
Vokiečiai sako, jog prade- Austrija jau nekariauja su

Kapianski iš haagos. Sionis
tai turi jau milijoną dolerių. 
Trečdalis tos sumos įdėta 
farmų pirkimo biznin Pales-

_L?__

r.menės liovėsi, tuo tarpu, ka- 
Užmuš- riavę prieš Serbiją, kad ne-

statytų prieš rusus.
Ir išeina, kad mažoji Ser

bija laimėjo.

Scrbija.
Iš Rymo praneša, kad vy-

Geriausias darbo žmogių Laikraštis
i

Telefonas 5231 GreenpointNo. 2

SOCIJAL1STAI LEGISLATUROSE

IR VĖL NUSKANDINTAS ANGLIJOS DIDLAIVIS
Lenkijoje.

Przemyslo

Visa kariumenė

UUUKline belu, Kčlb IlUIb IbZll- | šaukti ’ 
dytų visus suaugusius Lietu-l- *

Susitaikymas negreit tė vą—nepa-

žių ir užėmė dalį
Carranza eina ant Mexico

išvežimas žymiai paaugo.
Reikia pastebėti, kad laike 

karės iš Suv. Valstijų labai 
daug išvežama javų. Pavyz-

Franciškus Juozapas giria 
Pzemyslo garnizoną.

Kadangi raguočiai vis dar 
vežami Europon, tai todėl 
taip brangsta mėsa ir 
brauks dar labiau.

GelŽkelininky brolija.
Harrisburg, Pa.—Čionai 

suvažiavo atstovai nuo 20,- 
'000 narių gelžkelininkų bro
lijos.

žinomas.
Rusai iš savo pusės sako, 

kad vokiečiai per paskutines 
tris savaites nustojo 200,000 
savo geriausių kareivių.

Rusų atakos atmuštos — sa
ko austrai.

Vienoje apskelbtas sekan
tis oficialis raportas: “Mū-

rėš operacijas.
Priešais ji maršavo ištisos) 

kareivių eilės. Caras pada-l 
lino kareiviams kariškus 
ženklus už narsumą.

naši labai drąsiai. Jisai dė- 
kavoja garnizonui už puikų 

iginimąsi. Savo laiške vadi- 
1 na save “apaštališka dideny
be”.

šiuo žygiu jau net keturiose 
I vietose. Daugybė vengrų 
I pabėgėlių suplaukė į. Buda- Anglų pranešimas apie Tur

kijos reikalus.
; Londonas, 3 d. sausio. —

$2.00
3.50

$1.00
1.75

Caras vėl atsilankė savo 
_ ;, veikiančioje 

. „ . i prieš vokiečius ir austrus.
priešais jįsai išklausė
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šios skaitlinės. 1913 metais 
lapkričio mėnesį Suv. Valsti
jos išsiuntė į Vokietiją pre
kių už $48,072,784; tą patį 
mėnesį 1914 metais išsiuntė 
tik už $42,136. Tuom pačiu 
laiku į Belgiją buvo išsiųsta 
už $3,999,169, o karės laike— 
tik už $121,816.

Įvežimas iš Vokietijos į 
Suvienytas Valstijas labai 
menkai sumažėjo. Lapkri
čio mėnesį, 1913 m. iš Vokie
tijos į Suv. Valstijas buvo į- 
vežta įvairių prekių už 14,- 
256,993, o tam pačiam mėne
sy 1914 m.—už $11,920,680. 
Per 11 mėn. 1913 m. įvežta iš 
Vokietijos už $165,939,267, o 
per ta patį laika 1914 m.—už 
$140,703,939.

Suv. Valstijos per 11 mėn. 
1913 metais išsiuntė į Vokie
tiją tavorų už $315,720,265, o 
per ta laika 1914 m. išsiuntė 
už $156,100J)5L ’

Abelnai Amerikos prekių 
išvežimas sumažėjo į visas 
šalis, išskyrus Australiją, 
Pranei ją, Indiją, Britaniją ir

Telephone 5231 Greenpoint. V Alėtas

Naujas darbas.
Pradžioje šių metų atsivė

rė veik visose Suv. Valstijo
se legislatures ir prasidėjo 
jų posėdžiai. Trylikoje le- 
gislaturų yra 31 socijalistas 
atstovas.

Jie imsis darbo, imsis sun
kaus darbo. Jie palaikys ar- 
tymiausius ryšius su Parti
jos Centraliu ofisu ir eks
pertais.

Jau nutarta, kad socijalis- 
tai įstatymdaviai įneštų visą 
eilę billių, paliečiančių darbi
ninkų reikalus. Tie billiai 
bus puikiai apdirbti. Infor
macijų departmentas per 
Socialist Party nacionalį o- 
fisą suteiks atstovams pata
rimų ir reikalaujamų žinių. 
Visas darbas bus atsakan
čiai nustatytas ir su pienuo
tas.

Svarbiausi dalykai, kurie 
rūpės- socijalistų pasiunti
niams — tai bedarbė ir Eu
ropos karė. Kongresmanas 
Meyer London tuojaus pra
bils kongrese apie bedarbes. 
Jisai renka faktus ir specia
liai studijuoja tą klausimą. 
Bus reikalaujama, kad vals
tybės ir miestų municipalite
tai padėtų bedarbiams. BUS „ - __ . v- r,--
reikalaujama proporciona-'džiui, lapkričio menesį 1913 
lės atstovybės, 8 vai. darbo | m. javų buvo išvežta už $38,- 
dienos, moterims balsavimo 787,688, o tuom pačiu laiku 
teisių, paskolių farmeriams 1914 m. — už $73,049,036.

Wilsonas ruošiasi prie agi
tacijos.

Prezidentas Wilsonas 8 d. 
sausio kalbės Indianapoly. 
Jisai gi^s savo politiką. Sa
ko, tai bus pirmutinė prakal
ba prie sekančių metų prezi
dentinės kompanijos.

Nori gabenti belgus ant far
mų.

Richmond, Va.—Šios vals
tijos darbo federacija kate
goriškai užprotestavo prieš 
sumanymą gabenti belgus, 
kaipo farmų darbininkus.^

Federacija sako,kad ir šio
je šalyje yra užtektinai be
darbių.- Kapitalistai tuo tik
slu nori gabenti belgus, kad. 
pasinaudodami jų nelaime 
galėtų juos geriau išnaudoti

Kiek negrų nulinčiuota 
1914 m.?

Pef 1914 m.Amerikoj tapo 
nulinčiuota 79 negrai. Prie- 

2 žastįs nulinČiavimo sekan
čios: užmušė jystės baltųjų 
žmonių, užpuolimas ant bal
tųjų moterų, vagystės ir 1.1. 
Vienas negras nulinčiuotas 
už tai, kad jis neapleido gy
venimo vietos, kuomet jam 
baltieji buvo paliepę.

Kruvinas derlius. . ,
• ‘ Sukako penki mėnesiai, 
kaip kariaujama. Pažiūrė
kime, kokios gi tų skerdynių 
pasekmės! i

Anglija.—800 aficįerių už
mušta, 4,000 sužeista, 1$,- 
000 pražuvo be žinios (Su
prantama, dauguma jų taip- 
pat užmušta).

Francija.—180,000 užmuš
ta, 620,000 sužeista, 300,000 
paimta nelaisvėn. Taigi, 
Francija šiokiu ar tokiu bū
du nustoja suvirš milijono 
kareiviu.

Rusija.—250,000 užmušta, 
1,200,000 sužeista, 350,000 
paimta nelaisvėn. Taigi, iš 
Rusijos kariuinenės eilių iš
kirsta arti dviejų milijonų 
žmonių. V

Belgija.—30,000 užmušta, 
58,000 sužeista, 35,000 paim
ta nelaisvėn.

Serbija.—30,000 užmušta, 
60,000 sužeista ir 80,000 pa
imta nelaisvėn.

Vokietija. — 250,000 už
mušta, .850,000 sužeista ir 
400,000 paimta nelaisvėn.

Austrija.—160,000 užmuš
ta, 800,000 sužeista ir 540,,- 
000 paimta nelaisvėn.

Japonų su turkais ir bus 
užmušta kokia 50,000. Juod- 
kalniečių (černogorų) aukos 
karės dievui taip-pat pusėti
nos.

Tik per penkis mėnesius ši 
karė prarijo milijoną gyvas
čių, neskaitant sužeistų ir 
dingusiu, kuriu daugelis taip 
pat nesikeis iš kapų.

Ką jūs pasakytumėt, jeigu, 
duokime sau, kas nors išžu-

Karės laivas “Formidable” 
tapo nuskandintas kanale. Jį 
torpedavo vokiečių povande
ninė valtis.

Išviso ant to karės laivo 
buvo 810 žmonių. Iš jų žuvo 
669. Kiti, išsigelbėjo.
'Smulkmenų užpuolimo dar 

nežinoma. Vokiečių povan
deninė valtis nunėrė sau ir 
sveika dingusi. •

Anglijai ligišiol, kaip nesi
seka ant jurus, taip nesise
ka.

Paryžius, 3d. sausio. —Ži- pasvęikinimą _ _
nios iš Lenkijos skelbia, kad garnizonui kuns, istiesų, gi- 
rusų padėjimas žymiai pa
gerėjo.

Petrogradas, 3d. sausio.— 
Rytų Prūsuose ir Mlavos a-' 
pygardose (Varšavos guber
nijoj) vokiečiai* vėl norėjo

rius nusiuntė naujų metų šventą žemę (Palestiną), ku
ri priguli Turkijai.

Turkijai šiuomi laiku rei
kia pinigų. Jeigu žydų or
ganizacijos sumestų užten
kamai didelę sumą, kad nu
pirkus Palestiną, tuomet sio
nistų tikslas būtų atsiektas.

Panašiai kalbėjo prieš sio-
pradėti apninkamąją kovą, Caras dėkavoja kareiviams. ™stų konvenciją D. Kaplan

Rusai vėl jau Vengrijoje.
* Austrai dėjo visas spėkas, 
kad išvarius rusus per Kar
patų kalnus atgal, Galicijon. 
Vienok, austrams nekaip te
pavyko.

Iš Budapešto praneša, kad 
rusaitei. įsiveržė Vengrijon, sekmes mūšio nėra žinios.

vienok jiems tatai nepasise-| q

kė.JKisai atstūmė visus vo- kariumenėje 
kiečių ir puolimus.
vr.4nk gyslos upės, priešais- Jisai išklausė generolo t j“ 
Visegrado, ginkluoti Rusijos Ruzskį0 pranešima apie ka- 1 °J 
garlaiviai bombardavo vo- - 
kiečių artileriją.

Rusų kariumenė ties Bzu
ra upe atmušė vokiečių ata
kas, padarytas nakties lai
ku.

Ypač svarbus mūšiai pra
sidėjo ties Rava. Apie pa-

pešta, Vengrijos sostapylį.
.Budapešte uždraustą šauk- 

ti '^šuomneiški mitingai. 
Matomai valdžia išsigandu
si, kadMsuomenė nepradėtų 
protestuoti.

Baisus nuostoliai mūšiuose 
Lenkijoje.

Jau tris savaites, kaip tę
siasi mūšiai Lenkijoje. Tie 
mūšiai turi nepaprastai di
delę svarbą. Ir rusai ir vo
kiečiai skubinasi pranešti a-

Suvalkijoje.
Gubernijos komitetas, vei

kiantis išvien su visuomenės 
veikėjais, nusprendė, kad 
nuvargintos Suvalkijos gy
ventojams kas mėnuo reika
linga bent 50,000 pagelbos..

komitetas kreipėsi prie 
Varšavos piliečių komiteto, 
melsdamas pagelbos.

Varšavos komitetas at
siuntė jau" 20,000 rublių.

Korespondentas dienraščio pie savo priešo nuostolius.
“Express” sako, kad' Turki-1 '
jos sostapily, Konstantino- jus nuo lapkričio mėnesiu
poly viešpatauja baisiausia I rusai nustojo Lenkijoj 136,-
suirutė. Visos religiškos 000 belaisvių. Vokiečiai at- riausi vadai Austrijos kariu- 
šventinybės ir relikvijos ėmė nuo rusų 100 kanuolių ir-menės liovėsi, tuo tarpu, ka-Austrijoj neramu. ______v__  __ _____  __

’ Austriioi Vis labiau kila kraustomos į Brussa , kuri’,300 kulkosvaidžių.

VisTabi7uTeikalaujTma’'u^ nais rengiasi bėgti ir patsai 
baigti karė. sultonas. Visa kariumenė
Austrijos sostinė j, Viennoje, koncentruojasi Konstantino-

Sako, skūra pabrangs.
Williamson, statistas žem

dirbystės departmento, sa
ko, kad pastaruoju laiku ne
paprastai sumažėjo skūros, 
einančios apautuvų gamini- 
muįJ

Williamson spėja, jog 
greitu Ihiku turės pabrangti

Sumažėjimas immigracijos.
Iškilus karei labai suma

žėjo ir immigracija. Immi- 
;racijos komisijonierius iš- 
eido raportą, kuriame nuro
to, kad 19-14 m. per New 
Yorko prieplauką immigra- 

i ja sumažėjo ant 45 nuošim- 
*ių. Pavyzdžiui, 1913 m.'per 
<ew Yorko prieplauką atvy
to 1,663,993, o 1914 m.— 
33,504.

vos vyrus iki vienam?
O kur dar karės pabaiga!
Karės reikalams kariau

jančios valstijos išleido dau
giau, negu 7 bilijonus dole
rių !

Kasgi surengė tą kruviną 
pjūtį, jeigu ne kapitalistai ir 
karūnuoti žmogžudžiai!

Kalėdų rytą buvo didelė de
monstracija prieš karę. Kuo
met didelė žmonių minia iš
ėjo iš bažnyčios ant Leopold- 
strasse, tai moterįs pradėjo 

' *: “gražinkite mums 
mūsų vaikus ir vyrus”! Ant 
Paterstrasse minia apsiautė 
valdžios ofisų namus. Čia 
pribuvo policija ir išvaikė 
minią.

WiFonas nepasirašys po 
billium prieš ateivius.

Užtikrinama, kad prezi
dentas Wilsonas nepasirašys 
po bulium prieš suvaržymą 
ateivystės.

Prezidentas atkartotinai 
pabriežė, jog jisai priešingas 
tam, kad iš ateivių būtų rei
kalaujama skaityti.

Kaip kare atsiliepia ant A- 
merikos ?

Washington. — Komerci
jos departmentas išleido a- 
pyskaitą, iš kurios matosi, 
kad laike karės išvežimas iš 
įSuvienvtn Valstijų i užrn^- 
Jžius įvairių prekių sumažėjo 
(ant $382,831,172. Apyskaita 
(padaryta tik iki 1 d. gruo- 
/ džio, 1914 m.

Kad geriau suprasti, kmn 
nupuola pramonė tose šaly- 

kur eina karė, parodo

Amerikos vokiečių veiklu
mas.

Vokiečiai iš Chicago, Phi- 
ladelphijos ir New Yorko ra
gina kongreso svetimų šalių 
reikalų komisiją, kad ji pa
remtų billių, uždraudžiantį 
o-abenti Europon ginklus ir 
šiaip karės reikmenis.

Mat, vokiečiai žino, kad 
tie ginklai ateina tik francū- 
zams ir anglams, todėl jie ir 
priešingi siuntimui.

Carranzos kariumenė jau 
dna ant Mexico City. Taigi, 
bus susikirtimas su Villa.

Francijos žmonės jau ne
belaukia greitos taikos. Jie 
mato, kad dar ilgai-ilgai rei
kės kariauti. Neseniai dar 
buvo laukta, kad taika įvyks 
pavasarį, bet dabar ta viltis 
pražuvo.

Vokiečiai pamokino kariš
ko amato daugybę naujų re
zervistų, kuriuos traukia 
prie fronto. Francijos karės 
ministeris Pišonas išsitarė, 
jog būtų labai pravartu ga
vus pagelbos iš Japonijos. 
Tasai išsitarimas parodo,jog 
Francijos vyriausybė nusto
jo vilties greitai laimėti, nu
stojo vilties laimėti savo loc- 
nomis spėkomis.

Francija neturi jau pasiti
kėjimo ir Rusija. Niekas 
jau nebetiki, kad caras užim
siąs Berlyną, kaip tai buvo 
tikėta pradžioje karės.

Berlyne taip-pat patvirti
na. kad šnekos apie greitą 
taiką yra tuščios šnekos, be 
jokio namato.

Vadinasi, žudysis. O Eu
ropos darbininkai tyli...

» * ____ , ■

Ir vėl niiskandino Anglijos 
didlaivį.

Londonas, 3 d. sausio. —

Sako, Varšuvai jau negręsia 
vokiečių pavojus.

Petrograd, 2 d. sausio. — 
Antrasai vokiečių mėgini
mas - - -
sisekė. Jie galutihai atmuš
ti. Armija vokiečių genero
lo Mackensen, kuri per še
šias savaites buvo veikliau
siu nervu vokiečių ėjime ant 
Varšavos, atstumta į pietus. 
Mackensen armiją rusai su
mušę ties Tomaševu.

Vokiečiams nepasisekė 
taip-pat mūšiuose aplink I- 
nowlodz.

poly, kur laukiama francūzų 
ir Anglų užpuolimo.

Turkai veik jau apleido 
Adrianopolį ir savo sunkią
sias kanuoles (gautas nuo 
vokiečių) pergabeno į Tcha- 
talija.

Anglai sako, jog turkams 
nesiseka Egipte. Veik visa 
turkų kariumenė apleido E- 
giptą.

(Redakcijos prierašas.— 
Vistik šitam pranešimui 
sunku visiškai įtikėti. Ligi- 
šiol, šiaip ar taip kalbant, 
turkai laikėsi pusėtinai. O 
kaip Kaukaze—tai jiems vi
siškai sekasi.).

si. Padėjimas likosi tokiu, 
kaip ir buvo. Rusų atakas 
ties Biala—atmušėnie. Mū
sų kaąiumenė paėmė 2,000 
rusų nelaisvėn ir uždavė 
jiems nemažą smūgį”.

Vokiečiai (Irutina savo pozi
cijas Lenkijoj. ,

Petrograd, 3 d. sausio. — 
Nekurie laikraščiai klausia, 
kodėl vokiečiai taip mažai 
veikia palei Varšavą. Ir duo
da tokį atsakymą: vokiečiai 
užimti stiprinimu savo pozi
cijų ties Bzura upe ir palei 
kairįjį krantą Vyslos.

Petrogrado dienraščiai 
sako, kad vokiečiai gerai su- 
drūtino savo pozicijas aplink 
Lodzių, Lowicziu, Skierne-

Turkų viršus.
Petrograd, 3 d. sjausio. — 

Dienraštis “Novoje Vremia” 
praneša, kad skaitlingos tur
kų spėkos perėjo pęr rube- 
žių ir užėmė dalį Kaukazo. 
Turkai užėmė Karšo ir Ar^ 
dahano apygardas. Turkai 
norėję apsiausti rusus iš vi-

Vokiečių raportas apie kart 
Belgijoj.

Vakariniame karės teatre 
nieko svarbaus neįvyko. St. 
George galutinai išgriautas. 
Jį laiko savo rankose belgai 
su Prancūzais. Netoli nuo 
Bethune męs užėmėm anglų 
tranšėją.

Argone mūsų atakos buvo 
gana pasekmingos. Męs čia 
oaėmėm 400 priešų nelais
vėn.

Prancūzai užėmė pusę štein- 
bacho.

Paryžius. — Alzase eina 
smarkus mūšiai. Francūzai 
užėmė pusę sodžiaus Stein
bach. Mūšy s buvo nepapra
stai smarkus. Šitas francū
zų laimėjimas atvers kelią 
prie Altkirch ir Mųelhauzen.

Francūzai orlaivininkai ata
kuoja Metzą.

Paryžius. — Oficijališkai 
paskelbta, jog francūzų or
laivininkai bombardavo vo-j 
kiečių ^tvirtovę Metz. Bom
bos, kurios mesta iš orlaivių, 
išardė gelžkelio staciją ir da
lį linijų.

Pastaruoju laiku Alzase 
,buvo palyginamai ramu. Dj^ 
bar atiidvi pusės parodo di- 
džiausį įnirtimą.

Vokiečiai ant žūt-būt 
pasirengę laikyties tose vie
tose, nes jeigu jie būtų fe
nais sumušti, tai tuomet ru
sai įsiveržtų Prūsų teritori- 
jon.

Toji dalis Lenkijos, kurią 
užėmė vokiečiai, ♦ baisiai iš
pustyta, nuteriota. Visa me
džiaga, kuri tik tinjea forti
fikacijų budavojimui, su
naudota. Tuo tikslu dauge
lis fabrikų išsprogdinta.

su pusių, vienok, jit is nevi-. Vienna, 2 d. gruodžio. — 
sai pavyko tas plem Senasis Austrijos imperato-

Buclow’o misija nepavyko.
V oki eč i ų amb as a do r iaua 

Ryme v on Buelow o misija— 
nepavyko. Jam buvo paves
ta patraukti Italiją Vokieti
jos pusėn.

Tatai jam nepavyko.

Prieš-rusiška partija Bul
garijoj.

London.—Bulgarijoj vei
kia gana stambi prieš-rusiš: p0S. 
ka partija. Toji partija no-i 
rėjo pravesti savo žmonių ir Į 
ministerijon. Vadovu tos 
partijos yra M. Genadijev, 
buvęs užsienio dalykų minis- 
teriu. Ir dabar jisai nori 
tapti ministeriu. Ligišiol 
jam tatai nepavyko. Vienok, 
matyt, ta partija, kuri veikia 
prieš rusus, yra pusėtinai į- 
tekminga.

Archangelsko uostas užšalo.
Iš Hamburgo telegrafuo

ja, kad Archangelsko uostas 
(Rusijoj) užšalo. Tokiu bū
du liovėsi prekybos susinėsi
mas tarpe Rusijos ir Euro-

Turkai nori parduot dalį Pa
lestinos.

St.Louis,Mo.—Čionai asti- 
būna žydų sionistų konven
cija. Sionistų tikslas, kaip 
žinoma, sudaryti neprigul- 
mingą žydų valstybę. Tuo 
tikslu sionistai nori atpirkti

REIKALAUKIT LIETU
VOS ŠELPIMO FON

DO ŠTAMPŲ!
Lietuvos šelpimo Fondo 

stampos jau gatavos. Jas ga
lima gaut pas L. š. F. iždi
ninką K. Šidlauską, 226 W. 
Broadway, S. Boston, Mass, 
ir “Laisves” redakcijoj, 183 
Roebling St., Brooklyn, N

Viena knygutė stam 
kaštuoja 10 dol. Užsisakai^ 
reikia prisiųst ir pinigui! 
neišparduotas stampas),^^ 
gai grąžinami atg*1

f
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga.

Kas kita lietuvių liberalai,

♦

Žurnalas” jau1 tiška socijalistų konferenci- 
liovėsi ėjęs . Lietuvių Soči- ja vargiai beįvyks Kopenha- 
jalistų Sąjungai gera proga 
įkurti savo mokslo žurnalą.

Kadangi daug kas teirau
jasi pas mus apie A. Bara
nausku, tai pranešame, jog, 
sulyg žinių, kurias gavome, 
jisai paleistas iš kalėjimo.

Daugiaus nieko nežinome.

Užkvietėme drg. V. Kap
suką bendradarbiauti ‘‘Lai
svėje”. Jisai sutiko. Perei
tame “Laisvės” N*-ry jau til
po pirmasai V. Kapsuko 
straipsnis, kuris, kaip auto
rius mus informuoja, buvo 
pasiųstas ir “Rankpelniui”.

Knygų leidimo bendrovė 
“Darbas” mano reorgani- 
zuoties ant naujų pamatų. 
Tuo būdu manoma pritrauk
ti prie bendrovės plačiąsias 
minias.

Sekančią savaitę New 
Yorke įvyks kelių žymesnių 
draugų pasikalbėjimas, kad 
aptarus “Darbo” reorgani
zavimo reikalą.

Gerb. V. K. Račkauskas 
rašo “Naujienose”, jog “Tė
vynė” daugiausia iš visų lai
kraščių pasidarbavo agitaci
joje už šelpimą nukentėjusių 
nuo karės lietuvių.

“Naujienos” pastebi, jog 
jos pasidarbavo nemažiau už 
“Tėvynę”, jei tik nedaugiau 
— jau vien dėl tos priežas
ties, krg jos eina šešis kar
tus tankiau už “Tėvynę”.

Gražu paklausyt, kaip ro- 
kuojasi dėl nuopelnų... Ge
rai dar, kad “Keleivis” su 
“Laisve” tyli, nes tuomet jau 
tikrai sunku būtų pasidalint 
garbe...

go j.
Danijos laikraščiai ir val

džia mano, kad tuomi gali
ma išstatyti pavojun pačią 
Daniją. Manoma, kad soci
jalistų konferencija duotų 
pamato įtarti Daniją esant 
ne neutrališka.

Argumentai gana keisti. 
Dabar sakoma, kad konven
cija įvyks Londone. Neku
riu šalių socijalistai jau atsi
sakė dalyvauti konvencijoj. 
Jeigu taip, tai vargiai minė
ta konvencija pavirs į didžią 
prieš-karišką demonstraci
ją

K. Kautsky sako, kad ligi- 
šiol socijalistiška tarptauti
nė dar nesuardyta. Jisai 
tvirtina, kad jokios šalies so
cijalistai nėra prasižengę 
prieš savo pamatinius prin
cipus ir todėlei tarp tau tiško 
solidarumo ryšiai po. karei 
galės būti taip jau stiprus, 
kaip ir prieš karę.

Nebūtų didelio reikalo 
užtylėti, kad tarptautinėje 
kas tai trūko. Joje esama 
elementų, kurie pakliuvo į 
nacionalistišką sūkurį ir 
tarnauja patriotizmui dūšia 
ir kūnu.

Istorija atsibusiančios 
konferencijos parodo, kaip 
sunku šiandien socijalistams 
susitarti, o kas bus po karei, 
kuomet francūzai stos akis 
akin su vokiečiais, kuomet 
išlaikę savo principiališku- 
mą rusai, serbai, K. Liebk
necht ir kiti stos akis akin 
prieš tuos, kurie užrašė ant 
savo kaktos, kad “klesų ko
vos jau nėra?”

Ko gi tat vertas J. Šliupo 
siūlomosios respublikos ide
alas, jeigu net jo politikos 
bendrai purtosi nuo to idea
lo? To idealo vertė tik to
kia, kad koks nors tautiškas 
oratorius gali pasiskelbti e- 
sąs baisus “kovotojas” ir 
mokąs padangėmis lekioti.

Laisvos Lietuvos idealas 
gali įsikūnyti tiktai visuo
menėje, kurioj nebus ekono
minės skriaudos.

NAUJOJI KRIAU 
ČIŲ UNIJA.

Kaip žinoma, United Gar
ment Workers of Amerika 
unija paskutinėj konvenci
joj Nashville skilo į dvi dalis. 
Vienoj pusėj likosi atžaga
reiviai su senąja valdyba, ki
toj pusėj, kuri turėjo didžiu
mą, viršus buvo pirmeivių.

Pabaigoj pereitų metų į-

AR GALI ĮVYKTI VISŲ 
LIETUVIŲ VIENYBE?

IL
Lietuvių liberalai 

karo metu.
Pereitą kartą męs kalbėjo

me'apie mūsų kunigus ir ap
skritai klerikalus. Męs ma
tėme, kokiais dideliais caro

KAS TEISYBĖ TAI 
TEISYBĖ.

“Kalėdos, kaip ir Nauji 
Metai — tai tušti žodžiai. 
Gyvenime jie nieko nereiš
kia. Jeigu draugija tų tra
dicijų da neišmeta su senais 
daiktais šiukšlynan, jeigu 
jas vis dar apvaikščioja, tai 
reikėtų jąs sunaudoti nors 
geresniam' tikslui, 
laikraštija, leisdama padi 
dintus numerius, 
stengtis duoti žmonėms 
daugiau dvasiško peno, o 
ne tuščių pasakų apie “vai
kelius” ir “stoneles”, kuriu 
jau ir maži vaikai nebenori 
klausyti”. (“Keleivis”).

Mūsų

turėtų

REKLIAMA IR SKELBI- 
MASIS — MŪSŲ TAU

TININKŲ KOVOS 
GINKLAS.

Amerikos tautiškieji laik
raščiai paskelbė didelę nau
jieną: girdi, išeisianti kokia 
tai brošiūra apie lietuvius 
anglų kalba, o tuomet jau 
autonomija taip kaip ir kiše
nių j e.

V ilniškis “Vairas” irgi pa
našiai galvoja:

“Dabar kaip tik proga yra 
duoti save pažinti rusų vi
suomenei ir svetimoms ša
lims. Juk kasdien kiekvie
nas, kurs seka karo žinias, 

, paėmęs žemlapį, pirštu bak
si į mūsų kraštą, bet nežino, 
kokia tauta tenąis gyvena. 
Tad rašykime apie lietuvius 
į svetimus laikraščius, rašy
kime atskirą Lietuvių bro- 

, šiūrą su žemlapiu ir kaišio
kime ją, kur galėdami”.

Šiame dalyke nacionalistu 
protavimas diametrališkai 
priešingas socijalistų prota
vimui. Socijalistai sako: 
kelkime tautos apačia, že
mutinius sluogsnius, švieski
me juos, lavinkime juos po
litiškai, — o tuomet ir pla
tusis pasaulis apie mus suži
nos. Finų ir latvių pavvzdys 
kaip tik patvirtina tą, ką sa
ko socijalistai.

< DĖLEI TARPTAUTIšKO 
SOCIJALISTŲ su-

. VAŽIAVIMO.
Drg. M. Hilauith nraneša 

nacionališkaro Socialist Par
ty sekretoriui, jog tarptau-

DĖLEI J. ŠLIUPO IDEALI
ZUOJAMOS LIETUVIš- 

KAI-LATVTŠKOS 
RESPUBLI

KOS.
Savo prakalboje prieš ant

rąjį visuotinąjį seimą P. 
Grigaitis labai sąmoningai 
pagavo mūsų tautininkus 
darant didelę ir keistą klai
dą.

Jie, tautininkai, visuomet 
vadina save realiais politi
kais, viešpatie gink, ne sva
jotojais. Jie visomis ketu
riomis esą įsikibę tauti
niai - ekonominio grunto ir 
velyja gauti kielę šiandien, . 
negu rytoj teterviną. Bet 
labai tankiai jų atsargumas 
ir apsirokavimas dingsta ir 
jie nei iš šio nei iš to ima ir 
paskelbia kokį nors nesuvai
komą, dausose beglūdantį, 
idealą.

Panaši istorija yra ir su J. 
Šliupo lietuviškai - latviška 
respublika. Apie tai bus pra
vartu pasakyti keli žodžiai.

J. Šliupas ir kiti lietuviai 
tautininkai didžiai rūpinasi 
pakėlimu tautiškos pramo
nės, tautiškų biznių. Latvių 
buržuazija tuo žvilgsniu jau 
pralenkė mūsiškę. Lenkij 
taip-pat. Ir štai kas pažymė
jimo verta. Nei latvių, nei 
lenkų, nei lietuvių buržuazi
ja visai nesvajoja apie lais
vas respublikas. Išsykio, 
panašus užsilaikymas gali 
bile ką nustebinti, bet pa
žvelgus į dalyką giliau, štai 
ką pamatysime. Ką gi veik
tų lenkų kapitalistai, jeigu 
jiems atimti Rusijos ir ypač 
Sibiro rinkas? Ką gi veik
tų sustiprėjusioji Rygos ir 
Liepoj aus latvių buržuazija, 
jeigu jai atimti Rusijos rin
kas? Jai ateitų sunkiausio 
krizio laikai. Priaugančioji 
lietuvių buržuazija taip-pat 
supranta, kad pati viena, ap
siausta muitų siena, jie neiš- 
silakys, arba, bent negalės 
normaliai plėtoties. Pasa
koja, kad Lenkijos kapitalis
tai baisiai nekenčia lenkų le
gionierių, kurie kovoja už 
laisvą ir nepriklausoma Len
kiją. Latviu buržuazija, o 
fnin-mt ir mūsiškė jau se
niai išreiškė Mikalojaus val
džiai ištikimybės jausmus. 
Ji ir sonne nesapnuoja anie 
lietuviškai U°tviška resnu- 
blika. nes visiška nenriklau- 
snmvbė neatsako jos ekono
minio plėtojimos reikalams.

TARDYMAS LABDARY
BĖS INSTITUCIJŲ.

Pereitais metais po visą 
Ameriką pusėtinai pagarsė
jo federalė komisija, tardan
ti industriališkus šios šalies 
santikins. Prieš tą komisiją 
veik visuose žymesniuose 
miestuose stojo visa eilė ka
pitalistų, šiaip jau visuome
nės veikėjų, socijalistų ir u- 
nijistų. Komisija ta jieško- 
jo pikto šaknies ir pasi
šnekėjimų balzamu norėjo 
gydyti kapitalistiškos drau
gijos žaizdas. Žinoma, iš to 
visko nieko neišėjo. Seno
sios bėdos likosi kokios buvo 
ligi tyrinėjimo. Socijalistai 
tiktai tuo tikslu davė savo 
paaiškinimus komsijai, kad 
viešai pakritikuoti kapitalis
tus ir tokias jų uodegas, 
kaip Gompers. Socijalistų 
apkaltinimai šiahdieninei vi
suomenei plačiai praskam
bėjo ir tame buvo jų nauda.

Dabar minėta komisija ty
rinės labdarybės įstaigas, 
sūrių Suv. Valstijose yra de
vynios galybės. Amerikos 
milijonierai nepaprastai pu
čiasi dėl savo labdarybės. 
Jie nesigaili milijonų, kad 
parodžius, savo “gerą širdį”; 
nors niekur nėra taip baisiai 
išnaudojamas darbininkų 
darbas, kaip šioje šalyje.

Komisija, tyrinės Carne
gie’jaus, Rockefellerio, Cle- 
velando, Hirsho, ir kitų lab
darystės institucijas. Ar jai 
pavyks išvilkti aikštėn lab
darių šunybes ir jų slaptą 
politikieriavimą — pamaty
sime dar šiame mėnesy. Bet 
<as charakteringa, tai tas, 
jog darbininkų organizacijų 
atstovai nebus šaukiami liu
dyti prieš komisiją. O kaip 
tik jų balsas čia yra labai 
reikalingas! Socijalistų Par
tijos ir darbininkų unijų at
stovai turi puikiausią progą 
patirt, ką tai reiškia milijo
nierių - labdarių nagai. Jie 
mokėtų išvilkti aikštėn lab
darių veidmainybę. Jie mo
kėtų prirodyt, kad milijonie
riai - labdariai tvirtina vi
suomenę ir apdumia jai akis. 
Iš to būtų nauda, nes daug 
kas išgirstų teisybę.

Rockefelleris siunčia do
vaną Belgijos žmonėms 
(mat, didis ar tymo mylėto
jas), o čia, Amerikoj, taiso 
Colorado skerdynes. Car
negie steigia knygynus, tai
kos palocius ir tt. — o jo fa
brikuose žmonės baisiausia 
išnaudojami . Tokių pavyz
džių šimtai.

Juo greičiau visuomenė 
supras tų ponų farizėjišku- 
mą, juo ji bus sveikesnė.

Federate komisija, kuri 
tyrinės labdarybės instituci
jas, veikiausia, todėl nepa
kvietė prieš savo “šviesias 
akis” darbo vadovų, kad ga
lėtų viską užglostyti.

vyko pirmeiviškosios unijos valdžios garbintojais jie pa- 
dalies suvažiavimas' New sidarė. Vienok, tai nenuos- 
Yorke. Tasai suvažiavimas tabu ; jie visuomet buvo caro 
mūsų kriaučiams turės la- valdžios talkininkais.
Jai didelę svarbą. Tame su
važiavime tapo užbriežti kurie vadina save demokra- 
nauji keliai ir prieita prie tais, liaudininkais, o kartais 
sutarimo su politiškuoju net socijalistais. Neseniai 
darbininkų judėjimu. |da šaukė jie “Varpe”, jog jie 

Suvažiavime dalyvavo 150 esą revoliucijonieriai ir tik 
delegatų. Atstovų buvo su-' kovodami su caro valdžia, ti- 
važiavusių iš Kanados, Chi-jkisi ką-nors išgaut. Męs 
cagos, Cincinnatti, Syracu- niekuomet tam netikėjome 
se, Philadelphia, Boston ir ir aiškinome, kad tai yra tik- 
tt. Žinoma, daugiausia dele- tai tušti žodžiai, šventadie- 
gatų buvo iš New Yorko ir niai jų drabužiai, kad leng- 
apygardos. * viau galima būtų jaunuosius

Naujoji unija priėmė var- vieną, antrą darbininką į 
dą Amalgamated Clothing saY° Pu?£ patrukti. Vienas, 
Workers ir šiuomi laiku jau’a.^ras Sa^ejo tai daryti is 
turi 90,000 narių. Nutarta tlkl.’os Širdies, vienok nuo to 
varyti kuošinarkiausia agi- J nęsimamo turinys,
tacija, kad gavus daugiau Jle niekuomet nebuvo darbi-, 
naujų narių ir vienyti vienon pinkų klesos reikalų gyne- 
mopon visus darbininkus, Dalst ° tik augančios lietuvių 
dirbančius drapanų siuvimo buržuazijos reikalų reiškę- 
isdirbysteje .

Matomai, jau praeina su
siskaldymo 1„L_„ ___
darbininkų unijiniame judė-j 
jime. ■ 
laties amato darbininkų, — 
;ai obalsis, kuris įgyja vis 
daugiau praktiškos svarbos.1

Konvencija išnešė rezoliu-'

viau galima būtų jaunuosius

buržuazijos reikalų reiškė
jais; dėlto negalėjo būti jie 
nei socijalistais, ųei revoliu-

alkai Amerikos ęijonieriais, nei dargi nuošė- 
•^enrffisuVniKim«s taiP kritikavome juos, 

viena aiaae unija to|daugelig mūsų skaitytojų
i nenorėjo su tuo sutikt. Da- 
,bar tai kiekvienas aiškiai 
įgali pamatyti. Reikia tiktai 
.pasipažint su jų raštais. Kąci.j-į prieš karę ir taip-pat pa- męs ten randame?

sisakė, kaip žiūrinti į politiš
kąjį darbininkų judėjimą Pirmiausia, musų liberalai,
NorS.priimtoje rezoliucijoje,
ir nėra Įvardinta partija, , kį J, prieš‘šitą kara
kurią rems naujoji kriaučių h. - ‘ ne(lori4eji vo:
unija, bet is rezoliucijos tu- kie6iai kame kal. 
nnio_ lengva suprasti, kad ti . jje taip-pat nuolat rašo 
;ai būsianti socijalistų parti- apie vokiečių žvėriškumą ir 
ja. Rezoliucijoj aiškiai pa- begėdiškumą ir užmerkia a- 
iriežiarna, jog darbininkai kis,. kad nematytų rusų ka
tu ri kovoti su privatinės 
nuosavybės sistema ir veikti 
politikoje savystoviai.

Šitas naujosios unijos

kiečiai visame kame esą kal- 
Jie taip-pat nuolat rašo

reivių, ypatingai kazokų, 
žvėriškumo. Jie tik garbin-, 
ti saviškius moka.

“Nuo karo ir bado išgel
bėk mus, Viešpatie!” — toks 

žingsnis yra labai svarbus, šauksmas veržiasi iš kruti- 
Vistik, jeigu apie ’ 100,000 nės gilumos visuose Lietuvos 
darbininkų pripažįsta reika- kampuose. Visur tik krau- 
inguma savystovio politiško kas J1 .asar??‘ Žmonės pi o to 

veikimo ir pasmerkia priya-iVart0 «Skaudu yra gir. 
dėti pabėgėlių pasakojimai: 
kraštas tapo nuteriotas, 
draugijos iširo, inteligentai, 
kas galėjo, išsikraustė Rusi
jon”... O “Lietuvos Ūkinin
kas” skelbia (N. 37): “Tegul 
ir lemta mums šiek-tiek nu-

tinę nuosavybę — tai reiškia 
plačiosios darbininkų minios 
mato jau savo išganymą 
vien socijalizme.

Tūli industrialistai buvo 
svajoję, kad naujoji, unija 
pakrypsjanarko - sindikalis- kentėti," bet męs iš tų visų 
tų pusėn, atmes politišką audrų turime išeiti laimin- 
veikimą ir užgiedos psalmes gaiš”... Kasžin, ar ir tie išeis 
I. w. W. — bet konvencija laimingais, kurie žuvo arba 

i da žus šitam kare, kurie ten 
sveikatos neteks, sugrįžš be 
kojų, be rankų?!

N. 33 skaitome: “Didelės

parodė, kad tai būta tuščių 
svajonių.

Konvencijoj dalyvavo ir 
keliolika lietuvių. Vienas bus karo aukos, bet ir puikių 
delegatas buvo net iš Chica-i vaisių jis turi atnešti. Pa
gos. Lietuviai1 kriaučiai ei- liuosuos tautas, kurios buvo 
na su naująja unija.

J. Kriaučius.
pavergtos Vokietijos ir jos 
karo draugės Austrijos. A- 

----------------------------------- tėjo laikas, kuomet tautų 
svajonės tapti laisvomis ža- 

Cnrlriic laVctvIniac da išsipildyti. Bet ir atski- kiuui Ud laikoij uujao. riems žmonoms bus laisviau 
-------'--------- . gyventi, kuomet nebegirdė- 

Anglų oro lakstytojas at- sime ginklų žvangėjimo iš 
skrido į Diuseldorfo miestą1 Vokietijos pusės, kuomet 
(Vokietijoje), kur vokiečiai žlugs didžiausias šių dienų 
buvo įtaisę savo aeroplanų apšarvotos kumsties garbin- 
(lakstytuvų) stotį. Čia jį tojas. Taip turi būti, nes to

Gudrus lakstytojas

PIRMOJI KREGŽDUTĖ.
Vistik, tai paminėjimo 

vertas faktas, kurį praneša 
“Keleivis”, jog Brightono, 
Mass., kooperacija paskyrė 
Lietuvos sušelpimui $100.

Matomai, jog kooperaci
jai netiek rūpi pinigiškas 
pelnas, kiek rūpinimasis vi
suomenės reikalais. Kitofns 
mūsų kooperacijoms ligi to 
dar toli šaukia.

tuojaus ėmė šaudyti vokie
čių kareiviai. Tik vienu me
tu lakstytuvas staigiai ėmė 
kristi žemyn. Vokiečiai iš 
džiaugsmo ėmė klykti ir, nu-

reikalauja tiesa. Męs tikėsi
me, kad tiesa paims viršų, ir 
kantriai nešime karo sunke
nybes”.

Kitoj vietoj “L. Ukinin-

* KOVOJA.
• K. Liebknecht, vokiečių 
socijalistas, nusiuntė naujų 
metu linkėjimus Anglijos so- 
cijriistams.

Karė prieš karę 
cijalistų obalsis —

— tai so- 
sako jis*

stoję šaudyti, laukė jo nusi- kas” šaukia žmones klausyti 
leidžiant, kad paėmus nelais- valdžios prisakymų,ir pride- 
vėn lakstytoją ir jo mašiną. |da: “Nedalyvaukite jokiose 
Bet tas, nusileidęs 100 metrų demonstracijose!” — žino- 
žemumo,' ūmai paleido tris ma, demonstracijose prieš 
bombas į aeroplanų pavietį, karą ir caro valdžią, o ne 
kur stovėjo didysis vokiečių prieš vokiečius. Kunigų 
lakstytuvas, prisirengęs “šaltinis” (N. 31) tą patį sa- 
skristi į vakarų karo lauką, ko, tik da priduria: “Saugo- 
Pasidarę baisiausis sprogi- ties reikia “cicilįkų”. Tie 
mas, ir iš paviečio iškilo dan- visad įieško drumsto van- 
gun didžiausi dūmų ir ug- dens ir drumsčia vandenį.
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reikia saugoties socijalistų, 
vagių ir plėšikų ir klausyti 
vyresnybės!

Reikia klausyti vyresny
bės, eiti į karą, žudyti nekal
tus žmonės, nes nuo to Lie
tuva daug laimėsianti. Taip 

’gali kalbėt tiktai tikri bur
žuazijos tarnai, kurie laukia 
sau daug visokių gėrybių iš 
rusų pergalėjimo, pavyz
džiui, sienos muitų sumaži
nimo — tuomet javai žymiai 
pabrangtų; gal pasiseks ap
sunkint ir darbininkų ėjimas 
į Prūsus... Pergalėjusi caro 
valdžia daugiau duosianti 
pinigų sodžiaus ūkiui page
rint, leisianti lietuviams šil
tas vyriausybės vietas užim
ti ir apskritai suteiksianti 
lietuvių buržuazijai galemy- 
bę laisvai ir visapusiškai plė- 
toties — duosianti Lietuvai 
autonomiją.

Tą autonomiją ir laisvės 
ingyti svajoja dabar mūsų 
liberalai jau nebe kovos ke
liu su caro valdžia, o patai
kavimo keliu.Tariamieji mū
sų demokratai visiškai už
miršo dabhr kovą su caro 
valdžia. Kuomet skaitai jų 
laikraščius, visiškai nema-1 
tai tame skirtumo tarp jų ir 
klerikalų laikraščių. Jie 
taip-pat garbina caro val
džią ir šaukia ne į kovą su ja, 
o į vienybę. Jie taip-pat poli
tikavimu ir nuolankumu ti
kisi ką-nors laimėsią. Caro 
valdžia jų laikraštyje išeina 
silpnųjų globėja ir vaduoto
ja, žmoniškumo skelbėja. 
Dėito ji ir užsistojusi už Ser
biją. Ir kaip tik sutinka su 
tokiais mūsų’ liberalų rašy
mais caro manifestas, tam- 
pačiam “L. Ūkininko” nume
ry patalpintas (N. 30).

“L. Ūkininko” N. 38 skai
tome: “Reikia manyti, kad 
tautų svajonės tapti laisvo
mis išsipildys; reikia laukti, 
kad išdraskytosios tautos... 
jus suvienytos į vieną kūną, 
suris gaus teisę savarankiš
kai plėtoties. Tas laukimas 
gaivina dabar visas tautas. 
Puikus obalsiai, rodos, suža
vėjo visus”... Taip sužavėjo 
caro valdžia ir mūsų libera
lus. Nuo jos pergalėjimo jie 
visko laukia. Caras turįs su
jungti ir Lietuvą, ir Lenki
ją; jis turįs išliuosuoti ir Au
strijos slavus... Ap jakeliai, 
•jie nemato arba nenori ma
tyt, kaip “vaduoja” Galicijos 
rusinus. Da nespėjo užimti 
Galicijos, jau prasidėjo jos 
maskolinimas, jau jos laisvės 
atimtos, jau Rusijos činov- 
ninkai ten savo darbą varo!

Ir mūsų liberalai nori “va
duot” su kazoko nagaika 
Prūsų Lietuvą iš-po vokiečių 
“jungo”. Lietuvių buržuazi
jos apetitai auga kartu su 
Rusijos buržuazijos apeti
tais, ir ji norėtų užgrobti vi
sus Rytų Prūsus. Kam jai 
klaus ties Prūsų gyventojų, 
ar jie nori išsivaduot iš - po 
vokiečių “jungo”. Juos vis- 
tiek “išvaduos” kazokų na
gaika, jei tik patiems kazo
kams neteks nuo šarvuotos 
vokiečiu kumsties.

Be pataikavimo caro val
džiai, deklaracijų rašymo ir 
karo paturėjimo visomis 
spėkomis, mūsų liberalai 
pradeda taip-pat eiti gar
siausio politikieriaus ge- 
šeftininko Gabrio keliais. 
Kas pradėjo laukti iš caro 
valdžios mylistų, kas pradė
jo kartu su Puriškevičiais 
“vaduoti” “pavergtąsias” 
Austrijos tautas, nuo to vis
ko galima laukti. Paimsime 
kad ir “Lietuvių Centrą”, 
kuris, “diplomatų” keliais ei
damas, stengiasi sujungti

nedidelis skirtumas tarp jų 
yra, kaip ir tarp Amerikos - 

I tautininkų ir klerikalų, tai 
męs seniai skelbėme ir dabar 

Itfci kuoaiškiausia pasirodė. 
Jie kartu tveria “Lietuvių 
Centrą”, kartu rašo deklara
cijas, kartu “vaduoja” “pa
vergtąsias” Austrijos tau
tas, kartu jungia su Didžiąją 
Lietuva Prūsų Lietuvą, kar- ' 

įtu pataikauja caro valdžiai 
• ir garbina ją, kartu laukia 
nuo jos visokių mylistų... 
Taip,jie gali kartu veikti,nes 
tarp jų skirtumas išnyko, 
nes vieni ir kiti lietuvių bur
žuazijos reikalais rūpinasi, 
tik ikišiol truputį kitokiais 
keliais ėjo. Tarp jų įvyko 
vienybė. Bet tarp mūsų, 
darbininkų klesos reikalų 
gynėjų, ir jų negalėjo įvykt 
vienybės. Mes no senovės ei
name savais keliais. Męs tik 
kovodami tikimės ką-nors 
laimėsią.

Ir karo metu neišnyko 
darbininkų klesos išnaudoji
mas. Priešingai, jis da di
desnis pasidarė, nes darbi
ninkai dabar negali .stoti į 
atvirą kovą su savo išnaudo
tojais, negali streikuot: kur 
da eina darbas, samdvUriai 
ilgina darbo dieną, mažina 
darbo mokestį. Tai daro ir 
lietuvių buržuazija — ji nie- 
bnn nocięlrivią nUn kitų taU- 
tų buržuazijos.

.ir buržuaziniai 
inukentėjusiems 
šelpti. Darbininkų ten jie 
visiškai nepakvietė ir darbi
ninkais kuomažiausia rūpi
nasi.

Aiškus daiktas, kad nega
lei o i vykti visu lietuvių vie
nybė. Negalėjo ivvkti, nes. 
ir karo metu lieka klesų 
priešingumai.

V. Kapsukas.

Tai parodė 
komitetai 

nuo karo

Mūšio lauko įspūdžiai.

lakstytuvas,

Pasidarė baisiausis sprogi

nies stu 
toj as, ta 
nasinau

Ipai. Oro gi laksty-; Mūsų dalykas ramiai sėdėti 
suirutę ir nustebimu ir atlikti reikalaujamas pa- 
dojęs, ramiai pasikė- reidas. Šalę to reikia sau-

lė augsįyn ir nuskrido savo gotįes,vagių, plėšikų, kurie 
keliu. * | neramumu naudojasi”. Taip,

Lietuva ir prijungti Lietu
vai visą Suvalkų-gub. (ir len
kų dalį!). Tam Centre susi- 
iungusios visos veikiančios 
lietuvių srovės, be socijal- 
demokrat i. Susijungė libe
ralai su klerikalais, nes jie 
visi rūpinasi lietuvių buržu
azijos reikalais, ir dabarti
niai jų keliai visiškai susiėjo. 
Kad jie tikri broliai, kad tik

Štai kaip aprašinėja vieno 
rusų laikraščio korespon
dentas karo lauką ties Var- 
šava, kuris jam teko matyti 
po mūšiui. 4

“Apkasų gilumoje ir jų 
paviršiuje krūvos patronų ir 
jų kiautų. Visi laukai taip- 
pat apsėti patronais. Kiek 
jų ten yra — stačiai ir nesu
skaityti: sunku sau persista- 
tyti, kad tiek kartų buvo 
šaudyta. Tuos patronų kiau
tus galima lopetomis žarsty
ti ir nemažas krūvas supilti.

Už kelių žingsnių užtinki 
sudraskytus kareivių ryšu
lius, sulankstytus vandens 
indus, užrašų knygeles, ke
pures ir tt. Neseniai dar šie 
daiktai buvo keno-nors nuo
savybė, kas-nors vadino juos 
“savaisiais”. Baisu žiūrėt 
pirmą kartą į užmuštuosius 
kareivius. Žengiame keletą 
žingsnių į šalį ir priešai mus 
— žmogaus lavonas, — ka
reivis - vokietis, kurio dar 
nespėjo palaidoti. Užmuš- 
tasai guli išskėtęs rankas, 
kniūpsčias, paprastojo ka
reivio rūbuose, tik batai 
kaž-keno nutraukti, todėl 
galima pastebėti, kad apsia
vęs jis megstomis vilnų ava
linėmis. Ties kairiuoju jo 
šonu munduras sudraskytas 
ir apskretęs sukepusiu krau
ju. Veido jau nebeįžiūrėti, 
tik dešinėje rankoje. laiko 
sugniaužtą laišką... Kiek to
liau, užu plytų fabriko jau 
dešimtis lavonų. Vis tai vo
kiečių kareiviai, nes mušiš- 
kius sanitarai pirmaisiais 
laidoja. Užmuštųjų dalis ei
lėmis suguldyta, prirengta 
laidojimui: kiti gi liko tenai, 
kame juos mirtis pasiekė. 
Čia esama jaunikaičių tik 20 
metų, kurie, tarsi, šypsosi; 
esama suaugusių, ilgais uos
tais prūsokų, o taip-pat ir 
paprastų sodiečių.... Kitoje 
baisiojo lauko vietoje, už 
šieno kupečio — užmuštųjų 
arklių kūnai. Reginys bai
siausis; išsilieję, sukandę 
dantis, užmerktos akys, iš
draskyti pilvai, iškištos auk
štyn kojos. Vienam arkliinį 
matyti, šūvis nutraukė gal* 
va ir numetė tolvn. Prie 
pat miesto užmuštųjų kaN 
vių krūva, kurios netyčio-j 
mis pakliuvo po armotu šus 
viais. Varnų būriai lakiojai 
ir dra°1"' H”onus...
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Batiuška Olšauskas po

teriauja už carą.
Vilnius. “Saulės” pirmi

ninkas kun. Olšauskas lap
kričio 8 d. mušė vyriausia
jam karo vadui »telegramą 
dėlei “Saulės” kursų atiden
gimo Vilniuje, kurios užbai
ga taip skamba... “pasimeldę 
už caro ir jūsų didenybės 
sveikatą, taip-pat už visą 
karžygę armiją, lietuvių 
švietimo “Saulės” draugija 
su lietuvių tautos atstovais 
siunčia jūsų didenybei šir
dingiausius linkėjimus galu
tinai nuveikti priešininką ir 
prijungt Prūsų Lietuvą prie 
Rusijos”.

Lapkričio 9 d. gauta iš 
vyriausiojo vado atsaky
mas: “Širdingai dėkoju už 
maldas ir išreikštuosius jau
smus”.

Sekančiame “Laisvės” nu
mery’ tilps nepaprastai' daug 
laiškų iš Lietuvos. Išanksto 
pasakome, kad veik visus 
juos turėjome trumpink

arklių ir žąsų kainos. Pir
miau tris kartus buvo bran
giau. Dabar žmonės džiau
giasi pigiau pirksią ir pigiau 
parduosią.

— Dėl karo nepabaigta 
taisyti naujai statomoji mo
kykla ir nėra kur vaikų mo
kyti, pagaliaus, paimtas ka
rau ir mokytojas. Kad nors 
dabar valstiečiai pasirūpin
tų pabaigti taisyti.

— Nuo spalių 25 d.ligi lap
kričio 10 - d. Garlevos vals
čiaus raštinėje buvo suraši
nėjami ūkininkų karo nuos
toliai.

— Šiomis dienomis pradė
ta taisyti, sugriauta bažny
čia. Taisomos sienos, deda
mos lubos, sparnai ir stogas. 
Norima pataisyti, kad žie
mos laiku būtų kur žmonėms 
pasidėti. Žmonės iš kaimų 
eina dirbt pirie bažnyčios. 
Daugelis ūkininku padova
nojo lentų ir medžiu ir jau 
gauta kiek pinigu iš iždo jos 
nuostolių atlyginimui.

“Raud.Kryžiaus” ženklelius. 
Po visą miestelį nebuvo ma
tyti žmogaus, kuris neturė
tu prie krūtinės ženklo—po 
vieną ir po kelius.

Eržvilkas, Ras. apskr. —

Ilakiai, Telšių pav. Karui 
prasidėjus žmonės suvįs 
proto buvo netekę. N.akti-Lietuva be mokytojų.

Panevėžys, šių dienų ka- mis nestovėjo savo trobose, 
ras išblaškė ir mūsų moky- dano-inosi j tankius krūmus 
tojus, sutrukdė ir mokslo 
darbą. Rudeniop vietoje pra- 
deci moklyklose mokslą, ne
mažai mokytojų (daugiau
sia liaudies mokyklų) turėjo, 
susirinkę į Panevėžį “karei
viais” tapti, tik vietoj šau
tuvus nešioti, teko jiems 
gelžkelio stotyje maišus su 
javais kilnoti ir juos siunti
nėti reikmenei. Prie pana
šaus darbo ir kituose mies
tuose mokytojai pristatyti.

Daug liaudies mokyklų 
dėlto paliko be mokvtojų. 
Buvo girdėti, jog direkcija šį 
rudenį, mokytojus skirsty
dama, didelių permainų ne
darysianti, nes naujų moky- 
kbi nebus steigiama, 
o senosiose — liuosąsias vie
tas turėsią užimti mokytojų 
seminarijų auklėtiniai, ku
rie baigė pernai pavasari ypač netekusios vyrų, pradė- 
mokslą.

» ’ 

kentėjusią dėl šaudymo mie
sto aaiį.

Vadžgirys, Ras; apskr. — 
Žmopių ūpas ir reikalai. Pas 
mus gyvenimas bėga, taip
sakant, sena veža. Žmonės, 
jau apsiprato ir ramiai sau Čionai karei prasidėjus, kai- 
taikosi prie šių dienų rėika- u u m*
lavimų. Ūkininkai labai pa
tenkanti, kad uždare mono
polį: girdi, sako, nereikią 
dabar kuolais skaldyti pa
kaušių ir voliotis po purvy
ną. Dauguma jų jau išsi
kūlė javus ir dabar skubina
si tik vežti į turgų; bet kad 
arti pas mus miestuose nėra 
tam tikrų komitetų, kurie 
supirkę javus statytų karui 
ar kįtur, tai tenka atiduoti 
žydams ar panašiems per- 
kupčiams dažniausia už pi
gią kainą. Į tolimesnius mie
stus, kur yra panašus komi
tetai, mūsų ūkininkui, ne
pratusiam kelionėje, sunku 
nusikraustyti.

Būtų gerai, kad mūsų a- 
pielinkėje įkurtų kokį komi
tetą, kuris priiminėtų nuo ū- 
kininkų javus taip iš namų, 
taip ir nuo turgaus. Tada 
daugiau galėtume save susi
kurti, o gal ir Išarės reika
lams padėti.

su visu savo turtu; sako, kad 
degs troba, bent turtas paliks. 7 - - - - -
čia mūsų viršaitis. Vieną 
šventadienį, paėmę popie
rius į rankas, tuoj po sumos 
bėga per miestą, šaukda
mas: “Bėkit, bėkit, namo 
skubinai ir važiuokit j Ma
žeikius su visu turtu. Prū
sas — jau Skuode yra, dega 
visas Skuodo miestas”.

Moterėlės, išgirdusios tokį 
viršaičio šauksmą, visai su
stingo — persigando: neiš
mano ką bedaryti. Launin- 
kus vėl liepė ginti—lai va
žiuoja į Mažeikius. Vyrai 
pradėjo sakyti: “Bene vir
šaičiui galvoje negerai yra, 
lyg protą pametęs bėgioja po 
miestelį šaukdamas. Kitos 
moterėlės iš tokių šaukimų, 

jo net sirgti proto ligomis, 
viena ir pasimirė iš didžios 

švenčionįs, Vilniaus gub.1 k°nčios. Reiketųmūsų“po- 
T- . MHiKicis pavieto mies- neliams” rimčiau su žmonė- 
tas, apgyventas vadinamai- ims elgties, ypač tokiame 
siąis “Lietuvos lenkais”, ku- sunkiame laike.
.ne iš savo “poniškumo” ne-] 
kalba lietuviškai. Retai ka-( 
da pylima išgirst kalbant lie-1 Dailininkų diena. A. Žmui- 
tuviškai. Gyventojų skaito- dzinavičius dailės dr-jos var
toma apie 6į tūkstančio. | du mums praneša, kad gruo- 
Dauguma jų žvdai, kurių džio 8 d. Vilniaus dailininkai 

ir artistai be tautų skirtumo 
rengia “dailininkų dieną”. 
Jos pelnas skiriamas nuken
tėjusioms dėl karės Suvalkų, 
Kauno ir Gardino gub. gy
ventojams.

Tą dieną bus taip-pat iš
leistas laikraštėlis “Viena
dienis” penkiomis kalbomis: 
lietuvių, lenku, rusų, gudų ir 
įžydų. Jo redakcija kreipia
si prie visų laikraštininkų, 
rašytojų, poetų, jumoristų 
ir dailininkų, kad jie atsiųs
tų tam leidimui savo veika
lų parašytų gyvosiomis die
nos temomis ir neilgesnių 
10Q eilučių.

Pušalotas, Panev. apskr. 
Spalio 15 d. iš valščiaus bu
vo įsakyta suvesti čia ark- 

___ ?_________ liūs, kurie būk tai reikalingi 
Betvisa bnimę~snkėiė I karei. Žmonės įsakymą grei- 

’ v ’J’___ . čiansia išpildė. Kokius tik
turėdami arklius, vedė į Pu
šalotą, o paskiau ir į Panevė
žį. Bet galų gale visiems 
teko didžiai nusistebėti: Pa
nevėžyje niekas apie arklius 
ir paklausti nepaklausė. Dar 
gi apie kokią tai 3-čiąją ark
lių mobilizaciją niekas ir 
sapnuotų nesapnavo. Veltui 
suvarginti žmoneliai turėjo 
su savo arkliais namo grįžti. 
Keno šiuo tarpu buvo sukly
sta, ar valsčiuje ar kur ki
tur, — kaimiečiai ir ligi šiol 
nežino.

Vilnius.

Barabošius.

KAM GYVENTI?»
(Pagal Daugę).

k^rie žmonės labai įsibaugi
no. Kartą vienas iikininkas, 
parėjęs iš Eržvilkio, pranešė 
žinią, kad greičiausia visi 
kraustytųsi,nes vokiečiai pa
reina. Visi persigando, o 
moterėlės, verkdamos, pra
dėjo taisyties kelionėn. Gy
vulius nuo didžiausio iki ma
žiausio išgrūdo į laukus. Pa
tys gi, prisidėję ryšelių veži
mus, ir po karvę prisirišę 
prie vežimo išdrožė. Susiti
kę su kitais išgirdo, kad rei
kia atidarinėti visas duris ir 
atrakinėti skrynias. Daugu
ma jo paklausė. Išvažiavo, 
palikę viską atrakinėta ir a- 
tidaryta. Tečiaus jų kelionė 
buvo neilga, vieni sugrįžo tą 
pačią dieną, kiti gi paskiau. 
Bet dabar visi jau persirgo 
ta limpančia liga ir bėgti ne- 
besikelia. Tikrų žinių nuo 
žmonių hepatirdami, visi 
griebiasi laikraščių ir kaip 
girdėti, kitiems metams dau
guma žada išsirašyti.

(Iš “Liet. Žin”)

rankose visa prekyba.
Paskutinėmis dienomis at- 

p,cfr» d^ur suvalkiečių pa
bėgėlių, kuriems, karui išti
kus, teKoapleist savo gyveni
mai. Valgio produktai pas
kutinėmis dienomis žvmiai 
pabrango. Cukraus, žibalo, 
druskos kai-kada pristinga, 
nes tenka vežt arkliais, u\ 
ka labai brangiai reikia mo
kėt.

Užsidarė paroda.
Vilniuje šiomis dienomis 

m. Čiurlionio pa
veikslų paroda.

Lygumai, Šiaulių apskr.— 
Spalio 24 d. iš Lygumų mo- 
nopoliaus išvežė degtinę: at
važiavo akcizninkas su 2 
sargybiniais ir išvežė 3 veži
mais į Penevėžio degtinės 
Snn/Tpii. Tad lygumiečiai jau 
nebeturės monopoliaus.Dau- 
gmna uziaujgiasi, bet yra to
kių, kurie kreipiasi į vaisti
nę, reikalaudami spirito 
vaistams: tai dėl dantų, tai 
dėl “romatos” kūnui trinti. 
Tečiaus vaistinėms leista tu
rėti spirito tiek, kiek jo buvo 
paskutiniais metais suvarto
jama. Net vaistų, kurie su 
spiritu dirbti, tik apie 3 lotus 
tegalima parduoti per dieną 
vienam žmogui. Taigi, iš- 
lengvo ir girtuokliai prade
da atprasti nuo baltakes.

Dar visų atkreiptos akys, 
kad iš Lygumų traktieriaus 
žmones išeina svyruodami. 
Kiti sakosi Lygumuose ir ko- 
nijako galima esą gauti bu
telis po 1 r. 50 kap., tik jis ne 
taip žmonėms tinka, kaip 
degtinė. Be traktieriaus čia 
v**a G n hides, kurių priešaki
nės durys, tiesa, uždarytos, 
bet užtat užpakalinės daž
niau varstomos.

į
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Atsižymėjęs vokiečių 
nerolas.

ge-

"U

žemės dalvkų 
ministerija patvirtino “Pro
greso" Lietuvos ūkininkų 
bendrovės įstatus

Viekšniai, Šiaulių apskr.
—Rinkliava. Čia 9 d. spalio 

įstatus, kurie į surengta buvo rinkliava 
duoda jai plačias veikimo “Raud. Kryžiaus” naudai.
teises žemės ūkio ir jo kultu- Dalyvavo mokiniai vietos dar mažai stato. Linų rinka

Linų prekyba.—Iš Dvins- 
ko, kur nemažai eina linų ir 
iš Lietuvos, gaunama žinių, 
kad valstiečiai šių metų linų

L OSCAR

Buvęs Suvienytų Valstijų 
ambasadorius Turkijoj. 
Laike šios kares jisai žymiai 
palaiko Vokietijos pusę.

ros šakoje. Tie įstatai pri- augštosios liaudies mokyk- tuo tarpu tebėra lyg apmiru- 
fpicnwiis ir turi-’ los. Matant mokinių prie- si ir neveikia. Perkama dau

giu “Marijampolės ūkininkų lankumą žmonės noromis giau gerosios linų rūšys Ru-
> aukavo. Surinkta 204 rub. sim**

Apsčiau kiek šia va- ir daiktų. Prieš rinksiant valstiečiai taip-pat nesisku- 
sarą čia leista buvo kita to auklėtiniai visa procesija bma linų taisyti. < „ 
paties vardo bendrovė. Ji|tvarkingai perėjo gatvę. Pa- perkami verptieji linai ir 
turi tik kitą uždavinį — že- rašai ant plakatų buvo rusų drobė. Vietos ir kitų miestų 

ir lietuvių kalba. Tik parašų 
nesugebėta taisykliškai už-

bendrovę”. vernvkloms. Patys

paties vardo bendrovė.
t ’ :..............v ’
mūs ūkio įrankių prekyba, ir 
j~~ n°n?«us suval
kiečių “Žagrei”. Ta bendro
ve tari perimti visą senųjų 
“Progreso” prekybos namų

bina linų taisyti. Gyviau 
ir

Dūmos atstovai veikia. —
turtą ir firmą. Prieš karo] V. Dūmos atstovai M. Ja- 

•jT»ofn imi buvo jon įsirašę nuškevičius ir P. Keinis jau 
nemaža žmonių, ypač vals- sugrįžo iš savo keliones Vil- 
tieciu, nes pajai nedideli; niun. Atstovai apsilankė 
rugsėjo gi pradžioje Šiaulių,šiose žymesnėse Kauno gub.

, parodos laiku turėjo būti jos j pasienio vietose: Raseiniuo- 
! įsteigi a masai susirinkimas. |se, Kelmėje, Jurbarke, Šila- 
. bet dėl karo nebeįvyko nei
i paroda, nei susirinkimas.

j Garleva.
apylinkėse žymiai nupuolė (po jų ir apžiūrėti tenai nu-lu noru aukavo, gaudami

nrekėjai ynač perka storųjų 
drobę, mokėdami net bran
giau, kaip paprastai. Neblo
gos kainos esą ir marškinių 
drobei, kuri taipgi reikalau
jama: ji eina, matyti, sužeis
tųjų kareivių ligoninėms.

Radvyliškis, Panev. apsk. 
Lapkričio 2 d. buvo Ev. Re
formatų kunigų suvažiavi
mas. Laikė pamaldų Rad- 
vyliškio Ev. Reformatų baž
nyčioje. Žmonių lietuvių

lėse, Tauragėje ir kituose 
miesteliuose ir sodžiuose. ------- ---------- --~{
Be nukentėjusių dėl karės buvo daugybė, pilna bažny-

Suvalkų gub.(Kaulio gub. vietų atstovai
Garlevos, Veiverių ir Prienų turėjo progos pasiekti Lie-

xjq Pn r>nrnn]cbi rinko au
kas “Raud. Kryž.”. Visi mie

ŽOH YYAROj

Suv. Valstijų “Raudonojo 
Kryžiaus” laivo kapitonas.

(Tąsa). * :
mumas, kad jis savo ligą gavo prostitucijoj, 
meilės geismas link priešingos lyties, drau
gijinis skausmas, kad kultūra abelnai yra 
pagimdžius prostituciją ir t.t. Jūs matote, 
kad čia prisideda dar kiti momentai,kuriems 
labai gilus draugijinis pamatas, momentai, 
kurie už draugijinių rybų negali būt išrišti.

Paimsim dar kitą pavyzdį. Statistika 
mums rodo, kad toks ir toks nuošimtis nuo 
saužudystes visų atsitikimų yra alkoholiz
mo pasekmė. Aš paklausiu: kas tą žmogų 
įstūmė į alkoholizmą? Męs žinom iš paty
rimų, kad vieni iš tų, kurie visai atsidavę 
girtuokliavimui, gyvena ir būna dideli opti
mistai, tuo tarpu, kiti, nepaisant alkoholio, 
pasineria liūdnoj melancholijoj. Alkoholiz
mas, atskirtas nuo plačių draugijinių ryšių, 
kaip matot, mažai išaiškins kaip pesimizmą, 
taip ir optimizmą.

Dar klausimas: Kodėl meilė viename 
atsitikime pagamina taip daug skausmo, bet 
kitame papuošia visą gyvenimą? Ar, pa
vyzdžiui, Goethės minėtas gyvenimo įkyri
mo apsireiškimas buvo biologiško, lytiško 
nerviškumo tiesioginė pasekmė? Kodėl 
kitą sykį tas jam suteikė tiek daug gaivos 
gyvenimui ir veikimui? Kodėl dailioji mo
teris Stein pagamino jam tiek skausmų, taip 
jau ir mergaitė Buff? Ten, be abejo, pirmoj 
vietoj stovėjo draugijinės kliūtįs: pirmoji 
buvo vedusi, antroji—susižiedavusi. Biolo- 
giškasai įstatymas: jeigu vyras ir moteris 
vienas kitą myli, tai jie turi teisę vienas ki
tam priklausyti — čia skamba yt tuščia 
ironija. Aristokratiškam auklėjimui, šei
mynos formai, draugijiniams papročiams, 
pareigos jausmas link viešpataujančios že- 
nybos formos turi, kaip rodos, didesnę spė
ką, negu biologiškasai įstatymas.

Pesimizmo problema,kaipo minios apsi
reiškimas, kaipo laiko liga, nėra išrišama 
biologiškai. Ir eksperimentai - psichologiš
ki bandymai — pagal Kowalewskio arba 
Muesterbergo metodų — veda miglos klam
pynėm Prof. Mečnikovas, kuris savo prob
lemą apima daug plačiau, mus geriau veda 
prie išaiškinimo klausimo. Jo metodą yra 
gili, rimtas moksliškas tyrinėjimas: reikia 
ištyrinėti įstatymai, kurie išaiškina nesan- 
veiksmę tarpe asmens atskirų sielos troški
mų, kurie išaiškina neužtektinai išvystytą 
gyveninio instinktą jaunystėj; reikia mo
kintis pažinti tas gamtos spėkas, kurios 
trugdo žmogaus harmonišką išsivystymą, 
reikia mokintis pažinti ligos bakterijos, ku
rios veisėsi žmogaus organizme ir jo apie- 
linkėj ir kas sutrumpina jo gyvenimą. Ap
sišvietimas, didžios meiles sušildytas moks
liškas veikimas! Gamtos įstatymų pažinoji
mas yra pirmas įstatymas, kad žmogus ga
lėtų valdyti gamtą ir ją panaudoti savo la
bui. Žmogų, kaipo produktą, Mečnikovas 
pažįsti labai gerai ir suteikia mums tą ge- 
riausį, ką gali suteikti modernusis mokslas. 
Jis pasirodo iš dalies vienpusis tik tada, ka
da kalba apie problemos draugijinę pusę. 
Mat, jis savo draugijines pažiūras semia ne 
iš sociologijos, bet iš biologjos. “Mano 
darbas”, sako jis, “veda prie išvedimo, kad 
žmogaus individuališkumo ištyrinėjimas 
reikalingas aptarimui žmonijos draugijines 
tvarkos. Progreso rezultatu nereikia lai
kyti privatiškos nuosavybės panaikinimą. 
Evoliucija turi eiti palengvėlio ir ji reika
laus daug triūso ir naujų pažinojimų. Ta
me dalyke sociologijai, tam jaunučiam mok
slui, reikės imti žinios iš savo senesnės se
sers — biologijos . Bet ši, pastaroji, moki
na, kad laipsniškame draugijinės organiza
cijos išsivystyme išsivysto ir asmens sąmo
ne taip, kad visai nebus galima asmenį au
kauti draugijos labui”.

Tatai įsitėmyjant žmogui, kuris gali 
maž-daug sociologiškai protauti, kįla klau
simai: 1) Ar socializmas reikalauja, idant 
asmuo būtų paaukautas draugijos labui? 2) 
Ar socializmas išstumia biologiją iš savo 
veikimo ir tyrinėjimo rybų? 3) Ar socializ
mas prieštarauja asmens harmoniškam iš
sivystymui?

Kas link reikalavimo harmoniškos ypa- 
tos, kurios noras ir spėka, žodžiai ir darbai 
suderinti geisme tvirtos, drąsios ir dailios 
individuališkos sielos — susitaiko visi min- 
tytojai; čia vienyjasi net tokie skirtingi 
žmones, kaip Nietzche ir Tolstojus, kaip 
Marksas ir Stirneris, Goethe ir Pestalozzi. 
Ir dar tuomi jie visi artymi, kad kiekvienas 
iš jų pagal savo geriausios išgalės ir noro 
dirbo tokio harmonisko žmagaus labui.

Bet kas juos skiria, tai yra — keliai 
kuriais jie nori vesti žmoniją link didesnės ( 
laimės.’ Jeigu męs ramia sąžine galėtume 
sakyti, jog visi keliai veda į Romą, tai visi 
mūsų išvadžiojimai, ginčai būtų nereikalin
gi. Bet jeigu gyvenimas parodo, kad vienas * 
kelias veda per pelkes ir sukiojasi, 
kuomet antras drąsiai ir matomai veda tie
siog link tikslo, tai mums yra daug priežas
čių kelti koją ant to kelio, kuris veda link 
tikslo ir reikalauja mažiau aukų.

Tas drąsus, platus kelias, kuris visą 
žmoniją veda link gaivinančio gyvenimo 
džiaugsmo, yra žmonijos bendrai organi
zuotas darbas. Kas savo gyvenimo džiaugs
mą mato tiktai savo ypatiškam užsiganėdi- 
nime, savo ypatiškoj vidujinėj harmonijoj, 
tam apie tikrą gyvenimo džiaugsmą yra tik
tai silpna pajauta. Tikras gyvenimo 
džiaugsmas gali būti tik ten, kur vieno žmo
gaus laimė nėra ardoma kito žmogaus ken
tėjimais. Prof. Mečnikovas vienoj vietoj 
sako: “Didžiausia yra laimė gyvenimo san- 
jausmų normalėj evoliucijoj, kuri veda prie 
ramios senatvės ir, galų-gale, prie pajautos, 
kad jau užtektinai gyventa ir gyvenimas 
nebereikalingas”. Bet aš paklausiu: kas gali 
normališkai gyventi? Kas gali užlaikyti 
pagal visų medicinos reikalavimų savo svei
katą? Kas gali normališkai valgyti, norma
liškai dirbti, normališkai mylėti? Ir kas 
gali tą normalį gyvenimo turinį tverti savo 
vidujinių spėkų harmonišku išsivystymu?

Nedaugelis parinktųjų, kuriems buvo 
proga atsiekti didesnę ar mažesnę vidujinę 
harmoniją, yra gana blogi patarėjai tiems 
milijonams žmonių, kuriems toji harmonija 
nėra duota. Dabartiniam laike, kada vis
kas atbulai sutvarkyta, bandyti pagaminti 
gyvenimo džiaugsmą ant vidujinės harmo
nijos pamato — yra labai neužtikrintas dar
bas. Beto, męs žinom, kad pasaulyj egzis
tuoja minios žmonių, kurie gema, gyvena ir 
miršta didžiausioj disharmonijoj, kuriems 
nėra nei mažiausios progos sutaikinti savo 
norą su vidujiniais troškimais, savo idealais 
su praktišku gyvenimu, bet kurie iki pat 
senatvei palaiko savyje gaivinantį gyveni
mo džiaugsmą. Tai yra ateities mintimis 
sužadinta darbo liaudis, kurios krūtinėj ne
užgęsta platus, visą žmoniją apimantis gy
venimo džiaugsmas. Ir tas organizuotam 

, žmonijos bendram darbe išauklėtas gyveni- * 
, mo džiaugsmas yra vienatinė reale spėka, 
, kuri palengvėlio naikins tą nuliūdimą, kuris_ 
. dabar slogina daugelį žmonių.

“Jaunesnių laikų išganytojas”, sako 
proletarijatq filosofas Dietzgen, “yra sąmo
ninga, pagal išdirbto pieno tvarkoma drau- 

, gijinio darbo organizacija”. 1
Draugijinio darbo, kurį darbo liaudis 

paims pati savo rankosna, kurio siekiu ne
bus pridedamosios vertybės ir profito ga
minimas dėl parinktųjų, bet visos žmonijos 
gerove. Tas draugijinis darbas, kaip jį su
pranta modernieji socialistai, nėra sausas 
materialistiškasai darbas vien dėl savo bū
vio. Kas mano, kad modernasai socializ
mas kito nieko nežino, kaip tik “klesų ko
vą” ir darbo laiko sutrumpinimo principą, 
tas apie socializmą išmano taip-pat daug, 
kaip ir tas kunip-as, kuris pasakoja žmo
nėms, jog socialistų siekiu esą sunešti į 
daiktą visus pinigus ir tad visiems lygiai iš
sidalinti. Draugijinis darbas, mūsų nuomo
ne, apima visų žmonijos prietikių plačiausį 
išsivystymą, kuris, anot Dietzgeno, padarys 
artimiausį ryšį tarpe asmens ir žmonijos. 
Mūsų draugijinis darbas apima visus žmo
nijos darbo būdus: rankų, galvos ir jausmų 
veikimą. Mūsų idealas yra tvirtesnės ran
kos, išmintingesnė galva, dailesnė Širdis. 
Męs neišmetam iš savo programo mediciniš- * 
kų, pedagogiškų, estetiškų ir morališkų re
ceptų, bet męs norime nuimti jiems tą die
višką oreolą, kuri jiems uždėjo tūli moksli
ninkai ir kunigai.

Jeigu mums sako: “Grįžkit atgal prie 
savo “aš”, ištobulinkit patįs save, jieškokit 
išganymo savyje, ir tada, save ištobulinda
mi,negerinsit pasaulį”, tai aš paklausiu: kas 
gi yra tas taip vadinamas savęs pripažini
mas?” “Save pripažinti”, sako socializmo fi
losofas, “reiškia savo individuališkumą-pri
pažinti, kaipo visos žmonių veislės dalelę ir 
tą veislę kaipo gamtos dalį. Dabarties žmo
gus jau nesėdi ant vietos ir neužsiganėdina 
įsižiūrėjimu vien Į sielos kambarėlius, bet 
žengia laukan, studijuoja savo protėvių gy
venimą, ištyrinėja akmenis, gyvulius ir aug
menis, mėnuli, žvaigždeles ir tokiu būdu 
igyja spalvoms turtingą gyvenimo, pasau
lio, gamtos arba kosmoso paveikslą... Žmo
nija nėra nuo pasaulio atskirta esybė... bet 
yra gyva esybe, kuri sykiu gyvena su visa
tos gyvenimu”.

(Toliaus bus)
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G. Arturov.

PO MŪŠIO
(Pabaiga).

Greta jų vienas, pusiau kanuole per
trauktas, žiūri į savo kojas, kurios toli nuo 
jo nukritusios.

Ir kur tik nepažvelgsi, visur lavonai, la
vonai ir lavonai...

Jų išvaizda, jų likimas primena, kad ir 
tu tą patį susilauksi, kad ir tu taip gulėsi.

Štai sužeistieji pradeda eiti. Dar tam
sioji naktis nespėjo tą baisią regyklą paslėp
ti ir jie tą viską mato. Vienčk jie į tai ne
žiūri — jie patįs sužeisti ir kenčia didžiau
sias kančias kas minuta laukdami mirties.

Suvargę, nukankinti kūniškai ir dvasiš
kai, apimti skausmų, prilaikydami vienas 
kitą, eina kaip tie maldininkai į stebuklin
gas vietas. Nei šypsos, nei meiliškų žvilgs
nių pas juos nesimato: veidas rūstus ir pas 
juos mintis viena — apie gyvenimą.

Vienok męs neatkreipiam į juos atydos 
— turime dirbti, kaip mulai; šiandien turė
jom vieną užpuolimą, o ryt ryte prasidės 
ahtras — reikia prisiruošti. Jie laimingi, 
nes jiems žaizdas gydys, o mums dar naujas 
suteiks. Tik retkarčiąis pažvelgi į kokį 
nors sužeistąjį, kuris kįpm nors atsižymi.

štai eina kareivis su išdegintomis aki
mis ir neša ant pečių kitą kareivį, kurio su
žeistos abidvi kojos. Pastarasis, sėdėdamas 
ant pečių, rodo kelią. Jis sako:

“Truputį* kairiau, truputį dešiniau, iš- 
lengvo, nes čia medis, išlengvo, atsargiau, 
priešaky akmenįs. Duobė! duobė!”.,.

Abudu krinta į duobę.
“Pervėlai sakai! Nors tu ir akis turi, 

bet nieko nematai, — piktai sako beakis. — 
Paliksiu tave, o pats nueisiu!”

Ir skaudu ir juokas pradeda imli. Už- 
rištom akim baugina, kad nueis. Paskui vėl 
sako:

“Kelkis ir kokių velnių dabar gįili!”
Sužeistasis atsako:
“Tu matai, kad aš negaliu atsikelti”.
Mano kareiviai pribėgo, padėjo jiems 

pasikelti. Jiedu vėl leidosi kelionėn.
Vertė V. Čibiras.

ELEGIJA.
(Iš “Liet. 2in.”).

; Kiek jau laiko kaip muštinė
i Pasaulinė

Prasidėjo.
Jaunų vynų jau daugybė

Ir gyvybę
Palydėjo.

Kiek netekom talentingų, 
Liemeningų '

Męs jaunuolių, 
Kiek elgetų davė karė, 

Kiek padarė
Ji raišuolių.

Ir dar galo tos muštinės
Pasaulinės • '

Negirdėti,
Nematyti sutikimo,

Bet dar ima
Kraują lieti.

Man negaila taip sesučių, 
Tų vaikučių

Našlaitėlių,
Karšto kraujo, ir gyvybės 

Tos daugybės
Kareivėlių;

Man .negaila taip žmonelės, 
Ir mergelės

Myli mojos, 
Kaip man gaila motinėlės

Sengalvėlės
Gimdytojos.

Be brolelio, sesutėlės 
Skaistveidėlės

Gyvent gali, 
Atras kitą mergužėlė

Lelijėlė
Sau bernelį.

Atras linksma dienelytę 
Žmonelytė

Ir be vyro.
Visiem karčią teks vilkt dalį 

Bet biškelj
Ras ir Myro.

O ta vargšė motinėlė
Sengalvėlė

Be sūnelio
Sau laimingos neras dienos

Anei vienos
Lig kapelio.

Visos dienos būt jai juodos,
Ji paguodos

Nematytu, ;: fe.. ..

Gili žaizda širdužėlės
Motinėlės

’ Nėužgytų.
Ji raudotų per dienužes,

Sau laimužės
Nebjieškotų, '

Tiktai mirtis jai ramybę
Ir linksmybę

Dovanotų.
Jauna Stetiškietė—O. Taruškaitė.

RUDENĖLIO DAINA.
(Iš “Liet. Žin.”).

RudenėĮis dainą savo '
Uždainavo,

Jo akordai virpo, plaukė,
Tai, kaip vaikas jis dejavo,

Aimanavo,
Tai lyg žvėris baisiai kabkė.
Liūdną dainą jis dainavo —

Pranašavo,
Kad žiemužė jau ateina
Jau žmoneliai visi junta,

Ir supranta.
Kad teisinga ta jo daina.
Ko gi liūdi, tu žmonele?

Kąip paukštelė, • ' '
Klėtkoj aukso uždaryta?
“Uždainuokim męs dainužę;

Praeis žiemužė
Vėl sulauksim metų rytą“ —
— Aš, brangioji, nebdainuosiu,

Vis dejuosiu
Per nakteles ir per dienas.
“Kaip auš gėlėms apkaišytas

Metų rytas
Mano drėgnos bus blakstienos”.
“Pas Piasečną prie miškelio

Ant laukelio
Kraujas plauke... kova buvo”.
“Ir nuo kulkos mirtinosios

Prakeiktosios
Mano vyras ten pargriuvo”. 
“Jis ant rankų man vaikelį

. Ir vargelį
Sunkų, kietą tepaliko!” i 
“Jau neteko jis gyvybės,

Aš — linksmybės,
Viltis mūsų neįvyko!...”

Jauna Stetiškietė—O. Taruškaitė.

DARDANELŲ SĄSIAURA.
Nuo Juodųjįj jūrių Turkų sostinė gina

ma Bosforo sąsiauros batarčjomis; nuo 
Tarpžemio jūros — Dardanelų sąsiauros 
stiprumomis.

Jau buvo rašyta, kad anglų - francūzų 
laivynas šaudo į Dardanelų stiprumas, bet 
matomai, jo tikslas buvo tik pagązdinti tur
kus: prasiveržti į Marmuro jūrą jis kolei 
kas neįstengia, nes tai būtų nelengvas ir’pa- 
vojingas darbas.

Dardančių sąsiaura jungia Egėjos ir 
Marmuro jūras, ilgumo turi 60 kilometrų 
(apie 47 verstus), platumo nuo 650 sieksnių 
iki 7į verstų. Sąsiauros krantai sutvirtinti 
nevienodu būdu: stipriosios batarėjos riog
so ties siauriausia Dardančių vieta.

Todėl labiausiai ginama ne sąsiauros 
pradžia, bet vietos ties nuėstais Čanako ir 
Nagaros, — batarčjų guolio rajonas siekia 
6į angį, mylių .

Nuo sąsiauros pradžios iki labiau su
stiprintųjų vietų 25 verstai, todėl tų vietų 
batarėjos vieną antrai padėti nebegali.

Augšti sąsiauros krantai iš Europos 
pusės kliudo batarčjų šaudymui ir visos 4 to 
kranto batarėjos gina nedideles sąsiauros 
įlankas; Azijos krantus gina taip-pat 4 ba
tarėjos.

Be krantų batarčjų yra dar batarčjų 
kalnuose; jos turi padėti krantų bata
rėjoms.

'Palyginus krantų batarčjų ir didžiųjų 
laivų armotas, gali prieš laivus spirties tik 
antrojo rajono batarėjos, pirmo gi tirėtų 
greitai nutilti. Todėl laivynas, sugriovęs 
pirmąsias stiprumas, galėtų plaukti 10 vers
tų be jokio pavojaus, ypač Galipolio iškyšu
lio pakrantėmis.

Pasiekus Ddrdanusą (ant Azijos kran- 
tų) laivynas susiremtų su Hamidie batarėjos 
spėkomis. Plaukiant Europos pakrantėmis 
laivynas gali sunaikintų pirmąją batarčjų 
eilę, o toliau ir antrąją, kurios vadinama 
Medžidie ir Deirmen burta.

Tuomet pasilieka Naearos batarėia. 
kurią jau turėtų užpulti iš užpakalio, išsodi-

MOTERIMS
NAUJIENOS

Vokietijos moterų 
manifestas.

Kad Europoje dar randasi 
žmonių, kurie turi galvą ant 
pečių ir moka rimtai apie 
reikalus svarstyti, parodo 
manifestas Vokieti i os mo
terų socijalisčių, Kuris tapo 
apskelbtas moterų laikrašty 
“Gleichheit”. Po tuo mani
festu pasirašo viena žino
miausiu pasauly socijalistiš- 
kų veikėjų, draugė Klara 
Žetkin.

Kuomet “Gleichheit” pa
talpino ta manifestą, kariš
koji cenzūra sustabdė tą lai
kraštį. Bet jokia kariškų 
cenzorių galybė negalės iš- 
dildinti' prakilnių minčių, 
kurios išreikštos minėtame 
manifeste. Tasai manifestas t 
bus amžinas dokumentas'ir mero-imi. 
jog VoKieicjoS moterįs neno
rėjo eiti išvien su apsvaigu
siais įvairių sriovių patrijo- 
tais.

Turinys manifesto, mūsų 
žodžiais išguldytas, toksai:

— Draugės - sesers! Pro
testuojantis moterų balsas 
vis labiau kįla prieš pasibai
sėtinas skerdynes, kurias 
surengė apjakę kapitalistai, 
besivaržydami dėl viešpata
vimo pasauly. Kas savaitę 
tasai balsas prieš karę vis 
auga ir auga. Karė praryja 
puikiausias' fyziškas ir 
doriškas spėkas. Ji veik iš
ardė pramonę, organizacijas 
ir kooperacijas. Ji panau
dojo savo naikinimo tiks
lams puikiausius mokslo iš
radimus. Nors pasaulio isto
rijoj buvo pralieta daug aša
rų ir kraujo,, bet šioji karė 
pati baisiausioji. Milijonų 
žmonių laimė sunaikinta. 
Ginklo spėka valdo pasaulį. 
“Kurgi dingo idealai civili
zacijos, kuriais taip didžia
vosi kultūringosios tautos? 
Kas pasidarė su Internacio
nalu ? Kas pasidarė su soci- 
jalistiška prole,tarijato bro
lybe, apie kurią taip daug 
svajota ir kuriai taip daug 
pasitikėta”?

Socijalistes moterįs už šią 
skerdynę nesiima ant savęs 
atsakomybės. Jos nedaly
vauja karėje. Jos neturi 
balsavimo teisių. Net taip 
svarbiausiame klausime, 
kaip kare, jos balso neturi. 
Akyvaizdoje visuotino nai
kinimo męs drąsiai sakome, 
kad nenorime karės ir kovo
jame už broliškumą. Mote
rįs socijalistes, neskiriant 
tautų, visuomet agitavo už 
ramybę ir rūpinosi prašalin
ti tą baisią katastrofą. Tik
tai darbininkų vienybė ir 
broliškumas veda į socijaliz- 
mo viešpatiją. Todėl net 
šioje valandoje socijalistes 
moterįs neužmiršta savo ide
alo. Męs nepaisome patrijo- 
tiškų prakalbų ir pašėlimo. 
Męs siunčiame savo seseriš
ką pasveikinimą kitų tautų 
žmonėms, nors tarpe mūsų 
ir jų — sriauni kraujo upe
liai. Męs esame ištikimos so
či jalizmo principams ir sa
kome — pirmyn, prie socija- 
lizmo! Męs šaukiame viso 
pasulio moteris agituoti ūži

nūs sausumon kareivių ir pasistačius savo 
armotas.

Kalnų batarėjos žymios pagelbos kran
to batarėjoms suteikti nebegalės, tik viena 
lldiz-batarėja kiek ilgiau tesėtų spirties.

Taigi užimti Dardanelai galima, tik rei
kia nemažą aukų sukloti. (“L. 2.”).

. visuomet būti pirmose eilėse 
i kovotojų prieš karę. Ir elg- 

kimės taip! —
Tai tokį atsišaukimą išlei

do Vokietijos moterįs! Gar
bę joms už tai. Jos randa 
viltį socijalizme. Ir išties! 
Kokios gi kitos partijos žmo
nes būtų išdrįsę pasakyti tei- 
svbe? Tik sočijalizmo pase
kėjai neužmiršo apie tautų 
brolystę.

ŽODELIS AUKŲ RINKI
MO KOMITETAMS.

Praktika parode, jog tik
tai tie aukų rinkimo komite
tai surinko daug aukų, kur 
narių tarpe buvo bent kelios 
merginos ir moterįs. Męs 
Čia kalbame apie Lietuvos 
šelpimo Fondo komitetus.

Ten, kur komitetai dar ne- 
susitvėrė, raginame skirti j 
juos kuodaugiausia moterų 
ir meririnii. Ton kur UnmL 
real jau gyvuoja, reiktų da- 
oildyti jų sąstatą moterimis 
ir merginomis, jeigu ligišiol 
jų nėra komitetuose.

Neužmirškite to patari
mo, kad paskui nebūtų gėda, 
kad permažai surinkote au
kų.

KARTĄ LAIMeTA — ANT 
VIS LAIMĖTA.

“The Philadelphia North 
American” sako:

“Montana ir Nevada su
teikė moterims balsavime 
teises. Ir jau tų teisių joms 
niekuomet neatims: Nebu
vo valstijos, kuri sykį sutei
kusi moterims balsavimo tei
ses, būtų jąs joms atėmusi. 
Kiti visuomeniški judėjimai 
turėjo savo reakcijos tarpus, 
moterų gi judėjimas — nie
kuomet, Pozicija, kurią vie
ną kartą sufragizmas laimė
jo, pridera jam ant visados. 
Kiekviena nauja valstija, su 
teikianti moterims balsavi
mo teises^ tampa citadelė, iš 
kurios apšaudoma gretymo- 
sios valstijos tų teisių nesu
teikusios”.

KOVA SU PROSTI
TUTĖM. z

Chicago j, kaip apskat- 
liuojama, yra apie 20 tūks
tančių prostitučių, nuo, ku
rių užlaikytojai paleistuvys
tės namų gauna 15 milijonų 
dolerių į metus pelno. Kad 
sumažinus prostitučių skait
lių, susitvėrė tam tikra 
draugija, kurios tikslas ko
voti su prostitucija bei su 
prostitutėm. Ta draugija 
pirmiausia pasirūpino namų 
uždarymu. Ant saliūnų ir 
kitokių pasilinksminimo vie
tų buvo uždėta aštri priežiū
ra. Prasidėjo medžioklė tų 
merginų, kurios “suvilioja”

dėl jie nebaudžia tų vyrų, pradės šunų dantis nešioti 
xurie pasiduoda “suvilioji- an c kukio. Juk tai mada, o 
nui”? Jeigu vyrai nesiduo- mūsų amžiuje moterįs, ypač 

tų save “suvilioti”, tuomet ir iš turčių klesos, labai pa- 
prostitučių mažiau būtų. —J-: -- i--!----*- — -
j>ec, suprantama, ir tie, ku
rie su prostitutėm kovoja, 
matomai, pasiduoda “suvi
liojimui”.

Juk tai mada, o

medžioja laukiniam žmo 
nčm.

ŽINIOS
Bestija žmogaus pavidale.
Vienas mūsų skaitytojas 

iš Utica, N. Y. prisiuntė iš
karpą iš tūlo laikraščio, kur 
telpa korespondencija iš Jer
sey City, N. J. — Visas mies
tas baisiai pasipiktinęs gy
vulišku pasielgimu tūlo Juo
zo A. Smitho. 56 metų am
žiaus, išgėdinusio mergaitę, 
turinčią tik 5 metus. Mer
gaitė sau linksmai žaidė,, o 
motina buvo užimta namų 
ruošos darbu. Brutalas įsi
traukė mergaitę į kelnorę ir 
ten išgėdino ją.

Balius.
Brooklyn, N. Y. — Panelė 

Clara Bush, antroji duktė 
činomos bravorų savininkės, 
tapo priimta suaugusių 
draugijon. Iškelta puikus 
balius, kurin susirinko daug 
svečių. Vieni tik parėdai 
tni iškilmei kaštavo pusę mi
lijono dolerių. Svečiai su
valgė pietus už $14,000. Ant 
vienu tik kvietkų išleista 
$10,000.

Tai ką daro ponija! O 
tame pačiame Brooklyne mi
nios svieto vaikščioja be dar
bo.

Dvi naktis nakvojo ant 
gatvės.

New Yorke sunkiai susir
go tūlas Tochstaideras. Pa
ti su dviem mergaitėm, vie
na 4 metų, o kita 2 metų, at
sidūrė tokiam padėjime, kad 
neturėjo nei maisto, nei kuo
mi už kambarius užsimokėti. 
Savinįnkas namo A. Abra- 
movic padavė juos teisman. 
Teisėjas, suprantama, nutei
sė tą šeimyną iškraustyti. Ir 
4% šiomis dienomis mote
riškė su dvjem kūdikiais ir 
mirštančiu vyru .tapo išmes
ta ant gatvės ir praleido dvi 
naktis ant šalčio.

Taip darbininkai sutinka 
naujus metus...

Su džiovininkais šliubai 
netiesoti.

Tūla S. Sobol iš,New Yor- 
ko pareikalavo su savo vyru 

<persiskyrimo. Jinai skundė 
vyrus pamerkimu akies. Tas vyrą, būk jis prieš apsive- 
merginas areštuoja ir bau- siant turėjęs džiovą, bet nuo 
džia. Bet visa ta kova nieko jos užslėpęs. Valstijos augš- 
gero nesuteikė. Merginos iš čiausio teismo teisėjas pri- 
vieno distrikto persikėlė į ki- ^?^’ho, kad su džiovininkais 
tą ir, išeidamos ant'gatvių, šliūbai negali būt tiesoti, nes 
“suvilioja” vyrus, kurie yra džiova, tai limpanti liga, ku- 
“minkštos” širdies... Areš-'ri persiduoda net kūdikiams, 
tai ir bausmės priverčia Tokiu būdu visi džiovininkai 
merginas dar narsiau “dar
buotis”. %

Draugystė pamatė, kad 
nieko negali padaryti. Tuo- 

: met išleido atsišaukimą,
taiką. Gana jaū tų žudynių, kviesdama visus piliečius 
Įvykstant taikai, jokios tau- stoti i kovą su_ prostitutėm,

Sufragistčs už balsavimo 
teises.

Tautiška sufragisčių or
ganizacija dabar rengia dėl 
parlamento medegą, kuomet 
ten bus svarstoma klausi
mas apie suteikimą mote
rims lygių teisių.

Sufragistčs mano įteikti 
dokumentus kiekvienam 
kongreso nariui.

Norėjo nusižudyt.
Brooklyn, N. Y. E. Šnei- 

der, 19 metų amžiaus mer
gaite, kėsinosi nusižudyti. 
Jinai užsidarė savo kamba
rio langus, duris ir atsuko 
gesus. Tuom tarpu gaspadi- 
nč, pas kurią mergaitė gyve
no, norėjo įeiti į jos kambarį 
ir tuom išgelbėjo ją nuo mir
ties. Mergaitė jau seniai ne
turi darbo ir badauja. Iš 
tos priežasties ir norėjo 
nusižudyti.

Moterįs-mokytojos 
“laimėjo”.

Jau buvo minėta, kad val
džia atstato tas mokytojas, 
kurios apsiveda ir tampa 
motinomis. Prieš tokį bar
barišką įstatymą moterįs- 
mokytojos vedė aštrią kovą. 
Joms pagelbėjo kovoti pir
meiviškoji spauda. Tokiu 
būdu apšvietus departmen- 
tas buvo priverstas apie tai 
pagalvoti. Tapo išrinkta 
tam tikra komisija, kad išty
rus tą dalyką, ar galima mo
teris priimti mokytojomis, 
kuomet jos papildo didžiausį 
“grieką” — apsiveda ir tam
pa motinomis? Komi
sija pripažino, kad mokyto
ja, susilaukus kūdikio, gali
ma atgal priimti tuomet, 
kuomet jos kūdikiui sukan
ka 2 metai. Dabar apšvietos 
departmentas kreipėsi prie 
visų valstijų apšvietos direk
torių, kad jie išreikštų savo 
nuomones
Tokiu būdu, mokytojos kovą 
“laimėjo”. Po dviejų metų 
nuo nagimdvmo kūdikio ga
lės užimti vėl mokytojos vie
tą, bet jeigu per du metu su
silauks antro kūdikio, tai tu
rės vėl laukti du metu ir tt 
Valdžia tą klausimą išrišo 
labai “puikiai”. Vienok, rei
kia pastebėti, kad dauguma 
direktorių ir su tokiu įstaty
mu nesutinka ir reikalauja, 
kad visai neprileisti motinų 
mokytojomis.

Pardavė plaukus, kad užmo
kėti už kambarį.

Chicagoj devyniolikos me
tų mergaitė nusikirpo savo 
ilgus plaukus ir pardavė, 
kad užmokėjus už kambarį.

“Pereitą naktį,“Pereitą naktį, — sako 
mergaitė, — aš turėjau mie
goti pas savo draugę, kuri 
uždirba šešis dolerius į sa
vaitę. Aš savo gaspadinei. 
palikau keturiais doleriais 
skolinga ir jinai mane išva
rė.

•‘Tuomet aš nusikirpau sa
vo plaukus ir išėjau jieškoti 
y pa tos, kuri galėtų juos nu
pirkti. Ant gatvės susitikau 
moterį su panašiais į mano 
plaukais ir pasiūliau jai. Ji
nai sutiko nupirkti ir užmo* 
kėjo man $2.50. Nuėjus pas 
savo gaspadinę, užmokėjau 
dali skolos, o dabar turiu vi
so 7 centus”.

v.o, ....... , 'Pirmaiu jinai tarnavo “o-
pragyvehti, 1 ma,karoliai. Už šunų dantis, fise” ir gaudavo po 7 dol. 50 

atsiminimai, brangiai. Vidutinė kaina — ruoju laiku tapo palluosuota

gali gauti persiskyrimą.
Ar tik neatsiras tokių, ku

riems dabar džiova bus labai 
brangi?...

Moteris arba 10 karvių.
Londone pradėjo pirkti 

. Už šimtą šunųtos teisės nevalia sumindžio- kad apvalius miestą. Tuomi šunų dantis. .
Jokio užgrobimo sveti- tiii buku ir pasirodė laikraš- dantų mokama nuo 3 iki i 

' * J Pa- ty “Day Book” vieno šaltkal- doleriu; ynatingai brangina- 
spėką vi° tai draugijai patarimas, ma iltys. Mat, vienas keliau-

* Jis sako: “Aprūpinkite mus, ninkas sugrįžęs papasakojo, 
mynoje ir prieš plačią visuo- darbininkus, nuolatiniu dar- kad Ramiojo vandenyno sa- 
menę. Trumparegiai mus bu ii’ geresniu už tą darbą lų gyventojai labai brangina 
apkaltins, kaipo savo šalies' užmokėsimi, kad męs galėtu- šunų dantis, iš kurių daro-1 
pardavėjas. Tegul jie sau ’me žmoniškiau p— TT_* ------- ____ _____
šneka. Agituodarpos už tai-ity?met n\1() prostitucijos pa--laukiniai žmonės moka gana centu i savaitę. Bet pasta- 
ką męs daug daugiau pakel-išliks vieni atsiminimai, brangiai. Vidutinė kaina— ;

ti.
mų šalių neturi būti! 
naudokime visą savo : _ 
agitacijai prieš karę — šei-

Trumparegiai mus;bu ir geresniu

sime savo puikią tėvynę, ne 
gu tie, kurie kariauja su ki 
tomis tautomis.

Sesers! Ęuometvyraižu- mis pačiomis 
do vienas kit 
rūpinasi aps

tuomet merginom nereikes į tokia: uz šimtą dantų duodr 
prostitutes virsti: jos taps 10 karvių arba vieną moterį 
mūsų geromis ir gerbiamo

Reikią stebėtis iš tų- bur- 
kurie

Tokiu būdu dvi anglų firmos 
jau išsiuntė du laivu su šunų 
dantimis 
ims

Tik nežinia ką jie 
ar karves, ar moteris. 

Galima tikėtis, kad grei-

nuo vietos. -Negalėdama 
gauti darbo, priversta buvo 
panašiai pasielgti.

O kiek tokių yra? L.

M.I Z. B.—Dėlei vietos sto« 
's / negalėjome įtalpinti 

tu laiku ir pas mus moterįs “Kalėdų” Ar grąžint?
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KORESPONDENCIJOS
BALTIMORĖS CHRO- 

NIKA.
—<*z (Pabaiga).

3 d. lapkričio atsibuvo T. 
M. D. Ii kuopos susirinki
mas. Laike susirinkimo K. 
Šalkauskas (tas pats, kurį I. 
W. W. unija nubaudė $5.00 

• už ardymą unijos) įneša su
manymą. kad socijalistus iš
braukti iš kuopos, motyvuo
damas, būk jie Visuotina- 
t’am Seime neprileidę T.M.D.
:ontroliuoti L. Š. F. V. Na- 

gornoskis tą įnešimą karš
tai remia. Bet doresni tau
tininkai tam pasipriešino. 
Vienas iš tautininkų p. Krei
vėnas pasakė: “Vėlai atsikė
lus, nereikia pavydėti tiems, 
kurie anksčiau atsikėlė. S. 
L. A. ir T. M. D. yra 13,000 
nartų,o socijalistai turi 3,000 
narių. Jeigu jie paėmė vir
šų, tai aiškus dalykas, kad 
jie darbštesni ir labiau rūpi
nasi visuomeniškais reika
lais. Man rodosi, kad nėra 
ko ir pykti”.

Vėliaus buvo konferenci
jos susirinkimas ir nutarta 
galutinai susivienyti su kle
rikalais ant sekančiu išlygų:

1) Padaryti raštišką su
tartį, kad, iškilus vaidam, 
galima būtų rasti kaltinin
kus;

2) Laike apvaikščiojimo 
“Lietuvių Dienos” (26 d. lap
kričio) visi doleriai eis į Chi- 
caginį fondą be jokio tari
mo;

3) Renkant aukas klausti 
aukautojų, kokiam fondui 
aukauia;

, 4) Nepaskirtas ir smul
kias aukas, padengus iškaš- 
čius, skirti pusiau: Chica- 
gos fondui ir vietiniam iždui.

4 d. lapkričio pobažnyti- 
niame skiepe atsibuvo abiejų 
frakcijų konferencija. Iš 
nvforimu naminėsiu šiuos.

26 d. lapkričio, kurie neno
rės, Kau ją aukos eitų į Chi- 
cagini fondą, gali neaukauti. 
Toj dienoj gali kalbėti ir so- 
crjalistai, bet jeigu kuris kal
bėtojas bandys agituoti už 
savo pusę, tai maršalka turi 
paimti už sprando ir išvesti 
net nž svetainės durų!

9 d. lapkričio buvo konfe
rencijos susirinkimas. D. L. 
K. Mindaugio draugystės 
delegatai praneša, kad jų 
draugystė nieko priešais ne
turi veikti išvien, bet reika
lauja, kad fondas būtų bend
ras. Delegatai, varde drau
gystės, daro įnešimą. Ant 
to jiems atsako p. Vasiliaus
kas: “J’-’sų draugystės įneši
mas tokią vertę turi, kaip 
pemyKsiis sniegas”. J.Man- 
draviskis pasako: “Išrašyti 
jiems mandatus ir lai eina po 
šimts velnių”.

D. L. K.- Mindaugio drau
gystė turi apie 400 narių, o 
klerikalai į tai nepaiso ir 
siunčia po velnių. Ar ne plu
kus pasielgimas?

Toj pačioj konferencijoj 
/tapo priimta taisyklės, pagal 
kurių konferencija turės 
veikti. Iš tų taisyklių pami
nėsiu punktą trečią, kuris 
skamba: “Jeigu kas išdrįstų 
kenkti bendram veikimui ar
ba eitu prieš konferencijos 
nutarimus, bus prašalintas 
is Konierencijos”.

Dabar konferencijos va- 
(jn, vaikščioja no draugysčių 
ir unijų susirinkimus, skai
to sutartį tautiečių su kleri
kalais ir reikalauja, kad 
draugystės ir unijos rinktų 
atstovus, tik “gerus tautie
čius”. Kaip tuos “gerus 
tautiečius” galima suprasti? 
Man, rodos, norima, kad iš
rinktieji delegatai šventai 
pildytų konferencijos vadų 
nutarimus, nepasipriešinda
mi prieš pp. Čėsną, Nagor
noskį, Lazauską, Vasiliaus- 

’ ką ir kitus.
Dabar dar pabriežšiu kelis 

žodžius,kaip tautininkai,pri- 
' sišlieję prie klerikalu, ap

vaikščiojo “Lietuvių Dieną”. 
Apie 9 vai. iš ryto susirinko 
įvisi į bažnyčią ir išklausė gė- 
jdulinių rhišių, kurias vietos 

L’ klebonas atlaikė už dūšias 
(lietuvių, žuvusių ant karės 
Į lauko. Po pamaldų susirin-’

ko į pobažnytinį skiepą ir 
prasidėjo prakalbos. Iš kal
bėtojų paminėsiu tik laisva
manį V. Nagornoskį. Jis 
sako:

“Mūsų seneliai ir senelių 
seneliai visai nesitikėjo su
laukt krikščionybės laikų. 
Krikščionybė mūsų šaly vė
liausiai atsirado, už tai mū
sų tauta ir yra taip atsilikus 
kultūriškai nuo kitų krikš
čioniškų kultūriškų šalių. 
Krikščionybės mokslas su
teikia tautoms kultūrą ir 
progresą; jis turi būti ant 
amžių amžinųjų”.

Po pietų kalbėjo P.Lazaus- 
kas, Vasiliauskas ir Skorka. 
Lazauskas po seimo turėjo 
gerą apetitą kalbėti “rim
tai” ir “bepartyviškai”. Su
skaityta keli tuzinai išgamų 
ir 1.1.

Skorka išėjęs pasakė: 
“Vieną seimą pasisavino ku
nigai, t o kitą—socijalistai. 
Męs, tautiečiai, pasilikom be 
seimo. Jie išsirinko iždinin
kus ir jų iždininkai su pini
gais gali pasielgti taip, kaip 
jiems geriau patiks. Nors 
jie sako, kad pinigus siusią 
Lietuvos Mokslo ir Dailės 
draugijai, bet tik žmonėms 
akis muilina: jie vėliaus su
ras ypatas ir tuos pinigus iš
siųs”.

Čia jau aiškiai pasirodė, 
kad tas žmogelis zaunija a- 
pie L.Š.F., bet apie tai nieko 
nesupranta ir nežino, kaip 
tas fondas tvarkysis. Iš to 
visko matosi, kad p. Skorka 
neskaito jokių laikraščių ir 
nedalyvauja viešuose susi
rinkimuose bei draugystėse.

Paskui p. Skorka pradėjo 
pasakoti apie šnipus, kad 
laike Europinės karės esą 
daug šnipų ir pasakė, kad 
vienas rusų šnipas gyvenęs 
Baltimorėj, o dabar esąs 
“Naujienų” redaktorium.

Vakare kalbėjo p. Nagor- 
noskis apie Lietuvos Šelpimo 
reikalus ant temos: “Išga
mos”. Jis nurodė, kad soci
jalistai esą šnipai, laike 
streikų jie neva padedą dar
bininkams, bet kaip tik vis
ką ištiria, tuomet praneša 
kompanijoms. Toliaus tas 
“kalbėtojas” nurodė čielą ei- 
Ję pralaimėtų streikų ir pa
sakė, kad vis socijalistai pa
sidarbavę. Kvietė neprisi
leisti socijalistu ir t.t. Na- 
gornoskis kvietė visus į ko
vą su išgamomis-socijalis- 
tais, kad jie nepaimtų vir
šaus, nes tai būsią didžiau
sias pavojus. Socijalistai e- 
są gudrus ir moką prie žmo
nių prisiplakti, bet kada pri
siplaka, tai pavirstą dides
niais despotais, negu dabar
tinė kapitalistiška valdžia.

Ant pabaigos p. Nagor- 
noskis pasakė, kad socijalis
tu partiją Amerikoj sutverę 
kapitalistai dėl savo labo, 
žodžiu, pliauškė, kiek jo pro
tas išnešė.

Pastaruoju laiku daugiau 
nieko negalima išgirsti, kaip 
tik socijalistu plūdimus. Aš 
manau, kad Rusijos juoda
šimčiai, rengdami žydams 
pogromus, nesako šlykštes
nių prakalbti, kąip Baltimo- 
rės tautininkai. Nors jau 
socijalistai neatkreipia jo
kios atydos į tuos pliauški
mus, bet visgi trūksta kant
rybės, kuomet juodašimtiš
kai elgiasi.

Tai taip mūsų tautiečiai 
rūpinasi tėvynės reikalais.

K. G. Kregždžiūnas.

iš choro prašalinti. Dabar | 
Marytė visokiais būdais 
stengiasi tam chorui keršy
ti. Nesurasdama kitokio 
kerštui būdo, rašinėja šmei
žiančias korespondencijas.

J. Pocius.

Easton, Pa.
Anglai socijalistai kas an

trą nedėldienį rengia pra
kalbas, krutančius' paveiks
lus ir pertraukomis griežia 
orkestrą. Įžanga visems dy
kai, tik daroma kolekta. Tas 
viskas yra rengiama “Star 
Theatre” ant Northamton 
St., netoli 7 gatvės. Pradžia 
2:30 vai. po pietų. Pirmas 
toks surengimas atsibuvo 3 
d. sausio šių metų.

Kitas.

Wilkes Barre, Pa.
“Laisvė” N 98 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
kurioj p. Vietinis sako, kad 
per prakalbas, atsibuvusias 
6 d. gruodžio, pereitų metų, 
kurias parengė S.L.A. 35 kp. 
ir D. L. K. Keistučio drau
gystė, tapęs išrinktas komi
tetas rinkimui aukų nuken
tėjusiems nuo karės. Tas 
netiesa—komitetas tapo iš
rinktas ne per prakalbas,bet 
per tų draugysčių mitingus. 
Tokis pasakymas labai su
klaidina žmones, kurie buvo 
ant prakalbų ir nerinko jo
kio komiteto.

K. Demikis.

Paterson, N.J.
19 d. gruodžio vietinė L. S. 

S. kuopa surengė paskaitą. 
Skaitė drg. A. C? Herman te
moj “Istoriškas tautų išsivy
stymas”. Paskaita svarbi, 
bet gaila, kad čia mažai pra
silavinusių žmonių, kurie ga
lėtų tokiomis paskaitomis 
pasinaudoti.

Žmonių buvo mažai, bet ir 
iš tų atsirado tūlas G-kas, 
kuris nuolatos pertraukinėjo 
prelegentą.

20 d. gruodžio ant vienos 
gatvės iškilo didelis triukš
mas, subėgo daug žmonių ir 
pribuvo policijos vežimas. 
Po valandėlės išsivežė mūsų 
filozof^G-ką, kuris vakar 
pertraukinėjo prelegentą, 
patubdė į vežimą ir išsivežė. 
Mat, jis nuėjo ant pirmųjų 
mišių, o paskui užėjo į saliū- 
ną ir ten pasistiprino”. Pa
rėjęs namo, pradėjo savo 
žmoną mušti. Ta, netekus 
kantrybės, pašaukė policiją. 
'Ant rytojaus atsibuvo teis
mas ir nuteisė ant 3 mėnesių 
kalėj im an.

♦ *
Mūsų kunigas iš “radika

lo” pradeda virsti į papras
tą Amerikos kunigą. Kaip 
tik sužinojo, kad socijalistai 
rengia paskaitą, tuojaus už
sakė toj dienoj eiti žmonėms 
ausinės. Dabar pradeda tai
kytis prie tautiečių, bet gai
la, kad čia jų kaip ir nėra.

Prosininkas.

Lewiston, Me.
d. gruodžio Lietuvos25

Dukterų draugystė surengė 
vakarą su perstatymu. Bu
vo sulošta “Vagįs” ir “Vie
nas iš mūsų turi apsivesti”. 
Aktoriai savo užduotis atli
ko labi gerai, tik nekurie 
silpnokai kalbėjo. Pertrau
kose buvo sakoma monolo
gai. Po lošimui vienas vai
kinas su mergina sudainavo. 
Vertėtų jaunimui lavintis 
dainuoti. Paskui prasidėjo 
šokiai.

Publikos buvo nemažai ir 
visi ramiai užsilaikė.

P. Šir-kas.

Rochester, N. Y. ,
Gruodžio 20 d. visų pir

meiviškų grupų L. Š. F. ko
mitetas surengė prakalbas. 
Kalbėjo K. J. Vaivoda ir J. 
Krapovickas. Programas 
buvo pamargintas eilutėms 
ir “Aido” choras sudainavo 
dvi dainas. K. J. Vaivoda 
kalbėjo per du sykiu. Pir-

ATSAKYMAS MARYTEI.
Philadelphia, Pa.

“Laisvės” N79 tilpo iš mū
sų miesto korespondencija, 
kurioj Marytė šmeižia L.S.S. 
1 kuopos chorą. Aš noriu 
nurodyti, kodėl Marytė nuo
latos šmeižia minėtą chorą. 
Kada choras susitvėrė, tai 
Marytė prigulėjo prie choro, .mą sykį kalbėdamas nupiešė 
Bet choras turėjo daug'var- dabartinę karę, kiek ji atne- 
go su neramia Maryte: jinai šė blėdies ir kiek nuo jos nu- 
neduodavo merginoms ęa- kentėjo Lietuva. / 
mumo su savo
kalba ir apsiėjimais. Tuomet Amerikos L. Š. F. ir kokie tų 
merginos ir abelnai visas fondų tikslai. Taipgi gerai 
choras nusprendė Marytę užvažiavo kun. Kasakaičiui.

•ginoms ra- kentėjo Lietuva. Antru sy- 
nemandagįia kiu kalbėjo apie visus tris

‘ \ Z-.. . •• v

Mat, kun. Kasakaitis pir- kams sunku gerai sulošti, 
miaus, paslėpęs vilko nasrus,1 bet kalbėti, tai jau gali aiš- 
rodydavo lapės uodegą, da- kiai ir gerai. Reikia pa- 
bar jau parodė vilko nasrus, stebėti, kad aktoriai buvo 
Kad užkerikus šioms prakal- keblam padėjime. Mat, vei- 
boms ir patraukus prie pa-kale nuolatos reika minėti 
rapijos neprigulinčius žmo- socijalizmas, reikia sakyti: 
nes, kun. Kasakaitis baž- bJ, 
nyčios skiepe surengė kokias ir tt. Aktoriai tų žodžių la- 
tai lioterijas ant tos pačios........................
dienos. “Lietuvių die
noj” kun. K. sakydamas sa
vo parapijonams prakalbą 
agitavo parapijomis ‘ nepri
gulėti prie D. L. K. Gedimi
no draugijos, arba, jeigu 
prigulėti, tai vyti socijalis
tus laukan ir išsirinkti val
dybą iš “savųjų”. Jeigu pa
rapi jonai nieko nepadarė D.
L. K. Gedimino dr-stei, kada 
ji turėjo tik 5 narius, - 
Vaivoda,— tai dabar 
pervėlu, jurgučiai, kada mū-[ aiškino.

“Lai gyvuoja socijalizmas”

bai bijojo, kad neprasižen
gus prieš tikėjimą.

Ilganosis.
I

East Arlington, Yt.
Šiame miestely karčiamų 

nėra, tai ir žmonės buvo at
pratę nuo to “rojaus skysti
mėlio”. Bet štai, prieš Kalė
das atvažiuoja iš Troy, N. 
Y. A. G. ir atsiveža baksą 
“rusiškos” degtinės. Iš kur 

sakė jis tą “rusišką” degtinę gavo 
jau 1 ir kokiais keliais, tai nepa-

- Pradėjo tarp lietu-
sų draugystė turi 400 narių vių pardavinėti. Lietuviai, 

Žmonių buvo ištroškę degtinės, ypatingaiir savo namą. : 
nedaug; prie to Rochesterio 
lietuviai daug nukentėjo nuo 
bedarbės, aukų surinkta 25 
dol. ir 25c. Liet. Kliubas pa
skyrė 8 dol. Viso labo bus 
33 dol. ir 25c.

J. P. Stančikas.

W. Lynn, Mass.
20 d. gruodžio atsibuvo 

prakalbos, kurias surengė 
šv. Kaziemiero draugystė ir 
Lietuvių Ūkėsų kliubas. 
Prakalbos buvo rengiamos 
su tikslu įkurti knygyną. 
Norinčių prigulėti prie kny
gyno draugystės prisirašė 
73 ypatos abiejų lyčių. Kal
bėjo drg. S. Michelsonas.
Buvo manoma sutverti mo

terų pašelpinė draugystė, 
bet,ant nelaimės, moterų ma
žai susirinko, tai tas klausi

’rusiškos”, tuoj aus išpirko. 
Agentėlis gerai pasipelnijo. 
Bet to dar neužteko. Pras
linkus trims dienoms, vėl at
siuntė vieną baksą per eks
presą, o kitą su savim atsi
vežė ir viską išpardavė.

Nors ir čia vešpatauja di
džiausios bedarbės, vienok 
žmoneliai į tai nepaiso ir 
moka už tą degtinę trigubą 
kainą.

Gėda mums įsileisti dagti
nės agentėlius ir duoti save 
išnaudoti. K. B.

Kewanee, Ill.
19 d. gruodžio L. S. S. 204 

kuopos buvo i diskusijos. 
Nors per laikraščius buvo 
kviesta, kad atsišauktų, kas 
nori kapitalizmų ginti, bet 
niekas neatsišaukę. Tuomet

mas tapo atidėtas ant to- prisiėjo vieniems ^socijalis- 
liaus.

Springfield, Ill.
20 d. gruodžio L. S. S. 29 

kuopa parengė vakarą su 
prakalbomis, eilėmis, mono- 
liogais ir dialiogais. Viskas 
pavyko labai gerai. Žmonių 
prisirinko labai daug ir pel
no bus. Publika buvo užga
nėdinta. Į

Kuopa nutarė per visą žie
mą laikyti diskusijas, kurios 
atsibus kas mėnuo ketvir
tam nedėldieny. Taipgi kuo
pa pradėjo rengtis prie ap- 
vaikščiojimo kruvinojo ne- 
dėldienio. Teroristas.

Pittston, Pa.
Ant 26 d. gruodžio buvo 

rengiamą sulošti . JI 
“Amerįka Pirtyje”. Veika
us norėta sulošti, kaipo pa

minėjimui 25 metų sukaktu
vių nuo dienos pasirodymo 
scenoj pirmo veikalo šiame 
miestely. Viskas buvo su
rengta ir plakatai atspaus
dinta, bet lošimas neįvyko. 
Mat, nesusižinota su akto
riais ir vienas iš aktorių, J. 
Jankauskas, turėjo išvažiuo
ti į Philadelphia, Pa., kaipo 
delegatas nuo L.S.S.2 kuopos 
į L. S. S. VIII suvažiavimą.

Žem. Svyruoklis.

tams palaikyti abidvi puses.
Taipgi buvo ir monologų. 

Publika likosi užganėdinta.
9 d. sausio toj pačioj sve

tainėj atsibus prakalbos pa
minėjimui kruvinojo nedėl- 
dienio. Meldžiame visus at
silankyti. Įžanga dykai.

Nashua, N. H.
Mūsų mieste randasi apie 

700 lietuvių, bet jokio veiki
mo nėra. Tiesa, per Kalė
das “veikta” gana smarkiai 
ir policija turėjo pasidar
buoti. Neatsiranda ir tokių 
žmonių, kurie pradėtų rū-1 
pintis aukų rinkimu L. Š. F.'

Gėda mūsų miesto lietu
viams! S. Guzevskis.

Detroit, Mich.
Kalėdų ryte nuėjau baž

nyčion. Kunigas1 laiko mi
šias, vargonais grajina 
“Garbė ant augštybių die
vui”. Laike pamaldų prasi
dėjo aukų rinkimas. Paskui 
kunigas papasakojo apie Jė
zaus vargingą užgimimą ir 
užbaigė žodžiais: “Garbė 
ant augštybių dievui, paka- 
jus ant žemės žmonėms ge
ros valios”.

Išeinam iš bažnyčios, vai
kas dalina lapelius. Pribėgo 
prie kataliko ir duoda lapelį'1; 
tas spiria vaiką, vaikas krin
ta į sniegą ir verkia. Pas
kui išbėga zakristijonas ir 
pradeda vaiką gaudyti. Be
gaudydamas vaiką pamatė, 
kad A. D. skaito lapelį. Tuo- 
jaus pasišaukė keliatą giedo- 
rių, apsupo A. D. ir pradėjo 
užpuldinėti, kam jis tuos la-

So. Manchester, Conn.
D. L. K. V. draugystė ren

gia prakalbas ant 10 d. sau
sio. Kalbės J. Mickevičia. 
Per prakalbas į draugystę į- 
stojimas bus tik 1 dol. To
dėl pasinaudokite gera pro
ga ir prisirašykite prie 
draugystės pakol įstojimas 
pigus. Toliaus ir vėl bus įsto
jimas nuo metų.

Dr-stės Kores-tas.

Chicago, III.
19 d. gruodžio L. D. D. Ch. 

state scenoj veikalą “Užbur
tas Kunigaikštis”, o 20 d. 

U gruodžio buvo pastatyta du 
[veikalai: “Gairės” ir “Min- 
daugis”. Visas pelnas pa
skirtas nukentėjusiems Lie
tuvoj nuo karės. Reikėtų ir 
kitoms draugystėms paimti 
pavyzdį nuo L. D. D. Ch. ir 
parengti ką nors.

L. S.S.S. 4 kuopa parengia 
čielą eilę prelekcijų, kurios 
atsibus kas antrą seredą 
Mark White Square svetai- 

Pradžia 7:30 vai. vaka-tnej.
re.

jo gintis ir pasakė, kad nuo 
vaiko gavęs. Tuomet jį pra-

Tai matot, kokį “pakajų” 
katalikai užlaiko išėję iš ba
žnyčios. A. Vergas.

Rockford, Iii.
19 d. gruodžio buvo tauti

ninkų ir klerikalų parengtas 
vakaras. Statyta ant scenos 
veikalas “Jonvaikiaį”. Vei
kalas geras,' bet aktoriai lo
šė silpnai, ypatingai nesigir
dėjo kalbos. Apie nedavimus 
nekalbėsiu, nes aarbinin-

Chicago, Ill.
Nors aš jau seniai Chica- 

goj gyvenu, bet dar negirdė
jau, kad kokia nors tautiška 
organizacija būtų kvietus 
kalbėtoją socijalistą. Jie vi
suomet kviečia iš savo tau
tiško štabo kalbėtojus, kurie 
išplūsta socijalistus.

Bet štai 20 d. gruodžio S. 
L. A. 226 kuopa parengė pra
kalbas ir pakvietė kalbėti T. 
J. Kučinską. Pirmiausia Ku
činskas aiškino Lietuvos 
praeities istoriją ir kvietė 
aukauti L.Š.F. Aukų surink
ta $17.82. Po jo kalbėjo drg. 
Galskis, aiškindamas naudą

Antru sykiu drg. Kučinskas 
kalbėjo apie apgavikus, ku
rie laike rinkimų varo agita
ciją, daug prižada, bet pas
kui nieko nesuteikia.

Viskas buvo labai gerai, 
tik tvarkos vedėjas buvo ne
atsakantis.

Reikia pastebėti, kad S. L. 
A. 226 kuopa yra visai jau
nutė, bet jinai savo pasielgi
mu davė pąv 
draugystėms.
pagirti.

ir A. Bacevičius — vietinis.
Meldžiame koskaitlingiau- 

sulošti veikalas šiai atsilankyti ir tuomi pa
sidėti prie sušelpimo lietuvių 
nukentėjusių nuo karės.

Turiu priminti, kad L. Š. 
F. baliaus komitetas gavo iš 
dviejų bravarų už dyką a-; 
lauš. F. PetraŠiunas. ,

S.BOSTONO NAUJIENOS.
20 d. gruodžio L. S. S. 60 

kuopa laikytame savo susi
rinkime nutarė ant pirmos 
dienos Kalėdų parengti 
draugišką vakarienę be svai-i 
ginančių gėrymų. Nors toks' 
darbas labai pagirtinas, bet 
visgi atsirado vienas iš na
rių, kuris smarkiai priešino
si, kad vakarienę rengia be 
svaiginančių gėrymų.

♦
♦ ♦T

20 d. gruodžio, vakare, L. 
S. S. 60 kuopos buvo viešos 
diskusijos temoj: “^fr strei
kai darbininkams atneša 
tfaudą?” ir “Ar darbininkas 
gali būti socijalistu, nepri
gulėdamas prie tos parti
jos?” Nors abidvi temos bu
vo plačiai diskusuojamos, 
bet prie galutino išvedimo 
neprieita.

BJAURUS PASIEL
GIMAS.

Coal Dale, Pa.
20 d. gruodžio lietuvė T-nė 

užėjo į saliuną išsigerti. Ei
nant jai namo, užpuolė trįs • 
lietuviai (du vedę ir vienas: 
nevedęs) J. D., V. G. ir M. K., 
užkimšo burną, kad negalė-. 
tų rėkti ir visi trįs išžagino. 
Moteris dabar serga, o už
puolikai patraukti teisman. 
Kokia bus bausmė — neži
nia.

Tai taip mūsų lietuviai ke
lia savo tautą. P. Plikis.

*
♦ ♦

25 d. gruodžio L. S. S. 60 
kuopos atsibuvo draugiškas 
susirinkimėlis ir vakarienė. 
Žmonių buvo apie 200 ir visi 
ramiai užsilaikė. Svaiginan
čių gėrimų nebuvo. Buvo 
taipgi šokiai ir visokį žaislai. 
Viskas labai dailiai atrodė.

Kybartų ponaitis.

Waltham, Mass.
Čia lietuvių labai mažai 

yra, bet ir tie paskendę tam
sybėj. Laikraščių irgi ne
skaito. Jeigu pasitaiko žmo
gus, kuris skaito laikraštį, 
tai negali gauti “burdo”, o 
jeigu kuris išsirašo laikraštį, 
tai tokį gaspadnės veja lau
kan. - - Romanas.

Redakcijos Akcląmai

Manchester, N. H.’
Nors šiame miestely ir ne

daug lietuvių, bet visgi yra 
tokių,kurie nori veikti dėl la-i 
bo žmonijos. Ypatingai at-l 
sižymi L. S. S. 171 kuopa,1 
kuri skaitosi viena iš veik
liausiu. Reikia priminti, kad 
p. Zubkus daug pagelbsti 
mums darbuotis. 16 d. sau
sio bus sulošta veikalai: “Sa
liamono Sapnas” ir “Dėdė 
Atvažiavo”. Pelnas skiria
mas L. Š. F. Todėl visi prie 
darbo! Kazys.

Atsišaukimas į esperan- 
tistus.

Aš manau, kad lietuvių es- 
perantistų yra nemažas bū
relis, bet jie išsisklaidę po 
visą Ameriką . Ar nevertė
tų pradėti mums organizuo
tis ir savo darba varyti pir
myn? Man aplinkybės ne
pavelija būti organizato
rium, todėl atsišaukiu, ar 
neatsirastų draugų, kurie 
salėtų tuom darbu užsiimti. 
T. K. čiuberkis, 809 Roose
velt Ave., Detroit, Mich.

Great Neck. N. Y.
20 d. gruodžio atsibuvo 

ekstra susirinkimas, kuria
me dalyvavo L. S. S. 168 kn., 
šv. Pranciškaus draugystė ir 
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugystė. Tapo išrinktas 
komitetas rinkimui aukų L. 
Š. F. Po mitingui buvo pra
kalbos; kalbėjo drę. Šaltis 
anie Europos kares ir jų blė- 
dingumą. Mūsų lietuviai i 
pradeda smarkiai veikti: 
nuolatos rengia prakalbas, 
teatrus ir tt.

F. Norris.

blogiausiai rašote, bet ant 
tos temos jau daug-daug bu
vo rašyta. Todėl, šiuo žy- . 
giu, padėsime į šalį.

A. Remey, (Lawrence). 
Eilių negalėsime suvartoti. 
Galima būtų ištaisyti, bet re
dakcijos paprastai eilių ne
taiso.

Senovaičiui, (Waterbu
ry). Darbininko aimanavi- ; 
mas netilps. Reikėtų taisy
ti — būtų per didelis apsun
kinimas redakcijos.

Mokiniui, (Chicago je).
Nerašinėkite, -drauge, eilių. 
Tai jaunystės liga. Vely ra
šykite proza.

Sokolovui, (Lewiston). 
Nors apie daugelį dalykų ta
mista išmintingai sprendi, 
betgi vyčių reikale, mums 
rodosi, tamistos nėra teisy
bė. Nėra vilties pataisyti 
vyčius. Klerikaiiško dūko 
nei vienas iš mūsų neįjiegs- 
jau išpūsti iš tos klerikalų 
organizacijos. Vyčių pa
kraipa jau nusistovėjo. Tai 
yra aiškiai partyviška orga
nizacija juodžiausios spal
vos. Jie organizuojasi tuo 
tikslu, kad atpratinus jauni
mą nuo viso, kas yra progre
syvaus. Jų uždavinys — 

j kovoti su socijalizmu. Vie
noj vietoj jie dar mandages
ni,, kitur tikri klerikališki 
stačiokai. Ir viename ir ant
rame atsitikime — reikia su 

Ijais kovoti doros agitacijos 
įrankiais.

Tikimės, tamista dar kar
tą pagalvosite apie tai ir, 
kaipo bepartyvis žmogus, 
nenorėsite šiokiu ar tokiu 
būdu eiti su jais išvien.

žem. Svyruokliui. — Jūsų 
korespondencijos negalėjom 
sunaudoti iš priežasties 
švenčių. Po švenčių jau bu
vo pervėlu.

J. C. Father. — Talpina
me anksčiau gautą. Atleis
kite už tai.

Erškiečiui. — Su “Drau 
go” korespondentais vesti 
kritiką męs skaitom per že
mu daiktu. Jų jau negali
ma bus pertikrinti, kad L. Š. 
F., įkurtas visuotinojo lietu
vių seimo Brooklyne, yra 
bepartyviškas. Ne tik kleri
kalai, bet ir tautiečiai tą į- 
staigą vadina socijalistu |- 
staiga.

K. Demikiui. — Dalį ko
respondencijos apleidom? 
nes “Tėvynėj” galėjo būti 
visai kitas korespondentas 
ir pertai negalima tą kores
pondenciją prikergti prie 
korespondencijos, tilpusios

Ištisai
Dorrisvil- 
korespon-

Elizabeth, N. J.
Down i u draugysčių iš

rinktasis komitetas šelpimui 
Lietuvoj nukentėjusių nuo 
karės rengia ant 8 d. sausio 
nrnkalbQs ir ant 23 d. sausio 

zdį ir kitoms balių. Visas neinąs bus ski- 
Ųž tai reikia riamos L. ft. F. Kalbės drg. 

J P. Grikas. J. Šukys iš Brooklyn, N. Y

le. III. - 
dencijos negalime laipinti, 
nes neturime vietos. Ka
dangi tamista nepavelijat 
trumpinti, tai priversti esa
me visai apleisti. Dabar 
koncertėliai labai įėję į ma
dą, jie visur rengiami ir 
mums būtų persunkti talpin
ti labai ilgas recenzijas.

Rockforde augintam. — 
Nieko ypatingo — paprastas 
girtuoklio pasielgimas. Ne
tilps.

S. Nuklypo. — Visur tas 
nats. Ga»la vietos apie to
kius gaivalus rašyti.
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ORAKULO PATARIMAI.

NAUJA KNYGA Telefonas[885. Greenpoint
K. Armonas.

GERIAUSIA UŽEIGOS

Raudonas
Juokas

KAINA
35 centai.

109 Grand St

ir MALIORIUS

Kokią tau

Puikios 4 Originališkos Knygos

jie kelia su savo gaspadinė- YRA GERIAUSIAS

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

bosas.yra didelis priešas vi
sokioms vienybėms ir uni
joms.

Bandos ir vagįs.
Jonai! Jonai!” sukukždė-

T«l. 2334 Greenpaint.
Puikiaaaiia vieta lietuviam* paa

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojaus 
LEONIDO ANDREJEVO

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave. 

MASPETH, N. Y.

“Kaip danguj, taip ir ant žemės . Danguje trįs asa- 
bos. — vienas dievas; o ant žemės trįs kapitalistų parti
jos, bet vienas jų tikslas — išnaudoti darbininkus.

Skanu* alu«, 
gardi arielka, 
alius, visokia

Telephone C52 bewton.

R. KRUČAS

SKAITYKIT IR PLATINKIT “LAISVŲ”, NES TAI

Pas mane galite gaut! ska
niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky
ki!,. o persitikrinsit.

nulkųg dk««- 
ižial. Salė dėl 
Mitingų Nepa- 
sairškit 
rsakančiausio* 
vietos, n hw*it 
•žganėdinti.

Brooklyn, N. Y. 
Falai Wythe Ave.

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVĖ”

183 Roebling St, Brooklyn, N. Y.

II*

GERBIAMAS TAMISTA: 1
Šiuomi turime už garbę y 

fumš pranešti, jog jau W- I 
tas užsisakyti rudeniniu*. I 
r žieminius siūtus, over- 3* 

kotus ir kitus drabužius. | 
Mūs drabužiai yra pa- I 

dūti geriausių kriaučių Ir < 
kiekvienam puikiai tinka. Y 

Materija, iš kurios siu- 1 
varne drabužius, yra iš tik- \ 
rų vilnų visokių spalvų: S5 
Worsted, Plieninės, Ak- 1 
meninė*; ir Pilkos, pamar- t 
gintos mėlynai ir rudai. V 
Pas mus galite išsirinkti | 
materiją, kokią tik norite, 1 
nuo paprasčiausios juodo* i 
ki naujausių spalvų. Męs y1 
neturime jokių pernykščių J 
materijų,bet visas naujau- 
•iias šių 

Mūsų 
darbas 
biznį.
garsinimai, tai užganėdin
ti kostumeriai.

Stengkitės užsisakyti ii 
anksto, je'gu norite aptu
rėti ant laiko puikiausius 
drabužius.

Tardam' širdingą ačiū už 
Jūsų praeitą atsilankymą, 
mes tikimės, jog ir dabar 
mus neužmiršite.

Su didžiaus'a paguodona 
SCHNEIDER BROS. 

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

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

Męs nieko bendro netu rime su kitais štorais.

JUOKŲ KĄSNELIAI
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Pradekite Naujus Metus 
tuojau.į

AR DAUG JUMS ATLIKO IŠ PRAEITŲ 
M ETŲ UŽDĄ R BIO ? v/ KIEK ?

Pagalvokite apie tay* Ir, seniems me
tams baigianties, nusj/ręskite su sekančiais 
metais daugiau susitaupyti pinigo, paside- 
dant saugiausiame banke.

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

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

KALBA LIETI T VI3«
Banko Valandos: Nuo 9 ryto iki 3 va) po pie
tų. Suhatomis iki 12 vai. vidurdienio.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas LaSalle ir Washington Sts.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBES JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

savaitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
eergančių jau išgydžiau, kiek 
nergantiems pagelhėjau jų ilga- 
metinėje jkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas jkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršinus — 
tada vienatine pagelba yra b« 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

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

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

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektriko.** ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, ne? 
Jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują Ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

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

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedžldienialu 
u«o 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite wž 2c. markę, • 
«a«site labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

KOSTUMIERISKAS KRIAUCIUS

metų.
puikiai atliktai 
išplatino mums 

Geriausi mūs pa-
i, tai užganėdin-

Klausimas: —
Mister Orakule! Aš šian

dien esu pasiutusiai piktas? 
Ar žinai kodėl? (Nežinau. 
Orak.). Jeigu nežinai, tai 
klausyk:

Aną dieną aš parašiau 
margą gromatėlę pas savo 
brangią mergužėlę, kurią 
mvliu iš visų savo plaučių ir 
jaknų. Na, ir ką tu mislini, 
kas atsitiko su mano groma- 
tėle? Nagi ji ėmė ir pasiun
tė ją jūsų gazietos darakto
riui, kad įdėtų gazieton. Bet 
tas Ancikristas patalpino ją 
ne į gazietą, bet į gurbą.

Pasakyk, ką su tokiu da
raktorium reikia padaryt 
pagal Junaited Steits kon- 
stitušin?

Tavo brolis Ilgavyžis.

Atsakymas: —
Už tai daraktoriui reikia 

užfundyt bonką šlico. Ar 
žinai, kodėl? Todėl, kad ga
zietą “Laisvę” skaito visi lie
tuviški kuniirai. Jie būtų iš
mokę meiliškas gromatas 
rašyt ir tavo mergužėlę bū
tų prisivilioję sau už gaspa-

Bažnytinėj mokykloj.
Kunigas: — Kodėl dievas 

išvyjo Adomą ir Jievą iš ro
jaus?

Vaikas: — Todėl, kad jie 
pavogė nuo dievo obuolį.

Kurį mušė?!
Jaunas dramaturgas .pa

sakojo aktoriui apie savo 
naują dramą:

“Kuomet plėšikai grūdosi 
per langą į vįdų, laikrodis 
mušė vieną”.

“Ah! Kurį jis mušė?” 
ūmai užklausė aktorius.

Kurgi buvo dievas?
Sako, kad Lvove (Galici

joj) kazokai išvijo iš bažny
čios visus vyrus ir kunigą, o 
moteris ir i 
ir, i 
“knekcino”. Jeigu taip, tai į 
kurgi buvo dievas? Nejau- • 
gi nuo kazokų nagaikų ir* 
dievas turėjo runyt?

Stebuklai! Kazokai ga
lingesni ir už dievą...

Mamos kava.
Tūlas svečias, įėjęs į val

gyklą,’ dairėsi į užkabinėtus 
ant sienų parašus. Ant vie
no iš jų taip buvo parašyta:

“Kava tokia, kaip mama 
išverda”.

“Ar tai teisybe?” paklau
sė svečias.
.“Tikra tiesa!” patvirtino 

valgyklos savininkas.
Svečias, valandėlę painisli- 

jęs, tarė:
“Duok man arbatos”,

Toje knygoje aprašoma 
visos karės baisenybės. Ją 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant karės lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per
skaityti.

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

01 So. 2nd St.. Brooklyn, N. V.

LIETUVIŠKA

APT1EKA
Žemiai! paminėtas gyduoles galima 

apturėti per paČtą:
Nuo Reumatizmo............................... $1.(0
Kraujo Valytojas............................... $1.00
Vidurių Reguliatorius........................... 50c
Trojanka.......................... .25c, 50c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn. N. Y.

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

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

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

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

LAISVES’

SPAUSTUVE

merginas paliki J.0 persigandusi pati, niuky- 
nžd-ire duris ias ten i dama vyrui alkūne Į pašonę. 
>keine”. Jeigm taip, tai i‘™S’ J,°na ! Va‘

~ - [gis musų bandas valgo!
1 “O ką męs atbojame!” su
murmėjo Jonas, apsiversda
mas ant kito šono; “bile jie 
nepastips stuboje”.

Kuris turi geresnį balsą?
Jurgis: — Kaip tu, Balt

rau, manai, kuris turi geres
ni bnlsą: Karuso ar Petraus
kas?

n ai t rus: — E, broliali, 
mano pati juos abu subytin-

Sunkesnės bausmės nėra.
Teisėjas: 

bausmę paskyrt, kad tu iš
drįsai vesti net dvi pačias?

Kaltininkas: — O, pons 
teisėjau, aš nemanau, kad 
yra sviete didesnė bausmė, 
kaip turėti dvi uošves.

Duonos mūsų.
Vaikas paklausė kunigo:
“Kodėl, tėveli, męs prašo

me, kad Dievas mums duotų 
duonos šiandieną, vietoj, 
kad prašyti visai sąvaitei, 
mėnesiui, arba visiems me
tams?”

“E, tu mažas žąsiuk, dėlto, 
kad ji visada būtų šviežia, be 
abejonės”, atsakė kunigas.

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

j£

Feisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

įtaisau receptus su didžiausia 
dyda, nežiūrint, ar tie receptai 
/ietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptiek* 
loftone ir Massachusetts valstijoj 
gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit reika 
aut 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 21013

Juk neuždyką.
Stepas: — Užeikim į res

toraną pavalgyt.
Pilypas: — Kad aš neno

riu valgyt.
Stepas: — Nebūk liurbis, 

juk jeigu eisim, tai neuždy
ką. Štai mano kepurė suply- 
šus ir aš noriu išsimainyt 
naują. 4 Ilgavyžis.

Levo konkurentas.
Jauna, graži moteris, levų 

jaukintoja, pamojo į didelį 
levą ir tasai atėjęs, paėmė iš 
jos lūpų šmotelį cukraus.

“O, aš irgi galiu tokią štu- 
ką padaryti!” atsiliepė vie
nas iš žiūrėtojų, priešakinėje

“Kas? Tu!” užklausė mo
teris.

“Žinoma, aš; ir, galiu pri
durti, nei kiek neprasčiau 
kaip levas”, atsiliepė levo 
konkurentas.

FOTOGRAFAS

Parašė Senas Vincas

Ifnntrahandnikai Sceniškas vekalas pjrst>ito kalėdojantį knnlgą. 
kUIIII aUdlIUIIIKal Hbieeč'kuR ir knnt’abanilmikus. Toj pučo] kny
gelėj L ipa Ir )ul».i juokinga kom'edija “Sugriauta rilis”, Vi
sa knygelė kaštuoju lik 20 c.

RuVOnimn RiUKTU Puikiai atvaizdina kanltallsfų šunybes Ir inl tį 
UjYUillllJJ Uull^u besočio pono. Labai žingeidi knygelė Kaina 15 o.

Knygele pašvęst a sc-nal. Daug nuu>ologų, dialogu dekla-
I UulupUO niucijų ir komedija “Viduj Klebonijos” Kaina 15c.

ft QVnlillPi If!? AthulQISi Dailus f)p«nkynm*llpi Iš revoliucijncj laikų 
nūfUIIUblJUo tuualolal Lietuvoje, t u llmstracijoins. Kaina 15 c.

Visos 4 knygelės kaštuoja — 65 centai.
M * I “LAISVfi”. 183 RQEBL1NG S£.,Reikalaukite: BROOKLYN, n. y.

Arba pas patį autorių AVE-

SĄKROVA KNYGŲ.
Knygas gabma gauti lietuvišk*) 

lenkiškoje ir rusiškoje kalbose, talyp 
tikrų lietuviškų trejankų, bntvų, lan 
rodėlių, lenciūgėlių, žiedų, branzalla*

Reikalingi agentai ir išparuavineu 
jai po visus miestus. Reikalaujant ku 
taiiogo ar atsakymo, reikia pasiųsti o 
2 c. pačtos ženkleli.

F. M1LAŠAUSKIS
—2nd M. Boston. **■<

Draugiškumo priešas.
Nuotaka: — Ar sakei sa

vo bosui, kad nlęs rytoj že- 
nysimės?

Jaunikis:
Nuotaka

Juk tu rytoj peisi dirbti.
Jaunikis: — Kad mano I mis.

Kodėl?
Tamošius: — Kodėl kuni

gai per savo pamokslus taip 
baisiai keikia socijalistus?

Tamošienė: — Todėl, kad
Ne, nesakiau, nukreipti parapijonų atydą
- Tai kodėl? nuo klebonijų orgijų, kurias

Pričepka. ' darbo žmonių laikraštis, prenumerata į dol. metams.

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 <1. 
lapkričio, pasirengė duoti ei’ę koncer 
tų Kas pageidautų koncerto, tegul 
susižino su

M. PETĘAUSKU t 
b Thomas Park, So. Boaton, Mau.

“Laisvės” Spaustuvė yra didžiausia is visų 
lietuviškų spaustuvių Amerikoje. Ji įreng
ta pagal naujausius technikos reikalavimus, 
todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS 
atlieka greitai, gražiai ir pigiai. Taigi,drau
gijos, kuopos ir biznieriai, jeigu jūs norit, 
kad jums reikalingi apskelbimai būtų at- 
spauzdinti aiškioj, gražioj formoj ir teisin
goj, visiems suprantamoj, letuvių kalboj,tad 
neškit į “Laisvės” spaustuvę.

Platinki! “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

pelno, bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad 
remkit ir platinkit ją! “Laisvės” pakraipa 

, yra užtikrinta, nes ją leidžia ne pavienis ko- 
kis-nors biznierius, bet darbininkų koopera
cija. Todėl “Laisvė” neturi reikalo prieš ką- 
nors nuolankauti arba ką-nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai 
skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio 
telėj.

taip, 
Krin

n

183 Roebling St, Brooklyn,
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Pasekmes paprasto "šalčio
SaIIMSveikatosvažiavimas

Severa’s Balsam
15c

20<
ir10c.

20'

PIRMUTINIS LIETUVIŠK AS. NEW. > OR K E

Centro Iždininkas K. Varašis, 12 
and Carson Sts., 8. S. Pittsburgh, Pa.

BOc 
aoc.

.69 

.24 

.60 
1.00 
1.00 

.Ml 

.25 

.25 

.26 

.26 

.26

yra uždegimas oriniu triubelię ir influenza, 
kurios tai ligos pagimdo ilgą kosulį. Kosulį* 
apmalšinimui ir palengvinimui skausmų ligo
nis turi žinoti, kad

50c. ir
50c. ir
25c.’ ir

25c.

nc:» 1VIU.1, zi. icnua v iviUB, J. Sailkevi- 
čius, D. Ješkevičius—po 50 c.; P. Tan-
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"Laisves” knygos

niaukų iilitno 
Rcumatirtno.. 
lytiškų ligų., 
dusulio...... 
kirmėlių........

Plauku stiprintojas... .25c. 
J inimrntas arba Expelleri* 
Nuo 
b no 
Nuo 
Nuo 
N uo 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kalorija del vaikų 
Prožkos del dantą. 
Kaipų naikintoja*.W.F.Seve-ra Qb.<agĮ5i

for Lungs -—

Pittsburgo apygar 
dos draugijų su-

T. L. Dundulis liūdyja priėmęs au
kas.

SAG HARBOR, L.I.N.Y.. Per krikš
tynas pas Vincą Zabitą suaukauta L. 
Š. F. $3.70.

S. Kunigonis, M. Kunigonis, J. Ku- 
v. Kur^Htis—no 30c.; P. 

Paulauskas, V. Zabita, A. Zabita, J. 
bviu^uo, a. kudnncKas, M. Konigonė, 
A. Kumsletienė, M. Paulauskienė, Pa 
nelė Stroputė, P. Paulausket—po 25c.;

“Laisvė“ pasiuntė aukas L. s. F. fi
nansų sekretoriui T. Dunduliui.

JEROME. PA.—Susivienyjimo Lie
tuvių Amerikoje 181 kp. savo susirin
kime 13 d. gruodžio, sumanė paaukau- 

, ti nukentėjusiems nuo karės lietu-

Susivažiavimą atidarė P. Lepas, pir
mininkas Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje (A. P. L. A.), pa
tardamas išsirinkti susirinkimo vedė
jus. Pirmininku liko išrinktas Jurgis 
Parčevskas, mandatų peržiūrėtoju—J. 
Baltrušaitis, kuris vėliaus per aklema- 
ciją liko išrinktas ir sekretorium šio viams. 
eusivažfevinio. Į Au«avo šios ypatos: J. Baubonis—

Pribuvo š.e delegatai su mandatais: $2.00; I. Baubonis—$1.50; A. Naruše- 
Nuo 3 kuopos A.P.L.A., Carnegie, vičius, Vai. Naruševičius, Wm. Naru- 

Pa.: Jonas GauavecKas, J.CirvinsKas,J. ševičius, A. Kimavičius, J 
Galginas. Į čius, D. Ješkevičius-

Nuo šv. Antano Dr-tės, Carnegie, Ulevičius, St. Lavickas—-po $1.00; A. 
Pa.: J. Aukškalnis, A. Jankauskas.

Nuo 1 kuopos A.P.L.A., N S. Pitts
burgh: J Rūkas, K. Bogužas, A. Sima
navičius, M. Urlakis, J. čėsna, J. Pal- 
kotas, J. K. Mažiukna, J. Stasevičia, J. 
Užkuraitis.

Nuo 2 kuopos A.L.P.A., McKees 
Rocks, Pa.: J. Parčevskas, J. Briedis.

Nuo Lietuvos Sūnų Dr-stės, Wilmer
ding, Pa.: Pranas Kairukštis, Z. Malo
nia.

Nuo 6-tos kuopos L. Soc. Sąjungos, 
Pittsburgh: Jonas Stelmokas.

Baigiant susirinkimą pribuvo dele
gatai nuo 4 k p. A. P. L. A., Pittsburgh: 
Ad. šikšna, Ant. Keršis, Dom. Žičkis, 
Ant. Bitinas, Kast. Andriukaitis, Mi
kolas Ba'tušnikas.

Išviso 27 delegatai.
P. Lepas naaiškino tikslą Šio susiva

žiavimo. Tikslas yra šitas: sutverti 
Alos apielinkės komitetą aukoms rinkti 
nukentėjusiems nuo karės. Tą sumanė 
Augšč. Prieglauda Liet. Am. ypatingai 
dėlto, kad pradėjo atsirasti žmonių, 
kurie renka aukas nukentėjusiems nuo 
karės, bet paskui nežinia kur dingsta 
tos aukos, čia p. Lepas privedė fak
tą, kad Carnegie, Pa., buvę net pra
kalbos su plačiu programų, kur buvo 
daug apgarsinimų, prie tam surinkta 
nemažai aukų, o paskui laikraštyj bu
vę pagarsinta tik ke’i doleriai. Prieš 
šitokį visuomenės išnaudojimą ir rei
kalinga organizacija aukų rinkimui.

NUTARIMAI.
1. Atsivėrė ilgos diskusijos. J. 

Baltrušaitis pataria eiti prie įnešimų, 
paskui prie svarstymų ir balsavimų. 
Jis gi įneša ir M. 
klausimą:

Urlakis paremia 
klausimą: — Ar reikalinga rinkti 
Pittsburgo apygardos komitetą,ar ne? 
Vienbalsiai pripažinta, kad< reikalin
ga-

2. J. Ba’trušaitis įneša, J. Parčev- 
skas paremia: “Pittsburgo apygardos 
komitetas bus kaipo šaka Lietuvos 
Šelpimo Fondo Komiteto, kurį išrinko 
Visuotinas Seimas Brooklyn“, ir su
rinkęs aukas siųs j tą ccntra’inį komi
tetą”. Po diskusijų tas priimta vien
balsiai.

3. Iždininko kaucija palikta aprū
pinti komitetui, susinešus su centro

\ komitetu.
4. Iždininku išrinkta M. UrlaV.ys, 12 

balsų, prieš J. Baltrušaitį (8 bal.).
5. Iždo globėjais išrinkta P. Le- 

pas ir Jonas Rūkas.
6. Prezidentu išrinkta J. Baltru

šaitis (16 bal.), pagalbininku—J. Par- 
čevskas (3 bal.).

7. Aukų rinkėjus (ko’ektorius) 
rinks kiekviena draugija iš savo tar
po ir praneš Pittsburgo apygardos ko
mitetui, kas yra išrinkta. Komitetas 
parūpins paliūdyjimus.

8. Sekretorium išrinkta J. K. Ma- 
iiukna.

9. Komitetas, ypač sekretorius, 
privalo tuo susinėsi su centro komite
tu ir pradėti darbą.

10. J. K. Mažiukna įneša papeiki
mą šmeižikams Visuotino Seimo iš
rinkto Komiteto ir jo darbų. Po dis
kusijų vienbalsiai priimta jo parašyta 
rezoliucija:

“Pittsburgo apygardos draugijų su
sivažiavimas ireiškia pilną užuojau
tą bepartyviam Anlramjam Visuoti
nam Seimui, buvusiam Brooklyne, ir 
duoda papeikimą tiems, kurie skaldo 
žinomų vienybę ir tuomi užkenkia 
plaukimui aukų į Fondą šelpimui nuo 
karės nukentėjusių”.

11. Kįla balsai, reikalaujanti, kad 
aukos būtų dalinamos Lietuvoje tik 
beturčiams, “o ne kokiems dvarpo
niams”. Diskusijose paaiškėjo, kad ir 
turtingas gali kariais badą pamatyt. 
Vienbalsiai priimta sekanti J. Baltru
šaičio rezoliucija:

“Reikalaujame, kad aukos Lietuvoje 
būtų duodamos tiems nukentėjusiems 
nuo karės, kuriems yra tikras vargas, 
kurie neturi jokių šaltinių savęs apsi
gynimui nuo bado ir skurdo”.

12. Nutarta šį protokolą išsiunti
nėti visiems liet, laikraščiams.

Pirmininkas J. Parčevskas. 
Sekretorius J. Baltrušaitis.

Tankelevičius—35c.; A. Baubonis—70 
c. Viso $9.55. Atmetus persiuntimą, 
liekasi $9.43.

“Laisvės” red. aukas gavo ir pa
siuntė L. š. F. fin. sekretoriui.

JERSEY CITY, N. J.—Per L. Prū
seikos prakalbas, kurias parengė vie
tos L. Š. F. komitetas aukavo šios ypa
tos: M. Skučas—$5.00; J. Kleiga, M. 
Sabaliauskas, J. Papievis, P. Vosi’ius,
J. Gribas, G. Vaišvila, J. Liutviniūtė,, 
V.Detny, J. Merkevičius, K. Akštinau- 
čius, V. Iškauskas, J. Stan, A. Zorckis,
K. Dunča, J. Stanionis, K. Anskis ir 
D. Pilka—po $1.00; S. Chlcbus, M. Iš
kauskas, S. Jankus—po 50c.; J.. Dau
gėla ir Skrinska—po 25c.

Viso $24.00.
Pinigai pas vietos iždininką K. Ak

stinavičių.
Vietinis L. Š. F. Kom. yra įga’iotas 

7 draugjių: pirm. S. Jankus, sekr. D. 
Pilka, kasierium—Karalius Akstinavi
čius—po kaucija.

Aukų rinkimui įgaliota K. A nekis,
J. Stanionis, M. Zarankiūtė ir M. La- 
kickiūtė.

Apie tai praneša sekretorius D. Pil
ka.

EASTON, PA.—Vietinis aukų rin
kimo komitetas perėjo sykį per lietu
viškas stubas ir surinko 49 do1. 50 c. 
auku, kuriuos ir pasiunčiam į Centra- 
linį Liet. Šelpimo Fondą. Aukavo:

K. Zenčius, A. Jankauskas ir F. Lič- 
kūnas po 2 dol.; S. Kulaitis ir F. Mal- 
koch 3 dol.; A. Danielius, M. šviegžda, 
A. Urba, I. Bačkis, S. Urba, J. Ragau- 
skis, A. Šviegžda, A. Ričkaitė, J. Jan- 
kauskis, M. Jankauskienė, J. Pocius, 
V. Stankus, P. Treinaitis, J. Garnis, J. 
Jankauskis, B. Davidonis, J. Katinis,
K. Jankauskas, P. Vainiūtė, O. Ličkū- 
niūtū, L. Bačkis, O. J. Danielius, A. 
Linius, M. Ragausiąs, M. Urba ir M. 
Strimaitis—po 1 dal.; E. Matonienė, S. 
Matonis, J. Jonaitis, J. Mickevičia, F. 
Bačkis, A. Meškauskienė, A .Meškaus- 
kis, J. Stankus, V. Aviž’OP“ v'. J. Da
nielius, L. Jukneviče, V. Krikščiūnas, 
A. Cvirka, O. Cvirkienė, M. Sinkevice, 
S. Danielius, B. Šliogeris, P. Jankaus
kienė, M. Bunžinskiūtė, J. Tilvikas, F. 
Vauras, O. Vaurienė, O. Liutikaitė ir 
V. Smilgius—no 50c.; F. Laurinaitis 
45c.; J. Kardialis, F. Budris, F. Uba- 
v cien“. V. Gigas. M. Melrikaiėiūtė. J. 
Stančikas, A. Žemgulaitė—po 25c. 
Smulkesnių aukų “Laisvė” negarsina.

Aukas priėmiau.
L. Š. F. Finansų Sekretorius

T. L. Dundulis.
FITCHBURG, MASS. — Aukautojų 

vardai: S. Vikanis, J. Muraška—po $1; 
M. Dusevičius, M. Povilaitis, W. Ta- 
mulionis, J. Tamulionienė, J. Misevi- 
'ienč, V. Misevičia, J. Rudzinskas, J. 
Strakauskas, R. Vielūnč, F. Rudzins
kas ir V. J. Pšelgauskas—po 50c.; K. 
Juodaitis-^—30c.; K. Jasaitis, A. Smas- 
kus, L. šimanauskas, F. Stasiukčlis, A. 
Tamulionis, P. Žanauskas, J. Jakaitis, 
A. Buklerius, L. Mikelionis, K. Vilkas, 
A. Petkevičia, A. šimanauskas, A. 
Bagdonas, J. Valiulis, J. Gerolaitis, K. 
Vabolas, P. Vclkiūnas, K. Urbonas, K. 
Andžiulis, S. Antanaitis, Kvctkaitis, 
M. Raulašioniūtė, J. Samulėnas, A. 
Juška, A. Labanauskas ir F. Vatkas— 
po 25c.; K. Vaitkevičiūtė—20c. Aukų 
surinkta $16.35. Atėmus 10c. persiun
timo lėšų, lieka $16.25.

T. L. Dundulis liūdyja, jog gavęs 
aukas.

yra vienintelė gyduolė. Toji gyduolė žinoma 
jau suviršum trisdešimtis metų, kaipo pasek- 
iningiausis vaistas nuo triubolių uždegimo už
kimimo ir kokliušo smaugulio. Kaštuoja 25 ir 
50 centų. Jei prie viršminėtų ligų prisimeta 
dar pcršali'inas, tai reikia imti SEVERA’S COLD 
AND GRIP TABLETS (Sevęros Plotkolos nuo 
Gripo Peršalimo). Kaštuoja 25 centus.

------------- ----------------------.. ' -----------------------------------r-1 ' ' ----------

Teipgi neužmirškite
Sovoros Lietuviško Kalendo
riaus 1915 motų. Sitų kalen
dorių galite gauti jūsų aptio- 
kojo arba rašykite tiesiai 
mums.

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

jvij.iia/.M.l.i — KIJOAli j«S 
YRA IR KAIP JI JK0NYT7 
Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny- 
gole patart :na nerskaityti 
kiekvienom darbininkui — ir 
tam. kuris tiki j socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, gales lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ....'....

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO 
BASTILIJA. Parašė V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de- 
dąsL Rusijos kalėjimuose, jei 

kas negirdėjo kiek lais- 
ės kovotojų žuvo ant caro 
arLuviu-—tad perskaitykit 

ftilpKnygeię. Čia jūs atrasit, 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant mirties. 
Kaina .................................

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. Ši 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at-

slIa»a® 2»«k niiTAsi
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metu Brqoklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prkirknfl 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš svl5” 
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek- 

. Tarpe kitų aptiekos san- 
sekančios gyduolės:
Nuo galvos skaudčjimo.16c. Ir .21 
Nuj> kt'jų nuospaudų .. >6c. *r 
N uo ...................................................į,

$1 5d 
.75 

1 00 
1.00 

.56 

.50 
50 

1.00
.25 
JO 

3.00
.26 
.25 
.50 
.25 

1,00

mingat gydančių įvairias ligas, 
delyje sukrautos ir gaunamos :
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Ilalsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio............ ......
Nuo gerklės skaudčjinio I 
Skilvinės proškos.......... 10c
Pigulkos del kepenų..........
Blakių naikintojas...............
Del išvarymo soliterio.... 
Anatarinas plovimui..........
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti mostis.....................
Antiseptiškas muilas..........
Gumbo lašai....................60c. ir

SpecijaliJka Tikrai Lietuviška Trejanka Arta Trejos Dcvyaierw 
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, iaknjs ir t. t, koki«» 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

PAJIESKOJIMAI

Aukos Lietuvos
Šelpimo Fondui

DIDŽIAUSIOS DOVĄNOS.
Kas užsirašys per mane dienraštį 

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

Kas užsirašys “Laisvę” ant 3 motų 
ir prisius $6.00. tam padarysiu didelį, 
gražų jo paveikslą.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. BRAKNIS

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

STEBUKLINGI IŠRADIMAI. —
Jeigu kenti Rheumatizmu, ar nu- 

puČkavę veidai ar plaukai slenka ir 
pleiskanų yra, išsigydysite su nau
jausia gyduole “Wonderful Ointment” 
kaina DABAR tik $1, vertė yra $25, 
tūkstančiai taip kalba. Kas ims da
bar, tai gaus dovaną—perfumerio es- 
sencijos dėl kvortos, kurio vertė yra 
$5, gaus DYKAI; pačta bus pasiųsta 
su apmokėjimu. Kas neužsiganėdins, 
tam pinigai atgal. Adresavokite Drs. 
BRUNDZAS REMEDIES No. 9. Sta. 
\V., Brooklyn, N. Y. Šiandien ordeliok.

(100—101)

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

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

P. O. Box 73, Chicago, Ill.
(100—103)

į Akušerkaį
§ Pabaigų si kursų Woman* Medical 

College, Baltimore, Md.

Pajieškau savo pusbrolio Juozo Ala- 
burdos, trįs motai kaip Amerikoj, pir
miau gyveno Shenandoah, Pa., o da
bar nežinau kur jisai. Meldžiu atsi
šaukti ant šito adreso:

Wm. Kadis,
P. O. Box 201, Laupurex, Pa.

RUMFORD, ME.—26 d. gruodžio šv. 
Roko dr-jos svetainėje atsibuvo visuo
meniški šokiai. Skaitlingame susi
rinkime aukauta Lietuvos Šelpimo 
Fondui.

Aukavo sekančios ypatos:
F. Bronušas, A. Kairis, J. Pečiulis 

no $1.00; J. Lobikis, K. Vaičiulis, A. 
Kundokiūtė, Z. Morkūnienė, J. Benai- 
tis, F. šalaviejas, J. Galenauskas, K. 
B.—po 50c.; L. Koelis, J. šaltmeris, K. 
Navickis, B. Pečiulis, P. Naujulienė— 
po 25c.

Surinkta $8.25.
Smulkesnių aukų—$2.35. Išviso

$10.60.
Nuo redakcijos.—$10.60 pasiųsta L. 

6. F. finansų sekretoriui .
NEW HAVEN, ('ONN.—Progresy- 

vio jaunimo Kalėdų sueigoj aukavo 
šios ypatos: A. A. Barčius, Z. Žiūrai
tis, NN.—po 50c.; A. Pilvelis, K. Šo- 
liūnas, V. Januška, J. Ramonas, Ske- 
rulis, Krisilaičiūtė, Jonuškaitė — po 
25c.

Su smulkiom aukom $4.80. Prisiun
tė V. Januška.

Nuo red.—Pasiuntėm T. Dunduliui.
CENTRAL BROOKLYN, N. Y. — 

Per L. Prūseikos prakalbas surinkta 
$6.85.

Aukavo: J. Semėnas $1.00; J. Augš- 
takalnis, K. Bundanis po 50 c.; F. ša- 
paliūtė, P. Repečkienė, J. Skirmontas, 
A. Pedeginienė, S.čekauskas—po 25c.; 
J. Pritz—50c.

Su smulkiom aukon? išviso suaukau
ta $6.85. Aukos perduotos J. Marti
naičiui, vietiniam L. Š. F. iždininkui.

SO. BETHLEHEM, PA.—S.L.A. 61 
kp. susirinkime suaukauta $4.45. Au
kavo D. Berukštienė—$1.00; P. Beruk- 
štis, J. Murzas, J. Rinkūnas, V. Suba- 
Čiūtė, R. Maculevičienė ir D. Matonie-

Pajieškau Martino ir Juozapo Kuni- 
gonių, Karklinių kaimo, Ūdrijos par., 
Suvalkų gub. Teiksis atsišaukti šiuo 
antrašu:

J. Parulis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

I’ajieškau brolio K. Tamašausko, 
Kauno gub., Telšių pav., Kveitinių 
kaimo. Pirmiau gyveno Georgetown, 
III. Turiu svarbų reikalą, todėl mel
džiu atsišaukti.

B. Tamašauskas,
12 Water St., Hudson, Mass.

e) Pasokminwai atiteka savo darba prie 
gimdymo, taipiti nuteikia visokteo r<xiaa ir 
pajtolbą invairioee moterų 'l^ose.

6 Loring st.,
?arttEtr7th »t».l F. Stropiene R MO. BOSTON

Pajieškau pusbrolio Povilo Putelio, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Veikšnių pa
rapijos, 
mainas, 
nešti.
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Brooklyn. N. Y.
:i.

raugijos 
sūrios apsirinko “Lair zę 

savo organu:

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

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

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

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

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

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

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

Roebl-

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

Sekretorius K. Čiuberkia, 183
Ing St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Ereminas, 824

IR

288

Front

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

Centro Valdyba: 
Pirmininkas M. A. Liberia, 

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

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

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

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

2. Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičla 
i9 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

3. Kuopos White Plains, N. Y.—V. 
tukas, Off C. Deutennann, Laka St., 
<Vhite Plains, N. Y.

JETUVIŲ 1MMIGRANTŲ ŠELPIM. 
IR-JOS VIRŠININKŲ ANTRASAI:

Pirmininkas S. Yankus, 350 Newark 
>t., Hoboken, N. J.

Pagelbininkas J. Krulikauskaa, 91 
-Vnrwick St.. Newark, N. J.

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

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

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

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

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

ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. Ypač patartina ją 

■ perskaityti moterims. Kaina 
IRIUVĖSI UOSE. Parašė K Ja- 

siukaitis. Tai yra labai sma
gi j nun atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti vražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią

LIAUDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 

.Kas nori išmokti dėklatnuo- 
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios ei’ės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ..

GYVAS (i RA B E. Parašė Senas 
Vinca-s. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina ................................

žENlbA IK ŽMOGAUS GYVĖ-
.">1 i'.KlA i *. Parašė Bara- 

bųšius.Kiekvienas vaikinas bei 
mergina, kurie mano tverti 
šeimynišką gyvenimą, turi 
būtinai perskaityti šią knyge
lę. taipgi Kiekvienas žmogus, 
kuris nori vesti tikslingą gy
venimą, šioje knygelėje gali 
rasti daug pamoKininių. 
Kama tik ................................

LEKCIJOS APIE ATSEIKIMO 
ziiAKMlS. • Paraše A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsiinoKiminui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka

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

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

4t.. Brooklyn. N. Y.
Protokolu rsitlninksR F. Svetlkas.

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.

15

15*

10c

10c

f

rašyti, 
lu.x.u, 

vartoti

Taippat

IfiTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais'^## 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigli jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalntrkite gyduolių, rašydami arta 
atsilankydami i Liriuviikq /If’Heką. t

VINCAS J. DAUNORA, Apri.u™.,
229 Bedford Avenue Kampas North «-to# gatves Brooklyn, N. Y,

UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

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

Comer Spring street 
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Hank Street, Waterbury, Conn.

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

4

MUZIKALIsKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIoKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

1

Jaunoji
Lietuva

kurie moka leis’ngai 
titskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti alski- 
nnio ženklų, padaro raštą be 
vertes, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Karna tik ......................

MOKSLAS RAN K ŽIN Y STĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
interesuojasi, lai perskaito 

šia knygelę. Kaina ......
DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE

NIMO. kaina ........................
MEILĖS KARŠTLIGĖ, kaina ... 
l'ASAULIŲ RATAS,

kaina .......................................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .. 
sOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina ......
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už.......
VUDĖ.IAL kaina ...........................
KERŠTINGA MEILĖ, kaina .... 
DARBAS, kaina ............
<AUD()N\S JUOKAS 
MOTERIŠKĖ IR MEILI

10<

15<
IŠLIETUVOS ŠELPIMO FONDO 

KOMITETAS.
Prezidentas K. Gugis

, Chicago, Ill.
Vice-Prezidontas 2) S. Mankua

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

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

New York. N. Y.
^usinešimų Sekretorius 2)J.Neviackas

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų Sekretorius t) T. L. Dundulis

101 E. Main St., Danville, Ill.
Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius

1815 E. Moyamensing Avė.
Phil* lelphia, Pa.

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

Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Market 
St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28 
Y. Broadway, So. Boston, Mass.; J. 
ierdauskas, New Britain, Conn.

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

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasioriaus per Finansų Raštininką
T. M. Dundulį, 101 Main St., Danville, 4744 tu 47*1. o»
III., kuris bus nn kauciia $1.000. ”• *>l

25 r 
2u<

25*
1 Ui

20 c

10c

75.
50< 
10<

kaina 35c.
........ 20c.

Mokykla Angly Kainos
Yra tai vienatini1 mokykla, kuri duoda piln 

užtikrinimą ijmok.mo angliškos kalbos, laba 
trumpame laike

DIENINE ik /aKARINE mokykla 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname pet 
laiškus pagal uaujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
Chicago, III

1
4^ Ą.S

D’tv •V
L ’ w A

5' A n IZ 1 1 TV 1 * Reikalaudami katalogo pri-e (JUO Lz/yKale Hęskite dvicentinę štampą ir
katalogą tuojaus gausits. turime lietuviškų rekordų au visokioms donoms

1 ruonctt 10.1 Grand Street. BROOKLYN. N. Y

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jentie St., 

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. Sukelia, 712 Bark Avė.

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

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

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
« Metiniai komitetai: L. Jenelevskas;
50 Newell St. ir P. Beišis, 173 N. 
Fremont Ave.

ATHERTON’O
T

Box 920,

NUŽEMINTOMS KAINOMS

BROCKTON, MASSant 3

Prisidek prie kalėdinio Glenwood Kliubo $1.00 į savaitę

J. Januskis, 
Stoughton, Mass.

Dabar turi progą pirkti geriausius FORNIČIUS ir gauti nau
dingas Kalėdų dovanas ir sykiu sučėdyti pinigus. Jeigu turi susi- 
čėdįnęs pinigų, Įtai ateik pas ATHERI'ON’Ą, kur nupirkti daiktai 
tau suteiks didęlę naudą,kad viskas nupiginta. Atsivesk savo vai
kus pamatysi linksmybių.

Girdėjau, kad išvažiavo j 
Kas žinot, malonėkite pra-

REET,

V. Vaitkevičienė 25c. Smulkesnių 
negarsinam.

Pajieškau draugo J. Leikausko, Vil
niaus gub., Trakų pav., Mančigirės 
kaimo. 5 metai kaip išvažiavo iš 
Whitinsville. Turiu svarbų reikalą.

St. Chiras,
22 East St., Whitinsville, Mass.

Pajieškau Marijonos Tautvaiš, Kau
no gub., miest. Nav. Žagorės. Malo
nėkite atsišaukti, nes turiu ką tokio 
pasakyt. Girdėjau, kad jau vedus, 
(pravardės po vyru nežinau). Adre- 
suokit taip:

A. Nairn’s, 
827 Bank St., Waterbury, Conn.

DIDŽIAUSIOS DOVANOS. ..
Kas užsirašys per mane dienraštį 

“Naujienas” ir prisius $5.90, tas r»ns 
dovanų “Laisvę”, t. y. du laikraščiu 
per metus «laiko.

Kas užsiraks "Laisve
ir prisius $6.00, tam padarysiu didelį 
gražų jo paveikslą.

Pinigus siųskit š'uo adresu:
J. BRAKNIS.

123 Ferry St Newark, N. J.

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

GRUODŽIO M. IŠPARDAVIMAS
M

Wm. JUŠKA lietuvis pardavėjas mandagiai 
jums patarnaus.

Athertėn Furniture Co
41 CENTRE

Vienintelis savo rūšies 64 puslapiiĮ 
Iliustruotas mėnesinis Lietuviiį laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunoji} Lietuvę.

Kaina metams $3.00; pašei 
metų $1.50; Dienas numeris $5$

Užsisakyk tuojaus:

“JAUNOJI LIETUVA”
4611 S. Paulina St, Chicago,



w.

norj

ir kavojasi už

DEL LABO VISUOMENES 
Knyxa s vėl kiltos bei paujauei® 
mokslo išradimai ir reikia daryti ap- 
slrgtis, taip pat kaip ir kur išsigydyti, 

> lygiai knygoj “Daktarus” parodo, 
k tip n i<> visokių nelaimių bei ligų apsi
saugoti .

DOCTOR 
iūr<'-R5n

OC r<>H 
roi; 

06c7or

VH7TIMČC 7TMIAC |M. Shedlows svetainėj, 736 VmilrlluU £<1DI1Vm« Third Ave., kampas 24 gat
vės, So. Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.Dtaugai Brooklyniečiąi! 

Kam iš jūs rūpi sušelpimas 
nukentėjusių mūsų brolių 
Lietuvoje — visi atsilanky- 
kit ant “Aido” choro pareng
to teatro, koncerto ir ba
liaus, nuo kurio visas pelnas' 
skiriamas Lietuvos šelpimo 
Fonda n.

Seni papročiai mūsų 
ūkėsų Kliube.

Tūli vadovai Brooklyno 
Ūkėsų kliubo pyksta ant 
“Laisvės”, kad ji tankiai pa
rašo nemalonias jiems žinu-

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

Graži Dovana

Minėtas pasilinks- tęs iš kliubo veikimo. Jiems 
,minimas atsibus nedčlioj, 10 norėtųsi tas viskas paslėpti, 
d. sausio, tautiškame name, Todėlei jie ir kavojasi už 
101-103 Grand St., Brooklyn, kokio-tai straipsnio konsti- 
N. Y. Įžanga tik 15c. ypatai. tueijos, kur sakoma, kad a- 

| pie tai, kas dedasi kliube, ne
valia rašyt.

Kuomet Sirvydas, grabo- 
rius Liutkauskas ir kiti pa
naudojo kliubo vardą dėl su
šaukimo kokios tai konfe
rencijos ir įkūrimo partyviš- 

, kai tautiško fondo, tuomet 
tie vadovai tylėjo, bet kada 
“Laisvė” apie tai parašė, 
tuomet jiems pikta pasidarė.

Bet viskas išėjo taip, kaip 
sakė “Laisvė”. Kliubo na
riai atmetė minėtos tautiš
kos partijos fondą ir už
draudė panaudoti kliubo 

mes st. pas J. D. kilo di- vardą dėl kokių tai konferen- 
džiausios muštynės, kaipo1 ei jų. Ir kliubo nariai pasielgė 

girtuokliavimo, labai išmintingai. Tai buvo 
1 ’ ’ ’ bepartyviškas pasielgimas.

Vadovai su panais Sirvydu 
ir graborium Liutkauskū 
priešaky gavo ilgą nosį. Te
gul jie nemislyja, kad už 
kliubo sienų jųjų niekas ne
girdi.

Teisybę mylįs laikraštis 
privalo rašyti apie draugijų 
reikalus: privalo girti, kas 
girtina ir peikti, kas peikti
na. L.

Kings County Soc. Party 
renka aukas Colorado vaiku
čiams ir tiems visiems, kurie 
nukentėjo streiko laiku.

Kas turi drapanų, čevery- 
kų ar šiaip kokių nors dar
bininkams reikalingų daik
tui, nuneškite į rūmą po N225 
S? 1st St. Jeigu kas nors ga
lėtų duoti auką pinigais — 
taip-pat bus priimama.

Muštynes tarpe lietuvių 
Brooklyne vis dar neišnyks
ta. Kūčių vakare ant Tha-

ęasekmė girtuokli
'ūlas Brigockas buvo visai 

gerai sukruvintas. Tuomet 
jisai leidosi vyties užpuoli-

rius, sumušė bent tris žmo
nes. Moterįs ir vaikučiai 
ęradėjo nesavu balsu šaukti.

uoj pribuvo policija. Buvo 
nešaukti ir daktarai, kurie 
turėjo susiūti bent keliems 
žmonėms galvas.

Dabar tik parokuokite, 
kiek padaryta nuostolių: 
galvos suskaldytos, keturi 
langai sudaužyti, vienam, 
pusė piršto nukirsta. Polici
ja nugabeno juos belangėm

Policija sakė, jau antras 
tą dieną muštynes tarpe lie
tuvių nuraminus.

Argi tai gražu, kad mūsų 
žmones taip indijonųškai el
giasi? J. Briedis.

Šią pėtnyčią, 8 vai. vak., 
bus susirinkimas Lietuvių 
Gimnastikos kliubo.

Nariai kviečiami kuo- 
skaitlingiausia susirinkt, 
nes bus svarstoma gana 
svarbus klausimas apie įgy
ji mą nuosavaus namo.

Visiems gerai žinomą daktarą-specijalistą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabar 
UŽDYKA PRADAS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nedaliomis, Utarninkais ir Petnyčiomis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį už 
atsižymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmpgau-i 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 L’ŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, dirdies, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir ausisverimus gydome 

be operacijos.
ODOS Lit.AS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMU, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdaug vietos 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmis.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surastiKkokia liga jūs sergate, bet tuojaus ją permatau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilg-ų metų mano praktika ir stebuklingos mašinos.

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

ATMINKITE, JOG AŠ IŠGYDAU SUNKIAU MAS 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 Petnyčiomis.

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

OFFISO VALANDOS: NEDALIOMIS:
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.

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Parsiduoda geri fomičiai už žemą 

kainą. Gera proga norintiems įgyti 
gerus forničius. Ruimai labai paran
kus. Atsišaukite į ^Laisvės” ofisą, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y..

PARSIDUODA TIK UŽ J
Naujausios mados drukuojama ma

šina, tokia kurias vartoja stcnagrafai 
po didžiausius ofisus. Tik metai lai
ko kaip pirkta; nauja ir taipat atrodo.

P. Shertwitcs,
1107 Bedford Avc., Brook’yn, N. Y.

toje knygoje 
f

reik.ii|i)£a ŽMiot:, vi iems. kaip jauniems, taipir 
>enu >ns, ženoth ms ir n<-žei>o‘><’n s.

KI EK V I E N AS S K Y R J U S šitos knygos yra I a 
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam yr > labai 
nati iinga ir reikalinga turėti, kuris tik r.ori būti 
sveikas ii laimingai gyventi.

ŠITA KNYGA ' f» A K'l'A K A S" aprašo visokių 
ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia, 
caip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 
išsigydyti.

TA K NYGA labai plačiai aprašo anie vy u ra-

J š'lOJ KNYGOI “DAKTARAS” dik 
atidengiant daug paslapčių apie geriausios sma
gumus žcnvbinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir j 

■’ -----  ' ., , . iyra paveikslais ilms-;

‘DAKTARAS’’ gražiai pa-i taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą knygą 
no kiną, kai p v y rus, tni p ir mole ris, tas bi. t inei Į pat i rsi, ko čia 9 *’ alinio parašyt i,

I APART EITy' SKYRIŲ sergantiems rodijam* 
skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, roruatiatno, 

'odos, vidurį,, rusilpnėiimo.broch'tisirhmpan- 
Ič' iv hg 's: t.iip j'nt apu- ruclrtų nesveiki mus ir 
' kit s visokias ligas, sčklos r.ubėgimo ir t. t.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti 
kokias nors liekarstns ar kreitis prie gydytojo, 
reikia būtinai perskaityti knygą “D AKT AKAS’1 

i Davg Jmon’U išg.jo nuo rodos ' *DA KTA RO”.
Y PATINGA I serganti, nusilpčję, sukliurę, pa

liomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip užsenč-

todEl, kad ta knyga dėl labo visuomenės iA- 

ris tik atstu 10 c. stampomis pnsmntiniui.

tą apgarsintu ą ir adresuok teip:

slaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris te'pa s'Ka<iinę per jaunystės klaidas ir vargin am i viso- 
• ; Kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip užseni-

i aprašo, i"'’omis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą ro-
, TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuomenės i&- 

kada geriausia yra apsivesti ir kaip (duota, tai kiekvienas apturės ia DOVANAI, k®-
KNYGA “DAKTARAS" yra paveikslais ilius-' ris *'k atstu 10 c. stampomis pnstuntimui.

trauota, parodo ir giliausias kūno dalis, išaiškrj REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant «• 
na paslaptybes. 'Ji reikalinga kaip sveik.cms, 1 tą apgarsintu ą ir adresuok teip:

The Philadelphia Medical Clinic >
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

'Ji reikalinga kaip sveikiems,

Sabalo; ‘x‘ d. gruodžio, 
atsibuvo Liet. Kelionės Pa- 
šelpos draugijos teatras ir 
balius. Pirmiausia buvo su
lošta 3-jų veiksmų drama 
“Ant bedugnės krašto”. Lo
šimas išėjo gana gerai ir 
kaipo nuo neprofesijonalų, 
mėgėjų — geaau ir negali
ma reikalauti. Ypatingai 
gerai lošė Juozo rolėj — J. 
Kačergine ir Magdės rolėj— 
iš. Gaišviutū. Kiti irgi ne
blogai. Rolės parinktos at
sakančiai. Žinoma, mažes
nių klaidų buvo pas visus.

S. Garšviutė už lošimą ga
vo gyvų gėlių bukietą. Čia 
tunu pasakyti, kad S. Garš
viutė yra gerai prasilavinus 
lošti ir su laiku galima lauk
ti gana geros artistės.

Tarpakčiuose buvo dekla
macijų. Paskui dainavo: 
“Aido” choras, Latvių cho
ras iš Newark ir “Aido Mo
terų” choras. Abelnai 
imant, vakaras pasisekė ga
na gerai. Žmonių buvo koki 
400 suvirs. Tik vienas daik
tas darė publikai nesmagu
mą, tai tas, kad svetainė la
bai šalta. Reikėtų p. Ražu- 
čiui pasirūpint apie tai!

Bedalis Vaclovas.

Kaip girdėjome, šį mėnesį 
lankysis Brooklyne su pra
kalbomis gerai žinomas vi
suomenei veikėjas F. J. Ba- 
gočius iš So. Bostono.

PRADEK NAUJUS METUS 
IŠMINTINGAI!

Tai yra, išmok ang'iškai skaityti, 
ka'bėti ir rašyti. Galima išmokti 
be mokytojaus į trumpą laiką. Visų- 
pirma pradėdamas Naujus Metus, pa
rašyk tųan laišką įdėdamas 10c. dėl 
uždengimb išlaidų, o aš prisiųsiu pil
nus nurodymus ir patarimus, taipgi 
prisiųsiu puikų paveikslą 6x8 colių di
dumo dovanų. Rašyk man tuoj, šian
dien.

W. Jurkevich,
2115 S. Peoria Str., Chicago, Ill.

i (2-9). 

Naujų metų vakarą “Ai
do” choras turėjo gražią 
pramogėlę, kurioje dalyvavo 
apie 70 ypatų. Pažaista, pa
dainuota ir šiaip jau smagiai 
laikas praleista.

Jaunimas gražiai pamylė
jo savo vadovą-mokytoją.

Ir šiais metais, kaip ir pe
reitais, aidiečiai mano sma
giai darbuoties.

Nepaprastas miegas.
14 d. lapkr. pereitą metų 

buvo' atvykusi Brooklynan 
Ona Klimiutė iš Elizabeth. 
Ji atsilankė į liet, balių, ku
ris tą dieną įvyko tautiška
me name. Bešokant, ji už
simanė miegot. Priėjus prie 
savo motinos, pradėjo pra- 
šyties namo. Bevažiuojant 
namo, ji užmigo. Namie ji 
miegojo nuo 14 d. lapkr. iki 
21 d. lapkr. Paskiaus išbu
do ir nemiegojo iki 26 d. lap
kričio. O nuo tos dienos 
kaip užmigo, tai miegojo net 
iki 6 d. grd.

Navatnas miegas dar na- 
vatnesnis nemiegas.

Pažįstamas.

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. Jeigu norime duoti ką ant at 
minties, tai užrašykite kokį laikrašt; 
arba nupirkite kt ygą. Tokia atmin 
tis a' t visados. Kas prisius man $2.00 
tas gaus metamo "Laisvę” ir mė^esin 
laikraštį pagal jūsų norą. Taipgi mo 
kate už vieną, o gaunate du. Todė 
pasiskubinkite, o reikalavimas bus iŠ 
pildytas.

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

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

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

GLOBĖJAI.
SO. BOSTONE YRA ANT PARDA

VIMO BARBERNĖ.
Biznis geras ir geroj vietoj, puikiai 

išdirbtas, tik pasiskubinkit nupirkti, 
nea 
nos
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savininkas turi išvažiuoti ant vai- 
už gaspadorių.
Barbens Galinis D. Vidurinis
Broadway, So. Boston, Mass.

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. Mescun
P. O. Freehold, N. J.

Streikas čeverykų iš- 
dirbystėje.

New Yorke ir Brooklyne 
šiuomi laiku yra streikas če
verykų išdirbystėje.

United Shoe Workers uni
ja apskelbė streiką 22 dirb
tuvėse. Streikuoja tik dalis 
darbininkų (mat, ir čia susi
skaldymas pagal amatus!). 
Jie reikalauja, kad darbda
viai, pripažintų uniją ir ge
resnių darbo sąlygų. Taip- 
pat reikalaujama mandages
nio iš bosų pusės apsiėjimo.

Streikuojama jau 8 savai
tės. Streikierius areštuoja 
be jokio pasigailėjimo ir ne
leidžia piketieriams nei išto
lo prieiti prie dirbtuvių. Tei
sėjai, kaip paprastai, palaiko 
bosi} pusę.

Lietuvių laikraščiuose a- 
pie tai nebuvo rašyta, — tai 
nors dabar pranešu darbi
ninkų žiniai. V. 2*

9 d. sausio So. Brooklyno 
jauni vaikinai rengia links-

' halių, kuris atsibus W.

Prasideda sena istorija...
1 d. sausio bedarbių drau

gija parengė mitingą ant 
gryno oro Union Sq., New 
Yorke. Vadovais buvo žino
mi industrialistai, kurie su
sivadino agitatorių iš visos 
Amerikos.

Mitingas atsibuvo tvarkoj 
ir policija neturėjo progos 
įsikišti. Tik pačioj pabaigoj 
susidarė procesija, einanti 
linkui Broadway. Kukorius 
G. Bruer nešė plakatą su pa
rašu: “po velnių su labdary
be”. Policmanas šoko ant to 
žmogaus. Kilo sumišimas ir 
keli demonstantai tapo su
areštuoti.

Pažymėtina, jog pirminin
ku to mitngo buvo anarchis
tas Hartman. Jisai pasakė: 

-(“jeigu norite gauti darbo — 
; tai pasidarykite sau darbo. 

Išmušus kelis langus — gali
ma padaryti darbo bent ke
liems darbininkams”...

Menka .programa pas a- 
narchistus, jeigu jie išmano 
tik apie langų mušimą.

Draugai!
Visokius VYRIŠKUS RŪBUS pigiai 

ir gerai galite pasiūti pas ANTANĄ 
LIUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie 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 pagarba
A. LIUTKUS.

l»W! orr

Schneider Broliai

3t

fc

Brooklyn, N. Y.

PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso- 
litras gvdo.

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS J 
tokio išpardavimo nbw vorke dar niekad nebuvo

♦ '..d>

Atsiųskite mums nors kiek pi- 
nij<ų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikaliAką instru
mentą, kokį jus tik norėsite.

Toks pat Armonikas 
21 plieniniu klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už $14.20

GR4FAF0NAS
3a 12 Liet iviU j ,d limj. vertės $45.00. 
Atidi) iani tik už ................

Tą.irrafafoną .rantu i|ame ant 10 net

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

Siūtas, kur vertas 
Padarome už

$20.00, 
$15.00

» J L' -Xi r. J

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

i arnuuotia siubos rakandai.
Parduodu 4 kambarių dai

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

Mrs. Milevičienė
301 Wythe Ave./ Brooklyn.

(100—3)

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

236 Grand St,

OCISCENA DEGTINE
Padaryta Amerike

Mūsų biznio markė užregistruota 
Washigntone.

GERESNE Už IMPORTUOTĄ.
Očiščenos degtinės skonis labai ge

ras,—stipri ir sveika.
Očiščena tris kartus distiliruota.
Očiščena 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-

KUR NURODYTA VISOS 
KAINOS. Adresuokite:

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

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

I OMJ OVAKSO
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 visokį dokumentai, kaip tai: doviernastys, kontraktai 
aktai pirkimo ir pardavimo ir kitoki. Taipogi agentūra apsergėjimui (In
surance) gyvasties ir nuo ugnies. Visokios rodos—patarimai dykai. KAL
BAM LIETUVIŠKAI.

Dabar galima važiuot į Rusiją.
per A 'JGLI fĄ kai Seredą ir k is Subatą. Per Archangelską gi be persėdimo 
ant laivo "KURSK” apie 20 Sausio (January). Kar nori važiuot 

lai amu įČi-i $5.00 depazico dėl užtikrinimn viet'i.s ant laivo/ Visiems pas žie- 
ri i ni p icj )in i pup >rtm, pasitink i ant dyp > u palydžiu ant laivo. N< gavus 
rn m > «ts įkym i1 iš v etos nevažiuokit. Taipgi, su absoliutiška atsakomybe 
persiunčia pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn Anstirijai ir Vo
kietijai. i * ‘

JOHN KOVACS
36 GRAND STREET FILU A: 155 CLINTON AVE.

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

. ADVOKATAS HENRY L. SALPETER.
Vedh visokias kriminališkas provas, iškolektuoju pi

nigus visur Suvienytose Valstijose, taipgi ir Europoje. 
Išjieškaju dalis ir išpildau popieras dėl Compensacijos 
Komisijos. Vedu provas nelaimių. Užsiimu Real 
Estate.] -< * —

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

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

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

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

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 

operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįalose greitai pranyksta. Sėklos nubėpimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PDACT ATiTię Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1 lvv/0 1/> 1 1 1 lij • tampymo'. Mano gydymai prašalina visos 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, prtuuoaa energijos nu- 
silpnėjusierrfs organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
QYFII IQ Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
m!1 rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas,
plaukų slinkimas arba kiti Ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas iš\ alo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuooytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžins išaikvotą iiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QI APTOQ I ir'OQ Naujos ir senos.bjaurios ir įsisenėję,kaip 1 VzO LilvlvZiJ* tai Triperis, Pludi nai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimą*’, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, Bali
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
S^rpiCri JO A ISsrydau pas tuo*, kuriuos daktarai jau buvo atsisakė itaydyti. Gy-1 "V • V* I daUb«» jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame n Ki bignio.
Tuojaus duodame Bali nt-lntmą Afi neapelimu Uffydyti tu. kuriu negalima Mano gydy
mo -°ūda* chroniAku llK.. yra viena* iA geriausiu, ka uitikriname, jog visada «tne*a geras, 
pas6kmes. Gydau Ausu. Galvos. Š'rdles' Gerklfts, Plaučiu. Krutinės. Pečiu, Kepenų. P>'vo, 
Žarnų. Inkstu. Šlapinimosi organu. Smegenų, Nervu. Kaulu. Sgnariu ir visas kitas I g **, 
AA netikiu j gydymu laiškais, todėl neklauskite manės patarimu. Kurie gyvenate t< liaus 
atvažiuokite pu* mane ant vienos dieno*.o aš jums tikrą teisybe pasakysi i. ar'galiu išgydyt.

FID DVPMC 208 w- 42nd St- arti BroadwayUR. DIIxnE, new YORK CITY, N. Y.

Tel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

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

1

Nenustok Vilties,
Netrotikite vilties I Jeigu plikas M 

p’aukai slenka ar nervų ligos; ūma1 ii* 
gydoma girtuoklystės paprotys; viH 
20 metų expertais tik tų ligų; tūkstan
čiai jau likos išgydytais. Gydymai 
DYKAI!
Dr. Brundza Co., Sta. W., B’lyn, N. T.

Skaitykit ir platinkit 
“LAISVĘ”, — $2.00 metami




