš urvo per išėji
mų, kuris buvo padarytas 
pavidale moteriško gimdy
mo organo. Taip jie skaitėsi 
naujai užgimusiais. “Šven
tas” krikštas “sakramentus” 
yra paimtas tiesiog iš grekų 
my tol ogi jos.

Tūluose atžvilgiuose krikš
tas yra geru daiktu — ypač 
jeigu krikštyjimui vartoja
ma vanė ir užtektinai muilo. 
Kitokios naudos iš jo nėra.

Vertė J. Stropus. 
(Iš “Melting Pot”).

[FRITZ KRhSUEft

Fritz Kreisler—garsiau
sias pasauly smuikorius nko 
užmuštas Austrijos karia
me nė j.

ant ki-

Pasirodo, kad 
Brown nesuklydo 
logiškuose apskaitliavimuo- 
se, ir jog 15 Mississippi upėj 
pamirkytų atsivertėlių tik
rai yra ant kelio į dangų.

kunigas 
savo teo-

tų liauno klaidų atitaisęs, 
tai galima manyti, jog visi 
jie būtų jau gana toli ant

Krikštyjimo biznis pir
miausiai- prasidėjo senovės

pirmiaus, negu Jonas Krikš
tytojas užsimanė braidyti po 
Judėjos raistus. Žydai nie
kad nevartojo krikšto išga
nymui nusidėjėlių. Jehova 
pamiršo Senajam Įstatyme 
pasakyti žydams • 1 *1 ms kų-nors 

Stabmeldiški

Įbrand xvhitlgc^

Brand Whitlock — Suvie
nytų Valstijų ambasadorius 
Belgijoj, per kurio rankas 
plaukia gausios aukos nuo 
karės nukentejusiems bel
gams.

Naujas vokiečių “priešas”.
Kaip praneša laikraščiai, 

tai ant vokiečių užpuolė 
naujas “priešas”, sų kuriuo- 
mi kova nei kiek nė lengves
nė, kaip su rusų kąriumene. 
Tarp kariumenės 
siausti tifas, nuo k 
stančiai krinta. Sutraukta 
iš visų pusių dakta 
kovoja su ta epider

Reikia tikėtis, 
aplankys 
v ’’likai

priešas

Taigi nesanveiksmė tarpe noro ir vidu
jinių troškimų, tarpe to, ko aš geidžiau ir, 
kų aš galiu, pagamina ir pagamins dar daug 
blogo. Ir prie Goethes plačios, gilios gyve
nimo problemos, neužsiganėdinimas savimi 
ir aplinkybėmis, gimdė ilgų vidujinę kovų ir 
veikimų. Visas jo gyvenimas yra begalo 
turtingas darbo amžius. Parpuolant ir vėl 
atsikeliant, mirties sumišime ir saulėtam 
gyvenimo džiaugsme, priešgynisČių verpe
te ir harmonijos idealų stumiamas jis suvy
niojo savo dailę, įdomų gyvenimo kamuolį. 
Bet per tų kamuolį tęsiasi y t raudonas siū
las jo tvirto būdo tvirčiausia geismas — bi
ologiška meilė.

Nesanveiksmė, tai centralinis punktas, 
apie kurį sukasi pesimizmo teorija ir prak
tika. Nesanveiksmė tarpe kultūros ir lai
mės, nesanveiksmė meilės troškimuose, ne
sanveiksmė darbe, nesanveiksmė tarpe noro 
ir galėjimo, nesanveiksmė tarpe žodžių ir 
darbų. Kur rasti išeigų? Kur raktas tai 
sunkiausiai žmonijos problemai? Vieni 
skelbia mirtį užmiršimų, treti atsidavimų 
mokslui, ketvirti revoliucijų, penkti darbų, 
šešti auklėjimų, septinti asketizmų, aštunti 
religija ir tt. Receptams nėra galo. Ir bū
tų juokinga, jei prie tų nesuskaitomų re
ceptų pridėčiau dar kokį naujų ypa
tingų receptų. Todėl aš paimsiu klau
simų iš antros pusės ir sakysiu: di
džiausia klaida tuose nesuskaitomuose re
ceptuose yra ta, kad kiekvienas gydytojas 
savo receptų skaito geriausiu, teisingiausiu. 
Vienok teisybė yra tame: kuomet žmonija 
blaškosi ir kankinasi po slogučiu įvairių vi
dujinių ir išlaukinių priešginysčių, tuomet 
žmonija ir dirba ir stengiasi tas priešginys- 
tes išrišti ir prašalinti. Išganymas nėra 
vieno ar antro išganytojo darbas, bet visos 
žmonijos bendrame veikime.

Taip ir su pesimizmo analiza — tegul ji 
būna biologiška, pagal Mečnikovo formulos. 
religiška, pagal Tolstojaus formulos, psicho
logiška, mediciniška arba siaurai ekonomiš
ka — visos tos analizes gali išaiškinti tiktai 
mažytę pesimizmo dalelę.

Ir visos vienpusės optimizmo teorijos ga
li nušviesti tiktai mažytę, siaurutę dalelę 
nuo išties didžio, visa žmonija apsianiančio 
gyvenimo džiaugsmo.

(Tųsa).
Iš visų Goethes būdo ir dvasios ypaty

bių minėsiu tik tas, kurios rišasi su šia te
ma. Jo stebėtinas gabumas, meilė link dar
bo ir mokslo, visiems žinoma. Dar būda
mas 15, metų įstojo į universitetų, prie to 
dar apsiginklavęs žinojimais, kų jis įgijo sa
vo tėvo turtingam knygyne. Vaiku būda
mas, pradėjo rašyti eiles. Tas kultūrinis gei
smas buvo svarbiausiu ginklu prieš meilės 
skausmus.

Jo būdas iš mažens buvo labai nevieno
das. Jo didis ramumas, optimizmas 
ir harmonija vėlesniuose metuose buvo tik
tai ilgo vidujinio ir išlaukinio veikimo pa
sekmė. Ir jo sveikata buvo nepergeriausia, 
tankiai spjaudavo krauju. Jis turėjo palin
kimų prie vyno ir nuo jo negalėjo pasiliuo- 
suoti iki mirties. '

Daugelis kritikų primeta jam jo lytiš
kąjį nesusivaldymų taip pat, kaip kunigai 
iki šiai dienai neapkenčia už jo bedievybę. 
Vienok visapusis žvilgis veda mus prie per
sitikrinimo, jog tvirtai išvystytas.lytiškasai 
instinktas buvo jo genijaus tvirčiausis im
pulsas. Meilėj gimė jo skausmai, meilėj au
go jo spėkos, meilės džiaugsmuos ir skaus
muos jis tvėrė savo geriausių, nemirtinų po
eziją. Būdamas 74 m. senumo jis su tokiu 
pat užsidegimu galėjo išgerti, mylėti, kaip 
ir 19 metų studentas. Tame laike jis dar 
buvo labai įsimylėjęs į jauną mergaitę ir no
rėjo su ja apsivesti. Bet tas jam nepavy
ko; mergaitė atsisakė. Tada jis pavojin
gai apsirgo. Jis ir vėl pergyveno skaudų 
pesimistiškų momentų.

.Jeigu sulyginam Gothes jaunystės ir 
suaugusio vyro meilę su vėlesnėms meilės 
formoms, tai matome, kad jo geismai su pa- 
senimu nesumenkejo. Jie yra taip-pat tvir
tus, kaip buvo pirmiau; prie to tik prisidėjo 
faktorius, kuris prigelbėjo jam pergalėti 
tuos savo silpnumus —žinia, turtinguos pa
tyrimuos Įgyta gyvenimo išmintis.

Tame laike, kada Gothe buvo įsimylėjęs į 
mergina Buff, kuri jau buvo susižiedavus 
su kitu, jis buvo slegiamas juodų minčių ir 
norėjo nusižudyti. — Už vis sunkiausį ir il
giausi pesimizmo perijodą jis pergyveno, 
kada įsimylėjo į moterį Stein, kuri norėjo jį 
užganėdinti “sesers meile”. Su ta sesers 
meile Goethe išgyveno 17 metų Romoj, ko
lei rado tokių “seserį”, kuri užganėdino jo 
geismus. Ir sykiu su tuom pasibaigė jo pe
simizmas.

Metams slenkant, Gothe liko ne mažiau 
geidulingas, bet, taip sakant, “protinges
nis”. Gyvenimas ir patyrimai suteikė jam 
tvirtą sąmonę. Tvirta, patyrimais apgin
kluota sąmonė mums visiems gyvenime pa
gelbsti atgauti prarasta lygsvarą. Ir tai ne 
vien tą lygsvarą, kurią pertraukia meilūs 
skausmai, bet kiekvieną nesanveiksmę gy
venime. Vienok aš pasakysiu, kad sąmonė 
vien, nežiūrint visų patylimų, pilnos harmo
nijos suteikti negali. Tame yra reikalinga 
daug didesne, spėka, apie kurią aš kalbėsiu 
ant pabaigos . Čia dar pasakysiu, kad pilna 
asmeniška harmonija yra iliuzija. Ir labai 
klysta tie Goethes garbintojai, kurie savo 

elką persi stato kokiu tai harmonijos idea
lu. Goethe yra daug įdomesnis ir gilesnis 
greičiausia savo disharmonijoj, nors jo ilgų 
metų kovoj įgyta relative harmonija ir gali 
mums žydėti yt kokia kelią rodanti žvaigž
delė mūsų asmeniško gyvenimo bėgyj.

Pirmiau’negu eisiu prie apkalbėjimo 
gyvenimo džiaugsmo, aš dar pasakysiu ke
lis žodžius apie Goethę. Aš sustosiu tik prie 
jo pobūdžio ir gyvenimo eretiškos pusės ir 
nurodysiu psichologiškus konfliktus, kurie 
iškilo kovoj tarpe geismo priešingos lyties 
ir negalėjimo to geismo užganėdinti. Tokia 
disharmonija žmoguje išsivysto ne vi’en ant 
lytiški! pamatų: Goethei, kaip ir kiekvie
nam iš mūs, sielos konfliktai vystėsi ir atsi
buvo ant daugelio įvairių psichologiškų mo- 
tivų pamato.

“Kūdikis”, sako prof. Mečnikovas,
stengiasi viską paimti, ką tik jis mato; jis miausia reikalinga gydytojaus pagelba. Li- 
ištiesia savo rankas link mėnulio ir yra ne- gą prašalinti yra mediciniška problema, 
laimingas, kad-negali užganėdinti savo geis- . Bet žiūrint plačiau mums kila klausimas: ar 
mo. Pas jauną žmogui toji disharmonija nė- patsai ligos procesas yra tas, kas įstumia j 
ra silpnesnė. Jis savo reikalavimus formų- sumišimą nelaimingą ligonį? Męs žinome, 
luoja taip anksti, kad jis dar negali spręsti kad jis pačiam susirgimo momente 
apie apsireiškimų realinius prietikius; jis 
nesupranta, kad jo spėkos dar nėra užtek-,------ -  j—------------x--v~ im
tinai tvirtos dėl įkūnijimo savo siekių gyve- jaus* tai liga gali būt gydoma, 
nime, nes noras yra viena iš tų žmogaus 
ypatybių, kuri vėliausia išsivysto”.

pradėjo 
urio tūk-

r ai, kurie 
rija.
kad tas 

s visų ka- 
įnumenę.

II.
Pirmiau aš užkliudžiau tik atskirus, 

dėl pesimištiškos pasauliožvalgos ypatin
gus momentus. Atkartosiu tai.

Męs susipažinom su gyvenimo įkirimo 
forma:

IK Kaipo kultūros neužganėdinimu, 
kaipo pažiūra, kad kultūra nesuteikia lai
mės. (Hartmanas, Schopenhaueras ir kiti).

2) Kaipo persitikrinimu, kad visas gy
venimas yra tiktai nelaimių ir vargų šalti
nis. (Saliamonos, Budda).

8) Kaipo patologiškų priežasčių pasek
me. (Hipochandrija, melancholija, bepro
tystė, alkoholizmas, sifilis).

4) Kaipo lytiškos pajautos smarkumu, 
pasidėkavojant nesanveiksmei, kuri iškila 
tarpe lytiško geismo ir negalėjimo jo užga
nėdinti. (Goethe).

5) Kaipo gyvenimo instikto žemo išsi
vystymo pasekmė pas jaunus žmones. (Meč
nikovo teorija).

Jeigu suvelkam krūvon visus paminė
tus momentus, prie kurių būtų galima pri
dėti daugelį kitų, tai męs galėtum padalinti 
į dvi grupes. Męs galėtum kalbėti apie to
kius pesimizmo šaltinius, kurie slepiasi pa
čioj gamtoj ir kurie randasi draugijinėse 
apystovose. Pirmiausius būt galima pava
dinti biologiškais, antruosius — draugiji
niais šaltiniais.

Todėl ir daugelio prieš gyvenimo įkiri- 
irfų kreipti patarimai, pagal savo pabūdžio, 
galėtų būt padalinti į tokias pat grupes: bio
logiška ir draugijinę. Vienok nuosekliau j 
tai žiūrint męs prieinam prie išvedimo, kad 
biologiška grupė reikia labai susiaurinti,jei
gu norim savo problema apimti plačiai ir 
logiškai . Sakysim, dėl pavyzdžio, kad A 
įpuolė į sumišimą dėlto, kad' jis prarado 
viltį išsigydyti nuo pavojingos ligos — si
filio. Sifilis, kaipo liga, yra gamtiškas or-% 
ganizmų naikinantis procesas. Čia pir-

Čia jokio skausmo, kad jis dvasiškai 
malis ir jeigu laiku kreiptus prie

kankina visai kiti momentai:

i nejau 
yra ir



PILKAS TAKELIS

<

Pilkas takelis, 
Palšas dangus... 
Ka# tai sukaustė 
Mano jausmus.

Ir užgesino saulės šviesas, 
Ir numarino mano spėkas...

Liūdno kapelio
Žalia vėją —
Tai trumpo amžiaus 
Menka sėja.

Atklonių miglos ir nebūtis 
Būt paskutinė mano pjūtis.

Drėgna pasauly, 
Taip kaip grabe.
Beviendieniaujant
Vystam jame!

Kiek tai norėjo lėkti augštai, 
Kiek tai turėjo tūpti žemai!

O už jūružės, 
Už vandenų,
Kiek tai pradingo 
Vilties sapnų!

Kiek tai užgęso ten Švyturių 
Tarp to raudono kraujo vilnių!

Numirė kerštas, 
Vadas kovos, 
Girdžiu tik liūdną 
Gaidą raudos

Matau Judošiaus blizgant akis 
Ir ilgas, ilgas tylos naktis...

Don Alberto.

apie priežastis, kurios prie to privedė ir 
tuomet suprasite, kad patol tokie dalykai at
sikartos, pakol viešpataus šis netikęs surė
dymas, pakol bus pavergėjai ir pavergtieji. 
Jūs suprasite, kad reikalinga panaikinti šį 
netikusį surėdymą, kuris veda žmoniją prie 
pražūties ir tuomet įstosite į eiles socija- 
listų.

KOVA
Išnyko su saulės šviesos spinduliais 
Jaunystės svajonių diena.
Tik audra tamsybę apšviečia žaislais —
Aš jūros platybėj viena.

Vis jieškau padangėj žvaigždutės vilties 
Ir trokštu pasiekti krantus.
Bet švisos užklotos tamsybėms nakties,
O inintįs vien rodo kapus...

Jos skrenda ir švaistos begalėj tyloj,
Kur verkia svyrūnai beržai
Ir skęsta, prasmengę nebylioj maldoj...
Krūtinėj tik lieka skausmai.

O viltis, apgavus, tyčiojas piktai
Iš mano svajonių .kančių
Aš trokštu kovoti, aš trokštu karštai,
Bet, deja, man trūksta spėkų. *

E. Dr-tė.

O jūs, moterįs, ar galite šaltai žiūrėti į 
panašius dalykus? Ar jūs, beglamonėda- 
mos prisispaudusį prie jūsų krūtinės kūdi
kį, nepamislijat apie jo likimą prie dabarti
nio surėdymo? Ar jūs norite, kad ir jūsų 
kūdikiai, panašiai tėvams, per visą amžį kę
stų šaltį ir alkį? Ar jūs norite, kad jie nei 
turėtų kitokių užsiėmimų, kaip tik rūpintis, 
kad badu nenumirus?

Ai1 jūs norite, kad jūsų vyras ir sūnus 
būtų po valdžia to, kuris nuo tėvo gavo ka
pitalą, kad žmones išnaudojus? Ar jūs su
tiksite, kad juos armotomis sudraskytų ar
ba dirbtuvėj užmuštų vien tik dėl to, kad pa
gerinus laukus kapitalistams? '

Ne, tūkstantį sykių ne! Aš gerai žinau, 
kad jūs nervavotės, kuomet jūsų vyrai išėjo 
į streiką ir pradėjo narsiai kovoti, bet pas
kui nūsilenkė prieš kapitalistus ir sutiko 
dirbti ant tokių išlygų, kokias kapitalistai 
pasiūlė! Aš gerai žinau, kaip jūs didžiuoja
tės Ispanijos moterims, kurios laike sukili
mo ėjo pirmose eilėse ir statė savo krūtines 
prieš šautuvus! Aš gerai žinau, su kokia pa- 
godone jūs minite vardą tos moteries, išdrį- 
susios šauti į despotą, kuris apšmeižė kalė
jime socijalistą. Aš gerai žinau, kaip jūs 
jausmingai atsiliepiate apie tas moteris, ku
rios ant Paryžiaus gatvių stovėjo po kulkų 
lietumi ir drąsino savo vyrus narsiau ko
voti.

Tą žinant, aš esmi persitikrinęs, kad ir 
jūs, dabartinės gadynės moterįs, prisidėsite 
prie tų, kūne kovoja dėl geresnės ateities.

gy-

kad 
savo

Iš Lietuviu Socijalisty 
Sujungęs Suvažiavimo

(Atsibuvusio 26,27, 28 Ir 29 dienose gruodžio, Philadelphia, Pa.)

Nedaug tėširengta prie|nįūsų organizacijos dar ne
įvykusio jau L. S. S. šuva- njoka išdirbti atsakančią
žiavimo, o betgi, kaip svar
baus jo būta. Retas kuris 
Sąjungos suvažiavimų buvo 
užbriežęs taip plačią per
mainų programą, kaip šis 
p*askutinysis suvažiavimas. 
Prieš sąjungiečius daug dar
bo, begalės darbo. Ta svar
bioji rolė, kurią jie užėmė 
Amerikos lietuvių viešajame 
gyvenime, reikalaute reika
lauja, kad patsai socijalistiš- 
ko judėjimo branduolys, Są
junga, būtų Subudavota ant 
drūčiausio pamato.

L. S. S. formaliai jau su
sijungė su Amerikos Socija- 
listų Partija, bet praktiška- 
sai susivienyjimo darbas 
veik nepasivarė pirmyn. 
Praėjo jau pusėtinai laiko, 
kaip referendumo nutarimu 
nutarta susijungti su S. P., 
vienok ko tai bijotasi, ko tai 
laukta. Pastarasis suvažia- 
mas turėjo tarti galutiną žo
dį susivienyjimo reikale. Tai 
buvo vyriausias jo uždavi
nys. Ir tasai žodis tarta.

Antras svarbiausias daly
kas — tai priėmimas nau
jos konstitucijos pamatinių 
dėsnių. Naujose gyvenimo 
sąlygose Sąjunga turėjo pa
sigaminti ir naujus tvarky
mosi būdus.t Tas dalykas ir
gi atlikta.

Tuodu dalyku buvo kaip ir 
ašis, aplink kurią sukosi 
diskusijos ir kalbos . Greta 
jų, paliesta ir išrišta visa ei
lė kitų svarbių reikalų.

Dabar pakalbėsime apie 
viską iš eilės, kad “Laisvės” 
skaitytojams viskas būtų 
aišku, kaip ant delno. Ir 
manome, nekartą dar reikės 
sugrįžti prie apkalbamųjų 
dalykų. ’’

Petras Kropotkin.

ATSILIEPIMAS J JAUNĄJĄ
KARTĄ.
(Pabaiga).

Jūs tuomet suprasite, kad jūsų darbda
ves ne tik nori kailį nulupti, bet dar į jus žiū
ri, kaip į kokius gyvulius; jūs suprasite, kad 
darbdavis neužsiganėdina tuom, kad jus lai
ko savo naguose, bet nori iš jūsų padaryti 
nuolankius vergus. Ir tuomet, arba jūs nu
silenksite prieš jį, atsisakysite nuo žmoniš
kų tiesų ir nuolankiai kęsite visus panieki
nimus, arba jūsų kraujas pradės mušti į 
galvą, pasidarys jums bjaurus tas darbas ir 
jūs pasipriešinsite ir, gavę nuo darbdavio 
apmokėjimą, suprasite, kad socijalistai turi 
teisybę, sakydami:

“Sukilkite, sukilkite prieš ekonomišką 
vergiją, nes joje visas vergijos šaltinis!”

Tuomet jūs ateisite ir įstosite į socija- 
,ų eiles ir sykiu su jais darbuositės dėl pa
ikinimo ekonomiškos, politiškos ir socija- 

,kos vergijos.
Ateis diena, kuomet jūs sužinosite liki

mą savo mylimosiis merginos, kurią karš- 
ai mylėjote už dorą gyvenimo vedimą, už 

atvirą širdį, dailų kūno sudėjimą ir rimtą 
kalbą. Jinai, bebadaudama, apleido kaimą 
ir išvažiavo į miestą darbo jieškoti; jinai ge
rai žinojo, kad kova už būvį sunki, bet tikė
josi teisingai sau duonos kąsnį užsidirbti. 
Mieste prie prie jos prikibo turtingas jauni
kaitis, pradėjo pasakoti nebūtus daiktus ir 
iinai atsidavė tam jaunikaičiui. Po metų 

:ko nelaimingoji buvo apleista su kūdikiu 
rankų. Jinai nenupuolė dvasioj, pradė- 
‘rbti, bet greitai ligonbuty mirė... Ką 

tuomet darysite? Ar jūs užsiganė- 
tais niekšiškais žodžiais: “Jinai ne- 
lr ne paskutinė” ir su savo draugais 

karčiamą, kad nusiraminus? O 
įjudinsite ir tuojaus pradėsite

- apgaviko, kad atkerši-
W&ad jūs pradėsite mąstyti

Jūs visi, jaunosios kartos žmonės, val
stiečiai, darbininkai, valdininkai, kareiviai, 
suprasite savo tiesas ir prisidėsite prie mū
sų. Jūs ateisite pagelbėti savo broliams 
tiesti kelią prie revoliucijos, kuri panaikins 
vergiją, sukriušins senąsias tradicijas, ati
dengs žmonijai naują pasaulį, suteiks tikrą 
liuosybę, tikrą lygybę, suteiks visiems dar
bą ir visi lygiai naudosis to darbo vaisiais. 
Tik tuomet žmonija galės laimingai 
venti ?

Tuomet mums negalės pasakyti, 
męs esame maža saujalė, kuri negali 
tikslo atsiekti.

Padarysime apskaitliavimą ir pamaty
sime, kiek yra neteisybės aukų. Valstiečiai, 
męs dirbame, sėjame javus, bet patįs maiti
namės pelais, o grūdus atiduodame kitiems. 
O juk mūsų yra milijonai. Darbininkai, 
męs dirbame šilkus, o patįs vaikščiojame ap
driskę; o juk mūsų irgi nemažas skaičius: 
kada išeiname iš dirbtuvių, tai visas gatves 
užpildome.

Pavergtieji, męs esame didžiausia gale 
— esame didvandenis, kuris gali viską pra
ryti; viską užlieti. Tik reikia mums panorė
ti, o męs lengvai galėsim užkariauti laimę 
dėl visos žmonijos.

* *
Delegatų su v. dalyvavo 41. 

Pabaigoj trečios suvažiavi
mo dienos ir pradžioj ketvir
tos — tūla dalis delegatų iš
važiavo namo. Geriausia 
buvo atstovauta — Brook
lyn, N. Y. (6 delegatai), Bal
timore, Md. (4 del.) ir Phi
ladelphia (4 del.). Veik vi
sos rytų Pennsylvanijos kuo
pos prisiuntė po 1 — 2 dele
gatu. Pittsburgo apygardą 
atstovavo J. Brazauskas, 
Chicagos rajonas prisiuntė 
P. Grigaitį, iš Mass., šalę J. 
Bekampio iš Bostono, buvo 
dar po delegatą iš Worceste- 
rio ir Stoughtono. Iš Con
necticut atvyko J. Staliorai- 
tis. New Jersey valstiją at
stovavo trįs draugai. (Smar
kų delegatą prisiuntė Pater-

G. Arturov.

PO MŪŠIO
Paskutinį užpuolimą atmušėm, pradėjo 

temti. Dabar jau prasidės sužeistųjų ėji
mas. Jie šliaužia per mano apkasus.

Laukiam sutemos, nes tuomet galim su
rinkti sužeistuosius, užmuštuosius ir apka
sus pasitaisyti, kuriuos per dieną sugriovė.

Dabar, dar nevisai sutemus, matosi ne
malonus paveikslas: apkasų volai išardyti, 
maišai su žeme sudraskyti, akmenįs išnešio
ti, medžiai sulaužyti, o tas viskas papuošta 
lavonais.

Štai kareivis guli perkreiptu nuo skau
smo veidu, neužmerktom akim, tartum žiu
ri tolyn ir laiko ištiestą ranką. Šalę jo ki
tas, susirietęs, tartum, slepiasi nuo šalčio. 
Truputį nuo jų toliau guli barzdotas karei
vis ir laiko šautuvą apsikabinęs. O čia, ša
limais, vienas guli išsitiesęs, tartum pievoj 
ant poilsio, su išdraskyta krūtine.

Trijų žingsnių atstumoj sėdi kareivis 
prie akmens atsišliejęs ir, tartum, ko tai lau
kia; jo visas pakaušis sudraskytas.

Netoli nuo akmens du draugai guli 
susispaudę, tartum norėdami vienas už kito 
pasislėpti. Aplink juos kraujas ant žemės 
sukepęs.

(Toliau bus).

/Tūlas kuopas verta gero
kai subarti, kad neprisiuntė 
delegatų. Tūlos kuopos net 
pasveikinimo laiško nepri
siuntė, tarytum, joms visai 
neapeina, įvyksta suvažiavi
mas ar ne. Jeigu jau men
kos ir silpnos finansiškai 
kuopelės ir negalėjo prisiųs
ti delegatų — tai visgi gali
ma buvo laukti bent jau po 
vieną delegatą iš pietinio II- 
linoiso, iš Clevelando, Det
roito, Rochesterio, Schenec
tady, W. Virginijos ir Pitts- 
tono. Taip žvarbiame suva
žiavime jie būtų buvę labai 
geistini ir reikalingi. Už
tat juo sunkesnis darbas 
kliuvo tiems, kurie suvažia-

dienotvarkę ir pamislija apie 
ją tik paskutinėj minu to j. 
Sekretoriavo J. Bekampis, 
kuris buvo netik gabus sek
retorius, bet ir veikliai daly
davo svarstymuose.

♦ ♦ *
Koks gi abeinas Sąjungos 

stovis?
Kad sužinoti tatai, pa

kanka pasiklausyt įdomaus 
L. S. S. sekretoriaus raporto. 
J. Stasiulevičius niekuomet 
negauna pipirų, nes jisai vi
suomet turi ką nors gero Są
jungai pranešti.

Pernai Sąjunga turėjo 141 
faktiškai gyvuojančią kuo
pą, šiemet jų turi 168. Per
nai buvo 3124 nariai, šiemet
— 3,367 nariai. Visgi, tai ge
ras ženklas, atsimenant ne
paprastą bedarbę, kuri da
bar siaučia. Pažymėtina, 
kad moterų — sąjungiečių 
skaičius paaugo ant 106. Iš
viso moterų L. S. S. yra — 
242. Pagal profesijas sujun
gi ečiai skiriasi:

Daktarų — 1, advokatų — 
2, bosų — 9, redaktorių 8, 
valdininkų — 1, knygvedžių
— 11, bankų klerkų ir kon
torų raštininkų — 31, moks
leivių 27, spaustuvės darbi
ninkų 11, zecerių 20, biznie
rių — 84, angliakasių — 322, 
kriaučių 238, geležies išdirb. 
dirbančių — 310, mūrininkų
— 107, audėjų — 76 ir taip 
toliaus. Sekretorius skun
dėsi, kad tūlos kuopos nepri- 
siuntusios statistikos. Jąs 
užtai reikia smarkiai subar
ti. Mokančių anglų kalbą— 
756. Priklausančių prie So
cialist Party — 72. Priklau
sančių prie įvairių apšvietos 
draugijų, kliubu ir < tt. — 
1281. Unijistų —1357.

Nemokančių skaityt Są
junga turi iš 1000 žmonių 
vos 10. Piliečių yra 449, o 
turinčių pirmas piliet. popie- 
ras — 695. Iš metinės sekre
toriaus atskaitos paaiškėjo, 
jog L. S. S. buvo surengusi 
281 agit. prakalbas, 82 pre- 
lekcijas, 89 teatr. perstaty
mus, 30 koncertų, 45 pik
nikus ir tt. Vidutiniai imant, 
ant kiekvieno parengimo at
silankė 230 žmonių. Dau
giausia prakalbų pasakė 
Pruseika, Perkūnas, Stasiu
levičius, Grigaitis, Kučins
kas, Michelsonas, Baranaus
kas, Smelstorius ir Šukys. 
Sekretorius sako, kad dau
giausia prakalbų suardė 
kunigai. Jisai rekomenduo
ja prieš tuos jagamasčius 
kuosmarkiausia kovot. Bet 
kas labai nesmagu minėti,tai 
tas, jog 14 prakalbų neįvyko 
per... girtuoklybę.

81 kuopa turi mišrius cho
rus. “Kova” per Raudonąją 
Savaitę gavo 1301 skaityto
ją. Literatūros parduota 
nedaug — vos už $606.00.

Apie kitų viršininkų ra
portus neminėsime . Visi jie 
priimti, išėmus turtų kontr. 
kom. raportą, kurio ir nebu
vo. Suvažiavimas pavedė 
Pild. Kom. pasirūpinti, kad 
“Kovos” adm. būtų įvestos 
reformos. Visiems buvo aiš
ku, jog “Kovos”/ spaustuvę 
reikia geriau su/varkyt, jog 
ten reikia bent vieno patyru
sio žmogaus, biznio žmo-

linti galutino susi v. laiką dakcijos komisija. Tokiu 
būdu renkama naujoji įstaiA 
ga įgys didelį autoritetą, apJ 
imdama tą veikimo srythkuĄ 
ri dabar išdalinta tarpe Pilti į 
ir Veik. Komitetų. Į

Suvažiavimo svarba bus, 
padidinta. Jisai turės re/ 
guleri ai įvykti kas du me| 
tai. Reikalui esant, bus šau;- 
kiama extra suvažiavima i, " 
nutariant ref. keliu. Suva
žiavimai rinks viršuj pami> 
nėtą centralę įstaigą, re- *' 
daktorius, Lit. Kom. ir sek 
retorių. Administratorius į ■' 
gi bus samdomas.

Kaslink referendumų a- \ 
belnai, tai jie tik tuomet ga
lės įvykti,jeigu to norės 10 : 
kuopų.

Tokie, maž-daug, pamati
niai dėsniai naujos konstitu
cijos. Suprantama, tuotar- 
pu, jie dar yra be faktiškos 
galės, nes viską turės priim
ti ar atmesti referendumas. 
Reikia tik linkėti, kad tasai 
perbudavojimas organizaci
jos ant naujų, drūtesnių pa
matų įvyktų kuogreičiausia. 
Čia reikia parodyt daug su
manumo, reikia smagiai įsi
gilinti į dalykus ir visapusiai 
viską apsvarstyti. Suvažia
vimas viską rimtai svarstė— 
reikia tik trokšti, kad pana
šiu rimtumu į dalyką pažiū
rėtų visa Sąjungos visuome
nė. Rimta kritika pageidau
jama. Bet šaukimo ir riksmo 
nereik. »M

ant 6 — 8 — 10 mėnesių. 28 
balsais prieš 12 nutarta fie- 
nyties tuojaus ir visais tech
niškai# jungimosi dalykais 
turi rūpinties P. K. su sekre
torium. Ilgiau užvilkti su- 
sivienyjimą pasirodė esant 
negalimu, nes S. P. pradeda 
jau mus visai ignoruoti, o ir 
mūsų pačių organizacija 
randasi nei pakartame, nei 
paleistame padėjime. Apie 
argumentus vienos ir kitos 
pusės reikės dar pakalbėti 
“Laisvėje”. Susivienyjus su 
S. P., reikės turėt savo sek
retorių vertėją prie naciona- 
lio ofiso S. P. Chicagoje. 
Tam sekr.-vertėjui apmokės 
algą S. P. Sąjungos virši
ninkai mėgins dar perkal
bėti S. P. komitetą, kad jisai 
sutiktų palikt sekr.-vertėją 
Pįila, Pa. ir vistik mokėtų 
jam algą, bet jeigu nepasi
seks — tuomet sekr.-vertė- 
jas gyvens Chicagoje.

Iš kitų nutarimų pažymė
siu: priimta rezoliucija prieš 
karę; nutarta paraginti soc. 
laikraštininkus, kad jie raši
nėtų daugiau straipsnių apie 
tai, kaip reikia socijalistams 
užsilaikyt nepolitiškose or
ganizacijose. P. K. ir L. K. 
įsakyta tuoj pradėti rūpin
ties Mokslo žurnalo reika
lais, kaip tik susitvarkys 
“Kovos” redakcija (kai bus 
ten du redaktorių). Kilus 
ginčams apie naujų kuopų 
steigimą tame pačiame mies
te, nutarta, jog be P. K. lei
dimo naujoms kuopoms ne
bus valia įsikurt. Tame da
lyke reikės prisilaikyt S. P. 
taisyklių. Išreikšta simpati 
ja pasistengimui lietuvių ze _____
cerių susidėti unijon. Panai-; balsus/ 
kinta turtų kont. kom. Nu
tarta, kad L. K. parūpintų 
šiokiu ar tokiu būdu L.S.S. 
istoriją nevėliau, kaip iki 
1916 m.

Šis suvažiavimas nutarė 
priimti projektą naujos kon
stitucijos, kadangi senoji 
konstitucija, kaip jau aišku 
visiems, netinka naujose są
lygose.

Gyvenimas parodė, kad 
yra labai nepraktiška turėti 
du komitetu — Veikiantį ir 
Pild. Jokia organizacija 
taip nesivaldo. Atlikti tari
mus per pačtą taip-pat jau 
negalima. Augant organi
zacijai, didėja ir jos reika
lai, kurie be gilaus apsvars
tymo negali būti paliekami. 
Per pačtą gi jų neapsvarsty- 
si ir atsakančiai neišriši.

Nutarta įsteigti nauja 
centralė įstaiga, kuri susidės 
iš 5 ar 7. ypatų (skaičių nu- 
skirs referendum). Kad 
centrales įstaigos nariai ga
lėtų susirinkti reikalų apta
rimui — reikės paskirti jai 
buveinė. Tuo tikslu Sąjunga 
turės būti išdalinta į tam 
tikras apygardas ir vienoj iš 
tų apygardų referendumo 
keliu bus nuskirta minimoji 
buveinė. Tos apygardos 
kuopos nominuos kandida
tus į centralės įstaigos na
rius — o išrinks juos suva
žiavimas. Tai bus ir prak
tiška ir demokratiška. Pa
našiai tvarkosi finai, lat
viai, vokiečiai, lenkai cechai 
ir tt. Į apygardos Sąjungą 'i* i t i • i ••

Delegatas.

PASEKMĖS L. S. S. VIRŠI
NINKŲ RINKIMO.

Pildantysis Komitetas:
J. Šukys, 154-56 Grand St.,

Brooklyn, N. Y., gavo 1157

J. S. Prūselaitis, 775 Bank 
St., Waterbury, Conn., ga
vo 950 balsų.

J. R. Raulinaitis, 377-a 
Broadway, So.Boston,Mass., 
gavo 512 balsų.

Sąjungos Sekretorius:
J. Stasiulevičius, 1815 E. 

Moyamensing Ave., Phila
delphia, Pa., gavo 1129 bal
sus.

“Kovos” Redaktorius:
J. B. Smelstorius, 1815 E. 

Moyamensing Ave., Phila
delphia, Pa., gavo 1091 balsą.

Literatūros Komitetas:
L. Prūsęika, 183 Roebling 

St., Brooklyn, N. Y., gavo 
955 balsus.

S. Michelsonas, 28 Broad
way, So. Boston, Mass., — 
687 balsus.

J. Baltrušaitis, 2029—5th 
Ave., Pittsburgh, Pa., —576 
balsus.

Kovos Administratores:
V. Jakštys, 1815 E. Moya

mensing Avė., Philadeipma, 
Pa., gavo 839 balsus.
Rev. ir Kam šcl. Komiteto 

Pirmininkas:
A. Žolynas, 2 Merchant 

Place, Newark, N. J., gavo 
998 balsus.

Sekretorius:
A. Levickas, 13 Harrison 

St., Cambridge, Mass., gavo 
578 balsus.

Iždininkas:
J. Ramanauskas, 249—4th 

St., Minersville, Pa., gavo 
1064 balsus.

Nauji viršininkai savo 
vietas užims nuo 1-mos d. 

paskirstvs konstituciios re-' sausio. 1915 m.

vo. Jie daug turėjo galvoti, gaus. Suvažiavimas pripa-, 
daug diskusuoti ir, reikia pa- žino, jog vienam redaktoriui ( 
sakyt, kad išmanymas apie esą persunku “Kovoje”. Rei-( 
savo orgapizacijos rei- kia dviejų redaktorių.
kalus pas mū-sų draugus vis tarta.kviesti V. Kapsukas ir
auga. ■

Apie pasveikinimus — te
legramas ir laiškus—nemi
nėsiu. Verta, pažymėti, kas 
vedė tvarką]
Herman, J. Šaltys ir Jukelis 
pirmininkavo 
mi. Jie paro 
ir sugabumo ir, jeigu tankiai 
neviskas ėjo, 
tai jau čia bt 
Mat. nebuvo 
kančios diem

J. Šukys, C.

ANTRA NAUJOJI SERIJA RAČŪNO PAVEIKSLŲ

DI^EJI EUROPINE

KARE!
Nu-1

tuomi turi kuogreičiausia 
rūpinties P. K. išvien su L. 
K. Reikia pažymėt, kad P. 
K. šiemet bus labai daug 
darbo.

♦
• ♦

Pusėtinai ginču kilo dėlei 
susivienvjimo su Soc. Party. 
Iš principo visi sutiko, kad 
nutarimas vienyties. jau ne-1 

išdirbta atsa- atmainytinas,. bet_. radosi 
rarkes. Visoskdraugų, kurie norėjo atito- 

-j.'

pasimainyda- 
dė daug takto

kaip patepta, 
vo ne jų kaltė.

Dar kartą šj sezoną brooklyniečiai turčs progą pamatyt didžiausius 
dabartines Europėjinčs karės vaizdus v

JUDOMUOSE PAVEIKSLUOSE.
Negalima nei įsivaizdinti, kokios baisios scenos atsibūva kares lauke 

—mūšiuose. Tai galima pamatyti tiktai jodomuose paveiksluose, ku
riuose atsimuša patįs atsitikimai :?moniu skerdynė visame savo žiaurume.

Paveikslai paskiausių atsitikimų ant karės lauko yra labai aiškus ir 
todėl, drauge su svarba pačių atsitikimų, atkreipia j save žiūrinčios pub
likos atydą.

Paveikslai bus rodomi puikiausioje ir didžiausioje Brook’yno sve
tainėje: i

McC ADDIN HALL
Berry Street, tarpe So. 2-ros ir 3-ios. Brooklyn, N. Y.

SUBATOJE, 2 d. SAUSIO. 1915 metų.
Apart viršminėtų paveikslų bus rodoma ir Brooklyno Exkursija 4 d. 

Liepos, 1914 m.
llliustruotas dainas “ANT ŠEŠUPĖS KRANTO" ir kitas atliks

ponia RAČIŪNIENĖ.
Ant smuiko pagriežš mūsų vietinis jau žinomas

p. BR. KALIKAUSKAS.
Choras padainuos keliatą dainų.

Duris atdaros nuo 7 vai. vakare. Pradžia perstatymo 8:15 vai. vakare, v 
ĮŽANGA: DIDELIEMS 25 c.; VAIKAMS 10c.’



KORESPONDENCIJOS
ATSIŠAUKIMAS Į SHE

NANDOAH IR APIE-
\ LINKĖS DRAU-

} GIJAS.
Brangus Viengenčiai!
j Kaip jau žinome, mūsų 
tėvynė paplūdo ašarose ir 
Kraujuose. Ir jau valanda 
laiko, kaip Amerikos lietu
viai darbuojasi sušelpimui 
n/ukentėjusių nuo karės savo 
birolių Lietuvoj.

Iš visų miestų ir miestelių 
i gausiai plaukia aukos į Lie- 
’ ;uvos Šelpimo Fondą, įsteig
tą Antrajame Lietuvių Sei
me, Brooklyne, N. Y. Tik 
Shenandorio lietuviai šaltai 
i tai žiūrėjo iki šiol. Tą ma

nydamos, S. L. A. 23 kp., T. 
įn. D. 25 kp. ir L. S. S. 28 ko. 
Išrinko savo delegatus, kad 
sušaukus visas Shenandorio 
(draugijas į bendrą darbą ta- 
Jme dalyke.
\ Kviečiam visas draugijas 
Lei organizacijas, kurios tik 
^tjaučia vargą, badą ir aša
ras mūsų brolių Lietuvoj, 
jpasistengkit išrinkti savo 
/delegatus kuogreičiausiai į 
į visų draugijų konferenciją, 
• kuri atsibus 31 d. sausio (Ja- 
\nnary) 1915 m., 1:30 vai. po 
pietų, Pursull & Durkin sve
tainėj, kamnas Centre ir 
JMain strs., Shenandoah, Pa. 
' Ten bus galima daugiau ir 
plačiau apkalbėti apie tuos 
reikalus ir išrinkti vietinį 
/komitetą aukų rinkimui.

( Brangus broliai ir sesers! 
(Išgirskim vaitojimą - deja
vimą mūsų brolių anoj pu- 

(sėj didjuriųirjų šauksmą 
įpagelbos!... Tegul užvieš-

rusų juodosios armijos na
riu. Išsyk Lazauskas buvo 
prisižadėjęs prirodyti, bet 
paskui visai užsigynė, būk 
taip nesakęs. Iš Nagornos- 
kio buvo pareikalauta, kad 
jis prirodytų, kur socijalis
tai atliko išgamišką darbą. 
Nagornoskis paaiškino, kad 
išgamos esą tie, kurie kenkią 
savo veislei (matomai, norė
jo pasakyti — tautai). Bet 
kaip jie kenkia “veislei” — 
neprirodė. Todėl aš paro
dysiu, kas kenkia savo “veis
lei”.

Kada p. Nagornoskis bu
vo Schloss Bros, dirbtuvėj 
forminių tai veik visi po 
jo priežiūra darbininkai bu
vo lietuviai ir dirbo nuo štu- 
kių. Kada darbininkas pa
baigdavo vieną darbą, ir 
prašydavo daugiau, tuomet 
p. N. duodavo jam darbą ir 
pasakydavo, kad jis gaus 
dviem centais nuo štukos pi
giau, negu kibį darbininkai. 
Būdavo ir tokių atsitikimų, 
kuomet darbininkas padaro 
darbą, tai p. N. parašo čekį 
dviem centais pigiau už štu- 
ką. O jeigu darbininkas pa
klausdavo, kodėl taip daro, 
tai p. N., nieko nelaukdamas, 
ištraukdavo iš darbininko 
rankų darbą ir išvydavo jį 
iš dirbtuvės. Taipgi vydavo 
visus tuos, kurie išdrįsdavo 
p. N. politikai pasiprienšinti. 
Yra ir daugiau p. N. panašių 
darbelių, bet, man rodos, už
teks ir to, kad supratus, kas 
yra išgamos. Nagornoskis 
prirodo, kad tie išgamos, ku-

kauti by kam, jeigu jis netu
ri paliūdyjįmo.

Lawrence išrinkta 12 ko
lektorių aukoms rinkti. Ma
nome smarkiai darbuoties.

Mažoji Varguolė.

APIE “VIEN. LIET.” 
REDAKTORIŲ.

Passaic, N. J.
14 d. spalio pas mus buvo 

surengtos prakalbos išaiški
nimui dabartinio padėjimo 
Lietuvoj . Taip-pat buvo pa
rinkta aukų nukentėjusioms 
nuo karės. Kalbėtojum buvo 
L. Pruseika.

Kaip tik tą pačią dieną 
pribuvo į Passaic ir “V. L.” 
redaktorius p. G. Jisai apsi
stojo žinomo renegatėlio N. 
namuose.

Kada Sakatauskai rengėsi 
eit ant prakalbų, tai ponas 
redaktorius pasakė: “pro
tingas žmogus neis klausyti 
balso šunies, lojančio prieš 
mėnulį”.

Tai matote, kaip rūpi tau
tiškam redaktoriui Lietuvos 
reikalai! Per L. Pruseikos 
prakalbas buvo surinkta au
kų $11.00.

O ką gero veikė ponas “V. 
L.” redaktorius? S.

šimto dolerių. Daugelis ei
na į bažnyčią, bet ir dešim
tuko nenori užsimokėti.

Pasirodo, kad parapijos 
biznis eina žemyn ir žemyn. 
O jeigu parapijos biznis eina 
žemyn, tai žmonių susiprati
mas vis kįla augštyn.

Abraomo Sūnus.

Des Moines, Iowa.
Pastaruoju laiku ir mūsų 

lietuviai pradėjo rūpintis su- 
šelpimu nukentėjusių nuo 
karės lietuvių. Š. J. Kareivio 
draugystė nutarė ant 26 d. 
gruodžio parengti balių, nuo 
kurio visas pelnas bus ski
riamas L. Š. F.

Vertėtų vietos lietuviams 
pradėti ir kitokiais būdais 
aukas rinkti L. š. F., nes bus 
gėda, kuomet atsiliksime 
nuo kitų kolionijų.

♦* ♦
Pastaruoju laiku pas mus 

labai įėjo į madą pabėgimai. 
Žiūrėk, tai vyras paliko pa
čią su vaikais ir pabėgo, tai 
pati paliko vyrą ir pabėgo. 
Tokių šeimynų randasi gana 
daug. J. H. Alikonis.

jau pradėjo laužyti sau gal
vas, kad suradus kokį ųors 
būdą sulaikymui publikos 
nuo prakalbų. Ir negalėda
mi išrasti kitokį būdą atsie- 
kimui savo nešvaraus tikslo, 
nusprendė augščiaus minė- 
toj dienoj parengti savo taip 
vadinamas prakalbas, tikė
damiesi tokiu būdu užkenkti 
tam prakilniam darbui. Bet, 
kaip visuomet, taip ir šiuom 
kartu, jiems nepavyko at
siekti savo tikslas, nes dau
giau mąstančioji visuomenė 
atsilankė ant mūsų pareng
tų prakalbų ir netik kad $24 
aukų tapo surinkta, bet vi
suomenė ir ant toliaus pasi
žadėjo remti savo aukomis 
ir kiek galint šelpti nukentė
jusius nuo karės.

Tai taip toji

Kuom tas viskas 
baigs, pranešiu vėliaus.

Naujas Korespondentas.

tpagelbos!... Tegul užvieš-,rįe kenkia savo “veislei”. Aš 
patauja tarp mūsų vienybė, lgi prjrodžiau, kad p. Nagor- 

išiarne svarbiame momente ir noskis daugiausia kenkė 
Itegul pražydi vienas visų savo “veislei”, kada buvo
/mūsų tikslas: Gelbėt šau- 
j kiančius pagelbos!

i Atsišaukimo komitetas:
S. L. A. 23 k p. L. J. Jonei kis, 
<T.M.D.?5kp. K. Bnhnvs, 
L.S.S. 28 kp. J. Vilkialis.

“formanu”.
Dabar skaitytojai lai nu

sprendžia, kas yra išgama ir 
kam tas vardas priguli.

(Toliau bus).
K. G. Kregdžiūnas.

BALTIMORĖS CHRO- 
NIKA. - KAS YRA SU BAYONNE

anie
N. J. ?

Męs gavome koresponden
ciją nuo F. Savičio, kurioj 
rašoma: “Čia lietuviai vi
sai nesidarbuoja. Todėl aš 
nusprendžiau nors šį tą pa
rašyti.

Čia gyvuoja D^L. K. Vy
tauto draugija, kuri buvo 
nusprendusi priimti savo 
tarpan ir moteris. Tai buvo 
gera proga dėl moterų. Ta- 
čiaus, jau antras mėnuo bai
gias, o prisirašė tik 8 mote- 
rįs.

Naujai atgaivintai L.S.S. 
kuopai nekaip einasi. Narių 
nesidaugina, bet mažinasi. 
Iš 10 narių pasiliko tik 6. Ki
ti nariai rezignavo”. ,

Negerai, labai negerai. O 
juk Bayonnėj yra apie 1000 
lietuvių!

Korespondentas kaltina 
senuosius draugus, kurie 
rezignavo. Męs apleidžiame 
kaltinimus.

Bayonnės draugams pata- 
riam tuoj kreipties prie ku
rio nors Brooklyno kalbėto-

Dabar keli žodžiai 
viešąjį susirinkimą, atsibu
vusi 7 d. snalio, 1914 m., ku
riame delegatai turėjo iš
kloti niportus išVisuotinojo 
lietuvių Seimo. Pirmasis 
albėio J. čėsna anie Lietu
os šelpimą. Paskui išėjo 
įduoti raportą S. L. A. 64 
u opos atstovas P. Krak^us- 
as. Jis pasakė taip:
“Draugai nenorėjo manęs 

ežtis ir sakė, kad aš senas, 
.lubas ir nieko nesuprantu. 
3et aš taip lygiai atlikau,

’ kaip brolis Lazauskas ir bro- 
h’s Nagornoskis — pasėdė
jau, kaip ir jie. Kasierium 
išrinkom Račkauska iš Chi- 
:agos”.—Čia iš publikos at
siliepia, kad Šidlauską iš Bo
stono. Tuomet mūsų atsto
vas vėl sako: “Šidlauskas iš 
Bostono, iš Bostono”.

Paskui Glaveckas išdavė 
pilną raportą iš Visuotinojo 
Seimo. Reikia pastebėti,kad 
dauguma darbininkų, dir-1____________
bančių J. č. dirbtuvėj^ prita- Į j0’ar stačiai f “Laisvę”. Rei- 
rė Glaveckui, tai p. Č. ant ry-.kia kuotankiausia prakalbas 
tojaus ant tų darbininkų pa-1 rengti.

Cliffsidc, N. J.
Nors iki šiol mūsij lietu

viai mažai darbavosi dėl ap- 
švietos labo, vienok reikia 
tikėtis, kad ateity pradės 
smarkiau darbuotis ant vi
suomeniškos dirvos, nes jau 
ir dabar turime prakilnius 
pienus, kuriuos manome gy- 
veniman įvykdinti. S. L. A. 
70 kuopa buvo sumanius 
įsteigti knygyną, bet pasiro
dė, kad vienai kuopai toks 
darbas persunkus. Tuomet 
prasidėjo organizuotis lietu
vių neprigulmingas kliubas. 
Pradžia labai puiki, nes iš
syk susirašė apie 30 narių ir 
išrinko laikinį komitetą. K. 
Steponavičių — pirmininku, 
A. Bukavecką — pagelbinin- 
ku, S. Ruzgį — sekret. ir F. 
Stankevičių — iždininku. 
Kliubas mano ne vien įkurti 
knygyną, bet ir vakarinę 
mokyklą, kur bus mokinama 
angliškos kalbos ir apie pi
lietiškas popieras. Taipgi 
nutarta paimti “Laisvę” už 
organą, kur bus talpinama 
visi kliubo reikalai.

Reikia vietos lietuvius, y- 
patingai jaunimą, pagirti už 
tokį prakilnų sumanymą, 
nes iš to kliubo męs turėsime 
ne vien dvasišką, bet ir me
džiagišką naudą. Patartina 
visiems vietos lietuviams 
prisidėti prie naujai susitve
rusio kliubo.

Čičkų Kazys.

Philadelphia, Pa. '
“Laisvės” N. 97 tilpo iš 

Philadelphijos koresponden
cija, kurioj Marytė labai nu
peikia L. S. S. 1 kuopos cho
rą, ypatingai jos vedėją. Ma
rytė sako, kad dainos išėję, 
kaip vėžys ir gulbė. Man ro
dosi, kad Marytė ir apie dai
nas supranta tiek, kiek vil
kas apie gaidas. Toliaus 
Marytė sako: “Mokytojas 
neprisilaiko nei paprasčiau
sių muzikos taisyklių, todėl 
visos dainos girdisi atžaga
riai”. Ką tas pasakymas “at
žagariai” reiškia? Minėtas 
choras gana gražiai dainuo
ja ir y fa gerai išsilavinęs. 
Rodos, kad nereiktų peikti 
to, kas verta pagirti. Bet 
kad Marytė turi ant choro 
vedėjo ypatiškumus, tai prie 
kiekvienos progos šmeižia 
patį chorą.

Nei kiek neapsiriksiu pa
sakęs, kad ta pati Marytė 
pirmiau prigulėjo prie choro 
bet dėlei tūlų priežasčių tu
rėjo chorą apleisti, tai dabar 
ir nerimauja. Iki šiol visi 
choro nariai tylėjo ir ant 
Marytės užmetimų neatsaki
nėjo, bet jau pritrūko kant
rybės ir prisieina atsakyti, 
nes perdaug šmeižiama cho
ro nariai. Jeigt^dar Marytė 
ir toliaus šmeižs bereikalin
gai choro narius, tai tuomet 
priseis apie Marytę plačiau 
pakalbėti. Viską Žinąs.

drau
gija ir jos vienatinis vado
vas kunigužis rūpinasi vi
suomenės reikalais!
suomet trugdė ir dabar 
trugdo kiekvieną prakil
nesnį darbą. Ji pasta
ruoju laiku net ir iš Sąryšio 
išstojo, kad tiktai pasek- 
mingiau- ir niekam nekliu
dant, galėtų varyti pirmyn 
savo juodą darbą.

Skaptukas.

Ji vi-

larė “ablavą”.
Iš Lazausko “raporto” pa

minėsiu tik tiek: “Iš to sei- 
no gali džiaugtis “Keleivis”, 
Kova”, “Laisvė”, “Naujie- 
os” ir mėšlynas. Męs, tau- 
lečiai, neturime kuom 
Ižiaugtis”.

K. Baltrušaitis pritarė Vi
suotinam Seimui, nors jo 
Įrangai seimą visaip nieki- 
10.

Kada Glaveckas pranešė, 
og Šliupas išanksto pasakė, 
ngu T. Paukštis nebus ka-

Ruoškite ir diskusijas. 
Jums padės Elizabetho ir 
Newarko draugai.

Tie, kurie norite veikti, 
susieikit pasišnekėt ir, susi
mildami, veikite.

Nuo drg. F. Savičio lau
kiame daugiau pranešimų. 
Bus garbė tiems, kurie neap
sileis.

Laisvietis.

Atsargiau su apgavikais!
Lawrence, Mass. Vienoj

VISUOMENIŠKOS PRA
KALBOS IR KATALIKŲ 

PROVOKACIJA.
Jersey City, N. J.

Gruodžio 19 d. čia atsibu
vo prakalbos,parengtos triū
su vietinių liet, draugijų Są
ryšio. Prakalbos parengtos 
tuo tikslu, kad parinkus 
kiek aukų sušelpimui nuken
tėjusių nuo karės mūsų bro
lių gyvenančių Lietuvoje. 
Kalbėjo “Laisvės” redakto
rius drg. L. Pruseika ir vie
tiniai: S. Jankus ir D. Pilka. 
Pertraukose buvo deklama
cijos, kurias atliko J. Slavic
kas ir M. Merkevičiutė, 7-nių 
metų mergaitė. Nors mini
mosios prakalbos buvo ren
giamos vien su tikslu, kad 
suteikti duonos kąsnį badau
jantiems Lietuvos gyvento
jams, ir jos neturėjo nieko 
bendro su partyviškumu ir, 
kaipo tokioms, rodos, niekas 
negalėjo drįsti prieštarauti, 
tačiaus atsirado judošių, ku
rie ir šiame momente nesi
drovėjo kenkti tam prakil- 

korteles, bet narapiiai visų niam darbui ir tokiu būdu 
neatidavęs; taipgi neišdavęs nutraukti duonos kąsnio nuo 
atskaitos nuo narengtu fėrų. burnos tiems, kurie šiandien

Kewanee, Ill.
15 d. gruodžio tapo ekstra 

sušaukta parapijos mitin
gas. Parapijonai visai neži
nojo kame dalykas. Kada 
visi susirinko ir mitingas ta
po atidarytas, tuomet išgir
do linksmą naujieną: kuni
gas išėjo ant pagrindų ir pa
sakė, kad jis išvažiuoja į 
Westvillę. Neužmiršo pasi
girti, kad gerai dirbęs dėl 
parapijos naudos ir tt. Ma
tomai, tuom norėjo sugrau
dinti parapijomis, bet išėjo 
atbulai: parapijonai labai 
nudžiugo ir dauguma pasa
kė: “Keliauk, sveikas, nuo 
mūsų snrando!” Kunigas 
lienė išrinkti komitetą, kuris 
priimtu visus rakandas.

Pabaigus kunigui kalbėti, 
parapijos pirmininkas pra
dėjo aiškinti, kokius “nuo
pelnus” palieka mūsų kuni
gėlis. Jis pasakė, kad praė
jusiais metais kunigas daug 
surinkęs pinigų už velvkines

X. X auixoLXQ ncuuo xxa- dirbtuvėj tūlas belgas kolek-.Už tai kunigėli truputį “pa- miršta iš bado ir šalčio, 
ierium išrinktas ,tai seimas tavo nukentėjusiems nuo ka- !ni

•>kils • pusiau, tuomet Na- 
Tornoskis pasakė: “Meluo

tai ne Šliupo žodžiai. Mū- 
tautiečių, buvo susirinki- 

s, kuriame dalyvavo apie 
delegatų, tai męs prašėm, 

.d Šliupas taip pasakytų”.

delegatai draugijų kon- 
cijoj pareikalavo, kad 
d<as faktiškai priro- 
rGrigaitis ištikro yra

ninirino”. Iš išduoto rapor- 
rės. Savininkas užklausė, to pasirodė, kad kasoj ran- 
ar jisai turi paliūdyjimą.|dasi $50, bažnyčia turi $8170 katalikiškoji 
Pasirodė, kad neturi. Tuoj skolos, už elektrą nenžmokė- gija, kaipo 
tapo pašaukta policija,, bei- ta $50. į krautuve už kunigo 
gą areštavo,ant rytojaus bu- paimtus rakandus $300. Tai

toin kunigas pasidarbavęs 
išvažiuoja j kita miestą.

Paramjos sekretorius au
kite atsargus. Nekolektuokit siskundė, kad mėnesinių

vo teismas. Nubaudė užsi- 
mokėt $25.00 pabaudoms.

Lietuviai - kolektoriai, bū-

Easton, Pa.
Pirm septynių metų čia 

tapo išreikalauta vakarinė 
mokykla, kurią lanko lietu
viai ir lenkai. Pereitą savai
tę mokytojas anglas pradėjo 
aiškinti apie dievo galybę ir 
užklausė vieną mokinį, ar 
jis tiki į dievą. Tas šaltai 
atsakė, kad netiki. Tuomet 
mokytojas pradėjo darodi- 
nėti dievo galybę ir tt. Mo
kinys atsake:

“Jeigu būtų dievas ir jei
gu jis jau toks galingas, tai 
kodėl jis nesulaiko tų baisių
jų skerdynių, kurios dabar 
Europoj yra?” Tuomet mo
kytojas priėjo prie kito mo
kinio ir vėl užklausė, ar tiki 
į dievą. Tas pasakė, kad vi
sai netiki į dievą ir jo galybę 
ir dar pridūrė, kam dievas 
pridirbęs tiek daug kalbų. 
Jeigu jis galingas, tai kodėl 
nepadaręs vienos kalbos. 
Mokytojas pradėjo kitų mo
kinių klausinėti, ar jię tiki į 
dievą, bet visi atsakė, kad 
netiki. Tuomet mokytojas 
pradėjo aiškinti kalbų atsi
radimą ir, suprantama, pa
sakė, kad kalbos atsirado 
tuomet, kada budavota Ba
belio bokštas.

Bet čia mokinys labai nu
sistebėjo ir pasakė, kacj pas 
mus visi piemenįs supranta, 
jog tai pasaka, o Amerikoj 
net mokytojai tam tiki. Tuo
met mokytojas paliko dievą 
šaly. Kitas.

Montello, Mass.
Neseniai kun. Urbanavi

čius paskelbė angliškuose 
laikraščiuose, kad kokia tai 
moteris įteikus jo gaspadi- 
nei laišką, kuris sekančiai 
skamba:

“Jeigu tamsta, kunige, ne
apleisi šv. Roko parapijos, 
tai būsi į 24 vai. užmuštas”.

Vieton parašo, nupiešta 
juoda ranka ir giltinė.

Ar žinote, kas bus apkal
tintas siuntime to laiško? 
Norwoode kunigas, laikyda
mas prakalbą, pasakė, kad 
tą laišką siuntę vietiniai so- 
eijalistai.

Mat, socijalistai už viską 
turi atsakyti! Bet kodėl 
nekaltinama parapijonai? 
Męs gerai žinom, kad socija
listai nesirūpina nei bažny
čios, nei kunigo palaikymu. 
Tuomi rūpinasi parapijonai. 
Tai kodėl gi iš jų negalėjo 
atsirasti žmogus, kuris pa
rašė laišką? Męs gerai ži
nom, kad dauguma parapi- 
jonų baisiai neužsiganėdinę, 
uždarymu šv. Roko bažny
čios ir persikraustymu kuni
go į šv. Roko parapijos kle
boniją. Reiškia, mažu, kas iš 
parapijonų ir tą laišką para
šė, o socijalistai turi už tai 
atsakyti.

Už vis daugiausia tokiais 
juodais darbais užsiiminėja 

victoį drau- 
viena', iš at- 

Į vietinių 
opelnai” l Suprantama, kas rašė tokį

galeiviškiausių 
draugi jų,kurios “nu 
žinomi yra netiktai vieti- laišką, tai visai neturėjo 
niams, bet ir visos apielinkės proto, bet prie rašymo pri- 
lietuviams. T * 1 1 ‘

Ir štųi, kuomet minimoji pats piemuo.
vedė ne kas kitas, kaip tik 

O katalikai,DILU atOUl 540* Al V 010JMA ' 144V1 * A**i*WiVĮ* Į/UUO UV» VZ 44UVU44A1U4)

be Lietuvos Šelpimo Fondo dunHin negalima esą su- draugija patyrė, kač sąryšis nežinodami kitokių kovos 
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pati visuomenė negali au- nesį, o išlaidų esą daugiau bas ant 19 d. gruodi
.prakal- būdų, griebiasi tokius laiš-

pasi- kant mėnesinės mokesties 
j 50cr ir tt. Pasirodo, kad mū
sų lietuviai neatsilieka nuo

Courtney, Pa.
20 d. gruodžio buvo Lietu

vių Darbininkų Pašelpinės 
draugystės metinis susirin
kimas . Apart kitko, buvt 
svarstoma apie konstituci 
jos netikumą, nes jau 11 me
tų, kaip netaisyta. Buvo pa
aiškinta, kokie punktai visai 
netinka laisvai draugystei ir 
tt. Veik vienbalsiai nutar
ta perkeisti konstitucijos 
nekuriuos punktus, kaip tai: 
panaikinta prisiega, o jos 
vieton įvesta aplikacijos, pa
naikinta poteriai atidarant 
ir uždarant susirinkimą, nu
tarta moteris priimti į drau
gystę ant lygių tiesų su vy
rais, panaikinta vienas dole
ris mokesties, kurį turėdavo 
mokėti kiekvienas numirus 
draugvstės nariui, o posmer- 
tinės išmokėti 100 dol. iš ka
sos. Nutarta ligoj našelpos 
išmokėti $7, vieton $5,

kitų lietuvių ir žengia pir
myn progreso keliu.

Taipgi yra S. L. A. 92 kp. 
ir gana puikiai gyvuoja. 
Manoma atgaivinti L. S. S. 
kuopą.

D. Lekavičius.,

Jersey City, N. J.
: 2 d. sausio atsibus L. S. S. 
' 59 kuopos metinis susirinki
mas. Jame bus išduotas ra
portas atstovo iš L.S.S. VIII 

i suvažiavimo. Todėl malonė
ki te visi atsilankyti, nes tai 
|bus svarbus susirinkimas, 
i kuriame išgirsite daug nau
jo. D. Pilka.

Mokykla Angly Kalbos'
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda piltu 

užtikrinimą išmokimo angliško* kalbo*, labai 
trumpume laike

DIENINE iK /aKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname par 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių ainių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
Chicago, III,mo- 1741 W. 47th St

ATHERTON’O
GRUODŽIO M. IŠPARDAVIMAS

NUŽEMINTOMS KAINOMS
Dabar turi progą pirkti geriaush s FORNIČIUS ir gauti nau

dingas Kalėdų dovanas ir sykiu sučėt yti pinigus. Jeigu turi susi- 
čėdinęs pinigų, tai ateik pas ATHEKTON’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.

Prisidek prie kalėdinio Glenwood Kliubo $1.00 į savaitę.
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MOKINKITES SAVO NAMUOSE
Grėbtas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis per 

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

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

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

BEANC,“S,S 2,,0<a“ wSTisl
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laime ir turtas žmogaus sveikatoje 1

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

PROVIZORIAUS VINCO J. DAŲNOROS 
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 
Tt išrado daugybę sp.eaijališkų gyduolių, sutaisytų iš švk- 
V žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir kibai pąsek- 
£5 mindai gydančių jvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san- 
Hdelyjc sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Kraujo Valytojas..................... $1.00
Gyvasties Balsamas.........................“5
Nervų Stiprintojas... .60c. ir 1.00 
Vaistas <lcl Vidurių.. .50c. ir 1.00

^2 Kraujo Stiprintojas.........................50
^C3m Nuo kosulio................... 25c. ir .50fl 'Nito 'gerklės‘skaudėjimo ; 25c. .50 
I Skilvinės proškos.......... 10c. ir Jė1®
I Pipulkos <lel kepenų................."Į .*5
I Blakių naikintojas.........į.........6 ‘^10
l Del išvarymo soliterio.*'..,... 13^00

Anatarinas plovimui.’.25 
Nuo kojų prakaitavimo, u-.'.'. .25 
Gydanti tnostis............... .50
Antiseptiškas muilas............ .... .25

x Gumbo lašai...................50c. ir 1.00
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros J5c.

Tatppat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., kokloa 
tik yta žinomos ir žmonių vartojamos. J

lOTReikalaukite prisiunttimo katalogo au musų gyduolių aprašymai*"^
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jalgu Jums brangi yra juaų svelllata. tai tuojau* reikalaukite gyduolių, rašydeo*/ 
atsilankydami j LtelHvUAų /tybeke.

Nuo palvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo...............
Plaukų stiprintojas. .. .26c. ir 
1 inimentas arba Expellc’is... 
Nuo niaukų šilimo. 
N uo R< umatizmo... 
Nuo Ivtiškų ligų... 
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių..........
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo..
Faktorija del vaikų.. ..10c. ir 
Proškos del dantų... ....... 
Kaipų naikintojas.....................

.25 
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Šoka “Tango .

JUOKŲ KĄSNELIAI KOSTUMIER1SKAS KR1AUČIUS

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

ba tik lietuviškai, nes lietu
vių kalba yra seniausia.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

Vilnius. Pasklido gandas, 
kad vyriausias komanduoto- 
jas Rusijos armijos Nikolaj 
Nikolajevič, aplaikęs memo
rialą nuo Vilniaus lietuviškų 
šiaudadūšių, taip smarkiai 
nusijuokė, kad net 
trūko. Užsiųti jam 
pakviestas daktaras 
navičius.

Tarp draugų.
Mikas: — Kiek tu, Jurgi, 

sveri?
Jurgis
Mikas: — Su overkotu ar

Šiintą svarų.

pilvas 
pilvą 

Basa-

Jurgis: — Be overkoto. 
Kada svėriausi, tai overkotą 
nusivilkau ir laikiau ant 
rankų.

Berlynas. Kadangi Fran- 
cijos ir Anglijos valdžia pa
skelbė, kad su dievo pagelba 
Francijoj atimta nuo vokie
čių net 9 miesteliai, tai Vo
kietijos kaizeris pasiuntė 
ponui dievui “special delive
ry”, kad jisai liautųsi gelbė
jęs francūzams ir anglams. 
Jeigu dievas nepaklausys, 
tai kaizeris žada pasikviesti 
sau į talką velnią. Tuomet 
dievui būtų riestai.

Kitą kartą bus drąsesnė.
Jaunasis: — Kodėl tu, O- 

nute, buvai tokia pedrąsi, 
kada ėmei šliubą?

Jaunoji: — Už tai, kad 
pirmą sykį. Kada imsiu ant
rą šliubą, tai jau būsiu 
sesnė.

drą-

Petrogradas. Visi kalba 
apie nepaprastą drąsumą 
Rusijos caro. Kuomet liko
si suareštuota keliatas soci
jalistų ir carui pranešta, 
kad jie rengėsi jį užmušti, 
tai caras tris sykius persiže
gnojo ir sušuko: “Nebojus 
buntovščikov!”

Brooklyn, N. Y. “Vieny
bės Liežuvninkų” redakto
rius apsirgo nemigės liga. 
Jis per naktis galvoja, kaip 
apšmeižt ir Išniekint socija- 
listus.

* So. Boston, Mass. Kuni
gas Burbanosis, kalbėdamas 
apie bedifevystę, pasakė: 
“Nors mano parapijonai že- 
nijasi smarkiai, bet vaikų 
prie krikšto švento niekas 
neatneša. Per ištisą metą 
apkrikštijau tik 30 vaikų, iš 
kurių 29 buvo nelegališki, 
tai yra mergų vaikai ir tik 
vienas legališkas”.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Ponas Orakule! Pasakyk 

man, kodėl lietuviški tauti
ninkai ir klerikalai Rusijos 
carą garbina, o Vokietijas 
kaizerį niekina?

Guzas.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
ORUOS VIRŠININKŲ ANTRASAI:

Pirmininkas 8. Yankus, 850 Newark 
St., Hoboken, N. J.

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

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

Iždininkas P. Vaičellunas, 88 Farley 
Ava MawmfIc N J

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

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

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

Negali gyvent.
Vaikinas: — Mano miela/ 

aš be tavęs negaliu ilgiau 
gyvent.

Mergina: — Aš jau tai ži
nau, nes mano pape sakė, 
kad tu neužsidirbi ant pra
gyvenimo ir todėl nori, kad 
aš tau pagelbėčiau.

Ilga vyži s.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO“ DRAUGIJOS 

KENOSHA, WI8.
Feliksas. Dapkus, 914 Jenna St., 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne 8t, 

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

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 801
Calidonian St. ir B. Kiga, 168 Main

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

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas K. Kriaučiūnas, 

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Patašius, 94 So. 1st St. 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prėzidcntas K. Gugis
Chicago, Ill. 

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

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

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

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

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

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

Phil* Jelphia, Pa. 
Iždininkas 1) K. Šidlauskas

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

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

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

Extra! Extra!
PRANEŠIMAS.
Broliai lietuviai! Prane

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

Aš turiu toj apielinkėj vi
sokių farmų ir žemių ant 
nedavimo. Adresuoki! 
taip:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank,

Scottville, Mich.

ši-

LIETUVIŠKA

Baudžia už meilę.
Bažnyčia sako: “Mylėk 

artimą savo kaipo pats sa
ve”. Tas gražiai skamba. 
Bet kada aš pasimeilinau su 
viena mergina ir apie tai pa
sakiau kunigui, tai jisai lie
pė klupsčiam stacijas apeit.

Zakristijonas.

i

Mažas skirtumas.
— Koks skirtumas tarp 

vyro ir jaučio?
— Visai mažas: jaučiui 

ragai užauga iš mažens, o 
vyrui tik po apsivedimui.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

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

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.............................$1.C0
Kraujo Valytojas.............................$1.00
Vidurių Reguliatorius......................... 50c
Trojanka.........................25c, 50c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

Atsakymas: —
Mūsų tautininkai ir kleri

kalai yra didžiausi priešai 
socijalistų. Jie garbina carą 
todėl, kad jisai karia socija- 
listus. Kaizeris gi ligišiol 
socijalistų nekorė, todėl jį iri 
niekina.

Kapitalas ir Darbas.
Jurgis: “Baltrau, kas yra 

Kapitalas ir Darbas?”
Baltrus: “Tai labai leng

va išaiškinti. Ar turi dešim
tį rublių?”

Jurgis:
• Baltrus: 
man”. *

Jurgis:
kad man atiduotum!”

Baltrus: “Gausi! Dabar 
žiūrėk: tie dešimts rublių tai 
yra Kapitalas; kada tu juos 
norėsi atsiimti, tai bus Dar
bas”.

“Turiu”.
“Na tai duok

“Te, bet žiūrėk,

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

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

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

4 kuopos, Ig Rasinskas, 1880 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

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

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

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

“AIDO“ CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226^Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21018

laušimas: —
l>asakyk man, Orakule, 
;ą kalbą vartoja ponas 

■s danguje? , 
« . Skilandis.

GERBIAMAS TAMISTA: 
šiuomi turime už garbę 

lums pranešti, jog jau lai
kas užsisakyti rudeniniai 
ir žieminius siūtus, over- 
kotus ir kitus drabužius.

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

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

Mūsų puikiai atliktas Į 
darbas išplatino mums 
biznį. Geriausi mūs pa- | 
garsinimai, tai užganėdin- B 
ti kostumeriaL i

Stengkitės užsisakyti M 
anksto, jeigu norite aptu- T 
rėti ant laiko puikiausius B t 
drabužius. i i

Tardami širdingą ačiū už 
Jūsų praeitą atsilankymą, g 
męs tikimės, jog ir dabar B 
mus neužmiršite. i

Su didžiaus’a paguodone
SCHNEIDER BROS. J 

SCHNEIDER BROS. , Į

285 Grand St., Brooklyn, N Y.fl 
Tarp Roebling ir Havemeyer Sts. I

P. S. Nepamirškite šio numerio. L
Męs nieko bendro neturime su kitais Storais. 9

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

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

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmlngiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir —Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
Slapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

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

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldienlals 
«uo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite až 2c. markę, « 
•jausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

Telefonas[885^Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

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

•1 8o. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

PIRMUTINIS LIETUVIŽKASLNEW.YORKB

UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO

Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

109 Grand St

*

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

Telephone 652 Newton.
R. KRUČAS

FOTOGRAFAS
ir MALIORIUS

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave. 

MASPETH, N. Y.
KZa6RSSnsaBSBSeMBBSK3M WTOM

Nusipirk šias knygas:
GYVENIMO BANGA. Puikiai aprašo kovą tarp darbininkų Ir kapitaits- 

tų, atreikus, muštynes ir t.t., 48 puslapiai. Kaina ife*
PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogų, komediją 

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

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikus skaitymai apie revoliuciją Lia- 
tuvoje. Paveikei^ parodo, kaip revoliucijonieriai kali
nius. 48 puslapiai. Kaina Hc.

Kas nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymą, 
• Mastuuo lis. centai.

Reikalaukite •'Laisvės” ir kitose redakcijose.

MUZIKALIAU INS1RUMENTU IR AUKS0R1AU 
DAIKTU KRAUTUVE.

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika-

J®:-
L..& B© v

v OR 75

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR.

KUOPŲ SEKRETORIŲ
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberia, 283 

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

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

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

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

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

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

Teisme.
Sūdžia: — Tai tamista no

ri persiskirt su savo vyru?
Moteris: — Taip, = nes su 

juom ilgiau gyventi negaliu.
Sūdžia: — Tali kokiem ga

lam tamista su juom ženijai- 
si?

Moteris: — Aš ir pati ne
žinau, kokiem galam su 
juomi ženijausi,. bet už tai 
gerai žinau, dėlei kokių galų 
noriu persiskirt.

Pričepka.

T Tau kokiem ga

o rasite teisingą patarnavi
mą visame kame.

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

GEO. J.jBARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS 
498 Washington St.

Corner Spring Street
NEW YORK CITY, N. Y.

261 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 

820 Bank Street," Waterbury, Conn
5 AAA V A 1 IV 1 • Reikalaudami katalogo prb *• VvU UyKHIe siųskite dvicentinę štampą ir
katalogą tuojaus gausite. Turime lietuviškų rekordų su visokioms d tino mg,
J, GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.
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ADRESAI:
Prezidentas T. Tolišius, 182 N. 8rd 

St.. Brooklyn. N. Y
Protokolų raštininkas F. Bvetikase kai-

v

las:



per jos cenzūrą.
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7įxll5, plieniniaiNo. 23. S. V IRAUS

B

1 “Eclipse” iš aržuolo ma- 
Kaina $25.00.

No. 4 “IMPROVED ROYAI 
•.oras su dviem sprenžinom yra ar- 
žuoliniame baksuko. Baksukas yra 
14? coliu platus ir liek ilgas, 7į co
lio augštas. Kulną .

_  balsai, kle
vinis balnelis, skūrinės dumplės su 16 lenkimų, 3 
ei'ės klevišių. 6 kompletai balsų. Kaina . . $24.00

w. F. Severą Co. :-;'Ą
■ ••Cy. .. ■ - ■ -g- -> ___ .__________

os iš Lietuvos

PAJIESKO31MAI
komitetams.

Marijampole, Suvalkij ap-
i i

U/OVEN MOIRErei-

224

savininkas turi išvažiuoti ant vai- 
už gaspadorių.

Barberis Galinis I). Vidurinis
Broadway, So. Boston, Mass.

Akušerkaj
PrthalvuHi kurną Woman* Medical 

College, Baltimore , Md.,
Pasckmirurni atlieka naro darbą prio 

ffimilymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
w pagelba invairioao moterų ligose, 

g F. Stropiene,*^"!”^;. 
» 80. BOSTON, MASS.

m :’SS

Suvalkai. — Tatjanos ko
mitetas atsiuntęs buvo Len
kijos Centraliniam Visuo
menės Komitetui 200 tūkst., 
iš kurių Suvalkų gubernijai 
teko 20 tūkstančių. Pinigai 
padalyti lygiai pagal visas 
Lenkijos gubernijas.

Tų pinigų didžiuma Suv.

Rakiai, Telšių apskr. — 
rmiau žmonėms nei veltui 

begalėjai laikraščio įduoti; 
ar pradėsi balsu skaityti — 
bėgs šalin. O dabar kad 
pradedi skaityti, apstoja di
dis žmonių ratas: nei skaity- gubernatoriaus buvo duota 
tojaus nebematyti. Visi ka- A. Bulotai išdalinti apskričio 
re įdomauja, o laikraščių ne- komitetams, 

gali gauti. Į vartotojų drau- _________
giją pareina, bet šiam laikui 
jų neužtenka. Yra 2 škap- , .v. r. x .v .. 
lierninku, bet tie nei žinoti Liepta issikrausty-
nežino, kokie laikraščiai is-,'. .. r ~
eina Lietuvoj. Į draugiją Jan\s liutenams.
atėjus kuriam pažangos lai-Į P.rasanL Suvalkų gubernato- 
krasčiui, jis turi išeiti pirma r11}? leido (lar jiems pasilikti

• Iz* /A I V d Z 1 1 M Z~\ wA CI VA CA WA t 1 V»/A 1

revolverio, patys gi pabėgo. 
Ant rytojaus policija susekė 
juos pėdomis. Įtariamieji 
piktadariai suimti: jie visi 
sentikiai (rusai). Vienų jų 
tardytojas paleido, kiti gi s(*» 
di.

(“Is Liet. Žin.”)

ti iš Suvalkų gub. gyvento-
Pastoriui

. Pajieškau apsivedimui suaugusio 
vaikino arba našlio su biskučiu pinigų, 
be skirtumo tikėjimo, my’inčio gyven
ti ant ūkės. Aš esu suaugus našlė be 
vaikų, turiu graž’ą fanną ir 6 lotus 
mieste.

Atsiaukit šiuo adresu:
Mrs. T. Lietuve, cĮo K. J. Intas, 

P. O. Box 73, Chicago, Ill.
(100—103)

VYRIŠKŲ APRĖDALŲ 
KRAUTUVĖ.

kelioms dienoms namų 
kalus sutvarkyti.

Igliškėliai, Suv. gub.—Ka
ro “žaislai”. Girdėti, kad 
kur ten Igliškėliuose ar dar

Šimonys, Ūkm. apskr. — 
Plėšiniai. Girtybė. Privi-

toliau piemenys rado kelio- so &a nemažai vagių ir plė- 
liką šautuvų Tuojaus buk šik Prapuolė iš namų ke- 
kiečius”, įsitaisė “žvalgus” ^ia^° ūkininkų arkliai. Da- 
ir sulindę iškastuose karei- m^nes10 pradžio-
vių apkasuose, pradėjo vieni je išpiešta sankrova. I’asi- 
į kitus šaudyti. Pasekmės ėmę kas tiko, piktadariai nu
buvę tokios, kad vienų (“vo- ėjo ant kapų pasivaišinti. Po 

 

kiečiu”) užnfušta, rodos, du to vėl grįžo į sankrovą pim- 
” “žval- R'l pajieškoti. Žydui atsibu

dus, piktadariai nušovė jį išgų” vieną sužeįdę. 

gražų jo paveikslą.
Pinigus siųskit šiuo adresu: 

J. BRAKNIS
183 Roebling 8t., Brooklyn, N. Y. 

_ (100—105)_____________

railiiiiiiiii

Pajieškau Ignoto Kadziewskio, ku
ris 27 d. lapkričio, 1914 m. išvažiavo iš 
Des Moines, la. nežinia kur. Turiu 
Igbai svarbu reikalą. Jis pats ar kas 
kitas malonės pranešti šiuo adresu:

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

STEBŪKLINGI 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, verte yra $25, 
tūkstančiai taip kalba. Kas ims da
bar, tai gaus dovaną—pcrfumerlo es- 
sencijos dėl kvortos, kurio vertė yra 
$5, gaus DYKAI; pačta bus pasiųsta 
su apmokėjimu. Kas neužsiganėdins, 
tam pinigai atgal. Adrosavokite Drs. 
BRUNDZAS REMEDIES No. 9, Sta. 
W., Brooklyn, N. Y. Šiandien ordeliok.

(100—101)

GERA PROGA DĖL VISŲ, 
TIK NESNAUSKITE, 

NES TAS YRA TIK 
IKI NAUJŲ 

METŲ.
Yra jau senas Įprotis pirkti Kalė

doms ir Naujiems Metams dovanai 
dėl draugų. Bet ką męs perkam? 
Tankiausiai kokius blizgučius. Bliz
gutis blizgučiu ir lieka. Mano patari
mas. <^»£igu norimo 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 metanu ‘Laisvę” ir mėnesinį 
laikraštį pagal jūsų norą. Taipgi mo 
kate už vieną, o gaunate du. Todėl 
pasiskubinkite, o reikalavimas bus iš
pildytas.

K. P. DEVEIKIS 
>1500 So. 48th Ct.. Cicero, III

Pasekmes paprasto “šalčio
yra uždegimas orinių triubelių ir influenza, 
kurios tai ligos pagimdo ilgą kosulį. Kosulio 
apmalšinimui ir palengvinimui skausmų ligo
nis turi žiuoti, kad

Severa’s Balsam
for Lungs [Severus Balsamas Phačiam] 

■wi—giiiwwpm aww, ttgw’waewmwgi

yra vienintelė gyduole. Toji gyduolė žinoma 
jau auviršum trisdešimtis metų, kaipo pasek- 
mingiausis vaistas nuo triubelių Uždegimo už
kimimo ir kokliušo smaugulio. Kaštuoja 25 ir 
50 centų. Jei prie virftrninčtų ligų prisimeta 
dar peršalimus, tai reikia imti SEVERĄ’S COLD 
AND GRIP TABLETS (Scvcros Plotkelee nuo 
Gripo Peršalimo). Kaštuoja 25 centus.

Ch. K. LIUTKUS
38131 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

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

Teipgi neužmirškite
Soveros Lietuviško Kalendo
riaus 1915 metų, šitą kalen
dorių galite gauti jūsų aptio- 
koje arba rašykite tiesiai 
mums.

Perkant gyduoles, supran
tama, kad kiekvienas nori 
gauti geriausius vaistus, už 
tai prašykite tik Reveros. Ne
imkite nei jokių užvaduoto
jų, Būtinai reikalaukite mu
sų išdirbtų vaistų.

DIDŽIAUSIOS DOVANOS.
Kas užsirašys per mane dienrašti 

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

Kas užsirašys “Laisvę” ant 8 metų 
ir prisius $6.00, tam padarysiu dideli,

KONCERTINISTOURNEE
Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 

1> įkriČio, pasirengė duoti ei’ę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegul 
susi žino su

M. PETRAUSKU
K Thomas Park. So. Boston, Maas.

SO. BOSTONE YRA ANT PARDA 
VIMO BARBERNfi.

Biznis geras ir geroj vietoj, puikia; 
išdirbtas, tik paslskubinkit nupirkti, 
nea 
nos

SĄKROVA KNYGŲ.
Knygas ga'ima gauti lie 

*nkiškoje ir rusiškoje kalbo 
ikrų lietuviškų trejankų, britvų, 
odelių, lenciūgėlių, tiedu, branealIelRg

Reikalingi agentai ir išpardavinMa- 
iai po visus miestus. Reikalaujant ka
kalio go s r atsakvmo, reikia paštųitl vi 
2 c. pačtos ženkleij.

F. MILASAUSKIS 
?S—2nd BL, So. Boat

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

No.10. BERAS GRAMAFONAS už 
visai žemų kainą. Kaina ... $15.00

*

0 r

m R

it

.. Kainos nuo 75.00 iki IUIMConcertina. ...

Jonas Girdės.9

Brooklyn, NS

Lt

“Leader” gramaionas $75.00

a o

No. 3182. S. 25 kieviėiai, « bosai, plieniniai balsai, specijališkl tar
nai. Prisižiūrėk paveikslan. Kaina .......................................... IMJNI
Tokia nati su 12 bosu ir su 4 pusbalsiais........................ K a i n r $<$ SI,

•> '•«K *
*

f’
e

N*. L. Miuuiguuat baliai... Mina $6.50.

“Premier” type Brown mašina su 
dubeltava ;,prenžina, padarytas iš 
aržuolo. Vienas iš geriausių.

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

•M cM

No. 22. S. VIRŠUS 6|xll colių. 3 eiles klevišių, 
31 perlinis klevišių guzlkas, 18 perlinių bosų klevi
šių, 6 kompletai balsų. Kaina ....................  $19.00

n>i t/)

No. 7285.
Plieniniai balsai.

N® jioo S. 38 klevišiai, 18 boaų, specijališki rusiški tonai, 3 eilių bosai.
Įsitėmyk............................Kaina nuo $40.00 iki $75.00.
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No. 3. “IMPROVED CHAMPION” 
padarytas iš aržuo’o. Tikrai pui
kus gramafonas už vidutinę kainą.
Kaina............................................. $25.00

No. 7279. “GLOBE”. Vienna rųšics armonikai su 21 perliniu klvrt* 
šių, 12 balsų, 4 eilės plieninių balsų. 12xoį colių didžio, su mediae 
skrynele. Kaina .................................................................................... $H.tft

oo

cT

®*i

No. 17. B. VIRŠUS 5Bxll colių. Kaina .... $7.0«

Kaina $17.75.
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103 Grand Street,Columbia, delno* /"•N puahb 
ir Victor rekordai su puikiausioms
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VIETINES ŽINIOS.
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Daug svarbių vietinių ži
nių, kurios būtų turėjusios 
tilpti šiame “Laisvės” nume
ry], dėlei stokos vietos atidė
ta sekantin N-rin.

Žinių pridavėjai teiksis at
leisti redakcijai.

Iš Brooklyno geriausia 
priveža Houston st karas 
Houston feru.

Sausio 5 d., 7:30 vai. vakare, 
Tautiškame Name atsibus 
metinis susirinkimas Lietu
vių Kelionei Pašelpos drau
gijos.

Nariai malonės kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti, nes y- 
ra labai daug svarbių reika
lų. Kas norėtų prigulėti 
prie šios dr-jos, mielai už
prašome. . Gali prigulėti 
kaip vyrai, taip ir moterįs. 
Kiekvienam žmogui reikia 
pagalvoti apie savo reikalus 
ir apsisaugoti ligos atsitiki
me. Draugijon gali priderė
ti žmonės be skirtumo pažiū-

Apie kriaučių unijos kon
venciją plačiau pranešim se
kančiam/‘Laisvės” N-ry. 
Parsiduoda stubos rakandai.

Parduodu 4 kambarių dai
lius ir gerus rakandus labai 
pigiai. Pardavimo priežas
tis—išvažiavimas į kitą mie
stą. Atsišaukite šiuo adre-
su:

301
Mrs. Milevičienė 

Wythe Ave., Brooklyn.
(100—3)

INTO GROCERY CO.
155 Ashburham St., W.Fitchburg,Mass 

Meldžiame užsimokėti savo bilas iki 
Sausio 1-mai dienai, nes norime pada
ryti pilną sąskaitą. Todėl nevilkinant 
meldžiame atsilyginti.

GLOBĖJAI.
Esu labai sunkiame padėjime. Bū

čiau labai dėkingas, jeigu kas suteik
tų ar nurodytų man darbą.

Kas galėtų iš to atžvilgio pagelbėti, 
meldžiu rašyti šiuo adresu:

M. Meseun
Freehold, N. J.p. o.

Pirm. St. Karvelis.

10 d. Sausio “Aido” choras 
rengia Tautiškame Name 
puikiausi teatrą,balių ir kon
certą.

Įžanga tik 15 centų. Pel
nas eis naudai nukentėju
sių nuo karės.

Pasižymėkit sau tą dieną!

Kriaučių unijoj.
23 d. gruodžio atsibuvo ex

tra susirinkimas 54 skyriaus 
Lietuvių Kriaučių Unijos. 
Buvo rinkta komitetas atei
nantiems metams. Atsisa
kius pirmininkui Iz. Matijo- 
šaičiui, likosi išrinktas V. 
Daubara. Senasis pirminin
kas užsipelnė didelę pagar
bą, nes tinkamai vedė tvar
ką. Reikia tikėtis, kad ir 
gerbiamasis naujas pirmi
ninkas bus žmogus bešališ
kas. Linkėsi m ir jam kant
rybės ir pasivedimo taip 
sunkiame darbe.

Finansų sekretorium iš
rinktas J. Kriaučeliūnas, 
vieton J. Steponaičio. Pro
tokolų sek r. P. Struolis taip
gi atsisakė.

J. Augūnas įnešė, kad L. 
K. U. 54 skyrius nusiųstų pa
sveikinimą L. S. S. suvažia
vimui. Įnešimas draugo J. 
Augimo tapo priimate gar
siu delnų plojimu.

Reporteris V. Ž.

Draugai!
Visokius VYRIŠKUS RŪBUS pigiai 

ir gerai galite pasiūti pas ANTANĄ 
LIUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurio už
sisakys pas mane kokį nors apsivilki
mą, pilnai užsiganėdins mano darbu, 
nes aš, pasidėkavojant savo praktikai, 
—gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą. 
Aš užlaikau įvairių firmų prabas' 
(sampelius), iŠ ko kiekvienas ga’i pa- 
siskirt sau patinkamą medegą už pri
einamą kainą. Taipgi sutaisau, išva
lau ir suprosinu senus vyrų ir moterų 
drabužius,—išrodo, kaip nauji.

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

Su jtagarba

KONSTITUCIJA
Laisvos Progresyviškos Draugijos 
Laike Ligos, Mirties ir Keliones, 

po vardu
LIETUVIŲ KELIONEI 

DRAUGIJA
Lithuanian Travelers Aid

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

(Jkorporuota),

1 d. sausio (pėtnyčioj) bus 
praktika “Aido” choro.

Taip-pat bus ir privatiš- 
kas pasilinksminimas Saka
lų svetainėje, 
vai. vakare.

Pradžia 7

Aidietis.

Subatoj, 2 d. sausio, Mc- 
Caddin Hall, Berry st., tar
po 2os ir 3čios gatvių, bus 
rodoma antroji serija p. Ra
čiūno karės paveikslų.

Pradžia perstatymo 8:15 
vakare. Be svarbių paveiks
lų bus dar ir šiaip jau pa- 
marginimų: griežš ant smui
ko, dainuos ir tt.

Įžanga dideliem^ 25c., vai
kams 10c.

Propagandistų ratelio su
sirinkimas atsibus 4 d. 
šio tautiškame name, 
trečių lubų.

Pradžia 8 vai. vak.
Bus skaitoma lekcija ant 

temos: draugijinių įstaigų 
vystymosi istorija.

sau- 
ant

Jaunimo Lavinimosi Ra
telio Mokykla iš Palace Hally 
93 Grand st.,persikelia į kun. 
Petkaus parapijinės mokyk
los kambarius ant North 6 
ir Havemeyer gatvių.

Mokyklos lekcijos naujoj 
vietoj prasidės nuo 5 d. sau
sio (January), 1914 m. ir bus 
laikomos, kaip paprastai, 
kas utarninką ir pėtnyčią 
nuo 8 iki 10 vai. vakare.

Šioje mokykloje yra moki
nama lietuviškai skaityti, 
rašyti ir aritmetika.

New Yorko lietuvių Pol. 
Kliubas ant 31 d. gruodžio 
rengia puikų metinį balių, 
kuris atsibus Lafayette Ca
sino Hall — 8 — 10 — 12 
V ve. D, tarpe E. 2nd ir 3rd 

ts., New York City. Įžanga 
Tams 25c. Moterims 15c.

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

J. C; BROWN
Visiems gerai žinomą daktarą-specljalistą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 

UžDYKĄ PRĄDftS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nedėliomis, Utarninkais ir Pėtnyčioinis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymėjlmą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spinduliu 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogaus kūnas, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima sužinoti, 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENĖIUSIAS IR NERVIŠKAS

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

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdaug vktoz 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmis.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bot .tuojaus ją permatau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilg-’.j metų mano praktika ir stebūklingos mašinos.

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima išgydyti &u vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų./ Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti į ligonbuti, kur galima tikėtis pagelbos. '

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

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

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

OFFISO VALANDOS: NEDĖLIOMIS:
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piet
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

* * * . *■** *■■• ■«-

Tai. 2834 Greenpoint.
Pnikiaasta vf«ta lietuviams pae
P/DRAUOEL

Skanus alu», 
card! artelia, 
dlus, visokie

A. LIUTKUS.
i cigarai, Ir 
ulkųa užkaa- 
tlai. Salė dėl 
'tingų Nepa

mirškit ii«a 
BsakanČiausioni 
rietos, o budi 
ažganėdintl.

Brooklyn, N. Y.
PAŠELPOS

Association 
1912 m.

(Pabaiga).
19. Jei būtų ba’sų skailiua lygus* 

“Kaltų” ir “Nekaltų”, tąsyk bus sulyg 
pirmininko nusprendimo, t. y. kaip 
pasakys “kaltas ar nekaltas” arba tie
siog turi pasi’ikt “kaltas”.

20. Visi atiduoti balsai “kaltas” ar 
“nekaltas” turi but sudėti konvertan, 
užlipinti ir raštininkas turi pasirašyt 
ant konverto užpakalio, idant konver- 
to negalima būtų atidaryt ir tas kon
ventas turi pasilikti pas raštininką iki 
tam tikram reikalui arba apeliacijos, 
jei ta bus paduota.

21. Radus narį kaltu, turi but už
dėta bausmė pagal konstitucijos.

22. Kaltinamąjį įleidžiant atgal ir 
pirmininkaujančiam viršininkui ap
skelbus jam baudą atvirai kuopoje, 
kuri bauda turi skaitytis tuojaus, iš
skiriant, jei atsišaukimas yra paduo
damas, tada turi but su'aikyta kol 
teismas nenuspręs, bet jei bauda būtų 
prašalinama iš L. K. P. D. tąsyk ne
turi but sulaikyta dėl paduotojo atsi
šaukimo (apeliacijos), bet turi skaity
tis kol nebus pakeista atsišaukimo 
teismo. Jei bauda būtų piniginė, tai 
ji turi būt pridėta prie nario duoklių 
£ jei neužmokėta tuojaus ar prieš pa
skirto duok’ių užmokėjimui laiką, tai 
narys turi but prašalintas, jeigu ape
liacija nesitęsia.

23. Visos baudos turi būt uždėtos 
nuo laiko gavimo žinios nuo L. K. P. 
D. Centrališko raštininko, sulyg (ape
liacijos) nusprendimo.

24. Jei kaltinamasis pats ar per ap
gynėją nepribūtų laiku ir vietoj nagri
nėjimui paskirtoj, neduotų tinkamo iš- 
siteisinimo raštu su kaltinamojo para
šu ir neprašydamas atidėjimo, nagri- 
nėjimas, vistiek įvyks kaip ir kad kal
tinamasis būtų atėjęs ir teismo nu
sprendimu uždedant baudą, turi būt 
laišku pranešta kaltinamajam jo pas
kutinėj buvimo vietoj ir jei jis nea
teitų į susirinkimą uždėjime ant jo 
baudos, žinia apie tai turi būt jam pa
siųsta krasa.

Pasarga. Narys neturi tiesos duot 
į valdišką teismą kitą narį, pirm pa
davimo į L. K. P. D. trečiųjų teismą 
už ką gal tapt nubaustu

25. Pakvietimo ir skundų nuorašas, 
paliktas paprastoj ar paskutinėj žino
moj kaltinamojo gyvenimo vietoj, ar 
krasa pasiųstas jo adresu, bus tieso- 
ta žinia ir nagrinėjimas turi eiti to
liau taip lygiai, kaip kad kaltinama
jam būtų apskelbta ypatiškai.

26. Bauda gali but sumažinta tik 
tuomet, kuomet kaltinamasis būdamas 
kaltu, prisipažins kaltu esant.

27. Narys neturi būt teisiamas du 
kartu už tą patį prasižengimą. Jei da
lykas nėra apkeistas ar palieptas nau
jam nagrinėjimui atsišaukimo teismo, 
(apeliacijos), kuriame atvejyje kalti
namasis negalės atkristi nagrinėjimo 
teismo, kaip augščiau pasakyta.

28. Skundas gali but atšauktas na- 
gr> ėjimo teismo sutinkant, kuris ga
li paduot iš’ygas atšaukimo skundo.

29. Visuose atsitikimuose skundai 
skaitomi legališkais, jei jie apkaltini- 
man pasako aiškiai jo ka’tę, su apra
šymu tam tikrų faktų.

30. Pirmininkas, pirmininko pagel- 
bininkas ar raštininkas skundžiami, 
turi anleist savo vietas jų skundų 
grinėjimo laiku.

na-

SKYRIUS XXIX. 
Atsišaukimai (Apeliacijos).

1. Nariui manant nusprendimą 
teisingu esant, su’yg jo kaltės, gali 
apeliuoti šitokiu būdu:

a) Nuo kuonos pirmininko nuspren
dimo gali apeliuoti į visą kuopos susi
rinkimą tame, pačiame susirinkime.

b) Nuo kuopos nusprendimo ga’i 
apeliuoti į centro valdybą, o 
n«v.-kutinės nusprendimo į L.
seimą.

ne-

nuo Šios
K. P. D.

as.,
Wythe Ave,

c) Visos apeliacijos turi būt paduo
ta raštiškai, ir nevėliaus 60 dienų, nuo 
paskutiniojo nusprendimo išdavimo.

d) Apeliacija duodama į L. K. P. D. 
seimą ,turi būt paduota nevėliau, kaijJ 
(?0 dienų prieš seimą.

SKYRIUS XXX.
Lietuvių Kelionei Pašelpos Drau

gijos organas.
1. Apkalbėjimui savo reikalu draugi

ja naudojasi vienu iš lietuviškų laik
raščių, kuriame užlaiko L. K. P. D. 
reikalų skyrių.

2. Organu lieka laikraštis, išrinktas 
seimo įgaliotinių, ir padarius tam tik
rą sutarimą su laikraščio leidėjais.

3. Organas turi būti vedamas dva
sioj ir pakraipoj, kuri atsako Lietuvių 
Kelionei Pašelpos Draugijos gerovei 
ir lietuvių darbininkų Progresiškiems 
ir darbininkiškiems siekiams.

4. Už organo vedimą atsako litera
tiškas komitetas, centro valdyba ir re- 
daktorus.

. 5. Apie organo kainą garsinama ar
ba seimo protokoluose arba apie tat 
praneša centro valdyba.

6. Organo ėmimas nėra priversti
nas, bet yra geistina, kad jį skaitytų 
kiekvienas narys iš savo liuoso noro.

7. Kiekviena kuopa turi neatbūtinai 
užsirašyt nors viena egzempliorių.

SKYRIUS XXXI.
Draugijos ženkleliai.

1. Draugija turi savo ženklelius, 
kuriuos kiekvienas narys privalėtų ne
šiotis, kaipo ženklą prigulėjimo prie 
vienos didelės šeimynos, L. K. P. D.

2. Ženklelių kaina, išvaizda ir pavi
dalas priguli nuo L. K. P. D. seimo 
nutarimų.

SKYRIUS XXXII. 
Referendum.

1. Visi L. K. P. D. reikalai, kurie ne
išrišami esančių įstaigų, leidžiami per 
referendum.

2. Kiekviena L. K. P. D. kuopa 
dauguma balsų priimtą nutarimą gali 
paduoti Draugijos sekretoriui, parei
kalaudama, kad tas sumanymas būtų 
pagarsintas organe, kaipo iniciatyva 
referendumui.

3. Jei tą įnešimą paremia bent trįs 
kuopos bėgyje 90 dienų, tai klausimas 
turi būt leidžiamas per referendum.

4. Įnešimo apsvarstymui duodama 
45 dienos laiko. Per tą laiką kuopos 
gali duoti pataisymus ir pridėjimus.

5. Pataisymai arba pridėjimai turi 
būt siunčiami oentro sekretoriui, ku
ris apskelbia viešai per organą, jei ko
kį pataisymą pkremia viena kuopa, 
tad tokie pataisymai arba pridėjimai 
turi būt leidžiami per referendum 
drauge su originališkuoju įnešimu.

Pasarga, jokie pataisymai arba 
pridėjimai negali būt daromi praėjus 
45-kioms dienoms, kada klausimas pa
duotas nubalsavimui,

6. Kuopos, gavusios referendumo 
blanką, turi sušaukti susirinkimą, ku
riame visapusiškai apsvarsčius klau
simą, slaptu balsavimu balsuoja pagal 
blankoje esančias instrukcijas. Refe
rendumui duodama 45 dienos.

7. Po nubalsavimui kuonų sekreto
riai, išpildę blankas, sugrąžina į nuro
dytą vietą.

ABELNAS LIETUVIŲ KELIONEI 
PAŠELPOS DRAUGIJOS 

VEIKIMAS.
Apart šelpimo savo narių dar turi 

ir šias uždavines.
L. K. P. D. šelps kiek galint moks

leivius einančius mokslą,; steigs vaka
rines mokslaines, rengs* moksliškas 
paskaitas (prelekcijas) ir prakalbas.

Taipgi, atsižvelgs ir j politiškus rei
kalus. Protestuos prieš valdžios ren- 
gemus bilius, norinčius suvaržvt atei
vius ir abelnai liečinčius darbininkų 
laisvę. Rengs protestus prieš įvai
rius darbininkų prispaudėjus ir išnau
dotoms. ir prieš pasikėsintoius ant 
darbininkų laisvės ir prieš kares ir tt.

Graži Dovana
f DEL LABO VISUOMENĖ

— ICiiy^a h velkalOM b<i naujatąslo 
mokslo išradimni ir kj reikia daryti 
kli.viis. t.iin oat kain ir kur ;Š»tay<!

TOJE KNYGOJE "DAKTARAS" gražiai pa
mokina, kaip vyrus, taip ir moteris kas bntinri 
reikalinga žinoti, viiien'3, kaip jauniems, trapir 
seniems, ženotiems ir neženotiems,

KIEKVIENAS SKYRIUS Ai tos knygos y r t la
bai žingeidus, Ta knyga kiekvienam yt t labai 
naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai gyv.-nti.

ŠITA KNYGA "DA KTA RAS" apra.U visokių 
ligų vardus, kaip los prasideda, kaip apsirt r-k h, 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir l:ur g ilinta 
išsigydyti.^

TA KNYGA Labai plačiai aprašo ari* vvni pa
slaptybes bei ligas ir taip pat .apie >1 oterjs teĮpa 
daug.

ŠIOJ KNYGOI "DAKTARAS" dikėiai am ,A.r. 
atidengiant devg paslapčių apie geriausius sma- 
gurnus ženybinin gyvenin o ir taip pat kaip ir 
kada geriausia---- •: i--;_
i:i:. Z.'. “2-. . . , , . .............

trauota, parodo ir giliausios kūno dalis, Raiški k,-., ■ r>
na paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems,' tą'apg.arsinin ą ir adiesi.okteipt

[taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą kbygą 
i patirsi, ko čia r galima parašyti. (
i A PA RT Kll Ų SKYRIŲ Mr^anliems rodiįam* 
sk.-.tyti «ri« ncrvti, kraujo, inkstų. romati«no, 

(odos, vidur ų, nusiipnčjimo, brocbttis irlimpan- 
jčias ii^as: taip-j»at apie moterų re sveikti tuną ir 
| kitas visokias ligas, sėklos ncbčf imo ir t. t. ,
I JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti 
'kokias nots !<• karst.-s ar kreilis pt><- gydyteio, 
: reikia būtinai perskaityti knygą "DAKTARAS” 
I Da”g žmonių išgijo nuo rodos ' *D A KT A RO".
i YPATINGA I serR-mti, nustlpčję, suk livrą, pa- 
.-tt gadinę per jauti estės klaidas ir varginam i viso
kiomis, k >lp paprastomis šviežaomi*. teip nžaenfr-

I justomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą ro- 
i.

.  ............ ,,, .  , ,................. . • fOliEI , kad ta knyga drHabovusuotne.ntalK- 
ida geriausia yra tivsivc'ir kain  Įduota, tai kiekvienas optin is ta DOVANAIL kn-
KNYGA "DAKTARAS" yra paveikslais ilins-1 r,s J'k 'Uių 10 c. stampomis prisinntimuL

-J- ‘ ’------ **"• REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant

1117 Walnut St Philadelphia, Pa.

Schneider Broliai

T

l

PASARGA: Profesionališki Daktarai Klinikų pasekmingai greit viso

ir

Atsiųskite mums nore kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nuiiųeimd muzikališką imtru- 
m *ntą, kokį jus tik norėsite. .

Toks pat Armonikas 
21 plieniniu klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už

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

Męs pasiuvam geriausiai 
siūtus ir overkotus ir duo
dame materiją iš čystų vil
nų.

SPECIJAL1SKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NfiW VjrkB 0a« NIEKAD NEBUVO

%

Siūtas, kur vertas
Padarome už

$20.00, 
$15.00

Nežiūrėk, kur garsinama 
apgąvingos kainos. Todėl 
norėdamas turėti gera i pa 
siūtą siūtą, nepamiršk mųi
adreso ir SCHNEIDER 
BROLIŲ.
SCHNEIDER BROLIAI, 

236 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

ab8iir LX GR4FAF0NAS 
Su 12 Ltiotuvi'ikj d linų, vertės $45.00, 
AcidiidaTi) tik už ........  IJJ1Q.J5O

Tą grafafony gv .rantu >Ume ant I") nst |.

OCISCENA DEGTINE

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

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

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

" *1 IV H ’^9

t ® **osEN*sofJy*

Padaryta Amerike
Mūsų biznio markė užregistruota 

Washigntone.
GERESNE Už IMPORTUOTĄ.
Očiščenos degtinės skonis labai ge

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

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

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

KUR NURODYTA VISOS
KAINOS. Adresuokite:

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

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

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

Dabar galima važiuot į Rusiją.
per A 4GLIIĄ kis S^redą ir k is Subadą. Per Archangelską gi be persėdimo 
ant laivo “KURSK” apie 20 Sausio (January). Ka? nori važiuot

lai at <iu iči i $>.00 tleoazito dėl užtikrini to viet is’aot laivu. Visiems pas žie- 
riani piratini pHpirtm, pagilink i ant dyp > ii paladžiu ant laivo. Ni gavus 
mui)«t<akym» iš vietos nevažiuokit. Taipgi, su absoliutiška atsakomybe 
persiunčia pinigus Rusijos kareiviams, 
kietijai. «

JOHN KOVACS
36 GRAND STREET FILIJA: 155 CLINTON AVE.

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

Taipgi, su absoliutiška atsakomyl 
patekusiems nelaisvėn Anstirijai ir Vo-

■—■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—
ADVOKATAS HENRY L. SALPETER.

Vedu visokias kriminališkas provas, iškolektuoju pi
nigus visur Suvienytose Valstijose, taipgi ir Europoje. 
Išjieškau dalis ir išpildau popieras dėl Compensacijos 
Komisijjos. Vedu provas nelaimių. Užsiimu Real 
Estate.į ‘ —

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

Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, ’ 
operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su- ( 

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy- ' 
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PRfKTATlTK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1 I»vu 1 A 111 lij* tampymo. Mano gydymas prašalina visus j 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užKaitimus, sustabdo visa- 3 
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- ’ 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū- i 
no daliai, kuri buvo apimta ligos. !
C V17II K Jeigu jums skauda gerkle, randasi plėvės, išbėrimai, va- J u** IIuIm* rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 1 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje, viduryje ar 3 
pabaigoje ligos, klaupkite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy- 1 
m»’ išvalo ir prašalint iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Ne- j 
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuoaytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QI A PTAQ I IPOQ Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip 1 1 v/M tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini- a
mosi, Skausmas ir Deginimą®, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, auti- < 
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau ! 
slaptybėje. 5

J Į> A Htrydau tuo*, kuriuo*daktarai jau buvo at*i»ak« Oftvdytl. Gy- 
O I rylXz I vJ l\Q (jau jokiu operacijų, skausmu ir neatitrauktame n 10 blsnio. t 
Tuojaus duodame l’al< ni^lnimą Aft neapsiimu Hjrydyti tu. koriu negalima Mino gydy
mo -°udas chroniškų ilgu yra viena? IA gertau*lu, ką užtikriname, jog visada atlieta gera*. 
pasekmes. Gy<įau Ausu, Galvos. S-rdies' GerklS*. Plaučiu, Krūtinė*, Pečiu, Kepenų, P”ro. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Smegenų, Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kitas I g <•, 
A4 netikiu i gydymą lalikals, t<xlSl neKluusklte mane* patarimu. Kurie gyvenate U Ha u* < 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aA jum* tikrą teisybe pasakysiu, ar galiu tAgyuyt. {

DD DVD NIC 208 W- 42nd St- ortl Broadway
UK. DlKllE, NEW YORK CITY, N. Y.

Tel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

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

Rrnnklvn. N Y

Nenustok Vilties. I.
Netrotikite vilties! Jeigu plikas a> 

p’aukai slenka ar nervų ligos; ūma’ ii 
gydoma girtuoklystės paprotys; viri 
20 metų expertais tik tų ligų; tūkstan* 
č i ai' jau likos išgydytais. Gydymai 
DYKAI!
Dr. Brundza Co., Sta. W„ B’lyn. N. Y.

Skaitykit ir pi 
“LAISVĘ”, — $2 imi




