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Iš Amerikos Gyvenimo.
SMŪGIS KEPURNINKŲ UNIJAI.

JVilsono prakalba. Ikartą turi parodyt, kad šun- 
Indianapolis, Ind. Pre- 'uodegaujantis politikierius 

zidentas Wilsonas kalbėjo Gompers, kuris valdo l<ede- 
prieš labai didele žmonių au- rac‘j|b savo vergiškumu nie- 
ditoriją. Savo prakalboj ji- ko,^ro unijoms neatneša, 
sai palietė demokratų parti- ■ L "
jos veiklumą per du pasta- Ipamja laižo kapitalistų ce- __ i____i.. -i__ i hntns tni kninifjmstiski tpis-

Kuomet Gompers ir Com- PUSE MILIJONO NAUJŲ KAREIVIŲ RUSIJOJ
ruoju metu ir užbriežė pieną 
ateities veiklumo.

Wilsonas apkalbėjo savo 
politika linkui Mexikos 
ir fTranešė, kad ateis laikas, 
kuomet Suvienytų Valstijų 
žmonės nuspręs-.teisybę jisai 
kalba, ar ne? šituos žodžius 
reikia suprast, kaip užsimi
nimą apie prezidento rinki
mus 191G metais.

Wilsonas pasakė, kad Su
vienytos Valstijos, veikiau
sia, bus taikintoju . Europos 
valstybių.

Pakeliu j. ant f 
stacijų Ohio ir Indianoj Wil
sonas pasakęs visą eilę pra- 

• kalbėlių.

batus, tai kapitalistiški teis
mai vis labiau persekioja u- 
nijas.

Kiek išleista Penrose išrin
kimui.

Washington, D. C. — Se
nato komisija neatsikrato 
skundais, gaunamais iš 
Pennsylvanijos, dėlei senato
riaus Penrose išrinkimo.

Skundikai sako, kad Pen
rose rinko ne žmonės, bet pi
nigai, 
išleista

žymesni'! įvairus nuskurėliai
• -Likišeniuj

Penrose išrinkimui 
milijonas dolerių.

, kurie 
nei cento neturi, 

rinkimų dienoje švaistė de
šimtimis dolerių, kad tik pa
pirkus daugiau balsuotojų.

Varšavos užėmimas— >tolif rusai ir turkai kariauja jų 
gražu nėra karės pabaiga. | žemėje. Persai neva nusiun- 

Su Varšava dar visaip gali tė ultimatumą Turkijai, bet, 
būti. Tuo tarpu, nieko tikro veikiausia, tai padaryta dėl 
nei vokiečiai, nei .rusai nega- mados, kadangi šioje karėje i • i i • v . > . . . • • i rn i • • •Persija pritaria Turkijai.

išėjo ant gatvių. Ant Sam- ‘ Viennos valdžia perką pro 
sonijaus prospekto susirinko dūktų, kad išanksto prisi 
didelės minios darbininkų ir,1 ruožus prie rusų apgulimo.

mušta 3,000 ramiu gyvento* 
jų.

Kfcrikališkas pašėlimas.
Philadelphia, Pa. — Čion į 

pribuvo žinomas mistikas - 
pamokslininkas Billy Sun
day.

Visos Philadelphijos da
vatkos subėgo jo paklausyti. 
Sako, salė buvo kimšte - pri
sikimšusi. Daugeliui iš pub
likos tarpo neužteko vietos 
ir reikėję laukti už durų. 
Tarno tos “uždarinės” publi
kos kilo suirutė, hin jog tu
rėjo pribūt net policija.

Bedarbiai organizuojasi.
Sioux City, la.—Šio mies

to bedarbiai atlaikė mitingą 
socijalistų svetainėje ir or
ganizavosi tam tikron be
darbių draugijom

Bedarbiai prašo miesto, 
kad kiekvienam bedarbiui 
duotų bent keturias valan
das į dieną padirbti, mokant 
už valandą po 25 centus.

Hippodromai Bostone ir 
Providence.

Keith Kompanija mano į- 
taisyti milžiniškus teatrus 
Bostone ir Providence—pa
našiai, kaip New Yorko Hip- 
podromas.

Filipinams nereik autonomi
jos*.

Vis daugiau kalbama apie 
Filipinus, kadangi vis labiau 
darosi neramu.

Filipinų ministeris Wor
cester sako, kad Filipinams 
negalima esą duoti autono
miją, kandangi tos salos gy
ventojai ligi autonomijos ne- 
daaugo.

Ex-prezidentas Taftas tą 
pačią giesmę gieda ir Filipi
nai, veikiausia, negaus auto
nomijos.

O kuomet Amerika atėmė 
is, kiek 

tai buvo padaryta gražių pa-

Vokiečiai reikalauja Bryano 
pasitraukimo.

Amerikos vokiečiai be jo
kios mielaširdystės pradėjo 
atakuoti Su v. Valstijų pir
mąjį minister! Bryaną. Jie ;----------y------
reikalauja jo pasitraukimo p nuo Ispanija M i X i • • • F01 nrrtrln r»trrnis urėdo ir sako, kad jisai y- t -f
ra perdaug prielankus Ang- za<leJimu.
lijai ir Franci j ai.

Elizabeth’o, N. J., vokiečių Naujas New Yorko guber- 
tautiškos or^',nizn"im<i nri- 
ėmė rezoliucijas, kad Brya-1 
n as tuojaus pūčiui u,ūkiu iš 
vietos.

Kepurninkams smūgis.
Danbury, Conn. — Garsio

ji byla kepurninkų unijos 
pasibaigė. Kaip žinoma, 
Danbury kepurninkų unija 
buvo kaitinama tame, jog ji 
viešai apskelbė ir pravedė 
boikotą firmai D. E. Loewe

Ii pasakyti. Šiuo žyg u vo
kiečiai dar neatmušti nuo 
Varšavos.

Mūšiuose ties upe Rawka 
vokiečiai truputį pažengė 
pirmyn.

Vokiečių feldmaršalas von 
Hindenburg sakosi surinkęs ją. Generolo von Hinden- 
visą milijoną kareivių, kad burg kariumenės dešinia- 
užėmus Varšava. 'Jisai taip- jam sparnui ve! gręsia pavo- 
pat priduria, kad rusai ture- jus. 
ję baisių nuostolių mūšiuose 
ties Wloclawek,Kutno, Lodz,1 jiegas, kad sulaikius rusus. Inuuo 
ir Lowicz. Von Hindenburg I Tarpe vokiečių ir rusų vėl į lyt apie, 
aprokuoja, jog rusų tuomet buvęs baisus 
buvę užmušta ir i__ ___
140,000 žmonių.

Vienok, tasai pats Hin
denburg pripažįsta, kad už
ėmimas Varšavos toli gražu 
iiereisKia karės ■ pabaigos. 
Rusai, sulyg to vokiečių ge
nerolo nuomonės, gali laiky- 
ties neaprubežiuotai ilgą lai
ką, kadangi jie turi plačiau
sias teritorijas. Rusai gali 
traukties linkui Vilniaus ir 
Kijevo, o vokiečiams sunku 
būtų juos vyties.

Hindenburg atiduoda ru
sams prideramą garbę už jų 
drąsumą, u v

dain u o dam i r e v oi i uci j i nes 
dainas, šaukė: “šalin karė!”

Tose vietose, kur rinkosi

natorius.
Naur ;ai New Yorko vals

tijos gi bernatorius pasisa
kė nep rtyviškai valdysiąs 
savo vai .-ti ją.

New Yorko valstija turin
ti 125 milijonus skolos ir gu
bernatorius Whitman žada 
taupyti pinigus. Jisai žada 
nanaikinti daug “šiltų” (pui
kiai apmokamų) vietelių,ku
rios visiškai nereikalingos.

Whitman pasisakė būsiąs 
moterų teisių šalininku.

Whitman norįs permainy
ti mokesčių sistemą.Augščiausias teismas pri

pažino, kad Danbury kepur
ninkai kalti ir jie turi užsi- 
mokėt baudos $252,130.00, 
kitaip eisią kalėjimam

Augščiausias teismas dar
* vieną sykį parodė, kad jisai 
eina už kapitalistus.

Danbury kepurninkams 
dabar didelė bėda. Ta byla 
taip ilgai tęsėsi, kad tūli uni- 
jisai jau numirė. Iš 200 ap
kaltintų 14 jau mirė, visi ki- Jie ją, galima sakyti, nupir- 

I ti senukai, turinti viršaus 60 į ko savo apskelbimais. Ypač 
metų. O pabauda uždėta la
bai didelė—nes net $252,000?

Danbury kepurninkų uni
jos lokalas nepajiegs tiek pi
nigų išmokėt. Todėl visa 
kepurninkų unija ateis jiems 
pagelbon. Net Amerikos 
Darbo Federacija rems ke
purninkus, nes kepurninkų 
unija yra dalis Federacijos.

Šitas nusprendimas dar
'.y;/ --iki

viską įvykdins. Apie darbi
ninkų reikalus, apie apdrau- 
dos įstatymus, apie bedarbes 
Whitman visai neužsiminė.

Kas valdo Chicagą?
Chicago, Ill.—Šio miesto 

kapitalistai laiko savo na
guose buržuazinę spaudą.

Ką sako francūzų teisėjai.
Franci joj apskelbta rezul- 

r_ tatai tyrnėjifno, kurį atliko 
•r - teisėju komisija.

Ta komisija veikė, pradė
jus nuo 23 d. rugsėjo. Ji iš
klausė tūkstančius liudinin
kų ii* apkeliavo daugybę vie- 
1 ą. kur tik buvę vokiečių ka- 

i rciviai.
įsi remiant
iciizu tei

Karės šunes.
“Liet. Žin.” rašo:
Vokiečių kariumenėje tar

auja Kariu su kareiviais iri
kareiviai, girdėjosi moterų I 
verkimas. Bet ir tonais, ’ 
nors retkarčiais, kilo šauks- šunes. Išviso jų armijoje e-' 
mas: “Šalinkarė!” L... i;^: 4č-„.............  i

“Socialdemokrato” 
pondentas sako, kad nori^na 
buvo sukilti prieš valdžią su 
ginklais rankose, tik nebuvo 
nurodymų iš Centro Komite- 

!to. Ar tasai sukilimas būtų 
Vokiečiai deda visas . pa- pavykęs—sunku spręsti. Vė

jau negalima buvo mis- 
ukilimą, nes nutrū-į 

susikirtimas!ko visi susinėsimai.
sužeista ties Sochachewu.

buvo užėmę tūlas rusų pozi
cijas, bet rusai durtuvų ata-

Rusai apie padėjimą Lenki
joj.

Petrograd, 10 d. sausio.— 
Didžios minios naujų karei
vių atgabenta į pietų Lenki-

Pusė milijono nhujų karei
vių Rusijoj.

Petrograd, 9 d. sausio. — 
Sulyg caro paliepimo turi 
stoti kariumenenM915 metų 
rekrūtai. Išviso bus 585,000.

Baisu ir pamislyt, kas ten 
darosi.

kores-
są ligi 37 tūkst. Šunimis čia 
naudojasi, kaipo sanitarais. I 
Po mūšio šunys, lakstydami 
kovos lauke, suranda sužeis-11-1 
tuosius ir lodami duoda ži-, 
nia sanitarams. Be to šunys i 
tarnauju, kaipo žvalgai ir

naktimis ramiausia gali mic

i _ Viską'ninką. Pagalinus yra šunų
Vokiečiai' užėmė militariška valdžia. Iir mi,skanėsių. Su jais per

siunčiami iš stabo į priešaki
nes pozicijas ir iš ten atgal 
.^varpąs popieriai, įsakymą! 

žodžiu, ir vokiečių šuncf, 
taipgi pasižymi savo protu ir 
sąmone, kaip ir jie patys.

Rumunija mobilizuojasi.
Vis daugiau ir daugiau! 

kalbama, kad Rumunija pri
sidės prie karės.

Londono dienraštis 
Morning Post” skelbia, kad 
Rumunija mobilizuoja 750,- 
000 kareiviu. L

Dar apie turkų sumušimą.
Pereitame “Laisves” N-ry 

jau rašėme apie turkų sumu
šimą ties Ardaham.

Iš Petrogrado oficijališkai 
pranešama, kad korpusas, 
k tiri rusai sumušė, buvp pir- 
masai armijos korpusas iš 
Konstantinopolio. Rusai sa-1 prisipažįsta prakišę Buko
kos! paėmę daugybę turkų 'vinoje. rn---- ------ y*-------
nelaisvėn ir čia jau, ant mū- koma 
šio lauko,palaidoję 1,500 tur-' 
kų kareivių.

Ties Sąri rusai galutinai 
sumušė devintąjį turkų kor
pusą. Tonais rusai suėmė 
nelaisvėn kelis generolus,300 
aficierių ir daugybę karei
vių.

Rusai vejasi turkus.

K. Liebknecht eina savo ke
liu ir gana.

K. Liebknechto, vokiečių 
socijalisto, vardas vis labiau 
mm .-uis. Jisai uoliai kovo

ja prieš karę.
ao nuomone, tarp tautiška 

socijalistų konvencija nega
linti įvykti. Vokiečiai soči- 
ialistai turi atitaisyti klaidą, 
kurią padare, balsuodami už 
karės kreditus.

Liebknecht pasakė, kad 
Ireu- tu Kovoti su militarizmu 
—visviena ar jisai būtų Ru
sijos ar Vokietijos militariz- 

“The mas-

Austrai prisipažįsta prakišę.
Viennoje išleista oficialis 

pranešimas, kuriame austrai

Tame pranešime sa- 
jog austrai turėję 

trauktis iš Karpatų ir Buko
vinos; kadangi rusų spėkos 
buvo daug didesnės.

Rusai sutraukė labai daug 
kareivių iš Kijevo.

Ant Vengrijos rubežiaus, 
sulyg austrų pranešimo, vis
kas ramu.
Apie Krakovą vėl nieko ne- |

Turkai koncentruojasi Jeru- 
zolimc.

Kopenhagen. — Telegra
moj iš Koelno praneša, kad 
turkai koncentruoja savo 
spėkas Jeruzalime. Tonais 
susirinko jau apie 200,000 
turku.

Toji armija manoma pa
siųsti prieš Egiptą.

iokumentais, 
jai nupiešia

J a? raKo

mer dar karė tarpe civilizuo
tų! tautą nebuvo lydima to
kiu baisiu skaitlium negirdė
tą žvėriškumų. Plėšimai,už
puolimai, padegimai ir vogi
mas tapo paprastu apsireiš
kimu ten, kur tik pasirodo 
vokiečių kareiviai. Iš su
rinktųjų faktą paaiškėjo, 
kad vokiečių žiaurumą įs

išaukė ne ramių žmonių pasi- 
priešinimas, bet visai kito*

Komisija at>

Ginklas prieš oro lakstytu- 
vus.

Francūzai išradę neseniai Ti0S priežastį 
naują įrankį vokiečių zepeli-' rn(jOi kad padegimas sodžių 
naras naikinti. Zenelin-” — atlikta nasrai išanksto išdirb-
tai tokie oro lakstytuvai, ku
rie ore laikosi jų muzimcmis 
gazo pripūstomis pūslėmis. 
Jiems francūzai išgalvojo 
vylyčius, kurių galai įtaisyti 
taip, kad jie tuoj aus gali už
sidegti. Tų vylyčių iškarto 
paleidžiama po 50—60. Už
tenka, kad jų viena pataiky-

Pasitvirtina faktai, jog 
vokiečių kareiviai žagino 
moteris ir merginas”.

Anglai baisiai bijosi

rus visas gazas akies mirks
niu užsidegtų ir oro 1 aksty- 
tuvas žemėn kristų. • v

ma, kad vokiečių orlaivynas 
vėl pasirodys Anglijoj.

Anglai nieko taip nesibijo,

Sultonas susirgo.
Sofija.—Turkijos sultonas 

labai opiai susirgo. Jisai vi
sai negali matyties net su 
savo ministeriais.

Konstantinopoly 
tauja didelė suirutė. Turkai 
sukoncentravo 150,000 ka
reivių ties San Stefano, kad 
apgynus Konstantinopolį.

viešpa-

Matomai, tai jau tikras 
faktas, kad nuo Krakovo au
strams pasisekė rusus at
stumti.

Šiuomi laiku nieko apie 
Krakovą nepranešama.

Ir vėl serbai sumušė austrus.
Mūšiai ant Serbijos fronto 

vėl prasidėjo. Ir vėl austrai 
norėjo užimti Belgradą. Jie 
jau buvo užėmę ant Duno
jaus mažą salelę Tziglia, 
priešais Belgrado.

Mažas serbų pulkelis ap
veikė austrus ir 45 kareivius 
paėmė nelaisvėn.

Rusams trūksta ginklų.
Vokiečių štabo oficiališ- 

kas bule tinas sako, kad šią 
savaitę vokiečiai vėlei pra
dės urmu eiti ant Varšavos.

Viennos laikraščiai skel
bia, kad rusams trūksta gin
klų. Tūlos kariumenės divi
zijos yra apsiginklavusios ne 
šios gadynės šaudyklėmis, 
bet senomis berdiankonūs.

Rusų artilerija taip-pat e- 
konomiškai elgiasi.

l ies Doveriu buvo jau ma
tyti keli orlaiviai.

Daugiau ir daugiau naujų 
kareivių.

Iš Viennos nuolat ateina 
pranešimų,-kad Rusijos ka- 
riumenei, veikiančiai Galici
joj ir Bukovinoj, ateina vis 
nauji pulkai į pagelbą.

pat nėra vienybės. Kariškąjį 
lipą palaiko tiktai jaunatur- 
kiai.

didelius ir gerai apmokamus 
apskelbimus laikraščiams 
duoda “department” krautu
vės. Tos krautuvės per 7 
mėnesius išleido pasiskelbi- 
mui apie penkis milijonus 
dolerių.

Iš tos sumos “Daily News” 
gavo $1,629,327; “American” 
-$929,683; “Tribune” •— 
$901,666. £

Turkai sakosi laimėję Per
sijoj.

Turkai tyli apie pralaimė
tą mūšį ties Ardaham. Ka
da tyli—tai jau lengvai gali
ma suprasti, kad pralaimėjo.

Užtat jie praneša apie lai
mėjimą Persijos provincijoj 
Urmijoj. Per tą provinciją 
turkai eina linkui Kaspijos 
jūrių. Tonais turkai užėmė 
3ama ir išvarė rusus iš Ur- v za.

Ties Urmijos ežeru turkai 
paėmė pelaisvėn kelias rusų 
rotas.

Gorkio sūnus kariauja. J
Paryžius, 9, d. sausio. — 

Nikola j Pieškdff, priimtasis 
sūnus Maximoi Gorkio, ka
riauja Franci jos kariume- 
nėj. Jisai už pasižymėjimą 
karėje skiriamas kandidatu 
ant sub-leitenanto.

Seniau buvo daug šnekėta, 
kad patsai M. Gorki kariau
ja rusų kariumenėj. Tai bu
vo tik tuščios paskalos. Pat
sai M. Gorki nekariauja.

Rusai Bukovinoje.
Oficijališkame rusų pra

nešime sakoma, jog po aš-, 
aionių dieną maršo per Kar
patus, rusai padarė 120 vior- 
sttų. Jie perėjo kalnus tar
pe Bukovinos ir Vengrijos.

Rusai užėmė miestą Kim- 
polung, visai netoli nuo Ven
grijos rubežiaus.

Laike tos operacijos rusai 
paėmė 1,000 austrų nelais
vėn.

Ant Juodųjų jūrių.
Rusų torpediniai botai nu

skandino turkų transportą 
netoli Sinopo.

Turkų kreiseris laiku pa
bėgo.

Vienna laukia apgulimo.
8 d. sausio.—Austrijps val

džia mano, kad rusai būtinai 
nori užimti Budapeštą ir 
Vienna.

Iš Viennos praneša, kad 
ten visi vaikinai nuo 16 iki 19

L Persai būk tai purtosi.
Persai neva pyksta, kad

Petrogrado darbininkai mė
gino surengt demonstraciją

prieš karę.
Rusų laikraštis “Socialde- 

mokrat” pranešh, jog Petro
grado darbininkai mėgino 
surengt demonstraciją prieš 
karę laike mobilizacijos.

Mobilizaciją apskelbus, tą
suėjo tik pu- metų, kurie tik gali dirbti . 

Kiti turėjo turėjo stoti prie dirbimo ap- 
i. Likusieji kasu aplink Vienna.

rytą, į fabrikus 
sė darbininkų. ___ T _ „, _ _ _ _ ____
stoti pašaukime n. Likusieji kasų aplink Vienną.

7 princai užmušti.
Gothos almanachas pripa

žįsta, jog pereitais metais 
karės lauke tapo užmušta 7 
vokiečių princai.Francūzų pasisekimas Ai

žą s e.
Francūzų pasisekimai AI- 

zase verčia patį Villių vykti 
į tęnykštį kares lauką. Už
ėmę Steinbachą, francūzai 
užėmė dar kelius miestelius.

Iš vienos ir kitos puses 
mūšiuose dalyvavauja 250,- nij 
JUO kareivių. ]_

Gyventojai pabėgo iš tos pusėtinas skaičius bažnyčių 
apygardos. Mūšiai darosi 
vis aštresni.

Vokiečiai ima nagan ir kuni
gus.

Belgijos kunigai skūn- 
džiasi, kad vokiečiai jų no 
paguodoj a. Daugelis klebo
nijų išplėšta — išdraskyta. 
Išgriauta arba apgriauta ir

Lježo, Namuro, Malines 
'diecezijose daug kunigų su
šaudyta ar pakarta.

Vokiečių kariumcne Scrbi- 
jon?

Serbai praneša, jog vėl su
mušę austrus ties Belgradu.

Iš Rymo praneša, kad 10,- 
000 vokiečių "kareivių per
vežta iš Vokietijos į Bosniją.

Austrai vėl pradėjo smar
kiau veikti. Manoma, kad jie 
pro Bosniją norės įsiveržti 
Serbijon.

Dėlei areštavimo kardinolo 
Mercier.

Popiežius kategoriškai pa-

3,000 ramių žmonių užmušta
Amsterdam. — Sulyg pra

nešimo Olandijos laikraščių, 
aike užkariavimo B ei gi jot 

provincijos Namure —r už-

Belgijos kardinolas Mercier, * 
kurį suareštavo vokiečiai.

Kaizeris tuoj mušė tele
gramą popiežiui,jog Mercier 
visiškai nebuvo suareštuo* 
tas.

Vokiečiai, anot kaizerio, 
davė kardinolui tik perser- • 
įėjimą, kad jisai liautųsi a* 
gitavęs prieš vokiečius.

Popiežius, matomai.
politiką kardinolo



t

IR VeL PAVOJUS
NAUJAS KOMI

Amerikos politikie
riai, norinti suvaržyti 
ateivystę, darbuojasi iš
sijuosę. Kongresas (at
stovų butas ir senatas) 
jau vėl priėmė billių a- 
pie ateivių suvaržymą. 
Dabar tasai billius eis 
ant prezidento Wilsono 
užtvirtinimo. Jeigu Wil- 
sonas užtvirtintų tą bil
lių, tuomet ateivystė bū
tų smarkiai susiaurinta. y

Amerikon negalės į- j 
važiuoti tie, kurie nemo
kės skaityti. Reiškia, 
didžiausias smūgis pul
tų ant plačiųjų ateivijos 
minių. Tokiu būdu ne
vienam ir iš mūsų brolių 
ir seserų tarpo būtų už
kirstas kelias Ameri
kon.

Amerikon norima įsi
leisti tiktai Belgijos far- 
nierius, nors jie ir nemo
kėtų skaityt, bet ir tai 
(ik bėgyje metų.

Amerikos lietuviams 
iš naujo reikia pakelti 
protestai prieš ateivys
tės suvaržymą. Drau
gijos ir draugijų sąjun
gos turėtų ir vėl siųsti 
protestus prezidento 
Wilsono vardu, kad jisai 
po tuo billiumi nepasira-

tikėjimą turiu į pastangas 
chemiko p. Zigmo Vitkaus
ko, auklėtinio Valparaiso 
uųiversiteto, — taip, kad su
silauksime išsipildant ’mano 
troškimo: laisvos Lietuvos, 

i tūrių dūmų lietuvių atsto-; paėmę m m nių ųmatuose, pirklyboje,
vai. Isvisu j j buvo 14; tru-: Minties lasai pasiaiškini ipramongje ir moitsie. Gale- 

” ’ Jie nutarė in- mas pries plačią visuomenę . užbaį ti am.
........turi savo vertę, nes ir J... qnvn

Lietuvos šelpimu, šliupo darbas musų visuo- ’ t^ip Wito žmogaus 
rankose.

Nesakau, kad jau nieko

TETAS ŽODIS. nadcs lietuvius
&aip lietuviai ei- 
giasi šermenyse?

Lapkričio pradžioj buvo 
susivažiavę Vilniuj visų ke-

Žemiau talpiname, veik iš 
tisai, d r. J.šliupo straipsnį—

ij ko tiktai 5. f ’ į

Ateiviai, kurie taip iš- 
< kėlė Ameriką, turi sau- 

į j goti savo teises.

NEW YORKO ir NEW 
JERSEY VALSTI

JŲ DARBININ
KAMS.

Kas gi nėra girdėięs 
anie garsius Pennsylva- 
rj jns kazokus, konstab
lerius, kurie yra di- 
d ž te u r i a i s n e v y d o n a is 
o r ga h i z o o t ų darbinin
kų, ypač streikų metu!

EoįritaJJerius užlai- 
? ko Penr.ayh anijos vals- 
I t i ja iif panaudoja juos 
j streikų slopinimui ir 
Lsiaip jau darbininkų 
’ persekiojimui. Kons- 

tableriai jau nuo seniai 
“garsus” savo žvėrišku
mu.

Taigi, i 
į instituciją 
i sumanė 

Yorko ir

i

panašią kazokų 
i kapitalistai 
įkurti New

t

i
!

Nev. Jersey
New Yorko

valstijos republikonų 
dauguma eina už kons- 
Ublerių įvedimą. Nau
ja ni gubernatorius 
Whitman taip-pat išsi
reiškė už konstablerius. 
Republikonų vyriausias 
or?anas ‘‘The Tribune” 
išsijuosęs agituoja už 
kazokų teises.

New Jersey valstijoj, 
kaip tik atsivers legisla
tures posėdžiai, tuojaus 
bus įnešta įstatymo su
manymas (billius) j- 
steigt valstijos konstab
lerius.

Darbininkai, kol dar 
nevėlu, pakelkite savo 
balsą, žinote, kad kur 
tikCkonstablerb’i — ten 
ir) kraujo praliejimas! 
Unijų organizacijos, so- 
rijalistu kuopos, draugi- 

į jos ir kliubai, visa, kur, 
tik yra darbininkų žino- 
nin, turi pakelti balsą 
prieš konst ablerių įve
dimą. Ir taip jau var
gas tampa nepakelia
mas — tai kas gi bus to
linus!

Protesto rezoliucijas 
garsinkite laikraščiuo
se ir siųskite gubernato
riui bei savo distrikto 
hgisla toriui.

1

/ 
v

kurt draugiją, kuri rūpintų
si visos f

įTos draugijos įstatai paves
ta su taisyt Leonui ir Yčui.

Gal dabar Amerikos dar
bininkai norės tai draugijai 
savo aukas siųsti? Lietuvių 
Mokslo Draugija neužsiima 
šelpimu, nes jos visiškai ki
tokie uždaviniai. Todėl New 
Yorko suvažiavimas leidžia 
Fondo komitetui surast ki
tus tinkamiausius kelius pa
šalpoms dalyti Lietuvoj. Ir 
lengvai gali nukrypti komi
teto akys į tveriamąją ar gal 
jau sutverta lietuviu dūmos 
atstovų draugiją.

Bet ir čionai reikia atsi
minti, kad tie atstovai tai ne 
visų Lietuvos gyventojų at
stovai, o tiktai turtingesniu- 

I ju jų sluogsnių: lauko darbi
ninkai ir įvairus grintelnin- 
kai, įnamiai, dargi daržinin
kai (dešimtininkai) neturi 

I balso jiems rinkti. Dėlto tie 
atstovai kuomažiausia jais 
ir rūpinsis, juo kad ir jų di
delė didžiuma yra susirišę 
nepertraukiamais ryšiais su 
turtingesniais Lietuvos 
sluogsniais. Teisybė, yra 
tarp jų ir keletas buvusių 
s.-d. atstovų, bet, jei ir norė
tų jie savaip pakreipt visą 
šelpimą, neįstengtų to pada
ryt, nes jų vos keli, ir su s.-d. 
organizacija paskutiniais 

'metais jie nebuvo susirišę. 
(leriausiam atsitikime jie tik

verte, nes ir J.
; mūsų visuo-1 

’menei turėjo savo vertę.' 
“Laisvė” nesutiko ir nesu
tinka su d r. J. Šliupo veiki
mo ir pažvai__
manome, mūsų skaitytojams 
yra reikalas susipažint su 
dr. J. Šliupo pasiaiškinimu, i 
kuris yra savo rūšies testa
mentu. Savo kelias pasta
bas redakcija pridės sekan
čiame “Laisvės” N-ry.

i* knZ nesakysiu ar nerašysiu. Bet
reikalauju atsilsio. , Tikiu,
kad ir nedraugai tokio atsil
sio — po 35 metų darbo — 
man nepavydės.

Su tikra pagarba visiems, 
Dr. J. Šliupas”.

KŪDIKIAI IR IN 
STMVCIJA.

“Mieli draugai ir malonus: 
nedraugai! Gerbiamieji ša
lininkai ir nemalonus veid
mainiai bei pavyduoliai! A- 
tėjo valanda, kada nogiu su ' --- w-------
visais pasišnekėti veidas vei-1 ^as S.yvutys- . ;
dan akis akin c'ar Prie to ir civilizuotas gy-

Pasenau. Tai-ne stebūk- vUys- Visas jo gyvenimas 
lai. Visi pasenstame. Ret,viesas. Jis yra dalis didelio 
aš pasenau, jums, Lietuviai, va raPes~
bedirbdamas. Ir dirbau iš r 
visų savo pajiegų, iš 
širdies. Neuždėjau apga-!£°s: _ .

! vingų klynykų, nei apgaviu- skriaustas, draugija imasi jį 
gų bankų, nei šiaip apgavin-[apginti. Prasikalsta-—drau
gų įstaigų. Aš patsai ypa- Jam įtaisiusi kalėjimą, 
tiškai n’esmi “nunešęs” nie-1 Apserga špitolę. Proto 
kam pinigų. Ką dariau sa-'netenka-— beprotnamį. Vai-

Žmogus yra visuomeniš- 
. Šiandien jis

čiai yra draugijos rūpes- 
iš" visos čiai jo ligos — draugijos li- 

. Jeigu žmogus nu

/į!

ikiant. šelpimą pastatyt.
Ite to, męs nežinome da tos 

' d t’i mg i j os įstaty m ų. Ka dan-

Leonui ir Yčui, galime spėti, 
i kokie jie bus. Bet ar šiaip, 
į ar taip,'ta draugija taip-pat 
turės labdarių įstaigos pobū- 

'dį. Apie darbininkų vargus 
u r ji vargu beatsiipįs. Bent 
likišiol visoj Lietuvos spau
doj (ir klerikalų, ir liberalų)ų doj (ir klerikalų, ir liberalų) 

•1 tik vieną kartą radau pami
ni nota ąpie reikalingumą lau- 
]||ko darbininkai šelpti. 
Si buvo “šaltinyje” . L 
’t. kalba apie jų šelpimą?

h

•netenka — beprotnamį. Vai
ro gyvenime, viską dariau—’kų mokinimas pasiliko yals- 
bona fide. Jeigu turėjau ko-! tybės reikalu. Yra palinki- 
kias skolas — o turėjau jų m_as Pas daugelį žmonių visą 
nemažai, — aš stengiausi jas kūdikio auklėjimą pavesti 
padengti, sulyg paskutiniam draugijai. Ar yra. kur nors 
skatikui. Nesykį tapau ap- mbežiai tokiai tendencijai? 
gautas kitų, bet — kas neta-: ^rodo, jog taip, bent mūsų 
po apgautas, jeigu artimui amžiuj. Mada ant špitolių 
viso labo trokšta? [kūdikiams auklėti greitai

Tarp kitu darbų — gydau pereina, žinoma, draugija 
ligonius. Prisipažįstu, kad negali atsisakyti auklėti si- 
dabar žiūriu, idant mano gy- natas ir pamestus vaikus, bet 
dvmas taptų apmokėtas.'tai stengiasi pavesti atski- 
Visgi bėgyje Ž3į metų, ligo-! i’oms ypatoms arba šeimy
nini mano prižiuromi ir gy-'noms, kurios auklėja už tam 
domi, man kaltais liko — tikrą atlyginimą. Instituci
ni 6,400.

Tai 
kas

Gi 
ų gub., dvarininkai! 
us tas jų šelpimas, yau 
nksto męs galime ži-

Instituci
ja neįstengė atlikti motinos 

Gelbėjau moksleivius, gel- 'darbą ir vargiai kada norint 
bėjau beturčius - vargšus.1 tą įstengs padaryti. Motina 
Buvo laikas, kad net savo če- 
verykais dalinausi su jais, 
kada tik vieną porą turėjau 
pats. Tūli iš beturčių pavir
to šiandien į turtingus; ar 
jie sugrąžino man skolas? 
Ne! O tai lietai esmi išlei
dęs bent 7000 dolerių savo 
gyvenime. Na, s 
mane gelbėjo kiti, 

varge. Primena

, Motina 
gamta stato savo reikalavi
mus ir priverčia mus pildyti 
jos įstatymus. Lankan ties 
po institucijas, kur kūdikiai 
auklėjami, kiekvienam puo
la į akį tų kūdikių silpnumas, 
ligos, išblyškę veidai su
raukšlėtos kaktos, kaip senų 
žmonių. Dar draugija toli 

kada bu-i neišvarė motinos iš biznio, 
man' Bet to negana. Šiose dieno

tam. Burba ir kun. Dembskį. 'se yra madoje špitolės - li- 
Kun. Burba man buvo įtei- j gonbučiai. Paskutiniuose

kęs apie 500 do!., išsiderėda- metuose pristatė daugybes
• ! ~ 1 JI 4.1 JI 4. — - - 4. ~ h rrnn nn m ii Iri wli Iri n mr/Br m mmas, kad atidirbsiu tautos ligonbučių kūdikių gydymui, 

labui besitriusdamas. Rods, I Ten daktarai specialistai, 

giedojo. Tačiaus, prieš jam jos išlavintos savo darbe, — 
| mirsiant, susitaikėme, tik o visvien rezultatai nege- 
vienos išlygos išpildyti nega-Iriausi. Mirtingumas nuo li- 

: rods, buvau Plyinou- gų didesnis, negu namie, net

[kelias: šelpti jau susitvėru
sias tam tikras darbininkų 

, draugijas ir siųsti pinigus 
pavieniems gerai žinomiems

I mums žmonėms ir dūmos at-L 
stovams, kuriems męs pilnai Įėjau: 

įgalime tikėti, tai yra, kuine the. kada jį laidojo, bet ant darbininkų stubose^ kur nė- 
taip suvaitos mūsų atsiųs-! kapo nelemta buvo man pa- ra nei mokslo, nei švarumo, 
tuosius pinigus, kaip jiems 
tai bus nurodyta, ir suteiks 

'smulkias apyskaitas. Męs 
neturime taip daug spėkų, 

, kad galėtume jas į visas pu
ses blaškyt.- Buržuaziniai 

Į komitetai ir be to daug dau
giau visokių šaltinių gali ra
sti ir nė mūsų reikalas juos 
paturėti, kad ir jie kažin- 
kaip šauktų dabar apie visų 
lietuvių vienybę; Męs tos 
vienybės nematome; nes jos 
nėra ir negali būt.

V. Kapsukas.

į kivirčams kilus, kita Giesmę žino savo darbą; prižiūrėto-
k} — ____ . . _ ■ - *-• • v t • 1 T i

mokslas jam pasakyti: kuni-' nei saulės šviesos. Yra tik 
gai neprileido. Tad parašęs viens svarbus elementas, kin 
esmi pamokslą raštu.

Kun. .
pas mane
Prižiūrėjau ii

Redakcijos prierašas.
Lietuvos šelpimo reikale 

drg. V. Kapsukas užėmė 
skirtingą poziciją, ne^u po
zicija Amerikos lietuvių so- 

icijalistų. Sekančiame “Lai
sves” N-ry tilps dar plates- 

■ nis drg. V. K. straipsnis,
apkalbąs tuos pačius reika
lus. Tuomet ir “Laisve” 
pridės savo pastebėjimų.

Šiuo žygiu tiek tereikia 
patėmyti, jog apie dūmos at
stovų komitetą Amerikoj 
veik visiškai nesama žinių, 
todėl niekam ir į galvą nea
tėjo siųsti aukų per to komi- 

Is įvairių Kanados vietų teto rankas.

Aukos Lietuvos šelpimui 
gana smarkiai plaukia. Pas
taruoju laiku subruzdo ir 
Pennsylvania. Pittsburgo, 
Scrantono ir Shenandoario 
apygardose jau renkama au
kos.

Tuo tarpu, j>rogresyviško- 
ji Amerikos liet, visuomenė 

‘rinkta jų jau apie 100 dole- elgiasi taip, kaip nutarta 
Brooklyno seime.

mums praneša, jog ten tain 
pat renkama aukos ir su

rių.

rio špitolėj nėra, — tai nioti- 
Dembskis išgyveno uos širdis. Ir jeigu prie ino- 

apie 22 metu.ltinos pastatyti žmogų su 
sergantį ir mokslu, duoti sveikus pata- 

sveiką . Iš pradžių teko jo rimus — rezultatai būtų 
farmon man įdėti ‘ apie 350 daug geresni, negu ligonbu- 
dol. Vėliaus jis pardavė sa-. tyj. Taip dabar bandoma ir 
vo farmą už $2300. Dar daryti. Valstybė siunčia 
šiek-tiek pelnė iš savo raštų, nurses (seseris mielaširdys- 
Mirdamas man paliko 10 do- tęs) į namus prigelbėti mo
terių ir kiek savo knygų, ku- tinai auklėti arba gydyti ku
rias pardavus bene įeitų ar-! dikį.
tymais 1000 dolerių. Rodos, i Apart stokos motinos, špi- 
ir čion aš skriaudos n’esmi tolėse dar yra viena aplinky- 
padaręs senukui... i bė, tai.ligos. Ten, kur kūdi-

Tarp savo geradėjų, turiu kių būna daug vienam kam- 
paminėti Joną Birštoną iš bary j, nekartą pasitaiko, 
Shenandoah, Pa., kurs neįik kad kūdikis įrra užsikrėtęs 
Pottsvillės teisme rūpinosi kokia liga, kurios ženklams

dar peranksti pasirodyti. 
Toks kūdikis gali užkrėsti 
kitus vaikus ir rezultatai 
būna pasibaisėtini. Išvedi
mas — vietoj steigimo dide
lių špitolių vaikams, šian
dien stengiasi sumažinti ir 
tas, kurios yra. Kambariai

mano gerove, bet ir paskui, 
Scran tone, pagelbėjo man— 
skolindamas $600 įsteigti ap- 
tieką. Tame laike ir p. Pa- 
seckas atliko man savo gerą 
tamystą. Abiem nesilikau 
skolingu, atmokėjau su nuo
šimčiais.

Šiandien gi pats senstu, turi būti kūomažiausiai, kad 
Akiu šviesa nebetarnauja |viename nębūtų daug kudi-

Nors kių. Kuodaugiausiai turi 
L. Mintį” norėčiau reda- būti prižiūrėtojų, kad ne- 

‘:ra- reikti lankytis pas daugelį 
n y va, FAA a To- ligonių. Tbkiu būdu gydy-
dėl turiu perduoti ją rankos- mas ligonbūtyj pasidaro la-

man, kaip seniaus.
------------ ----------- ■'i

guoti, bet nebegaliu tiek 
syti, kiek pirma rašiau.1

na jaunesnių žmonių, kurių 
ir šveikata ir energija liudy- 
ja, kad sveika mintis, tėvy
nės ir tautiečių meile perim- 

1 ta, neleis “L. Minčiai” nu-

bai brangus ir draugija pra
deda žengti atgal — grįžti 
prie namų, ?kaipo tinkamiau
sios kūdikiams vietos.

Dr. F. Matulaitis.

Neprošalį bus paminėjus 
apie vieną peiktiną lietu
vių paprotį.

Mūsų tautos žmonių ran
dame mažuose ir dideliuose 
miestuose, kur jie gyvena 
greta įvairiausių tautų, tu
rinčių įvairiausius papro
čius.

Lietuvių papročiai, labai 
rė, kuri siaučia visoj Euro- tankiai, daro ant kaimynų 
poj, pastatė mūsų tėvynę nemalonų įspūdį.. Vienas ne
baisu n pavojum Mūsų tėvy- Į geriausių papročių —- tai ne- 
nei ir broliams, tenai gyve
nantiems, niekad nebuvo 
lain reikalinga pašelpa, kaip 
dabar.

suvienytų Valstijų lietu
viai jau pradėjo rinkti aukų 
nukentėjusiems nuo karės. 
Taigi, broliai kanadiečiai,ne
atsitikime ir męs nuo šito 
švente darbo ir ■parodyki!— 
artymo meilę. Atlikime sa
vo pareigąj kaipo Lietuvos 
sūnus, įkurkime aukų rinki
mo komitetus ir rinkime au
kas visokiais būdais.

Męs, Altą, ir Sask. provin
cijų aukų rinkimo komite
tas, ir tie, kurie mus įgalioja 
aukas rinkti, — pilnai prita
riam antro visuotino susiva
žiavimo nutarimams, to su
sivažiavimo įsteigtam Lietu
vos Šelpimo Fondui ir siun
timui aukų Lietuvon per 
Lietuvių Mokslo Draugiją, 
Ir netik pritariam, bet jau 
stojam prie darbo, renkame 
aukų, ir savo surinktas au
kas siusime antrojo vis. sei
mo nurodytais keliais, tai 
yra, L. š. F. komitetui.

Taipgi, mūsų didžiaušias 
pageidavimas yra, kad męs, 
kanadiečiai, neskirstytume 
savo silpnas spėkas, bet šita
me dideliame darbe dirbtu
me visi išvien — ir savo au
kas siųstume į vieną L. Š. F., 
kurį įsteigė antras visuoti
nas susivažiavimas. Tiktai 
tame atvejyje bus pilna gva- 
rantija, kad aukos nueis ten, 
kur skirtos.

Pranešame Altą, ir Sask. 
provincija lietuviams, jog 
aukų rinkimo komiteto iždi-

Męs, aukų rinkinio komi
tetas Albertos ir Saskatche
wan provincijų, atsišaukiam 
į Kanados lietuvius ir kvie
čiame stoti visus prie šito 
švento darbo — rinkimo au
kų nukentėjusiems nuo ka
rės. Jau kiekvienas lietuvis, 
gyvenantis Kanadoj, 
girdėjęs, kad dabartinė ka-

yra

tikęs užsilaikymas šermeny
se.

Padėkime, kas nors nu
miršta — visviena didelis ar 
mažas. Žmonių prisigrūda 
pilna stuba ir gieda per die
ną, tankiausiai ir per naktį. 
Jeigu dar patyliai giedotų, 
na tai jau tiek to pasaky-

— Tikiu, atsakė Lukošius.
— O tėvynę saVo myli?
— Suprantama, kad my

liu!
-r- Na, tai važiuok su ma

nim, nes karalius paliepė tė
vynę ir tikėjimą ginti.

Lukošius paliko neapdirb
tus laukus, net neatsisveiki
no su savo pačia ir vaiku
čiais ir nuvažiavo su kara
liaus pasiuntiniu.

Lukošius, pagal karaliaus 
paliepimą, žudė žmones, nai
kino svetįmą šalį, plėšė sve
timus turtus, darė tą viską,, 
ką pirmiau skaitė didžiau
siu grieku. Jo sąžinė buvo 
rami, nes jis manė, kad tas 
darbas daromas dėl tėvynės 
ir tikėjimo labo.

Iš angliško, Jupiteris.

KAS TAI PER BIZNIS?
1A V’X i V A ♦/

me i čiau. Bet klausimas, kas tau 
giedos per dieną ir per nak
tį, jeigu nebus baltakės! O 
prie baltakės — tai jau gie
dot eina, kaip iš pypkes. 
Net skamba visa ta stuba ir 
giesmių aidas skrenda kai- 
mynijon. Kartais, net pa- 
misliji, kad ir numirėlis gali 
iš grabo atsikelt.

Svetimtaučiai, kartais, ir 
nepadyvija tam laukiniam 
papročiui. Mat — kas tauta 
— tai savo papročiai. Bet ir 
svetimtaučiai išeina iš kant
rybės, kada išgirsta, kad 
jau lietuviai perdaug ima 
šaukti.

Aš nenoriu atkalbi net nuo 
tų papročių (Jeigu rašot, 
vadinasi, norit — ir labai ge
rai darot. Red.), bet visgi 
būtų gražiau, jeigu kitaip 
pradėtume elgties. Chinai

3 j£tl, rodosi, gana prasti zmo-

nyjimo Lietuvių Kanadoj 1 
kuopos Medicine Hat, ir 
esant reikalui, bus pastaty
tas po kaucija. Taigi lietu
viai šių dviejų provincijų 
gali siųsti savo pinigus be

bet bus perduoti L .Š. F. ko
mitetui, ir komitetas savo 
atskaitą išduos per “Laisvę”, 
kur bus pagarsinti aukauto
jų vardai. Siųsdami pini
gus, ir aukautojų vardus, vi
sados siųskite ant iždininko 
vardo, šiuo antrašu:

J () n n s B eneke rai tis,
535 E. 9th Avė. S. E., 

Medicine Hat, Altą.
Canada.

Su klausimais ir kitokiais 
reikalais kreipkitės pas ko
miteto sekretorių, šiuo ant
rašu :

V. Užkuraitis,
728 --5th St. A., 

Medicine Hat., Alki.

Alta. ir Sask. provincijų 
aukų rinkimo komitetas:

V. Užkuraitis,
V. Jakevyčius,
J. Benekiraitis,
A. Žilinskas,
J. Gerulis,
V. Raškauskas,
J. J. Žebrauskas.

P. S. Meldžiame tų laik
raščių, kurie sutinka su mū
sų atsišaukimu, perspau- 
dinti.

Kiek namų sudegė 
Naumiesty?

A. Bulota sako, jog Nau
miesty, Suv. gub., sudegė 58 
namai. Mieste belikę tik ke- 
liatas žmonių.

Mosėdis, Telšių pav.
Lapkričio 18 d. per Mosėdį 

išvažiavo daug vežimų pabė
gėlių. Vieni bėgo iš Liepo- 
jaus, o , ‘Y _ T 1 
kurie pabėgėliai tuo tarpu 
apsigyveno Mosėdy.

Šio krašto žydams ir, ap
skritai, visiems ' pirkliams 
užginta vežti į Liepoj ų mėsą 
ir daug kitų daiktų., 

(“L. ūk-kas”).

Vieni bego is Liep 
kiti iš Kretingos. Kai-

nes, o visgi nuo daugelio sa
vo papročių atsimeta ir ci- 
vilizuojasi. Ir mums reikėtų 
mesti šalin tuos netikusius 
papročius, kurie yra Medin
gi mums patiems ir teršia 
mūsų vardą svetimtaučių a- 
kyse. Apšviestesnių žmonių 
šermenyse nematyti nei ver
kiant taip triukšmingai, nei 
baltakę ar alų maukiant.

Aš patariu lietuviams pa
našių šermenų nekelti.

Sokolovas.

PATR1J0TIZMAS.
(Pasaka suaugusiems).

šioje gadynėje viskas pa
remta ant biznio. Teisin
gumas yra visai pamirštas. 
Niekas neklausia, ar mano 
darbas naudingas visuome
nei? Kiekvienas klausia sa
vęs, kiek jo darbas neša pel
ui iam pačiam. Pelno liga 
apsirgo valstybės žmonės? 
religijos atstovai, mokslo re- 
prezentatoriai, labdarystės 
įstaigos ir tt. Pelno mikro
bais apsirgo ir tokios vienu
tės, kurios, rodosi, šiaip jau, 
gana augštai stovi visuome
nės akyse.

Męs turime daktarų,, gy
dančių kišenius; mūsų tiesa 
— advokatų kišeniuose, mū
sų dangus—kunigų saujoje 
ir tt. *. * *

Bet čia tik, taip sakant, 
ižrmga. Man visai kas kita 
pakaušį spaudžia. Ir aš tu
riu pilietiškos drąsos bent 
svkį viešai apie tai prabilti, 
apie ką patylomis žmonės 
jau seniai šnekn.

Turiu omenyje tuos vyrus, 
kurie renka prenumeratą 
kokioms nors knygoms išlei
sti. o paskui tu knygų neiš
leidžia. Tas biznis jau įky- 
vėjo man. Aš čia nesisteng
siu surinkti visų smulkme
nų, neapskaitliuosiu pelno ir 
nuostolių, nes ne tame daly
kas. Bet faktai štai kokie: 
pagarsino kas nors išleisiąs 
iaiKrašti, surenka prenume
ratos, išleidžia kelius N N., o 
paskui nei laikraščio, nei pi
nigų. Tai baisiausia žmo
nių demoralizacija.

Dabar apie prenumeravi
mą tūlų knygų, kuriom išlei
sti buvo renkami pinigai. 
Turiu omenyje A. Žymantą, 
J. Ugandą ir V. Račkauską.

Kas tapo su veikalu “Ant 
Dugno?” Jau buvo garsina
ma, kad prenumeratoriai 
gaus šiltą veikalą, o dabar 
nei gu-gu!

Kas atsitiko su J. Ilgaudo 
“Darbu?” Tą veikalą ren- 
gianties išleisti, buvo plačiai 
reklamų o jamasi. Buvo gar
sinta, kad visi trįs tomai bus 
pigiau — na. ir prenumerata 
plaukė. O kas gi paskui pa- ‘ 
sidarė? Dabar vėl apie tai 
nei mažiausios žinios. Ra
šyk laišką po laiškui. — ne
gausi jokio atsakymo. Nors 
imk ir komitetus pasiųsk į 
Chicagą.

Kur vėlei dingo Žemaitės 
raštai, kurių prenumetoriai 
laukia nuo

Pasakykit, vyrai, argi taip 
gerai? Taipgi, klausiu ger
biamos visuomenės, kiek dar 
męs turime panašių apšvie- 
tos platintojų pergyvent?

J. Dobinis.
Newark, N. J.

Kada tai gyveno žmogus, 
vardu Lukošius. Jis buvo 
karštai tikintis ir teisingas; 
apart to, labai stiprus ir nie
ko nesibijodavo. Vieną sykį 
nakčia atėjo pas jį kareivis 
ir sako:

— Klausyk, Lukošiau, tu 
esi stiprus žmogus, nieko ne
sibijai, tai eikim į mišką, nes 
šią naktį važiuos pirkliai 
svetimžemiai su brangiais 
tavorais; męs juos užpulsi- 
me, ta vorus atimsime ir pas
kui paleisime, lai gyvena lai
mingai.

— Ne, — atsakė Lukošius, 
— aš noriu gyventi iš teisin
go darbo, o plėšiku būti ne
noriu.

Kareivis, nieko nelaimė
jęs, apleido Lukošių.

Nepoilgam atjojo pas Lu
košių, raitelis, apsirėdęs ka
reiviškais drabužiais. Jo ar
klys buvo dailus, drabužiij 
guzikai blizgėjo, kardas prie 
šono kabojo. Raitelis tuo
jaus prabilo:

—Klausyk, Lukošiau, męs 
sumanėm svetimą žemę už
kariauti. Visus vyrus išmu
šime, o jų moteris ir turtą 
pasiimsime; tuomet mūsų 
šalis kuopuikiausįai gyvuos. 
Eik sykiu su mumis ir aš tau 
duodu savo arklį.

Lukošius baisiai perpyko 
ir sušuko:

—■_ Tu šėtonas, o ne žmo
gus! Ar tai ne prasižengi
mas prieš dievą žmones už
mušinėti, o jų turtą pasisa
vinti ? Aš niekuomet to ne
dariau ir nedarysiu. Atsi
trauk nuo manęs ir nevesk į 
piktą pagundimmą.

Raitelis, nieko nelaimėjęs, vadinamieji “karaliaus jūrf- 
nujojo. ninkai”, kurie nustoję maž*

Praslinkus valandėlei lai- daug 1500 žmonių, ir viena- 
ko, vėl tas pats raitelis atjo- |me laive žuvusieji jūriniu- 
jo pas Lukošių ir sušuko: Į kai, kurių buvę 857. Nepri- 

Ei, Lukošiau, ar tu į skaitvti taip-pat užtūrėtieji 
dievą tiki? į Olandijoj jūrininkai.

ymanto.

Anglų nuostoliai.
“Liet. Ūk.” rašo:
Anglijos jūros ministeria 

pranešė atstovų posėdy], 
kiek anglų laivynas yra nu
stojęs nuo karo pradžios jū
rininkų. Pasak jo žodžių, 
užmuštų esą 222 aficierių ir 
3455 kareiviai, sužeistu 37 a- 
ficieriai ir 426 kareiviai, o 
nežinia kur dingusių 5 afP 
cieriai ir vienas kareivis. Bet 
Čion esą nepriskaityti taip ■



Lietuvos laiškai APIE DARBUS
Kapitalistų spauda nesi

liauja pasakojusi apie Ame
rikos “prosperity”, apie ge
rus laikus. Laikraščiai skel
bia, kiek Amerikos kapitali
stai bėgyje tik dviejų mėne
sių gavo nuo kariaujančių 
šalių užsakymų — Anglijos, 
Francijos ir Rusijos.

Charles Schwab, prezi
dentas Bethlehem Steel Co. 
sugrįžęs iš Europos, parsi- 

| vežęs užsakymų ant $50,000- 
000.

Studebaker korporacija 
gavo iš Anglijos valdžios už
sakymą ant 15 milijonų. Ji 
turės pristatyti automobilių, 
vežimų, balnų, plėškių ir tt.

Jeffrey Automobile Co. 
gavo užsakymų nuo Anglijos 

. valdžios padaryti 500 auto- 
1 mobilių.

Jackson Automobile Co.

* Dabar laiškai iš Lietuvos 
jau netoki įdomus^ kaip jie 
buvo pora mėnesių atgal. Jie 
dabar nežingeidųs ne dėlto, 
kad juose būtų mažiau ąpie 
Lietuvos nuotikius rašoma, 
bet dėlto, kad tų laiškų da
bar gaunama nemažai ir vi
suose juose, apart dejavimų, 
apgailestavimų ir nusiskun
dimų, — beveik nieko nėra. 
Dabar ištisai laiškas spau- 
dinti, kokį jį gauni nuo Lie
tuvos kaimiečio, stačiai ne
galima, nes tai būtų perdaug 
nuobodus skaitymas. Vie
nok, tūlos vietos iš laiškų, ir 
anskritai, toji dvasia, kokia 
dabar viešpatauja Lietuvoj, 
o ypatingai tose Lietuvos 
vietose, kurios yra animtos 
kare, yra verta pažymėti.

Galima pastebėti, kad
Kauno gub. lietuvių laiškai padarė kontraktą su Franci- 
atsižymi didesniais dejavi-1 ja įr įurį pagaminti automo- 
mais ir nusiskundimias, o ’......................- - *
vienok, Kauno gub., (neskai
tant jos pakraščio nuo Jur- Mass., gavo naujų užsakymų 
barko iki Palangos) yra to- 'įr grąžino prie darbo 15,000 
liau nuo karės lauko, kur jo- ’darbininkų.
kio aktyviško kariško veiki- i Cudahy Packing Co., gavo 
mo dar nebuvo. Suvalkų užsakymą nuo Anglijos val- 
gub. lietuviai, kurie savo ą- džios pristatyti kariumenei 
kinus matė karės baisybes ir 5,000,000 kenų sūdytos jau- 
savo ausimis girdėjo armotų tienos
baubimą, nors ir padejuoja, į piįe’no korporacijos W. 
^t daugiau jmasi aprašu angiių kasyklose

pradėsiančios dirbti pilną 
laiką.

Rabin Hood Ammunition 
Co., Swanton, Vermonte, ga
vo užsakymą ant patronų 
vertės $2,500,000.

Tūla Chicagos automobi
lių kompanija gavo nuo tri
julės sandoros valstybių or- 
delį už 25 mil. dolerių.

blakėm! — atkirto gaspadi- 
nė. "

Aš, mokėdamas skaitliuo
ti, apskaitliavau, kad jokiu 
būdu blakės negalės į savai
tę už du dolerių ir pusę mano 
kraujo išlakti ir nuspren
džiau kambarį paimti su 
blakėm.

Kad nesumažėtų mano 
kraujas, kurį per naktį gers 
blakės, nuėjau į saliuną ir iš
gėriau čielą bonką degtinės. 
Nežinau, nei kaip aš namo

liau ir naktį nejaučiau bla
kių kandimo. Bet kada ryte 
atsikėliau ir pažiūrėjau į 
veidrodį, tai pamačiau, kad 
visa nosis ir veidas blakių 
apgraužta.

Tuoj aus nuėjau pas gąs

bilių už 1 mil. dolerių.
General Electric Čo.Lynn,

5,000,000 kenų sūdytos jau-

tuos dalykus, kuriuos savo 
akimis matė ir savo ausimis 
girdėjo. V adinas, esantiejie 
arčiau prie dabartinės ka
rės, bent išdalies, geriau at
vaizdina ją.

Štai, neseniai gavau laišką 
iš kaimo, pora viorstų nuo 
Pilviškių. Laiške aprašoma, 
kad prie dabartinio padėji
mo/’nežinai, žmogus,v kada į ; White Co., Clevelande, ga- 
būsi užmuštas ar sužeistas,' vo užsakymų nuo Rusijos ir 
arba, gal, ir sveikas išliksi”. Francijos ir dirba dieną ir 
Vienok, su tokiu padėjimu .naktį.
jau dabar žmonės yra apsi-| Peerless Motor Car Co., 
pratę, kaip tas lietuviškas Clevelande, Ohio, gavo užsa- 
priežodis sako, jog ir “šuo kymu nuo sajungiečių 
kariamas apsipranta”. Itės už $20,000,000.

Rašoma toliau, jog buvo daryt automobilių.
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Itės už $20,000,000. Ji turės
uždrausta vaikščiot į mieste- American Steel Wire Co.,

-nei j bažnyčią negali; Clevelande,' dirba dėl Rusi-
ma buvo nueit. Dabar nei. . . . jos Hratines spvglių tvoras,
jaunimo dainuojant negir-i Palei laikraščių apskelbi- 

‘ ‘ nei gūžy- mus. rodosi, bedarbei bus
- visur liūdna, ny- jau galas, bet toli gražu ne

riai. kcKia paviršuti- viskas išrodo taip

aut, nei vestuvių, nei gūžy-'
nių nėra, —
ku . — * ’
ne Lietuvos kaimo atmaina!

Toliau rašoma, jog kas
dien rnvisKių Kapuose kavo- 'užsakymus, tai dar mirei 
ja po keletą Kareivių. Bet bedarbės galo.
netik Kapuose, — Kavojama1
kur papuolė:
pines veža, o kitus apie Pil
viskiu stovį Kasa į zcnię, —

gerai 
kaip laikraščiai rašo. Jeigi 
keliolika kompanijų gave

Ir

— Klausyk, gaspadinė, aš 
negaliu tam kambary gulėti, 
pažiūrėk, kaip tavo blakės 
apgraužė man nosį ir veidą.

Kaip tik taip pasakiau, tai 
gaspadinė pagriebė šluotą ir 
pradėjo mane šventint. Sa
ko, tu, girtuokli, vakar gir
tas nusimušei nosį, apsidras
kei veidą, o šiandien sakai, 
kad jau mano blakės tave ap
graužė !...

Dar norėjau pasiaiškinti, 
bet kur tau, atidarė duris ir 
išvijo laukan.

Kas daryti, reikia vėl j ie
škoti kambario, nes žmogus 
ir dar inteligentas, negali 
ant gatvės gulėti, kaip koks 
girtuoklis.

Kambarį nusisamdžiau 
labai puikų ir užsimokėjau 
keturis dolerius už savaitę. 
Suprantama, persikrausčius 
į tokį kambarį, reikia inteli
gentiškai ir pasielgti. Tuo- 
jaus užorderiavau 12 bonkų 
viskės ir 12 tuzinų alaus, pa
sikviečiau savo draugus, irgi 
inteligentus, ir pradėjau in- 
kurtuves kelti.

Gal būtų viskas išėję ge
rai, bet štai du draugai užsi
mano šokti. Aš pradėjau 
aiškinti, kad jau gaspadinė 
miega ir šokti negalima. Vie
nas iš draugų sako:

—Jeigu męs pradėsim šok
ti, tai padarysim bildesį, nuo 
kurio gaspadinė negalės už
migti, bet męs turime pasi
elgti inteligentiškai, prmiau 
turime sukelti daug didesnį 
bildesį, negu šokiai, tai gas- 

; nadinė persigąs, o kuomet 
jau pradėsim šokti, tai j

nia iš kur vanduo pradėjo 
bėgti. Vienas iš draugų ap
žiurėjo vandvietę ir pripa
žino, kad Ten yra skylė.

Nespėjom sugalvoti, kaip 
tą skylę užtaisyti, kaip štai 
gaspadinė atbėgo su dviem 
policmanais ir pradėjo mano 
visus svečius .mėtyti iš kam
bario. Kada jau juos išmė
tė; tai mane, kaipo inteligen
tą, nusivedė į policiją. Ten 
pareikalavo užsimokėti pen- 
kioliką dolerių:*

Ir taip, nespėjau pernąk- 
voti inteligentiškai vienos 
nakties, o jau turėjau užsi
mokėti policijai penkioliką 
dolerių ir gaspadinei ketu
ris.

Sugrįžau iš policijos, ogi 
žiuriu, kad mano “baksas” 
išmestas ant gatvės ir durįs 
užrakintos.

Tai toks inteligento gyve
nimas. Dabar nusisam
džiau už dolerį kambarį, tai 
ne tik visus daiktus galiu 
viršum kojomis apversti, bet 
ir blakėm sprandus nusuku, 
o gaspadinė nieko nesako.

Prof. Bevardis.

Žinios iš Lietuvos

Remygala, Panevėžio pav.
Remygalos valsčiaus ūki

ninkai paaukavo Raudona
jam Kryžiui 515 drobulių, 
250 rankšluosčių, 144 marš
kinius, 53 antvalkalus, 8 pa
galvius, 4 antklodes, 20 kel
nių ir 263 rub. 94 kap. pini
gų. Valsčiaus sueiga pasky
rė dar 500 rub. pirmai pagel- 
bai neturtingoms kareivių 
šeimynoms. Tam pačiam 
tikslui rinko aukų valgomais 
daiktais vietinis komite
tas. Yra daug žmonių, tu
rinčių artimo meilės, bet yra 
ir atšalusių, kurie neatsisa
ko duoti aukų, bet duoda 
maža ir nenoromis.

Remygalos “Blaivybės” 
skyrius davė iš savo kasos 
Raudonajam Kryžiui 150 r., 
o blaivininkai sumėtė dar 
apie 20 rub.

Uždarius monopolius žmo
nės neatsidžiaugia. Pas kai- 
kuriuos ūkininkus pirma ne
buvo jokios tvarkos, dabar

Barabošius.

KAM GYVENTI?
(Pagal Daugę).

(Tąsa).
Trečia išeiga — spėkos ir energijos iš

eiga. Ji apsireiškia tame, kad žmogus, ži
nodamas gyvenimo bevertybę, nusižudo. 
Taip daro nedaugelis, bet tvirti ir nuosek
lus žmonės... Daugiausia tai atsitinka ge
riausiam gyvenimo laikmetyj, kada sielos 
spėkos pačiame žydėjime ir kada žmogaus 
dvasia pažeminti papročiai nėra perdaug 
įsigyvenę. Aš mačiau, jog toji išeiga yra 
geriausia ir nutariau tuom keliu eiti.

“Ketvirta išeiga — tai silpnumo išeiga. 
Žmogus, žinodamas gyvenimo bevertybę, 
stengiasi kaip nors pratęsti savo dienas, ne
paisydamas, kad iš to nieko nebus... Aš pri
klausiau prie tos rųšies’’...

Taip gyvendamas ir kankindamos tar
pe mirties ir gyvenimo problemų ir prisi
žiūrėdamas gyvenimui milijonų žmonių, ku
rie be jokio galvojimo gyvena ir randa ver
tybę tame gyvenime — Tolstojus pradėjo 
palengvčlio suprasti, kad jo minčių pa
kraipoj slepiasi kokia organiška klaida. Jis 
ir vėl pradėjo užsiimti mokslu ir filosofija, 
bet priėjo prie išvedimo, kad normale logi
ka, kuri pripažįsta gyvenimo bevertybę, ve
da tiktai prie gyvenimo nepripažinimo.

Tuomet jis ir vėl atkreipė nugarą filo
sofams ir pradėjo išnaujo jieškoti atsako re
ligijoj. Jis studijavo buddizmą, islamizmą, 
bet ypatingai krikščionišką tikybą ir pradė
jo draugauti su mokintais teologais. Bet juo 
labiau jis stengės gauti iš jų atsaką į svar
biausi gyvenimo klausimą, juo tamsesnis li
ko pats klausimas. “Ne tas mane atstume”, 
sako Tolstojus, “kad jie prie savo aiškinimų 
primaišydavo nereikalingų dalykų, bet tas, 
kad tų žmonių gyvenimas visai nesiskyrė 
nuo mano gyvenimo; dar daugiau — jis bu
vo didžiausioj nesanveiksmėj su tais princi
pais, kuriuos jie išdėstė savo tikybos moki
nime. Aš aiškiai pajaučiau, jog jie patįs sa
ve apgaudinėja ir jiems, taip-pat, kaip ir 
man, nėra kito gyvenimo tikslo, kaip tik tas 
— gyventi, kolei dar esi gyvas, ir imti viską,

darbo vergas, 
neprotingas — 
Zokoninkae, ku- 

vo tamsų vergo gy- 
rgo ir mirties

džiaugsmo, kuris jo neapleido iki pat mir
ties.

Visas jo tolimesnis gyvenimas buvo dai
lus papuošimas jo naujo gyvenimo principo:

Neprotaudami, bet tiktai gyvendami, 
męs galim prieiti prie teisybes.

Toj trumpoj ištraukoj iš Tolstopaus pa
ties vidujinės kovos atpasakojimo slepiasi, 
mano mieli, taip daug gilios pasaulio išmin
ties, taip daug tikros teisybės, taip daug 
meilės ir nuoširdumo, ir taip daug spėkos, 
kad aš mielai norėčiau užbaigti tuomi kalbą 
apie tą klausimą. Tačiau pareiga reikalau
ja išaiškinti nors trumpai tą priešginystę 
tarpe Tolstojaus ir jo mokinimo, ką aš jau 
pirmiau nurodžiau.

Aš sakiau, kad socializmo galutinas sie
kis yra artimas Tolstojaus idealui. Ir iš tos 
jo pasakojimo ištraukos męs galim gauti ir 
daugiau jungiančių momentų. Nes ir męs 
pripažįstam gyvenimo principą, jog tiktai 
gyvendami, pilnoj to žodžio prasmėj, męs 
galim prieiti prie teisybės. Tie žmonės, ku
rie tik kalba, galvoja, bet nieko nedaro dėl 
pagerinimo liaudies gyvenimo, yra priskai- 
tomi prie Tolstojaus paminėtų parazitų. 
Bet, iš kitos pusės, 
neturįs sąmonės ir 
yra prietarų vergas, 
ris be protesto stumia?
veninią, bejauslis link ligų/ 
kaimietis — visi tie, kurie, pagaKMstojaus 
manymo, gyvena tikrąjį gyvenimą, oČKųiūs, 
socialisttų, neturi tokios svarbos, jie nėra iš
sivystymo ir pasitobulinimo nešėjai.

Sąmoningam socialistui protavimas, t. 
y. mąstymas apie darbo ir gyvenimo geres
nį sutvarkymą nėra atskiriamas nuo jo vei
kimo.

Mūsų kūnas yra taip surištas su dvasia, 
kad fiziškas darbas absoliutiškai nėra gali
mas be dvasiško veiksmo. Net ir prasčiau- 
sis fiziškas darbas reikalauja proto. Taigi, 
mūsų nuomone, tikrojo gyvenimo tvėrėjas 
nėra aklai tikintis kūno ir dvasios vergas, 
bet kūną ir dvasią paliuosuojanti, sąmonin
ga darbo liaudis.

Ne ramus pakantrumas, vergiškas sa
vęs išsižadėjimas, ne pasitobulinimas vien 
be protesto prieš tuos, kuriems nei galvon 
neįeina mintis pasitobulinti, likti geresniais, 
bet socializmo mokslu auklėta viltis ir spėka 
— tai kelias, kuris veda prie tikslo ir nušvie
čia mūsų veikimą.

Męs privalome mylėti, dirbti, męs pri
valome su kiekvienu žingsniu auklėti savo 
geriausias vidujines spėkas — bet tai męs 
turime daryti su gilia socialistiška sąmone, 
kurios tikslas, sakant paties Tolstojaus žo
džiais, vietoj žiaurios, neprotingos ir netei- 
Mngos gyvenimo tvarkos sutverti naują ant 
meilės, lygybės ir laimės pamatų protingą 
gyvenimą.

Bet tokia užduotis reikalauja ne tik 
darbo, bet ir kovos, ne tiktai meiles, bet ir

Naujas sumišimas jį suvedė su tikin
čiais žmonėmis iš vargingosios luomos, su 
zokoninkais, raskolninkais, klajūnais, pa
prastais kaimiečiais, čia jis'persitikrino, 
jog paprastiems žmonėms išties yra tikras 
tikėjimas, nepaisant jame primaišytų monų 
ir visokių kvailysčių. Bet ir tie monai jiems 
buvo reikalingi ir neprieštaravo jų gyveni
mui.

“Kuomet aš prisižiūrėjau”, suko Tolsto
jus, “kaip mūsų luomos žmonių gyvenimas 
praeina tinginystėj, smaguriavime ir gyve
nimo neužsiganėdinime, tai šių žmonių gy
venimas slinko sunkiam darbe ir jie buvo 
užganėdinti gyvenimu. Kuomet mūsų luo
mos žmonės priešinosi ir dejavo dėl savo li
kimo, tai šie pakentė ligas ir vargus be ap
mąstymo, be pasipriešinimo su ramiu ir 
tvirtu persitikrinimu, jog visa tas—yra ge
ras. Kada turčiai bijo mirt les, tuomet skur
džiai sulaukia jos su dideliu pakantrumu... 
Ir manyje radosi meilė link tų žmonių. Juo 
labiau aš įsigilinau jų gyvenime, gyvų ir mi
rusių. žmonių gyvenime, apie ką aš buvau 
skaitęs ir girdėjęs, tuom labiau aš juos pra
dėjau mylėti ir lengviau liko man pačiam 
gyventi. Taip išgyvenau dvejus metus ir 
manyje atsibuvo perversmas. Su manim at
sitiko taip, kad mano luomos gyvenimas, 
turtingų, mokintų žmonių gyvenimas liko 
man ne tik pasipiktinančiu, bet ir prarado 
visą reikšmę. Visi mūsų darbai, galvojimai, 
mokslas,dailė yra tiktai tuščias barškinimas, 
betgi visas darbo liaudies gyvenimas, visos 
žmonijos gyvenimas, ką tveria gyvybę, pasi
rodė man visoj savo plačioj reikšmėj. Aš 
supratau, jog tik tas yra tikrasai gyveni
mas ir kad to gyvenimo reikšmė yra teisybė. 
Ir aš tai priėmiau”.

Dabar Tolstojus suprato, kame jis kly
do. Klaida buvo ne tame, kad jis negerai 
būtų protavęs, bet tame, kad jis negerai 
gyveno., 
0 “Aš supratau”, sako jis, “kodėl aš taip 
ilgai sakiausi tame rate apie tą aiškiai ma
tomą teisybę ir jei męs norim mąstyti, kal
bėti apie žmonijos gyvenimą, tai ir privalo
me mąstyti, kalbėti apie žmonijos, o ne apie 
saujalės parazitų gyvenimą”... “Aš supra
tau, jog aš, jei noriu suprasti gyvenimą ir jo 
reikšmę, turiu gyventi ne parazito gyveni
mu, bet tikru gyvenimu”.

Taip atsibuvo didžio mintytojaus ir 
žmonijos draugo evoliucija nuo gyvenimo 
įkirimo link didelio, gražaus gyvenimo

jinai i gi jie . darbuojasi kuogra- 
I žiaušiai. Iš jaunimo irgi nie
kas nebesimuša ir peiliais 
nebesibado, kaip pirma kad 

. Vieton degtines 
nusiperka laikraščių. Tik 
gaila, kad mūsų žmonės da
ro stiprų naminį alų. Nors 
retai, bet įkaušusių atsiran- 

Blaiv^bės” skyriaus 
; lapkričio 

j 1 d. buvo įneštas sumany- 
'mas kovoti prieš naminį alų, 
bet sumanymas taip ir liko 
sumanymu.

gyvenu ( levelande,idžius tai k-d<‘ ir
vienus į ką- kur, sulyg laikraščių prane-1 p/a^jo • g/mdis mušti/A- 

bimų, pi įpuola daug uzsaky- pa-Įoj trjukšmas, atbė- ...............
!mų, vienok jokios gerovesig() g0Jspadin5j pl..,(1ejo ne sa- 

vo balsu šaukti, bet męs ją 
nuraminom, kad jau dau
giau toks bildėsis neatsikar-1 . . . .
tos ir jinai gali ramiai mie-iPari'J susirinkime 
got. ‘ |

Nespėjo gaspadinė išeiti ir 
jau draugai norėjo pradėti 
šokti, kaip vėl nelaimė atsi
tiko: vienas draugas susir
go. Jis pradėjo skųstis,»kad 
negali ant kojų stovėti, nes 
jam viskas matosi viršun 
kojom.

ivtęs, ilgai nelaukę, sugul

dinai Snmj jnuk, kur ta aide- nematau. Bedarbiu skaičius 
ne tik šimtai,lė grabe, lai palei pušaites .gana didelis, ne tik šimtai, 

jau pristatyta ne vienas tie-į bet ir tūkstančiai apstoję 
seiKus Kryžių, o be kryžių ir tas dirbtuves, kur dirba... 
nemažai yra pakavote. Kai 
pamatai tuos Kryžius, tai r o- 1 • t . » t • ’ Nuo red. “Laisvėje” jau
dos jau ant galvos plaukai buvo kelis syk minėta, kad 
atsistoja. Pilviškių stotį tai kapitalistiški laikraščiai iš 
visai nepažiniam pamatęs:,nykščio išlaužia daugelį už-į 
viskas išdeginta, išgriauta, sakymų.
o toje vietoje pastatyta ka- '— 
reiviams palaiKos. Juozas 
Orentas, kada prūsus vijo r 
lauK is ouvaiKijus, tai buvo i 
užėjęs pas mus. jis aa svei-1 
kas, nesužeistas, o jau sesio
se ugnyse reikėjo stoti, bet 
jam oaugi pasidarė karė ir 
nesitiki išlikt gyvas. (J. O. 
buvo karėje su japonais, o 
dabar kariauja paimtas kai- štai kad ir aš, esu inteligen- 
po atsarginis. V. K.)”. j tas, bet turėjau visą inteli- 

Laiške paminima ir tai, gentiškumą velniop nusiųsti.
[ Būdamas inteligentu, Pra

nei valgyt neturi ką, nei gy- dėjau jieškoti inteligentiško 
vulių, o Kitas turėjo ir iš sa- kambario. Užėjau pas vie- 
vo namų išeit, nes kur darė ną gaspadinę ir maniau, kad 
pozicijas, tai nugriovė na- jau čia galėsiu inteligentiš- 
mus arba sudegino, o gyvu- kai gyventi, nes gaspadinė 
liūs pasiėmė sau. Gražiškių daili, meili, o vyras senas, 
Vilšinskas ir Čižauskas, Žar- ?P^P£s ir panašus į žvirblių

kad ‘’aaugens UKininkų jau

delių Šeštokas ir Stankevi-

INTELIGENTAS
(Monologas).

Eržvilkas.
Panaikinus girtybės įstai

gas ir eržvilkiečiai pasidarė 
(laug doresni.

Laikraščiais eržvilkiečiai
Kaip sau norit, bet Ameri- 

rikoj inteligentui negalima 
gyventi. Mat, čia laisva ša
lis, tai kiekvienas velnias ga
li ant tavo sprando jodinėti.

baidyklę. Pirmiausia už
klausiau kambario. Jinai

čius, tai nuo pradžios karės pažiūrėjo, pakrapštė pakau- 
kaip išvažiavo į Prūsus, tai ■ šį ir tarė.

— Tamsta nori kambarį 
su blakėm ar be blakių?

— Suprantama, kad be 
blakių! — sušukau aš.

— Už tokį kambarį tamsta 
turėsi mokėti tris dolerius įr 
pusę.

— Aš taip brangiai nega
liu mokėti, — paaiškinau ga
spadinei.

— Pas mane yra kamba-

ir dabar nėra nei žmonių, nei | 
arklių. Ir mūs viena pora 
arklių prapuolė, o su kita da
bar važinėja, tai nėra kuo 
nei javų kult, nei art, nei 
akėt, • nei kitus darbus at
likt”.

Toks maž daug laiško turi
nys, išmetus iš jo dejavimus

dauk kartų minėtus žodžius 
Vincas R—tis.

Philadelphia, Pa.

rys už du doleriu.
— Turbūt su blakėm? — 

sakau aš.
— Suprantama, kad su

vojom vaistą: du.draugu pa- labai įdomauja. Jeigu kas
ėme ligonį už kojų ir pasta
tė ant galvos, o vienas pra
dėjo klausti, kaip jis dabar tie n 
jaučiasi ir kaip visi daiktai sirušyti. Geistina, kadVals- 
išrodo. _ tiečiai kitiems metams išsi-

Ligonis tuojąus nudžiugo, rašytų laikraščius Vartotojų 
kad darosi geriau ir kad vi-. Draugijon? Susiėję šventu
si daiktai išrodo teisingais, dieniais galėtų pasiskaityti 
bet greitai pradėjo šaukti, tikrų žinių. Tuomet gal ne- 
kad galvą skauda. K j tikėtų visokiems plepalams.

skaito karo žinias, tai klau
sosi išsižioję. Daugelis ki- 
„?ms metams žada patys iš-

Tuomet gal ne-

ti, prisiėjo naujų vaisi > jieš 
koti. Bet štai, Renkant aukas Raudona-

_ . • i i jam Kryžiui arba Vilniaus
draugų pataria, kad ligonį į<omitetui nukentėįusiems 
reikia ant kojų pastayti, o j agi karo šelpti, beveik nie- 

kas neatsisako jų duoti. Pa
vaikščiojus keletą dienų su
rinkau 34 rub. 20 kap. Vie
tinis kamendorius rinko su- 
žeistiemsiems audeklus.Duo- 
ti niekas neatsisakė, kitas 
atnešė net paskutinius... Au
kų čia galima būtų pririnkti 
daug, tik gaila, kad prie to 
neprisideda inteligentai. 
Papratę snaustj, jie nepa- 
bunda dargi tokiu svarbiu 
mums laiku. . galima būtų 
įsteigti čia draugijėle, kuri 
rūpintųsi aukų rinkimu. 
Reikėtų tik kam-nors tas

reikia ant kojų pastayti, r 
visus daiktus viršun kojomis 
apversti. Su tuom visi drau
gai sutiko.

Ligonį paguldem ant grin
dų, nes buvo ant tiek silpnas, 
kad negalėjo stovėti, o patįs 
griebėmės už darbo. Visus 
paveikslus, veidrodį, lovą, 
kėdės, stalą, komodę, pianą, 
laikrodį, lentynas, stiklinę 
šėpą su knygom apvertėm. 
Pasiliko tik vandvietė neap- 
versta ir kranai neapsukti. 
Nors tas darbas ir neleng
vas, vienok vandvietę atlu- 
pom nuo sienos ir apvertėm,
p kranus atsukom. Kada 
jau apsidirbom, tai mūsų li
gonis ramiai miegojo.

Ligonį išgydėm, bet neži-

o paskui ne
šti ir kiti.

‘’Męs irgi norime mylėti ir gerą daryti 
tiems, kurie mūsų nekenčia ir persekioja, 
bet tiktai tada, kada juos būsim padarę ne
kenksmingais”, sako mūsų filosofas.

Parazitų mylėti męs nenorime! Tolsto
jus jų irgi nemyli ir negali, nors tas kalba 
prieš jo “piktui nesipriešinimo” teoriją.

Dirbti męs irgi norime, tik ne dėl para
zitų naudos, bet dėl žmonijos gero, ir nori
me priversti tuos, kurie tik sunaudoja mūsų 
darbo vaisius, tą patį daryti.

Lavinti ir tobulinti savo protą, savo 
jausmus ir visas vidujines spėkas męs 
taipgi norime, bet sykiu męs no
rime. pagerinti ir tai, ką Tolstojus vadina 
išlaukine forma, t. y. mūsų draugijos tvar
ką. Tolstojus klysta, kad jis draugijinę 
tvarką vadina forma, kuri pati savaimi per
sikeis, jeigu męs pagerinsim savo dvasios 
gyvenimą. Draugijinė tvarka nėra forma, 
bet gyvų žmonių organizacija, kuri Šiokiu 
ar kitokiu būdu sukasi apie draugijinį dar
bą ir sunaudoja jo vaisius. Pagerinti, per
keisti tą draugijinę “formą” reiškia, kal
bant Tolstojaus žodžiais, pagerinti, perau
klėti žmones, kurie negyvena pagal dievo 
įstatymų. Save auklėti ir apielinkę auklėti 
yra tiktai dvi vieno neperskiriamo išsivys
tymo progreso pusės. Bet kad auklėji
me glamonėjimo vien neužtenka, ypač prie 
tinginių, ištvirkusių, to neužginčys nei vie
nas. “Ak, jūs trumparegiai, ką negalit pa- 
siliuosuoti nuo lėtaus organiško progreso 
įsisvajojimų!” sako Dietzgen. “Argi jūs ne
matote, jog visi jūsų liberališki pienai nuei
na niekais todėl, kad dabar stovi ant dienos 
tvarkos didi draugijinio pasiliuosavimo 
problema? Ar jūs nesuprantat, kad tik po 
kovai esti ramumas, kad ant griuvėsių dygs
ta nauji diegai, sumaninga organizacija be-

(Pabaiga bus).



NEWARKO ŠMEIŽIKŲ 
KOMPANIJA.

7 (Parašė Tėvas).

(Tąsa).
Bet vargiai pasiseks tai kompanijai,kuri 

lošia provokatorių rolę. Vargiai jie atsieks 
savo tikslą. Pirmeiviškų draugijų nariai 
gana gerai išmano savo reikalus ir panašus 
šikšnosparniai nieko nepeš. Jiems nepasi
seks draugijas supjudyti.

Aš patarčiau Plunksniui ir Komp. liau- 
ties rašinėjus į davatkų organą. Veltui tik 
jie džiovina sau smegenis. Jie persilpni yra 
kovoti su pirmeiviais. *

Žmonės, kurie priklauso prie pirmei
viškų draugijų, patįs žinote, davatkų orga
no neskaito ir jums nepasiseks juos suvilio
ti. O tie, kurie skaito jūsų organą, tai visai 
nepriguli prie tų draugijų.

Plunksnius ir Kompanija gali atsiminti, 
jog kaip gyveno Newarke ••guodotinas” 
kun. Taknevičius, tai jau jisai stengėsi vie
šai ir slaptai nupuldint jam nepatinkamas 
draugijas. Rodosi, jam pasisekė per 9 me
tus nuskriausti kelis tūkstančius parapijo- 
nų, bet pirmeiviškos draugijos netik nenu- 
puolė, ale dar susistiprino.

Plunksnius primena ir Lietuvos Dukte
rų Draugiją. Jisai sako, kad josios tik var
das tautiškas, o darbai visai kitokį.

Aš pasakysiu, kad L. D. D. susitvėrus 
ant laisvų pamatų. Tokius ir įstatus turi. 
Ten pa žymėta, jog draugija pirmiausia rūpi
nasi sušelpimu savo narių laike ligos ir tt. 
Toliaus prisižadama šelpti visuomeniškai 
naudingus darbus. Rodosi, draugijoj vis
kas atliekama lietuvių kalboje. Tai kogi 
Plunksnių kompanija nori? Turbūt to, kad 
draugija prigulėtų prie bažnyčios! Bet ar
gi pasidavimas dvasiško dolerio valdžiai pa
daro draugiją tautiška?

O mažu Plunksnių kompanija nori, kad 
draugijos narės garbintų senų kunigaikščių 
stulpus ir nešiotų lietuviškus pantaplius?

Menka gi išmintis tų Plunksnių. Jie pa
tįs dorai nenuvokia, ko nori.

Anot Plunksniaus, pirmutinės tvėrėjos 
draugijos buvo socijalistės, kurios savo ap
sukrumu, pritraukė keliatą gabių katalikių, 
o tosios jau ir varė agitaciją už L. D. D.

Ar matai, pone Plunksniau, jog jau ir 
pats pripažįsti, kad mažinasi jūsų spėkos, 
kadangi ir sumanesnės katalikės traukiasi 
nuo jūsų pajungtų draugijų ir prisideda 
prie laisvesnių, kur žmogaus sąžinės niekas 
nebevaržo. Jau dabar ir daugelis moterų 
pradeda suprasti priverstinos ausinės ne
švarumą.

Pikta Plunksniui, kad L. Pruseika ragi
no moteris reikalauti lygių teisių su vyrais. 
Tai matot, kaip tasai žmogutis protiškai at
silikęs. Turbūt, visą savo išmintį jisai se
mia tik iš “Draugo” ir toliaus savo nosies 
nemato. Jisai net nežino, kad jau daugely 
šalių moterįs turi balsavimo teises.

Pruseika pasakė, kad geriausias recep
tas išgydyt žmoniją — tai socijalizmas. Jei
gu klerikalams tatai nepatinka — reikėjo 
pasiprašyti balso tose pačiose prakalbose ir 
jie būtų galėję kokį nors kitą išganymo ke
lią nurodyt. Balsas gi kiekvienam buvo 
duodamas.

Bet jūs sėdėjot, kaip beždžionės, ant ša- bojama*7 moterų draugija, 
kos, kaklus ištraukę ir tylėjote, kaip neby-T<oks yra panašių draugijų 
liai. Jū£ mandri tiktai tuomet, kada išeinat 
iš svetainės...

(Pabaiga bus).

MOTERIMS 
NAUJIENOS

Pirmeives kuniginėse 
draugijose.

Vęik kiekviename mieste- 
miestely randasi kunigų glo-

Kares audra Kauno 
gubernijoje, j

Valstybės dūmos atstovai M. Januške-1 
vičius ir P. Keinis aplankė šias labiau dėl ka
rės nukentėjusias Kauno gub. vietas: Šiau
lius, Kelmę, Raseinius, Šimkaičius, Borkus,: 
Skirsnemunę, Jurbarką, Eržvilką, Tauragę,1 
Šilelį, Kaltinėnus, Varnius, Žarėnus, Ta
šius ir, galop, Liepoją.

Atstovai važinėjo vieta iš vietos, apsi
stodami pas klebonus, apskričio viršininkus, 
raštinėse ir šiaip pas • įžymesnius žmones,

užvardyjimas — nesvarbu, 
daugiausia jos vadinasi'įvai
rių šventųjų vardais.

Tikslas panašių draugijų 
— benefitas ir akla paklus
nybė kunigų pasakytam žo
džiui. Oficijališku išreiški
mu paklusnybės yra gana 
tankiai atliekama, ir tai pri
verstinu būdu, išpažintis ir 
metinės mišios. Tuom i, ga
lima sakyti, ir pasibaigia im
inėtų draugijų uždaviniai.

Apie platesnius moterų 
reikalus, apie progresą mo
terų judėjime, apie kovą už 
.moterų teises, apie naudin
gų knygelių leidimą —- to-
Kiubc tu livi neužsi
mink, nes tuoj aus gausi be
dievės vardą ir liksies panie
kinta.

Panašiose draugi j ose,
kiek teko pastebėti, labai 

, mažesne

pnoterų judėjimo istoriją ir 
dabartinį stovį ir į reikalus 
lietuvių moterų organizavi
mo. Tai bus tikras realis 
darbas. Ginčuose gi gali 
paskęsti ir sveika mintis.

Geistina būtų, kad pati re
dakcija tankiau rašytų savo 
pastabas ir tokiu būdu įves
tų atsakančion vagon lietu
vių moterų opiniją.. Ben
dradarbiai gi, jeigu juos ne- 
kėravoti, gali visai išeiti į 
laukus.

Moterų organizavimo da
lykai tai pirmi dalykai, kurie 
mums turi rūpėti.

“Laisvės” Draugas.

tą pečių, kept. Jeigu mažas davusių su jaunikaičiais, ku- . 
steak’as, tai į valandos, o rie gyvena Amerikoj. -Jie 
jeigu didelis — tai visą va- vieni kitų visai nepažįsta ir 
landą. Kas dešimt minutų susižiedavo per susirašinėji- 
aplaistyt vandeniu, esančiu 
blekėj.

Toks steak’as yra labai 
gardus. Jisai turi būti vi
dui ružavas, ne visai per- 
kent-is. hot jeigu kas mėgsta 

: gerai perkoptą mėsą, tai ga
li ilgai kept.

Paduodant vąlgyt, palikt 
cibulius bei pipirus ant vir
šaus, apipilus sosu, esančiu 
blekėj. Darbininkė.

ten auaamiesi apie žmonių vai gus ir bedas. tankjaį dalyvau ja 
Savo kenonę gerb. atstovai pradėjo nuo ar didesnė kuopelė pirmei 
Šiaulių.

Gen. Renenkampfo armijai besitrau- giausia priguli į tas draugi- 
kiant, didžiausi panika buvo Šiauliuose ir‘įa®> kad laike ligos gavus pa-

viškų moterų, kurios dau-

seipą. Pirmeives moterįs 
tokiose draugijose jaučiasi, 
kaip nesavos ir bijosi pakel
ti balsą. Jos plaukia pavan- 
deniuj eina pavojuj.

Ne, taip negalima elgties. 
Pirmeives moteris, prigulin
čios į atžagareiviškų moterų 
draugijas, turi kitaip elgties. 
Tylėti nevalia, tylėti—nege
ra, ■— tylėti pragaištinga.

Yra du veikimo keliai: pa
kelti revoliuciją senoje drau
gijoje, ar, išstojus iš jos. 
sutverti naują, laisvą drau
giją

Kuomet kalbame apie re
voliucijos pakėlimą — tai 
nereikia jau suprast, kad ją 
reikia atlikt urmu, staigiu 
būdu. Visiškai ne. Revo-

Negana to. Plunksnių kompanija ima
si nagrinčt Lietuvos Dukterų dorą. Rodosi, 
iki šiai dienai net ir pikčiausias gaivalas ne
galėjo n°tėmyt ką nors nedoro toje draugi
joje. Ten viskas švaru. Aš patarčiau 
Plunksnių kompanijai pasižiūrėt aplink sa
vo ir natyrinėt faknevičiaus gustos dorą. 
Tamstai, veikiausia, prieinama klebonija,

Kelmėje. Dauguma gyventojų palikę savo 
turtą, traukėsi toliau į gilumą šalies. Visa 
miesto administracija persikėlė į Panevėžį. 
Laike trijų savaičių Kelmėje tvarkos žiūrė
jo vietos žmonių milicija. Ilgainiui, admi
nistracijai sugrįžus į savo vietas, pradėjo 
grįžti ir išbėgioję gyventojai ir dargi plauk
ti iš kitų kraštų pabėgėliai, daugiausia žy
dai. Ilgą laiką čionai nebuvo jokio komite
to, kuris būtų rūpinęsis bent pabėgėlių rei
kalais. Vėliaus kiek tapo įkurtas komite
tas atsarginių šeimynoms šelpti, pabėgėliai 
gi, valstiečiai ir miestelėnai, kurių dauguma 
likę be nieko, negauna jokios pagelbos. Šiuo 
dalyku reikėtų pasirūpinti. Kiek tų pabė
gėlių čia esama — sunku esą įspėti, nes ko
miteto nesant, nebuvo pas ką sužinoti. Ap
skritai, sako atstovai, tikru statistikos žinių 
niekur nebuvo galima surinkti, nes kaimie
čiai, išdalies ir miestelėnai, iš pasienių atsi
traukę, pas savo g 
limuose sodžiuose iškriko. Šiame dalyke 
dargi pati valdžia negalinti nieko pagelbėti, ir teatrus, 
nes suiieškoti visų prisiglaudusių kaimuose 
pabėgėlių stačiai yra negalima, 
viau su miestelėnais, ypatingai žydais, nes daug 
jųjų beveik visur jau buvo galima rasti įkur- veikti

silikusių seserų pripras prie tai aprėdy 
ir darbininkai

gimines ir pažįstamus to-1 laikraščius

pamaži, stengianties tarpe 
Įnarių išplatinti laisvesnius 

>, prikalbinus 
draugiją parengt prakalbas 

, atsargiai pasi
priešinus kunigų vadovavi
mui. Progų panašiose drau-

1

“Laisvės” N. 84 drg. Miko
lainiene vėl užstoja vyrus. 
Man rodosi, vyrų ne
reiktų užstoti, nes jie turė
dami valdžia — šneka savo 
raiiKOSfc, daugiau prasimu- 
kinę ir iš senovės įpratę vieš
patauti ant moterų ir taip 
perdaug skriaudžia moteris.

Mikoloinienė sako: “Atsi
randa tokių mūsų seselių, 
kurių vyrai nespėja pareiti 
iš darbo, o jos jau kiša kūdi
kį į rankas”.

Man rodosi, kad taip gali 
elgtis tik tos,kurios dieną su
sikviečia kūmutes ir traukia 
rudį, o kada vyras pareina iš 
darbo, tai randa viską be
tvarkėj. Bet protingos mo
terįs kitaip elgiasi. Jos die
ną padirba visą naminį dar
bą ir vakare laukia vyro.

KUNIGAI IR MERGINŲ 
DRAUGIJA.

Elizabeth, N. J. Pastarai
siais laikais čia atsinaujino 
merginų draugija vardu 
“Marijos Tarnaičių”, kuri 
buvo seniaus pakrikus per 
nekurį laiką. Atnaujino ją 
kun. B. tada, kada da nebu
vo namie paties klebono. (Ji
sai buvo Europoje). Pir
mi aus joje tegalėjo prigulėti 
tik jaunos merginos, ne se
nesnės, kaip 16 metų am
žiaus, o dabar tas jau pa
keista, ir gali prigulėti ir se
nesnės — ligi tol, kol ištekės 
už vyro.

Iš pradžios daugelis iš na
rių manė, kad tai bus savys-

. rną ir iotografiškas korčiu
kes. *

Pagal Japonijos įstatus, 
tai jau skaitosi tiesptu šliu- 
bu. Mergina su vaikinu ap
simaino fotografijomis, o jų 
tėvai atlieka šliūbinesįsutar- 
tis gyvendami Japonijoj.

Suvienytų Valstijų val
džia sutiko tas merginas įsi
leisti su ta išlyga, kad jos 
tuojaus apsivestų su tais vy
rais, pas kuriuos važiuoja. 
Prie kiekvienos merginos 
prisegta korčiukė ir užrašy

ta, vardas ir adresas jos jau
nikio. Jos visos yra laiko
mos i m migracijos name ir 
laukiama, kada ateis jų pa
siimti busiamieji vyrai.

Japonų draugystė rūpina
si išgavimu šliūbinių leidimų 
mieste San Francisco.

atsiimtų, tai bus grąžinamos

mainosi, kaip pas čigonus kumelės. Plunks
nius, jeigu norėtų, galėtų visą bibliją sura
šyti apie vieną tik Taknevičių ir jo “doru
mus”. Juk jo vardas ir po šiai dienai ger
biamas, kaip kokio “šventojo”. Dar ir da
bar matyt jo “pikčerių” su nevalyvom pane
lėm. Galite nusipirkt už 25 centus. Ten tai 
visame nuogume Plunksnius pamatys kleri- 
kališką dorą — kunigą su merga!

O juk Taknevičius buvo baisus dorinin- 
kas. Būdavo, per pamokslus tik ir skamba: 
bedieviai, paleistuviai, vagįs ir tt.

Oi, Plunksniau, Plunksniau — kam- 
kam, bet jau tik ne j ąsų abazo žmonėm pa
sakot apie dorą. Jūs vely papasakojdte apie 
Macochą ir šmidtą!

Dabar aš misliu, kad Plunksniai su Dū
domis atkąs dantį, užsipuldami ant L. D. D. 
Tegul jie vely apsižiūri, kas darc‘ i jų pano
sėje.

Plunksniams ir balius L. D draugijos 
nepatinka. Aš pasakysiu, kad 1 alius buvo 
geras, nebent tik koks Plunksnius pasipai
niojo.

Nepatinka mūsų klerikalams L. Dukte
rų „dr-jos prakalbos. Mat, kalbėtojais buvo 
užkviesta dr. Kaškevičius ir L. Pruseika, 
bet ne kunigai. Dar ant dr. Kaškevičiaus ne 
taip, bet ant L. Pruseikos, tai taip drabsto 
purvais, kaip tik savo didele burna gali ap
žioti. Plunksniui baisiai pikta, kad moterįs 
palaikė L. Pruseiką dideliai teisingu žmo
gum ir taip skaitlingai rašėsi prie draugi-

lūs tam tikrus komitetus.
Šiose apylinkėse intaisyta daug karo laisvesnio protavimo 

duonos kepyklų. Policija, matomai, inten
dantūros prašoma, raginą “stoikas” ir ūki
ninkai priversti vežti iškeptą duoną į Prū
sus. Už tai jiems nieko nemokama. Mies
te jaučiama kilimas prekių kainos.

Į Raseinius atvyko daugybė pabėgėlių 
iŠ Jurbarko ir Naujamiesčio. Vienų žydų 
čia prisiglaudė apie 300 šeimynų. Miestelė
nai ir ūkininkai labai yra nuvarginti kariu- 
menčs: pašaras ir arkliai paimta, gyvuliai 
išpjauta, maisto stinga. Pinigų buvo moka
ma labai mažai.
padaryta apie 2000 rub. Pasiskųsti visi bi
josi, nes grasinami bausme.

Šimkaičiuose visur buvo pilna kariume- 
nės, visos ūkininku triobos buvo užimtos: 
visa kas diena iš dienos tirpo, kol nesutirpo 
— neužilgo gal tekti ir bado pamatyti.

Borkų apylinkėje buvo jau keletas žval
gų susirėmimų: žmonės ir kulkų švilpimą 
gavo pajausti. Ir čia ūkininkų ir miestelė
nų nuostoliai aiškus. Be to dar čia buvo 
daug darbininkų,' kurie Nemunu leizdavo 
sielius ir akmenis. Visi jie liko be darbo ir 
be duonos.

Skirsnemunėje buvo vokiečiai. Triobų* 
sudegintų nėra, bet nuostolių pridaryta 
daug. Vietos kleboną ir bene visus apylin
kės ūkininkus apiplėšė, paėmė gyvulius, pa
šarą, grūdus ir valgomų daiktų. Arkliai jau 
pirmiaus buvo rekvizuoti. Gyvenimas visai 
apsistojęs, apmiręs. Rugiai beveik visur 
nesudygę, matyt, nelaikė pasėti. Daugely-

Jos. (luomet pnsirase nares). L. rru- 
iu-ika liepė neremti Gabrio biuro ir Ghicagos 
^imo, bet juk joks primeiviškas žmogus to

Parduoda merginas už $10.
Policijos komisijonierius 

pranešė, kad New Yorke, 
taip vadinamoj East Side 
miesto daly, pardavinėjama 
)o 10 — 25 dolerius mergi
nos ir moterįs. Šiomis die
nomis tapo suareštuota du 
pirkliai ir iš jų atimta dvi 
nupirktos merginos. Vienas 
iš suareštuotąja užlaiko Jer
sey City pasilinksminimo 
namus ir užsakė agentams, 
kad jie pristatytų jaunų, 
dailių merginų.

Policija nusiuntė pas a- 
gentus - pardavėjus merginų 
detektyvus ir jie dar nupir
ko viena merginą už 25 dole
rius. Parduotosios mergi
nos neseniai atvykusios iš 
Europos. Jos paimtos j 
prieglaudos namus.

Bet vyrai visai, kitaip ei- • tove draugijėlė ir narės pa
ginsi. Jie, radę svarų kam- čios viska tvarkysis, kaip 
barį, mano, i<ad tai be pačios turtą, taip ir kitus draugijos 
rankų jis svarus ir tuojaus reikaluSjtaipgisutvarkys.pa- 

sn’dele, juk as šelpą ligoje, bet apsiriko mil n f ii nmlzn • •I merginos taip manydamos, 
nes galiaus draugija pakliu
vo po pilna “Tėvelių” kont
role. Jie dalyvauja draugi
jėlės susirinkimuose, jie val
do turtą ir Jyfpt 

i “dvasios” reikalus.
'prieš adventus atsibuvo ba
lius, surengtas tos draugi
jos, parapijinėj svetainėj, i 
Pelno turėjo gero — apie' 
$140. Kunigams dantį gėlė, 
kad tiek pinigų turės drau- bedarbiai žudytis, 

igijcie. ispradžios paėmė už'dienos. L. 4 L/.’..
svetainę ir gėrimus $50. Ži- praneštų, jog ten ir ten dar- 
nodamas, kad protesto nie- |bininkas‘ ar darbininkė nusi
ims nekels — paėmė ir visus - žudė ar kėsinosi nusižudyti 
pinigus t. y. tiek, kiek buvo: 
per balių pelnyta — apie 
$140 ir sekančiame nedėldie- 
ny per pamokslą padėkavojo 
ir pasakė, kad visi tie pinigai 
būsią an t bažnyčios.

Tai taip pasielgė su drau
gijos turtu. Mėnesinės mo- 
kesties mokama po 15c. į mė
nesį. Dvasiškas suvaržymas 
tos draugijos toks: kas mė
nuo kiekviena narė turi eiti 
sykį išpažinties; nevalia iš
duoti jokių draugijos tari
mų; kuri papasakotų kam 
nutarimus ir sužinotų kas 
tuos nutarimus kam išpasa-. 
kojo, tai ta narė liktų praša
linta iš draugijos, kaipo ne
geistina; nevalia kalbėtis su 
laisvų pažiūrų vaikinais; jei 
kuri būtu patėmyta kalban
tis, gali būti įskųsta kunigui, 

‘už ką gautų pabarimą; taip- 
■gi nevalia eiti šokti į svetai
nes nepasivelinus “tėvelio”. 
Pavelyta išanksto tik dviejo
se svetainėse: parapijinėj ir 
“Lutvino”. Tai tiek šiuo 
kartu apie tą atsinaujinusią 

" Sunku 
daug ką ir sužinoti iš jų pa
čių, kurios yra įgrasintos. 
Kada paklausi apie veikimą, 
tai nieko nesako, bijo kad 
korespondentas nepraneštų 
į laikraščius. Tai, i 
męs d a turime šioje gadynė
je, laukdami geresnio gyve
nimo?

Kunst Albers.

sako: “Tai, i 
dirbau, pavargau, o tu nieko 
nedarei, todėl aš turiu kur 
nors išeiti”.

Todėl aš ir buvau sakius, 
kad reikia abiem pasidalinti 
vakarus, kad vieną sykį išei
tų vyras, o kitą sykį mote
ris.

Mikolainiene sako, kad 
jauną kūdikį reikia kas 3 — 
1 valandos maitinti. Man 
rodosi kad per tiek laiko vie
tiniam mieste daug ką gali
ma apeiti.

Toliaps Mikolainiene nu
rodo, kad reikia vaikus šiltai ( 
aprėdyti ir langus atidarius 
kambarius išvėdinti. Bet 

ar visi darbinin-
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Iš priežasties bedarbės norė
jo nusižudyti.

Pastaruoju laiku pradėjo 
. Nėra tos 

Ispradžios paėmė už'dienos, kad laikraščiai ne-

i i . liuli. x i v m i eur
Kiek leng- gijose yra visuomet labai 

tik reikia atsargiai klausimas, ar visi darbinin- 
Tucmet, daugelis at~ kai turi kuom kūdikius šil- 

? Pagali aus, 
tankiausia gy

vena tar]) dirbtuvių, dvo
kiančiam ore ir jeigu langus 
atidarai, tai vieton tyro oro, 
prieina dūmų su pelenais ar
ba dvokiančio oro. Pažvelg- 
kime į statistikas ir pamaty
simų, kiek žūsta kūdikių vien 
tik dėl blogo oro.

Be abejonės didžiausia 
skurdo priežastis, tai neti
kęs kapitalistiškas surėdy
mas, kuris reikia išgriauti iš 
pat pamatų. Bet pirmiausia 
reikia atsikvėpti, palikti 
nors ant poros valandų tuos 
lopšio retežius, pažvelgti 
platesnėmis akimis ir pasa
kyti: “Juk ir aš esmi pasau
lio žmogumi”.

H. Eržvilkietė.
Nuorėti. Šiuomi diskusi

jas užbaigiame.

tada reikia pertaisyt draugi
ją ant naujo, laisvo pamato. 
.Jeigu tatai nepavyktų, tuo
met reikia su visom savo ša
lininkėm apleisti draugiją 
ir šutve r t naują.

Štai, kokį veikimo būdą 
rekomenduoju, kad apvei
kus klerikališkus begėdžius 
ir paskleidus apšvietos tarpe 
moterų. Tai yra veikimas, 
bet ne partyviškas tylėjimas, 
kaip kad buvo ligišiol.

iš priežasties bedarbės.
Šiomis dienomis New Yor

ke kėsinosi nusižudyti Sofi
ja Rotgarb, 19 metų amžiaus 
mergaitė. Jinai ant karų 
stoties išgėrė karbolinės 
rūgšties. Begeriant karbo-

Vietos klebonui nuostoliu Darbo yra daug tik dirb-
kime su pasišventimu.

Klerikališkos dr-jos narė.

nas, ir tuo jaus ją nunešė į 
artymiausią aptieką, Ten 
navyko nelaimingąją išgel
bėti.

Jinai pora savaičių atgal 
atvažiavo iš Bostono ir per 
tą laiką vis jieškojo darbo. 
Negalėdama gauti darbo ir 
neturėdama iš ko pragyven
ti, nusprendė nusižudyti.

tojams pavasarį būtinai bus reikalinga, 
Tat reikia atminti. i

(Pabaigą bus).

Nei vyrų, nei moterų 
kalte -- tik rei

kia dirbt.
“Laisvėje” perdaug įėjo 

madon ginčai apie vyrus ir 
moteris ir jų susiduriančius 
reikalus šeimyniškame gy
venime. Tai yra grynai lie
tuviška ypatybė, kurią rei
kėtų pakasavoti.

Tokie dalykai neišrišami, 
nes mūsų gyvenime yra tūk
stančiai pavyzdžių, kur vy
rai kalti ir tūkstančiai pa
vyzdžių, kur bioterįs kaltos. 
Kiekviename 
turi 
sprendimas. ? t • 1 t M f ‘

____ atsitikime 
būti f atskiras ir

taisyklės nebuvo ir nebus.
Vieton tų i nepasibaigian

čių ginčų aš rekomenduoju 
“Moterų Naujienų.” rašyto
joms ir rašytojams kuodau- 
giausia atydoi “ 1s atkreipti į

VALGIŲ GAMINIMAS.
Steak’as keptas.

Paimt storai pjautą (apie merginų draugiją
• • v 1 1 \'l 1 V • V • . i •ęlu-tris pirštus storumo) 

steak’ą, porter house, ar 
flot bone sirloin (steak’o 
vardai) kokio norint didu
mo, žiūrint pagal šeimynos, 
nuplaut šaltam vandeny, a- 
pibarstyt druska su pipirais 
ir įdėti į blekę. Ant viršaus 
pripjausčius apie du žaliu pi
piru (paprica), apdėt kokius 
3 — 4 cibulius, apvaliai su-

juodųjų kūdikių.
Chicago, 111.

Talbot, dekanas mergaičių 
departamento vietos univer
sitete, padavė protestą prieš 
įpročius atskirti negrų vai
kus nuo baltųjų laike balių, 
kuriuos parengia mokyklos. 
Poni Talbot dar pirmą sykį 
parengė balių, kuriame sy
kiu dalyvavo negrų ir baltų
jų vaikai.

Tuom tarpu mokytoja F. 
Smith savo mokykloj paren*

Poni M.

* c* * i O V LI I •/ •> I

mat. ka gė du balių — vieną dėl ne- *
grų, o kitą dėl baltųjų. .

RED. ATSAKYMAS, 
Nuvargusiam Jonukui.—

antra eile ant 
i Ant galo pa-

n] ausčius —j 
oipirų sudėti 
imt pusę buteliuko “katsup” 
užpilt ant steak’o su cibu 
h’ais ir pipirais. Tnilt du sti 
klu vandens ir įdėjus į karš

Kaip jūsų senmergės .davot- 
kos elgiasi, tai skaitytojams 
nenaujiena, nes jos visur 
taip elgiasi. Jos gi laikrašt

is Japonijos į San Francisco čio neskaito, todėl ir talpinti 
120 japonių merginų susižie- neverta.

120 merginų susižiedavo ne
pažindamos vaikinų.

Pereitą savaitę atvažiavo



ties ir energijos darbuotis 
darbininkų labui.

L. S. S. 116 kp. Organ.
K. Tamošiūnas.KORESPONDENCIJOS

liko apie 28 doleriai, kurie
1 _ .................. 1 *

Prie Ratelio priklauso 
pie 30 ypatų abiejų lyčių ir 
visi gražiai darbuojasi.

♦* *

Tūlas B. K. sumanė išvyti 
iš savo kambarių burdin-

Kenosha, Wis.
27 d. gruodžio atsibuvo šv. 

Petro parapijos metinis su
sirinkimas. Laike to susi
rinkimo buvo renkamas pa
rapijos komitetas. Nomina
cijoj gauna daugiausia bal-1 
sų ant sekretoriaus F. Bart- 
kus. Tas senajam komitetui • • Kad dme-iau dra- 
nepatiko, nes Bartkuj™

U ko- ėj° i karčiamą ir ten gero- 
> Irai nneūlvncinn Povninc nn_

Kenosha, Wis.‘

1 mas nesinaudoja ir skrajo
jančia krasa.

Buvo garsinta, kad bus ir 
fėrai, bet iš priežasties be
darbės neįvyko.

K. P. Šimkonis. .
bus apversti Ratelio naudai. I T. M. D. 119 kuopa rengia

a

teisingas žmogus. Kad už
kenkus jo kandidatūrai, 
mitetas paaiškina, kad rei
kia rinkti tokį žmogų, kuris

sos įgavus, 25 d.gruodžio nu-

kai pasidrąsino. Parėjęs na
mo, pradėjo su kūmščia lan-

turi kortele. V pasakė, anUalt
i,«,i i? n \ 1110. 1 dSKUl K1110 aru Kai b-aiškiai žinąs, kad F. Bartkus 

neturįs kortelės,o K. V.-skus 
patvirtino, kad Bartkus ne
tik kortelės neturįs, bet dar 
ir prie parapijos neprigulįs. 
Sekretorius, pas kurį knygo
se surašyta visi parapijoftai, 
visai nutylėjo, nors jo šven
čiausia pareiga buvo paaiš
kinti, ar Bartkus priguli 
prie parapijos, ar nepriguli. 
Tuom tarpu Bartkus priguli 
prie parapijos ir turi korte
lę, tik, suprantama, nenorė
damas tos garbės, nieko ne
atsakė ant tokių begėdiški] 
užmetimų.

Ar tai ne puiki politika? 
Ar tai “nesirūpinama” para
pijos reikalais? Gėda taip 
elgtis.

Reikia dar pažymėti, kad 
pirmiau iždininkui algos 
mokėta $10.00 į metus, o da
bar, kada didžiausios .bedar
bės siaučia ir į parapijosj> 
dą mažiau suplaukia pinigų, 
mokama $25.00. Sekreto
riui gi pirmiau mokėjo $50, 
o dabar moka $40.00. Kur 
čia teisybė? Kodėl vienam 
užkeliama, o kitam sumaži
nama? Mat, vis politika.

Kaip mūsų komitetai rū
pinasi parapijos reikalais, 
liūdyja šis atsitikimas. Prie 
šv. Onos altorėlio buvo įtai
syta dėžute pinigų metimui. 
Nuolatos žmonės mesdavo 
pinigus. Raktą nuo tos dė
žutės laikė sekretorius. Bet 
štai jis raktą pameta ir dė
žutė mbuvo užrakinta pus
antrų metų. Manyta, kad 
jau puna pinigu, todėl komi
tetas pašaukė šaltkalvį, kad 
tą dėžutę atidarytų. Šalt
kalvis negalėjo atidaryti ir 
komitetas nusprendė atplėš
ti. Kada tą dėžutę atplėšė, 
tai rado... 3c. Dabar daugu
ma pasakoja, kad kun. J. Ga- 
deikis išėmęs iš dėžutes pini
gus. Kun. Gadeikis mi.rė 4 
d. gruodžio, o apvagino 27 d. 
gruodžio ir iš algos išskaito
ma 70 dol.

Bet kas čia kaltas? Juk 
niekas negali darodyti, kad 
kun. Gadeikis išsiėmė pini- sv V.MWO, ven

gus, taipgi niekas negali ži-Llai bus. Tada drg. Kaspar- 
noti, kiek ten pinigų buvo, ka pasakė, kad 157 kuopa pa- 
Man rodosi, kad kalčiausias tol nesivienys, pakol laisva- 
komitetas, kad pusantrų me-įmaniai Kasparka šauksią į 
tų laikė užrakintą dėžutę ir diskusijas. Labai keistas 
nepažiūrėjo, kas joje yra. ipasakvmas! Mat, Kaspar- 
Jeigu sekretorius pametė ka, laikydamas prakalba, pa
raktą, tai privalumas komi-jSakė, kad su bile kuom ir bile 
teto tuojaus naują raktą pa-1 kada gal stoti į diskusijas,tai

to pečiaus, matomai, manė 
kad tai burdingieriai ir bai
siai apdegė. Bet to dar ne
užteko: priėjo prie stalo ir 
drožė su kumščia į degančią 
kerosininę lempą. Paskui 
surado bprdingierius ir pra
sidėjo peštynės. Burdingie
riai pašaukė policmaną ir 
tas numalšino.

Tai matot, kiek vargo nu
kenčia girtuokliai.

J. Vietinis.

Wilmington, Del.
Čia lietuvių randasi apie 

20 šeimynų ir apie 30 pavie
nių. Nei draugystės, nei pa
rapijos neturime. Daugelis 
lietuvių eina į lenki] bažny
čią, o kiti eina Į airių. Dar
bai irgi silnnai eina. Dir
bam po 4 dienas į savaite.

Detroit, Mich.
2 d. sausio drg. J. E. Va- 

saitis, išvažiuodamas iš Det
roito į Londoną, nusamdė 
svetainę ir užkvietė abiejų 
L.S.S. kuopų narius, kad at
sisveikinus ir pasikalbėjus 
apie tolimesnį veikimą ant 
visuomeniškos dirvos. Susi
rinko 29 draugai. Draugas 
Vasaitis maldavo, kad nuro
dytų jo padarytas klaidas, 
nes jis girdėjęs kalbant ne- 
kuriuos narius, kad abidvi 
kuopos patol nesusitaikysią, 
pakol neprasišalinsią ar Va
saitis ar Kasparka. Vasaitis 
prasišalino, bet kuopos var
giai susitaikins.

Pirmiausia abiejų kuopų 
draugai išreiškė savo nuo
mones, linkėdami Vasaičiui 
nenuilstančiai darbuotis ir

balių ant 16 d. sausio Colum
bia svetainėj. Pradžia 7 
vai. vakare. Visas pelnas 
bus skiriamas L. Š. F. To
dėl malonėkite kaip vietos, 
taip ir apielinkių lietuviai 
atsilankyti', nes tuomi prisi
dėsite prie sušelpimo Lietu
voj nukentėjusių nuo karės.

Kaz. Braževičius.

Rockford, Ill.
3 d. sausio atsibuvo Lietu

vos Sūnų ir Dukterų drau
gystės susirinkimas. Buvo 
renkama nauja valdyba. Iš
rinkta šios ypatos: P. Alek
sinas pirmininku, F. Raske- 
vičia pagelbininku, Ona U- 
žubaliutė prot. sekret., J.
Striužas f in. sekretorium,1 
kasos globėjai: M. Geruliukė ( 
ir A . Siaurusevičiukė, iždi-1 
ninkas Ruzinskas; maršai- j 
kos: A. Karsokas ir A. Ne- 
verauskas.

Išrinkus valdybą F. Raš- 
kevičia pakėlė klausimą, kad 
draugystė apsirinktų sau 
organą. Su tuomi visi suti
ko. Tuomet pasiūlyta šie 
laikraščiai: “Vien. Lietuv
ninkų”, “Naujienos”, “Kelei
vis” ir “Laisvė”. Paleidus 
per balsus, “Vien. Lietuvnin
kų” gavo 2 balsu, “Naujie
nos”—3, “Keleivis”—5, ir 
“Laisvė”—36. Tokiu būdu 
Liet. Sūnų ir Dukterų drau
gystė pasiskyrė “Laisvę” už 
organą. Susižinoti su “Lais
vės” redakcija išrinktas drg. 
A. Kiela.

A. P. Neverauckas.

Scranton, Pa.
31 d. gruodžio atsibuvo L. 

S. S. 2 kuopos koncertas. 
Pirmiausia padainavo miš
rus choras iš Plymouth, Pa. 
Toliaus vietos merginų “Ži
vilės” choras sudainavo ke
liatą dainelių.

Viskas išėjo labai puikiai. 
Ypatingai reikia pagirti 
“Živilės” chorą, kad nesibijo 
darbininkiškų dainų dainuo
ti.

Po koncertui prasidėjo šo
kiai su skrajojančia krasa. 
Buvo skirtos dovanos. Pir
mą dovaną laimėjo Žemuliū- 
tė—branzalietą, antrą —Gil- 
baitienė—“Laisvę” metams 
ir trečią—Keršuliukė — 
“Laisvę” ant pusės metų. 
Publikos buvo labai daug. 
Reikia ištarti širdingą ačiū 
Gilbaitienei, kuri pagelbėjo 
surengime koncerto.

Žem. Svyruoklis.

reikalingai tam kelią pasto
davo. Grynos dailės srityje 
visai nesvarbu, kokių politi
kos bei tikybos pažiūrų lai
kosi vienas ar kitas dailės 
mylėtojas ; svarbu čia tik ge
ras tos dailės pažinimas ir 
šiokis-tokis gabumas viešai 
tat parodyt, atlošt. (Nevisai 
taip! Red.). '

Labai geistina, kad įvai
rių visuomenės sriovių dai
lės ir scenos mylėtojai susi
artintų bendram visiems 
darbui, spėkų bus daugiau, 
ir darbas bus daug lengvos-___ ____ ___ ; 4
nis ir pasekmingesnis. Da-,kit-ko buvo sulošta veikalas 
bar tos sceniškos spėkos, “Be šulo”. Programas buvo 
kaip ir suskaldytos: viena lo-1 labai įvairus, visi aktoriai. na 
sėjų*kuopelė lošia tam tikrą'savo roles atliko gerai. K. dar 

Merkevičiutė skambino ant 
piano, “Laisves” choras su
dainavo keliatą dainelių. 
Žmonių buvo pilna svetainė 
ir visi ramiai užsilaikė. Pel
no irgi bus. (

Brolis ir Sesuo.

Cambridge, Mass.
Labai retai laikraščiuose

kai dirbtų po 14 valandų į 
dieną (pirmiau dirbo po 8— 
9 vai.), bet darbininkai suti-

matosi iš mūsų miesto žinių, ko dirbti po 12 vai. kokius 3 
tartum čia visai nebūtų lie- mėnesius laiko; paskui neži- 
tuvių arba jie nieko neveik- nia, kaip bus. Naujų darbi- 
tų. Vienok čia randasi už-'ninku priimta apie 20, bet 
tektinai lietuvių, yra nema-’daugiausia tie, kurie pir- 
žai įvairių draugysčių, nors miau buvo dirbę. x 
nekurios iš jų nieko nevei- F * _ " ’
kia. Užvis daugiausia dar- darbas atliekama, tik rūpi- 
buojasi L. S. S. 71 kuopa ir'naši, kad daugiau padirbti. 
Jaunuomenės Dailės ir Mok- Darbininkai dirba nuo štu- 
sln Mylėtojų draugija. jkių. Mokanti darbą uždirba

2 d. sausio L. S. S. 71 kuo- Inuo 25 iki 40 c. į valandą.
pos buvo koncetas. Apart

Bosai visai nepaiso, kaip

J. Gb.

V 
I

1

Dayton, Ohio.—Darbai ei* 
visai silpnai, daugelis 

bininku vaikščioja gatvė
mis ir vis jieško darbo, bet 
kaip nesuranda, taip nesu
randa. Dauguma ir duonos 
kąsnio neturi. Baisus dar
bininkų padėjimas ir kuom 

■ tas užsibaigs, tai sunku pa
sakyti. Jaunas Lietuvis.

veikalą, o kita, tarsi, net 
kenkti jai stengiasi ir nei 
viena nėra užtektinai skait
linga ir išlavinta, kad pasta
tyt ant scenos didesnį veika
lą. Taipgi naujai susitve
ręs Teatrališkas .Ratelis 
stengiasi sutraukti į savo 
tarpą visas šitas lošėjų spė
kas, kad pasekmingiau bend
rai tarnauti scenos tikslams.

Tas Ratelis ilgainiui gales 
netik Newarke, bet ir kitur 
statyt svarbesnius scenos 
veikalus. Ratelis daro savo 
susirinkimus antra nedėldie- 
nj kiekvieno mėnesio Lietu
viškoje svetainėje, 180—182 
New York Ave., Newark,. N.

Darbai
Benki, III.—Darbai eina 

neblogai, bet darbas gauti 
sunku. Kurie jau nuoseniau

■ dirba, tai uždirba neblogai..
■ Naujai pribuvusiam darbas

• ’ negalima gauti. J. Bul.
Kenosha, Wis.—Darbai ei

na labai silpnai, bedarbių ar- 
jmija vis didinasi, šiomis, 
dienomis The Thomas B.Jef- 
fery Co. atleido visus darbi-1 
ninkus. Kada pradės dirbti, 

Isunku pasakyti. Dauguma 
'darbininkų šventė šventes 
Ibe maisto, šviesos ir šilumos, i
Vargas neapsakomas.

Parapijonas.

Pittston, Pa.
Sausio 3 d. S. L. A. 7 kuo

pa surengė prakalbas Lietu
vių Knygyno svetainėj. Kal
bėtojai buvo: K. Karsokas, 
M. Padolskis ir V. Kama
rauskas. Publikos atsilankė 
nepaprastai mažai, tik 65 y- 
patos. Priežastis galėjo bū
ti ta, kad minėta, svetainė 
nelabai žinoma lietuviams, 
nes Lietuvių Knygynas ne
seniai dar ją nusamdė. Te- 
čiaus galėjo būti ir visai ki
tokių priežasčių, bet tuom 
tarpu aš jų neminėsiu. Aukų 
surinkta $3.77. Apdengus 
prakalbų rengimo lėšas, li
kosi $1.47, kurie tapo pa
siųsti Lietuvos Šelpimo Fon
dui, pridedant ir tuos $6.80, 
ką buvo surinkti per VII Ra
jono L. S. S. koncertą 17 d. 
lapkričio. Taigi viso pasiųs
ta L. Š. F. $8.27.

Sausio 14 d.toj pačioj Kny
gyno svetainėj Scenos Mylė
tojai suloš juokingą komedi
ją “Gyvieji Nabašninkai”. 
Visas pelnas bus skiriamas 
užlaikymui Lietuvių Kny
gyno.

Čionai lankosi “Naujienų” 
agentas Šilkas ir apsistojo 
pąs autonomijos kasierių 
ant burdo. Nežinau, kaip 
jis daro kitur, bet Pittstone, 
tai p. Šlikas baidosi pirmeivį 
žmogų ir ant gatvės sutikti; 
nepasiūlo niekam užsiprenu
meruoti nei “Naujienų”.

S. L. A. 7 kuopa turi apie 
250 narių. 'Visi norėjo, kad 
rengti prakalbas, bet publi- 

jžiuoja į šią kolionija, tai nei kos susirinko su pašaliniais 
įžodžio nežino lenkiškai, ’ bet įtiktai 65 galvos . Neatėjo 
į kaip pagyvena porą metų, I nei prezidentas, nei devynių 
I tai pasidaro “lenku” ir jau kuopų kasierius, nei proto- 
i lietuviškai užmiršta kalbėti, kolų sekretorius.
lApie laikraščių skaitymą, a- kaip būtų galima rūgoti ant 
pie draugystės sutvėrimą narių, jeigu jau pačios gal- 
nei neužsimink, nes tuojaus' 
išvadins žydu, bedieviu ir t.t.

Nors šiame miestely kar- 
čiamų nėra ir turėtu būti

So. Bethlehem, Pa.
Čionai buvo šaukiamas 

viešas lietuvių susirinkimas, 
kad apkalbėjus apie aukų 
rinkimą nukentėjusioms nuo 
karės. Bet susirinkimas su
šaukt nepavyko. Taigi 2 d. 
sausio S. L. A. 61 kuopa iš 
savo narių tarpo išrinko ko
mitetą. Į komitetą įėjo šios 
ypatos: pirmininkas J. Vir
bickas, sekretorius P. Be
rūkštis, iždininkas F. Be
rūkštis; kolektoriai: V. Su
bačių tė, M. Longiutė, J. Rin
kimas, J. Matonis, J. Virbic-

I 1_____ • T1 T>___ -1*1.!..

ant toliaus visuomeniškoj Berūkštis.
— - - ’ /\ « i I r- z*x r-* -*zx « t 4- i> v > 4- s-* -«

dirvoj.
Paskui prasidėjo diskusi

jos kaslink kuopų veikimo. 
Vieni nurodinėjo vienaip, o 
kiti kitaip, bet prie galo ne
prieita. Buvo kalbama apie 
tai, ar nebūt geriau, kad a- 
bidvi kuopos susivienytų ir 

■veiktų išvien, nes pakol dvi 
kuopos gyvuos, patol ir vai- 

__  Tada drg. Kaspar-

Aukos nutarta siųst L. Š 
-Fondam

Socijalistas.

j Cloquet, Minn.
Šiame miestely nors 

daug lietuvių, bet ir tie bai
gia ištautėti. Kada atva-

ne-

Na, ii

vos neatsilanko!
Kunigo giminė.

’ »• 1 j. 1 *1 x* A- « • v . u V1CU11U livltl Ai L Ll i v V11 U H vidaryti bet nelaikyti pusant- laisvamaniai ir užkvietė ant;blaivybė bet mQ “paii0- 
rų metu uždaryta. diskusijų; vienok Kasparka kai» nesnaudžia; sUsiranfla

Tai taip mūšų komite
tas rūpinasi parapijos rei
kalais.

Parapijonas.

E. Pittsburgh, Pa.
Pas tūlą lietuvį \M. labai 

neramu namuose. Kaip tik 
susirenka daugiau žmonių ir 
pradeda “linksmintis”, tai 
viskas pradeda šokti, judėti 
ir net langų ir durų stiklai 
išbįra. Laike Kalėdų tokia 
katastrofa pasidarė,kad pei
liai pradėjo lysti į šonus. Ta
po daug sužeistų.

Dabar žmonės kalba, būk 
tai namas esąs pastatytas 
ant prakeiktos vietos. Lau
kiama vėl katastrofos.

Belaisvis.

savo prižado neišpildė—dis- 
kusuoti neatėjo.

Tokiu būdu Kasparka ne
žada susivienyti su 116 kuo
pa. Priežastis nesusivieny- 
jimo—laisvamaniai. Bet kas 
keisčiausiai išrodo, kad drg. 
Kasparka skaito save tokiu 
galingu ir sako, kad 157 kuo
pa nesivienys su 116 kuopa 
patol, pakol jį laisvamaniai 
kvies į diskusijas. Ar gi tai 
čia kuopų kaltė, kad laisva
maniai Kasparka kviečia i 
diskusijas? Daugiau, negu 
juokinga!

Detroito Reporteris.

visokius bravorus, parsineša 
degtinės ir girtuokliauja ne-1N 
blogiau už tuos, kurie turi 1 
savo karčiamas.

Tokį tamsų kampelį vai 
giai galima kur surasti.

Newark, N. J.
Pabaigoj gruodžio mėn., 

11914 m., čia susitvėrė Teat- 
Įrališkas Ratelis. Ratelio 
i Jkslas—lavintis dailės sri- 
• tyj, statyt ant scenos gerės
imus ir tinkamesnius veika
lus. Prie Ratelio gali prigu
lėti ypatos bile kokių pažiū
rų. Įstojimas visai liuesas: 
jokių įmokesčių, nei mėnesi
nių nesimoką. Ratelio už
duotis yra tarnauti Newar-

Elizabcth, N. J.
16 d. sausio L. S. S. 147 kp.

bus prakalbos A.^Lutwin’s jr apielinkės miestelių lie-
svetainėj. Pradžia 7 vai. 
vakare. Kalbės F. J. Bago- 
čius. Kviečiame vietos ir a- 
pielinkių lietuvius atsilanky
ti minėto j dienoj ant prakal
bų. Rengėjai.

Dailės ir scenos mylėtojai 
nuoširdžiai kviečiami prisi
dėti prie Ratelio ir bendrai 
•darbuotis mūsų visuomenės 
labui.

Tadas Kaškiaučius.

Worcester, Mass.
31 d. gruodžio, 1914 m., L. 

S. S. 40 kuopos draugai turė
jo parengę linksmą vakarą 
sutikimui naujų metų. Susi
rinkusieji linksmai laiką 
praleido, linkėdami vieni ki
tiems gerų metų ir žaizda- 
mi įvairius žaislus; vaka
ras užsibaigė dainomis. 
Š. F. suaukavo $1.00.

♦ * *
Sausio 3 d. S. L. A. 57 kuo

pa buvo surengus koncertą. 
Publikos prisirinko pilna 
svetainė. Vakaro progra
mas buvo gana įvairus, rodė 
krutančius paveikslus, buvo 
deklamacijos, monologai ir 
dainos. Dainavo O. Balnai- 
tukė, A. Leleikiūtė. Griežė 
ant smuiko St. Bacevičius, 
ant piano pritarė M. Jablon- 
skaitė. Publikai geriausia 
patiko dainos ir“Džian Bam
bos su Keide spyčiai”, ku
riuos atliko Z. Puišiūtė su P. 
Bacevičium. /

Pertraukoje buvo renka
mos aukos L. š. F. Surink
ta $12.35.

L.

dieną turėjo susirinkimą ir 
nutarė surengti balių sir į- 
žanga ypatai 50c. Valgiai ir 
gėry m ai bus uždyką.

Liaudės Verge.

Amsterdam, N. Y.
Mūsų lietuviai naujus -me

tus labai “linksmai” pralei
do. Po naujų metų vienų 
pakaušiai pramušti, kitų pa
akiai mėlyni, trečių nosis iš
tinę, ketvirtiems dantų trūk
sta. Tai vis tie gaivalai, ku
rie moka keikti pirmeivius, 
neskaito jokių laikraščių, 
bet šventai pildo bažnyčios

Buvo ir tokių atsitikimų, 
kad priėjo prie žvėriškumo. 
Tūlas J. G. nuėjo pas savo 
švogerį F. S. į svečius. Pa-

Courtney, Pa.—čia randa- 
!si kelios anglių kasyklos; ne- 

■ kurios jau septintas mėnuo, 
kaip nedirba, o kitos dirba, 
bet silpnai. Pragyvenimo 
'reikmenis labai brangios, 
• nes angliakasyklų kompani
jos užlaiko krautuves, tai už

Phillips, Wis.—Šioj apie- i 
linkėj randasi milžiniški gi
rių plotai, kuriuos kas metai 
kerta. Pirmiaus darbinin
kai neblogiausiai uždirbda- | 
vo, bet dabar, visur darbams 
sumažėjus, numušė užmo-Į 
kęsti iki mažiausio laipsnio. 
Moka 16—20 dolerių į mene-1 
sį.

Bet kas svarbiausia, kad 
didžiuma darbininku, sulau- 
kę Kalėdų, taip sunkiai už
dirbtus savo centus paliko; 
karčiamoj ir dabar sugrįžo į i 
tą vergiją su išmuštais dan
timis, apdraskytais veidais, 
mėlynais paakiais ir t.t.

Darbas sunku gauti, nors j 
ir už mažą mokestį.

Karčiamoj nebuvęs.

Pittston, Pa.—Darbai ei
na labai silpnai. Bedarbių 

lyra užtektinai. Naujai pri- 
i buvusiam darbas sunku gau- 
| ti. Kunigo Giminė.

RED. ATSAKYMAI.
Gedeminiečiui.—Kritikuo

jate lošimą, artistus, bet ne
pasakote net koks veikalas 
buvo loštas. Tokiu kritiku C c

Laisvės skaitytojui.—Pa
talpinus draugo korespon
denciją, kuopoj dar di
desni vaidai gali iškilti. Rei
kia tokius vaidus laike susi
rinkimų išrišti, o ne per laik
raštį garsinti. Netilps.

J. A. An-tis.—Tamstos ko
respondencijos negalime su
naudoti,nes tuo užsitrauktu- 

tai me kriminališką atsakomy- 
kad taip

Cleveland, Ohio. — Mūsų 
žmoneliai dar vis laukia ge
resnių laikų, kuomet pasige
rins darbai. Dauguma ma
no, kad po naujų metų, 1 
jau bus geri laikai. Ypatin- bę, o prirodymų, 
gai laukia tie, kurie neskaito buvo, neturėtume, 
jokių laikraščių arba skaito 
“Draugą”, “Kataliką” ir 
tani panašius, kurie nuošė- •MkTshte.'kacfnėgalim 
niai saukia, kad ateis gėrės- ;naudoti

Europiečiui.—Tamsta pa
siskyrė! svetimą slapyvardį, 
po kuriuomi “Laisvėj” yra 
rašoma. Pasirinkit kitą.

J. Miškiniui. — Apie tas 
prakalbas jau minėta “L.” 
N3. Papeikimą rengėjams 
negalime talpinti, nes tuo
met iškilti] dideli ginčai. Jei
gu jie surengė be draugysčių 

.tai sunku žinios, tai tą papeikimą išneš

KarabeJninkas. — Apie 
koncertą jau buvo minėta.

su-

t

Detroit, Mich.
Pastaruoju laiku apleido 

Detroitą du L. S. S. 116 kuo
pos veiklus nariai. Drg. F. 
Gražys išvažiavo į Los An
geles, ,Cal., o drg. J. E. Va- 
saitis išvažiavo į Londoną. 
Abudu draugai buvo veiklus 
nariai, platino darbininkišką 
literatūrą, prikalbino daug 
naujų narių ir t.t. . Tikimės, 
kad tie draugai ir ant toliaus

suomeniškos dh'vos. Linki-

Sheboygan, Wis.
27 d. gruodžio Teatrališ

kas Birutės Ratelis turėjo 
balių su įvairiais pamargi- 
r.imais, kaip tai: dainomis, 
monologais, deklamacijomis 
j f t.t. Taipgi buvo skrajo
janti krasa su dovanomis. 
YImVas išėjo labai puikiai^ nepaliaus darbuotis ant vi- 
Pnhlikog buvo nemažai ir vi- suomeniškos dh'vos. Linki
ai dailiai linksminosi. Pelno me jiems kogeriausios klo-

Holyoke, Mass.
2 d. sausio D. L. K. Keis

tučio dr-stės buvo balius,nuo 
kurio visas pelnas skirtas L. 
Š. F. Nors išgarsinta buvo 
gerai, įet žmonių susirinko 
mažai. Buvo ir skrajojanti 
krasa su dovanomis:, gyvų 
gėlių bukietas ir “Laisvė” 
pusei metų. Bukietą laimėjo 
p-lė Steponavičiūtė, gavus 27 
atvirutes, o “Laisvę”—Ste
ponavičius—už 5 atvirutes. 
Pasirodo, kad mūsų jaunio

tuvių visuomenei dailės sri
tyje; lošti sceniškus veikalus 
įvairiose vietose, pagal tų kol buvo svaiginančių gėry- 
vietų draugijų pakvietimą, mų, tai visi linksminos, bet 
Šiuo žygiu norima sukon-, kada juos ištuštino, tuomet 
centruoti į vieną didesnį ra- pradėjo tarp savęs peštis, 
tą visas Newarko lietuvių (Peštynės buvo baisios. O 
gabesnes sceniškai spėkas., paskui, suprantama, teis- 
Ligšioliai čia dažnai1,lošdavo'mas, kur užsimokėjo po $15 
ir kartais neblogai lįošdavo, bausmės ir po $10 advokatui.

♦ ♦. *

čia randasi Simano Dau- 
tas gabesnių lošėjų. šių kanto kliubas,turįs nusisam- 
kuopelių tarpe, dėlei įvarių dęs. savo svetainę ant E. 
priežasčių, nebūdavo vieny-; Main s.t. 208. Kas nedėldie- 
bės, o viena lošėjų kuonelė nis laiko prakalbas, diskusi- 
skyrium neįstengdavo didės- ’ jas ir pasikalbėjimus. Ro- 
nį bei turtingesni veikalą dosi, tokiam darbiu nereikė- 
sulošti. Buvo jau ir r—’— —i-*—*-
bandyta suartinti vieną - an- Jokių fanatikų, kurie iš visų

ni laikai. Tiesa, nekurios i 
automobilių dirbtuves buvo i 
pradėję dirbti geriau, bet 
prie tokios bedarbių armi
jos, tai jokios žymės nepada
rė.

šiomis dienomis gyvulių 
pjovykloj pradėjo smarkiau 
dirbti ir net keliatą naujų 1 
darbininkų priėmė. Bet1 
kaip naujai priimti darbiniu-! 
kai išnaudojami, 
ir apsakyti. Jie turi išdirbti draugystės; tuomet galėsi- 
po 15—17 valandų į dieną, o me patalpinti.
už valandą gauna tik 17 c. | žinutės paraŠytojui iš Ra- 
Apart to, darbo sąlygos Ja- cjne yyja—Netilps, nes ne- 
bai sunkios—-reikia dirbti, 'padedat savo pavardės.

širšinui.— Teikitės atleis
ti, kad nenorėjom duoti vėjo 
tai įstaigai. Kol kas jie vei
kia pusėtinai, nors kliūčių 
kaip buvo, taip ir tebėra. 
Rašinėkite, drauge, tankiau.

J. Kavlaičia (Athol, Mass.) 
Męs užtrukome su patalpi
nimu žinios apie naują sor- 
kininką. Dabar jau nedėsi
me. Malonėkite atleist. Lau
kiame trumpesnių, bet tan-

Nekurie bedarbiai gauna 
nuo miesto darbą, bet ir ten 
turi dirbti už kavos puodu
ką, kuris 2 centu kaštuoja.

Tai tokių geresnių laikų 
susilaukėm!

Samas.

Racine, Wis.—Darbai vi
sai sumažėjo, daugelis dirb
tuvių visai nedirba, bedar
bių armija vis auga. Iš kitur
atvažiavus darbas negalima kesnių pranešimų.

C. Draugas.
ir kartais neblogai bošd. 
bent kelios atskiros lošėjų - 
mėgėjų kuopelės, ir kiekvie
noje jųjų randasi bent kelia- 
tas gabesnių lošėjų.

Moline, III.—Šiame mies- 
telv dirbtuvių yra gana daug 
ir dar uždirbti galima, neblo-i 
giausiai, kada darbai eina 
gerai, bet jau metai laiko,

J. P. CHUPAS
“Laisves” keliaujantis agen
tas važinės šiomis dienomis 
po Conn, valstiją, šiuose mie
stuose: New Haven, Water-

1
V jm

Ro-

seniau tų priešintis, bet atsiranda

ctlj UCv J d Ll III v Cell JdJI\vj •_ w

kaip darbai eina visai silp- bury, Naugatuck, Union Ci-
nai, nekurios dirbtuvės dir
ba vos pusę laiko. “Velie 
Motor Vehicle Co.” ir “O. 
John Deer Wagon Co.” iki

ty, Bridgeport, Seymour, 
Conn, ir t.t.

“Laisvės” A dm.
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Raudonas

KAINA
•1 35 centai.

t

t

1 I

rlidžiausia 
receptai 
daktarų

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave.

MASPETH, N. Y.

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašy tojaus 
LEONIDO ANDREJEVO

SKAITYKIT IR PLATINKIT “LAISVĘ”, NES TAI YRA GERIAUSIAS 
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAfiTIS. PRENUMERATA 2 DOL. METAMS.

t Reikalauk šiuo adresu:
t “LAISVE”

A 183 Roebling SL, Brooklyn, N. Y.

Rovnlilioiinę Dailus apsakymėliai iš revoliucijos laikų
nOVUIIUUIJUO Kiuaioiai Lietuvoje, su iliustracijoms. Kaina i 5 c.

Visos 4 knygelės kaštuoja —- 65 centai.
“LAISVĖ”. 183 ROEBLiNu ol.»ReiKalaUklte: BROOKLYN, n. y.

Arba pas patį autorių 1815 E- MOYAMENSING AVĖ., 
Tr PHILADELPHIA. PA.

Našlių ir našlaičių globėjas.

ORAKULO PATARIMAI.

1

bonijos

I

Mamyte, eik Parašė Senas Vincas *

Liudininkas :— Taip, po
nas sūdžia, tikiu.

Sūdžia: — Kaip gi tu tai

kiaušiai išleisti ant tyro oro 
pabėgioti, — atsakė hiotina.

— šitaip! Na tai duok

Telefonas[886uGreenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

Pervelai miršta.
Sergantis vyras: — Pačiu

te mano brangi, aš jaučiu.

Teisme.
Sūdžia (į liudininką):

Pas mane galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
Ir skanaus vyno. Patarnavl- 
uaas kuogeriausiae. Atsilanky- 
kit, e persitikrinsit.

•1 So. 2nd SU Brooklyn, N. Y..

GERBIAMAS TAMISTA;
šiuomi tu-rime už garbe 

Tuma pranešti, jog jau ’al
kas ūžsisakyti rudeninius 
ir žieminius siūtus, over- 
kotus ir kitos drabužius.

Mūs drabužiai yra pa
siūti geriausių kriaučių ir 
kiekvienam puikiai tinka

Materija, iš kurios siu
vame drabužius, yra iš tik
rų vilnų visokių spalvų 
Worsted, Plieninės, Ak
meninės ir Pilkos, pamar
gintos mėlynai ir rudai. 
Pas mus galite išsirinkti 
materiją, kokią tik norite, 
nuo paprasčiausios juodo* 
iki naujausių spalvų. Mę* 
neturime jokių pernykščių 
materijų,bet visa? naujau- 
-ias šių 

Mūsų 
darbas 
biznį.
garsinimai, tai užganėdin
ti kostumeriai.

Stengkitės užsisakyti Ii 
anksto, je:gu norite aptu
rėti ant laiko puikiausiu* 
drabužius.

Tardami širdingą ačiū ui 
Jūsų praeitą atsilankymą, 
mes tikimės, jog ir dabar 
mus neužmiršite.

Su didžiaus’a paguodon* 
SCHNEIDER BROS.

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

Tarp Roebling ir Haveme yer Sts. 
P. S. Nepamirškite šio numerio, 
nieko bendro neturime su kitais Storais.

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjus Iš 15 d 
lapkričio, pasirengė duoti ei’ę koncer
tų Kas pageidautų koncerto, tegul 
■u*liine su

M. PETRAUSKU
S Thomas Park. M. Boston, Mass.

Ir nuo to laiko, ka-|vareų viena, bet tuojaus ap-

visi parapijonai mane vadi-' 
na bedūšiu.

P. Šventuks.

JUOKŲ KĄSNELIAI KOSTUMIERISKAS KRIAUCIUS

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdalu, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

, Įsteigtas 1879

State Bank of Chicago
Korporatyvis, Valstijos valdžios prižiūrimas, o 
todėl saugiausias pinigams pasidėti įlankas.

Pasidėjusių čia žmonių pinigai apdrausti 
banko kapitalu ir atsargos fondu daugiau 
kaip

$4,000,000.00
Bankas moka 3% metams.

Ne Chicagoj gyvenantieji gali pasidėti čia 
pinigus atsiunčiant pačiu. Daug žmonių taip 
daro. Rašykite lietuviškai adresu:

SLATE WK GF CKSCB
Kampas La Salio ir Washington Sts.

metų.
puikiai atliktu 
iiplatino mum* 

Geriausi mū? pa-

Klausimas: —
Gerbiamas Orakule! Jei

gu tu esi viską žinantis, tai 
pasakyk man, į ką yra pana
šios žmonių dūšios: į žmo
nes, žvėris, paukščius ar va
balus? Vieną kartą, kada aš 
sunkiai sirgau, tai begulėda
mas lovoj nutveriau už ko
jos tokį keistą vabaliuką ir, 
niako nelaukęs, tuojaus už
mušiau. Bet kada pradėjau 
slopt, tuomet atėjo man į

Pas fotografistą.
Fotogra Cistas: — Paveik

slas išeis daug naturališkes- 
ais, jeigu tamistos moteris 
uždės tamistai savo ranką 
ant peties.

Vyras: — Žinai ką, tamis- 
ta, paveikslas išeis visai na
tų rališkas, jeigu mano mote
ris įkištų savo ranką į mano 
kišenių.

•Sutaisau receptus eu 
ttyda. nežiūrint, ar tie 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatin*- lietuviška aptiek* 
Bostone ir Massachusetts valstijoj 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa 
saulyj yra vartojamos. Galit reika- 
'*ut per laiškus, o aš prisiųsiu per 
«xpresą.

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kanip. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Botton 21014 ir 21015

galvą mintis: ar kartais ta- jį-ad man tuojaus reiks mirti, 
siu vabaliukas nebuvo mano Kada mane palaidosi, tai ne- 
dūšia? Ir nuo to laiko, ka-|Vare*k viena, bet tuojaus ap- 
da aš pasveikau, tai beveik sivesk...

Pati: — Ką tu čia niekus 
plepi! Kas mane nusenusią 
ims? Ot, kad tu būtum už
vertęs kojas bent dešimts 
metų atgal, tuomet tai aš bū
čiau gavus gerą vyrą.

Svirplys.

Atsakymas: —
Gal gi tamistos dūšia ir 

panaši į vabaliuką. Bet aš 
vieną kartą mačiau kunigo 
dūšią, tai buvo panaši į gra
žią mergą. Dalykas dėjosi 
taip . Anais metais, kada aš 
buvau vienos lietuviškos 
bažnyčios zakristijonu, tai 
kas nedėldienis eidavau pa- 

’ žadint kunigą ant ankstyvų 
mišių. Vieną kartą nuėjau 
truputį anksčiau, negu pa
prastai, atsistojau priekle-1

. - -. nusiimi:, jam pantę ir dešimtuką, te-
skambyt ar ne? Man benns- gul eina parnešt alaus, tai 
linant, staigiai išgirdau, kad bus jam sveika, 
kasžin kas už durų gardžiai j 
pasibučiavo. Aš prisiglau
džiau prie sienos ir laukiu, 
kas čia bus toliaus. Ogi klau-Į .
sau, prabaščius sako: “Su-i Ar tu tiki, kad Juozas Pliur- 
diev, mano brangi dusele, i^ius gyveno su Jieva Stpr- 
Neužmiršk vėl pas mane at- (pilviute.kaip vyras su pačia? 
silankyt”... Kaip tik tuos žo
džius ištarė, išgirdau dar 
vieną bučkį ir per duris išbė
go kunigo dusele, panaši į 
gražią merginą, tiktai plau
kai buvo baisiai suvelti. Žiū
rėdamas į bėgančią kunigo 
duselę, pats sau tariau: 
‘sunku buvo nabago pra- 
baštėlio griešnam kūnui at
siskirt nuo tokios gražios

Bijo demokratų.
Mažos Onutės tėvas ir die

dukas buvo republikonai ir 
artinanties rinkimams jiedu 
su dideliu pasibjaurėjimu 
kalbėdavo apie demokratus. 
Maža Onutė jų kalbų aty- 
džiai klausydavosi.

Vieną vakarą, kada mer
gaitė rengėsi gulti, ji su- 
snabdždėjo savo motinai iš
gąstingai: “Mama, aš bijau 
viena eiti ant augšto gulti, 
nes ten po lova yra demokra
tas”... Abelis.

NAUJA KNYGA

Protingas tėvas.
Motina sugrįžo su sergan

čiu sūnum nuo daktaro. Tė
vas klausia:

— Na, ir ką gi sakė dakta-

Liudininkas: — Nagi tik 
pamislykit, ponas sūdžia, 
jiedu nei vieną vakarą neap
sieidavo be barnių — burda
vosi ir bardavosi, lyginai 
kaip vyras su pačia.

Pričepka.

Tegul eina tėvas.
Vaikas 

banką atsiimt pinigų, nes vi
si bankai ban k ru tina.

Motina: —- Bijau, vaikeli, 
eit, nes vakar mačiau polic- 
manas vienam žmogui buože 

. galvą sudaužė.
Vaikas: — O, x mamyte, 

jeigu taip, tai tegul eina tė
vas! Ilgavyžis.

Klebonijoj.
Kunigas:—Pasakyk man, 

Barbute, kada aš numirsiu 
ir pavirsiu į aniuolą, tai kaip 
tuomet užsivilksiu marški
nius ant sparnų ?

Gaspadinė: — Tu geriau 
pamislyk apie tai, kaip už
sidėsi kepurę ant ragų!

Gaspadinė iki paskutinei 
minutai.

Burdingieriai laike pietų 
užvedė kalbą apie gaspadi- 
nes. Ypač man dėjosi gal
von vieno jūreivio pasakoji
mas.

— Jau jums žinoma, kad 
laike kelionės aplink svietą 
mūsų laivas palei salas Fid
ži nuskendo. Męs išsigelbė- 
jom tiktai šeši, tarp kurių 
buvo ir mano uošvė. Ant sa
lų Fidži gyvena žmogėdos ir 
kada jie pamatė mus plau
kiant prie krašto, tai visi su
sirinko prieš mumis ir ma
tyt buvo, kad iš džiaugsmo 
net laižėsi. Kaip tik męs pa
siekėm kraštą, jie tuojaus 
puolėsi prie mūs, visus suri
šo, užkūrė laužą ir nutarė 
vieną iš mūs kept. Pirmiau
sia jie nučiupo mano uošvę, 
nes ji buvo riebiausia. Ne
spėjom nei atsidust, kaip 
mano uošvė jau atsidūrė 
verdančiame katile.

Ir ką jūs manot, koki bu
vo jos paskutiniai žodžiai?

— Be abejonės, ji šaukėsi 
pagelbės! — atsakė klausy
tojai. •

— Ne! — tarė jūreivis. — 
Kada ją įverte į katilą, tai ji 
sušuko: “Pasakykit šitiem 
nagonam. kad neužmirštų į 
katilą įdėt pipirų ir drus
kos”... ilgapirštis.

. r

LIETUVIŠKA

APT1EKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo............................... $’.()(>
Kraujo Valytojas............................... $!.<'(•
Vidurių Reguliatorius.........................  50c
l’rojanka........................ 25c, 50c ir $1 («-

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenur 

Brooklyn, N. Y.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JUSU LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

•avaitel, mėnesis po mėnesiui, 
melas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkirioje ligoje. Kada 
Jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų lieka rstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatine pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

D-ro I con/ J andes
Jis jums be pinigų duos rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums liga 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
aekmingiausiai visokias ligas, 
kai po: Netekimų spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo. 
Ilgos skilvio, širdies, pinučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų viduriniu* 
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 pa* 
garsų

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

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto Iki R vakare; nedėldieniala 
nao 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite ai 2c. marke, • 
eaasite labai žingeidžią kny- 

dovanai!

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

Juokas]
Toje knygoje aprašoma 

visos kares baisenybes. Ją 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant kares lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per
skaityti.

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik j J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pag 
savo norą.

109 Grand St

Telephone 662 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

JL'OZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

ir MALIORIUS

Puikios 4 Originališkos Knygos

IfnnfrshiinfiniVili Sceniškas vekalaM p-ratato kalėdojantį knnig^, 
KUIIII uUullUlllnuI abiesČikuH ir kontrabamllulkus. Toj pač oj kny
gelėj telpa ir labai juokingu komedija “Sugriauta 1’HIb”. Vi
sa knygelė kaštuoja lik 20 c.

RvVnnimn RnniISI Puikiai atvaizdina kapitalistų gunybes Ir inbtj 
v J vulIHHU UQIIgd besočio pono. Labai žingeidi knygelė Kaina 15 c.

Knygelė pagvęsta sodnai. Daug monologų, dialogu dekla- 
■ (luKipild niMCijų ir komedija “Viduj Klebonijos” Kaina 15c.

MOKINKITES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas mokinimo?) būdas yra mokintis per 

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

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

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINe MOKYKLA
1607 N. Ashiand Avenue, .Chicago. ID.

LAISVES

SPAUSTUVE:
“Laisvės’’ Spaustuvė yra didžiausia iš visų 
lietuviškų sp/Kistuvių 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 kalbu j.tad 
neškit. į “Laisvės“ spaustuvę.

Platinkit “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 
telej.

183 Roehlinr SL, Brooklyn,

taip,
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Nuo Pilviškių pa 
dangės.

(Iš laiško F. Štrymui).

pilna kareivių”.-..
Pabaigoj laiško sakoma, 

kad Lietuvoj laukiama cho
leros...

g

E

“Kaip tik apskelbė mobili
zaciją, tai tikojaus pradėjo 
ant nlviškių stoties išsodin
ti kareivius. Raitorius skir
stė po gyventojus apie Pil
viškius daugiausia po me
džiais, į sodus, nes bijojosi 
Vokietijos orlaivių ir nuo jų 
mėtomų bombų. Pas mus, 
Varniškėje, pastatė apie 
200 arklių į sodą. r Tai, žino
ma, medžius labai nugraužė, 
o kareiviai nuskynė pusža- 

’ liūs vaisius. Kareiviams rei
kėjo duoti ir maisto. Gra
žumu jie neprašo — duok ir 
gana. Sako, ar vokiečiui pa
liksi? — nes čionai^ viskas 
nueis niekais, kadangi karės 
laukas. Bet mokėt už paim
tus daiktus tai mokėjo, nes 
jie visi pinigų turėjo.

Ūmai prisirinko labai 
daug kariumenės, nes vežė 
apie dvi savaites kasdien po 
kelis traukinius ir tuojaus, 
nelaukdami vokiečių, ėjo ant 
ju. Tai kaip pradėjo eiti per 
Pilviškius — tai vienas ga
las Pilviškiuose, o antras 
apie Naumiestį ir Kybartus. 
Po nuėjimui kariumenės, 
tuojaus išgirdome šuvius”. 
Kaip žinoma nišai prabuvo 
Prūsuose apie 3 savaites, 
pisKui tapo atmušti. “Ir 
štai — sakoma tolinus laiške 
— rusų kariu menę pradėjo 

žio link

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivednnui suaugusio 

vaikino arba našlio su biskučiu pinigų, 
no skirtumo tikėjimo, myVnčio gyven
ti ant ūkės. Aš esu suaugus našlė be 
vaikų, turiu graž;ų fauną ir 6 lotus 
mieste.

Auiaukit šiuo adresu:
Mrs. T. Lietuvė, c-o K. J. Intas, 

P. O. Box 73, Chicago, Ill
(100—103)

Pajieškau draugų Stanislovo Jako, 
Kazimiero šereikio ir Stanislovo Ski- 
nulio. Visi trįs paeina iš Kauno ra
dybos, Vilkmergės pav., Šėtos parapi
jos. Kas apie juos žinote, arba jie 
patįs duokite žinoti ant šio antrašo:

J. šereikis.
vi (5 Market St., Kenosha, Wis.

Pajieškau draugo Antano Buivido, 
Kauno gub., Ukmergės pav., Narbučių 
kaimo. Girdėjau, kad gyvena Buenos 
Aires, Argentina. Kas žinot, malonė
kite pranešti.

J. Gimbutis, 
P O. Box 411, 

(4-
Argo, III,

Ramono, 
atvyko A- 

juodais 
be per

Pajieškau vyro Antano 
Kauno gub., Raseinų pav., 
inerikon 1907 m. .lis y t 
plaukais, apkarpytais ūsais, 
stojimo rūko pypkę, mėgsta kalbėti. 
Jau 3 savaites, kaip jis apleido mane, 
palikdamas su 3 vaikais blogam pa
dėjime. Kas iš skaitytojų pirmiau
sia apie jį praneš, tam bus atlyginta.

N. Ramonienė
82 Columbia St., Fitchburg, Mass.

Pajieškau draugų J. Jusčiaus, F. 
Valantiejaus, M. Lašausko. Visi Kau
no gub., Raseinų pav., Batakių para
pijos Turiu labai svarbų reikalų, to
dėl meldžiu atsišaukti.

J. Truškauskas
6 So. Bower St., Shenandoah, Pa.

trauktis iš užrų 
Kauno. Kaip p r 
pėtnyčios naktį, t-A tik nane- 
dėlio vakare pasibaigė. Ir 
pas mus. panedėiy, atjojo 
100 dragūnų ir 3 aficiertai. 
Sekantį rytą, kada sudomės 
pusryčių valgyti, staigiai iš
girdome šaudant—tai tą
syk vokiečiai apšaudė Pil
viškių stotį. Męs tuoj pasi
kinkėm arklius į du vežimu, 
patalinę įsidėjom ir išdumė- 
me. Mergaites pradėjo 
verkti, kad nepaliktume kar
vučių. Tai reikėjo sustoti ir 
atsivaryt galvijus. Juos nu
varė kaimynų piemenukas. 
,Tažiavonie link Rūdos. Ka
da nuvažiavome — buvo jau 
vakaras. Ai'c’stf>je 
tokį žmogų už Rudos. Jisai 
davė nakvynę. Atsikėlę, vėl 
leicfomes linkui Kauno, bet 
pavažiavę kokius 4 viorstus, 
susitikome žmonių, kurie 
grižo nuo Kauno, nes būk vi- 

. sai žmonių neleidžia. Susto
jome ir rodavojamės, kur 
dingti, o vaikai visi rėkia, 
kad męs grįžtume namo. Su
grįžome pas tą patį žmogų, 
kur nakvojome. Ten išbu
vome 4 dienas, paskui siun
tėme kaimynų vaikinus į tė
viškę pažiūrėti. Tie parvy
ko namo ir rado, kad vokie
čiai kareiviai viską išplėšė. 
Klėties durįs išmušta. Pilna 
klėtis vokiečių konfitūrus 
valgo, ant gramofono graji- 
na. Vokiečiai sako vaiki
nams, kad gaspadoriai gali 
sugrįžt ir jie, vokiečiai, su 
jais gražiai pasielgs. Sako, 
už viską mokėsią pinigais. 
Kada vaikinai mums tatai 
pranešė, nutarėm grįžt. Su
grįžome — aš, tėčius ir tar
naitė. Parvažiavę radome 
vokiečių kareivių klėtyje — 
ima sau, kas jiems patinka ir 
nešasi. Aš paklausiau, ko-

' dėl jie pinigų nemoka. O 
kareivis atstatė į mane šau
tuvą. Tai paskui aš jam nie
ko nesakiau. Ant rytojaus 
{grįžau atgal į Rudą, nes bi- 
ojau, kad arklius neatimtų.

O tėčių su tarnaite paliko
me. Mislijom, kad vokiečiai 
bus žmoniškesni, bet kas tau 
davė! Viską išnešė ir kožną 
karta grąsino sušaudysią. 
Praėjus trims nedėlioms, iš
girdome, k«d vokiečių jau 
nėra. Sugrįžę namo, radome 
mūsų paliktus žmones vos 
gyvus ir viskas — viskas iš
pustyta. Išnešė visą mėsą, 
taukus, konfitūrus, sviesta... 
Iš Pilviškių buvo parvežta 
tavoru už 700 rub.. — tai vis
ką išnešė. 0 Pilviškiuose tai 
visos karutuves išdraskvtos. 
Kada vokiečius išvijo, tai ru
sai viską subaigė”.

Abudu Pilviškių tiltai su- 
c*^*'nti. dauguma stūbų be 
langų, tvorų nėra... Mages
ni namai sugriauta. Visur

Pajieškau draugų P. Petruškevi
čiaus ir J. Tocionies. P. Petruškevi
čius pirma gyveno Yonkers, N. Y., o 
J. Tocionis Jersey City, N. J. Taipgi 
pajieškau pusbrolio Mykolo Kasiulino, 
kuris pirma gyvino Chicago, II’.

Malonėkit palys atsišaukti ar 
anie juos žino pranešti, nes turiu 
kalų.

kas 
rei-

V. A. Zaperiaekas
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

I’t ieškau dėdes J. Burnicko ir pus
brolio 11. P’chavičiaus, abu Kauno 
gob., Burnickas paeina iš Rygos mies
to. Daug indų Amerikoj. Meldžiu 
atsišaukti.

K. Lukoševičiūtū—Savickiene
113 N. Main St., Ansonia, Conn.

Pajieškau J. Ilgučio, J. Sūrios 
Srrrho, Kauno gub., Vilkmergės 
Skcmenų miestelio.

ir B.

10532 Edbrook Ave., Pullman St., 
Chicago, III.

l'ajieSkau apsivedimui suaugusio! 
merginos arba našlės, nuo 30 iki 40 
•nett;, as esu 35 metų. Kurio- norit 
apslvo. ti, prašau susipažinti su nia

Adresas mano:
Anton Savi!,

General Delivery, Minneapolis, 
(4—7)

n ii

nas

g

fe
£

yra uždegimas orinių trinkelių ir influenza, 
kurios tai ligos pagimdo ilgą kosulį. Kosulio 
apmalšinimui ir palengvinimui skausmą ligo
nis turi žinoti, kad

Pasekmes paprasto “šalčio

Severa’s Balsam
fur Lungs [Severos Bahamas Plaučiams]

yra vienintele gyduole. Toji gyduolė žinoma 
jau suviršum trisdešimtis metų, kaipo pasek- 
iningiausis vaistas nuo triubolii; uždegimo už
kimimo ir kokliušo srnangulio. Kaštuoja 25 ir 
50 centu. Jei prie viršui i n etų ligų prisimeta 
dar peršalimas, tai reikia imti SEVERA’S COLD 
AND GRIP TABLETS (Severos I’lotkeles nuo 
Gripo Peršalimo). Kaštuoja 25 centus.

MW — W HX-WMWMVtfMie.'WWRHOWMrJWWt MMroMIHIII

Teipgi neužmirškite
Severos Lietuviško Kalendo
riaus 1915 metu. Šitų kalen
dorių galite gauti jūsų aptio- 
kojo arba rašykite tiesiai 
mums.

Perkant gyduoles, supran
tama, kad kiekvienas nori 
gauti goriausius vaistus, u* 
tai prašykite tik Severos. Ne
imkite nei ’ jokių užvaduoto
jų. Būtinai reikalaukite mu
sų išdirbtų vaistų.

9

PATĖMYKIT!
Aš išvalau ir prosinu visokius drabu

žius. Tai ogi siuvu ant orderių už nu
žemintų k,, ną. Darbas gvarantuotas. 
Meldžiu atsilankyti.

GEO. SI DO R
1223 Broadway, Grand Rapids, Mich.

PARSIDUODA BIZNIS.
Parsiduoda Groserne ir Bučcrne. 

Turiu greit parduot arba pusininkų 
gaut, nes mano darbininkas susižeidė, 
šiame mieste h apielinkėj nėra lietu
viško štoro, taigi gera proga.

CH. MICKUS
6 Gauch St., Easthampton, Mass.

DIDŽIAUSIOS DOVANOS.
Kas užsirašys per mane dienraštį 

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. BRAKNIS

183 Roebling SI.. Brooklyn. N. Y.

PRADĖK NAUJUS METUS 
IŠMINTINGAI!

Tai yra, išmok ang’iŠKai skaityti, 
ka’būti ir rašyti. Galima išmokti 
be mokytojaus į trumpų laikų. Visų- 
pirma pradėdamas Naujus Metus, pa
rašyk man laiškų įdėdamas K)c. dėl 
uždengimo išlaidų, o aš prisiųsiu pil
nus nurodymus ir patarimus, taipgi 
prisiųsiu puikų paveikslų 6x8 colių di
dumo dovanų. Rašyk man tuoj, šian
dien.

W. Jurkevich, 
2115 S. Peoria Str., Chicago. 111. 

(2—9).

Tai. 2334 Green point.
l'UHan*'’ vktiK lietuviams p*n

M in

n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
eškau Petro ir Simano Mikaiči

malonėkit m:

Brooklyn. X5th St

7®

jie.škau apsived.’mui merginos. A 
22 metų amžiaus, dirbu ant Tai 
ir noriu apsives.t i su dora merg.
Mergina turi būti nejaunesne 18 

metu amžiaus.

m O: 
na. 
metu, ir nesenesnė 
Geistina, kati butų laisvų pažiūrų ir
mylėtų gražų gyvenimų. Atsišauki
te:

K. F’

George Kasparai!is. 
c|o Povylas Baynor,

D. N. 2, Buckr Co., Bristol, 
(4—7).

Pajieškau darbo prie koštom'Tiško 
kriaučiau:-. Kam reikaiinuas darbi
ninkas, mel'lžiu atsišaukti mojau.

K. Strubelis
Pa.

SAKROVA KNYGŲ.
ga'ima gauti lietuviško 

♦•nkiškoje ir rusiškoje kalbose, taij»i? 
ikru lietuviškų trejankų, britvų, la.ll 
odelių, lenciūgėlių, žiedų, branzalir/ 

Reikalingi agentai ir išpardavinėto 
Ini po visus miestus. Reikalaujant k» 
aliogo ar atsakymo, reikia pasiųatl *

2 c. pačtos ženklelį.
F. MILAŠAUSKIS

’5—2nd ’■it -n, t«

IŠRANDA VO.JU KAMBARĮ.
Gaunamas kambarys vienam arba 

dviem ypatorn, su šiluma ir visais pa
rankamais. Atsišaukite šiuo adresu: 
320 So. 4th Si., (paskambint 2 sykiu 
zvanolį). Brooklyn, N. Y.

P R A N F.ŠI MAS B ROOK L Y N EČT A M S.
Pranešu, kad aš atidariau puikų sa- 

gėri- 
Todėl

liūną, kur galima gauti skanių 
mų, gerų cigarų ir cigaretų. 
nepamirškite užeiti pasižiūrėti.

P. JANIŪNAS, 
Union Ave., Cor. Scholes

Brooklyn, N. Y.

0
A
2)

ti 
e) 
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A. r. L. A. DK-JUS CENTRU VAL 
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 28 

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

511 Stadium St., Sherldanvllle, Pitts
burgh. Pa

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

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

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

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

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

5 kuopos, P.Petrauskaa, Past office 
Canddy, Pa.

6 kuopos, Export, Pa.
Motiejus Matuszis, Pirmininkas.
Juozapas Wiczu , Pagelbininkas.
Martinas Grigaleviče, Protokolų Se 

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

b'kanuv alui, 

i?ardl arialka, 
•dus, vfsokU 
"na®,

cigarai, It 
dkų« i Ak e ši
itai, Sa'* dėl

* ’3K. gų Nf.pA- 
■s.ltškil Hor.
,bJi«.ančiauslo» 
riet oš, n baaB. 
Ažganėdinti.

Gramd $1., Brooklyn. N. Y. 
Palai Wythe Ave.

Akušerka
pHbaiiroHl kur-ą Woumn* Medical 

College, Baltimore. MJ.
PiiMokmingai atlieka xavo darbi) prie 

gimdymo, taipgi uuu-ikia • isoi iaa rodau ir 
pairelbą invairione moterų ligose.

F. Stropienc,^“:!"V.u

v
(t

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

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

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

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

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

Iždininkas P. Vaičellunas, 88 Farley 
Ava NJawsvIt N .T

I iždo globėjas J. Dobinii, 1*3 Jack- 
son St., Newark, N. J.

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

Su visokiais Draugijos reikalais 
kre’pkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS “ 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

Centro Valdybų;
Pirmininkas M. A. Lmeris, 

Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
oekretoriUB J. l’etraviėia, 264

at., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Klaščiua, 555 Driggt? 

Ave., Brooklyn, N. Y.
Kuopų sekretorių adreBai:

1. Kuopos Brookiyne—V. Zdinskae, 
RoeOimg rft., Brooklyn, N. Y.

Z. Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičla 
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

8. Kuopos Wiute Plains, N. Y.—V. 
ZUH.&8, Uit U. Deutermann, Lake Bt., 
A nite Plains, N. Y.

ill

288

From.

LIETUVIŲ PRESEK1Ų UNIJOS 5b 
rtKYKlAUS L.G.W. VIRŠININKŲ 

ADRESAI:
PrezldentRB 1. loiiiiu*, 182 N. 8rd

St., BrooKiyri, N. Y
Protokolų rašthiinkMit K. Bvenia». I

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. Y1

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugin
Chicago, III 

^'ice-Prezidentas 2) S. Mankus 
Cor. 12th & Vine Sts., 

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

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

Susinešiinų Sekretorius 2)J.Neviackiv 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

Finanaų Sekretorius l) T. L. Dunduli 
101 E. Main St., Danville, III 

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

PhiU lelphia, Pa 
Iždininkas 1) K. Šidlauskas

22o W. Broadway, So.Boston, Masi- 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Marke 
StM Brighton, Mass.; J. Gegužis, 2> 
W. Broadway, So. Boston, Mass.; J 
Gerdauskas, New Britain, Conn. .

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

Visus pinigus reikia siųsti vardi 
kasieriaus per Finansų Raštinink 
T. M. Dunduli, 101 Main St., Danville 
III., kuris bus po kaucija $1.000.

Laisves” knygos 
tOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP Jį {KŪNYT? 
Parašo O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j soeljalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalist-ą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
inas—tai ne svajone ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik............. 15

.AIšKAl PASMERK TŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO 
BASTILIJA. Parašė V 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de
dasi Rusijos kalėjimuose, jei 
dar kas negirdėjo kiek lais
ves kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit 
Itą Knygelę, čia jūs atrasit, 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant mirties 
Kaina................................. ....

IOTERŲ 
i ELI JOJ 
l’UOSE. 

knygele išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mokslų 
skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina jų 
perskaityti moterims. Kaina 

IRI U VĖSIUOSE. Parašė K Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaite, kuri atvaizdi
na liūdną likimų Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyveninio purvyne. Kas 
mvli skaitvt.i eražias apysa
kaites, lai perskaito ir šių 
knyaoię. Kainu t*~........

LIAUDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šių knygelę. Joje yra ge
riausios ei’ės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ... ‘

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas, 'l ai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežino] 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina ...................................

ZENYBA IR ŽMOGAUS GYVE- 
.\1MU rtil.AlNlS. Parašė Bara- 

bošius.Kiekvienas vaikinas bei 
mergina, kurie mano tverti 
šeimyniškų gyvenimų, turi 
būtinai perskaityti šių knyge
lę. taipgi kiekvienas žmogus, 
kuris nori vesti tikslingų gy
venimų, šioje knygelėje gali 
rasti daug pamokinimų. 
Kama tik ..........................

LEKCIJOS APIE 'ATSK1R1M0 
ZltNivLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bi-i labai mažai yra losiu, 
kurie, moka leis’ngai vartoti 
alskirimo ženklus savo rašte. 
U nemokėjimas vartoti atski- 
nmo ženklų, padaro raštų be 
Xcilvs, ucveiK uesUpraiicuinų 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ...............

IO K S1. A S R A N K Ž1N Y STĖS
aroa kaip pažinu žmogaus 
ateitį ir jiraeitj pagal delno 
ruožus. Kas tuonn mokslu 
interesuojasi, lai perskaito 
šių knygelę. Kaina...............

n DVARIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NI.H O. kaina ......................

1E1LĖS KARŠTLIGĖ, kaina ...
A.8AUL1Ų RATAS, 

karna .....................................
.E1M1NOS ISTORIJA, kaina .. 
uUIJALDEMOKKATŲ MOKS

LO 1'AM/ll Al, kaina...
RAS1KALT1MA1 IK PRASI

KALTĖLIAI, kaina ..........
TEPONA1Č1O RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už..........
. U DĖJAI, kaina .............................
ERŠTINGA MEILĖ, kaina ....

•AKRAS, kaina..............
AUDONAS JUOKAS . 
IOTERIŠKĖ IR MEILĖ

Reikalaukit šiuo adresu:
“Laisve”,

183 Roebling St, 
Brooklyn, N. Y.

pa dėjimas evan- 
IR APAŠTALŲ RAŠ- 
l’arašė Z. Aleksa. Ši

20<

Satttnis

ir

I>* l>
50,
50,

R< iviatizmo 
htiškt; l.gų.

1.00
1.00
.50 
.50 
.50 

1.00
.25
.10

3.oo

25c. 
ellc-is

’ . 50c
. . 50c,

25,
IO ‘
10c

ir gaunamos
............ $1.00

kitų aptiekos san- 
sekančios gyduolės: 
N>io palvos ‘k.-ui4bjitno,10c. Ir 
buo koi'j nu<"pau<iu• • 10c. ir

Sveikatos

““““ ZH0“® nnK,
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau rluo keliolikos metę Brocklyne-Ncw York gyvuoja 
Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA ANTIENA

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

LIETUVIŠKA APTTEKA savo
lo daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų >s

Taippat

ilgy metų prit irimu 
............................5 švic-

ir geriausių pya.inčių med Ramentų ir^ labai pasek
mingai geriančių 
delyje sumautos 
Kraujo Valylojas... 
Gyvasties Balsamas.. 
Nervų Stipi isitojas. . 
Vaistas <le1 Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio...............
b uo gerklės skaudėj 
Skilvinčs proškos.. .. 
Pigulkos del kepenų. 
Blakių naikintojas... 
Del išvarymo soliterio. 
Anatarinas ploviniui... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti tnostis................
Antiseptiškas muilas...
Gumbo lašai....................50c. it 1.00 K.npų naikintO/as......................

Specijali.ška Tikrai Lietuviška Trt janka Arba Trejos Devynierot
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios zolčs, šaknjs ir t. t..

25
50

AntiscptUka ruoštis 
N no vidur iavimo. • 
K.lMo ija del vaikų 
Proikos <91 dr-.ntu-

10c ir

25 
.25 
JO 
.25 
.50 
.25 
.50 

1 00 
J O0 
.50 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.10

25c.
koki—

20c

10c

10c

10c

15c

25c
20c

25c
10c

20c

10c

75c 
50c 
10c 
75c

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

Mokykla Angly Kainos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilu, 

užtikrinimą iimokano anįliikosi kalbos, labai 
trumpume laike

DIENINI? 1R KAKARINĖ MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pa^al naujausią metodą. Platesnių žinią 
■ asykite pas:

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

4
L

8^ŽTRcikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 
Kreipiantiemsicms per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, .'.i tuojau? reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydain . I.tctuiiikq Aptiektą.

VINCAS J. DAUNORA, Apolonu.,
229 Bedford Avenue Kampas North 1 tos gatvės Brooklyn, N. Y,

PIRMUTINIS LIETUVIUKAS NEW. YORKIJ

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus j visa* 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika 

lūs kreipkitės į mūsų ofisą/ 
o rasite teisingą patarnavi
mą visame kame.

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

CEO. .1. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 26! W. Broadway

Corner Spring Street <£OliTI1 BOSTON MISSNEW YORK CH Y, N. Y. 1 1,1

820 Bank Street,'Waterbury, Conn,

MUZIKAU»KŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIoKU 
daiktu krautuve.

5finn IT F 1 11 rivlroi Reik»laudftml katalogo pri-• VVv L/yKaie Biųskite dvicentinę štampą Ir
katalogą tuojaus gausita. Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainom*.
J. GIRDĖS, 103 Grand Street. BROOKLYN, N. Y.

62 St.,

So. Boston, Maas.224

ne^
nos

įmjnojTINAUJOS DZŪKIŠKOS DAINOS.
Tik ką išėjo iŠ spaudos labai puikios 

dainos. Reikalaukit pas leidėjų šiuo 
adresu:

M. ALENSKAS
118 So. Main St., Los Angeles, Cal.

INTO GROCERY CO.
155 Aahburham St„ W.Fitchhurg.Masa 

Meldžiame užsimokėti savo bitas iki 
Sausio Lmai dienai, nes norime pada
ryti pilną sąskaitą. Todėl nevilkinant 
meldžiame atsilygintu

GLOBĖJAI.

SO. BOSTONE YRA ANT PARDA
VIMO BAR BERN®.

Biznis geras ir geroj vietoj, puikiai 
išdirbtas, tik pasiskuhinkit nupirkti, 

savininkas turi, išvažiuoti ant vai- 
už gasnadorių.
Barheris Galinis D. Vidurinis
Broadway, •

ADRESAI VIRdININKŲ “LIETU- 
VOS BALSO“-DRAUGIJOS 

KENOSHA. WTS.
F*Uk«aa Dapkus, 914 Janne 8t., 

nr*r.fdenta«.
Kazimieras Norbutaa. 815 Janna St., 

vlce-nrezldentaa.
F. Bartkus. 1055 Jenna St , protoko

lų raštininkas.
Kaz. Arlauskas, 818 Janna 8t„ fi

nansų raštininkas.
■T. šereikis, 616 Market St., Iždinin

kas.
Kasos globėjai J. L^Sėauskas. 607

Jenne Št.. J.Bagdonas. 322 Milwaukee 
Ava.J Silkelis. 712 Park Ave.

Maršalka V PnUnskis, 261 M. C},<. 
cago St. Pagelbininkas maršalkos J. 
Kasiulis. 658 Garden St

Vėliavų nešėjai: P. Milewakaa. 801 
r’alidmUan St ir R. Kiga. 168 Main

U n ri trinka* J. tfliua. 614 Market Rt.
Motinisi komitetai- T. .Tenel«”rskat».

50 Newell St. ir P. Beišla, 178 N. 
Fremont Ave.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

PASAKOS
GALIMA GAUTI

JAUNOSIOS LIETUVOS" KNYGYNE
“Aisopo Pnsakoa” tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje.
Svarbu ir naudinga kiekvienam įgyti 

“Aisopo Pasakas" tai vienintelis veikalas 
lietuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
p ji veikslais. "Aisopo Pasako" surinko ir 
lietuvių kalbon išvertč KAROLIS TAHIAS. Kai
na be apdarų $I.2S, su apdaraisSl.SO. Per- 
knpčiams ir agentams duodame gerą nuo
šimtį. Reikalaukite "Jaunosios Lietuvos" 
kuygyno kataliogą. -t- -i- -t-

‘JAUNOJI LIETUVA’
4611 S#. Paulina St., Chicago, III.

Jaunoji 
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapiu
Iliustruotas mėnesinis Lieturlę lalkraitU,

Jame dedama geriausi mokti* 
liniai straipsniai ir geriausios apysaktK

Kalba gryna, graži ir supraw 
tania. Jei nori smagiai ir naudingai lai* 
ką praleisti skaityk Jaunoji) L.letUV%

Kaina metams $3.00;
metų $1.50; vienas numeris

tuojans:

LIETUVA"
4611 S. Paulina St. 11
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‘Laisves Brooklyn, N.

OCISCENA DEGTINE

K 
ir

i * •'

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų nnt rankos, o męs jums 
nu i.isime muzika'išką instru
mentą, kokį jus t k norėsite.

V
V

su 21 perlo Kleviniu, 8 basais 
/ertos $18.00, tik už $7.«O

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klupanų, 12 basę

Vertės $25.00, tik už

ir SCHNEIDER

TOJE
nokini, 

reikalui 
se įlieti) <

KIEK 
b.'ii ž>nj$ 
nau bp/ 
sveik: .’

ŠITA KNYGA

D AKT A RAS” d .'<■
■>. -I| 
nrc ir laip-j 

’i ir kaip
>" yri p.Tvi i

COCTM
LofGJTŽ

piknikas. 16 d. sausio (a G

nTūhGRAFAFONAS 
Su 12 Liįtuviikų džinų. vertes $45.00 
Atjduo la n » Lik už ................ i|il9.5(,

jp'ą grafafonę ^varanti! >j«mc ant K) net|.. 1L 0 _______

ET., kad knyf* 
tai kiet vien'it. a J

.-ilsių 10 c. st an.poms
UK IVF ŠIANDIEN, iškerpant «•

visi sąnariai

Can.įduoda geri forničiai už žen 
mą. Gera proga norihtiems įg\ 
rus forničius. Ruimai labai para

AtsiSaukile j “Laisvės” olis;
Roebiing St., Brooklyn, N. \ .

\l!ioku darbą gerai. Išbalsamina
>.ju ir laidoju numirusius ant visokį

prasčiausiu iki prakilniausių. Parsam- 
lau karietas laidotuvėms, veselijoms 

Krikštynoms ir kitokiems pasivažinėji
mams.

PETRAS BUTKUS,
213} Berry Street, Brooklyn, N. Y.

Z,.

S'O.i KNJ'GO 
■’liUciij.i.i;;v d.-.i’i, 
jjwmus ženvK’i'ė gVvf' 
k .J.i jIitmus.,- 5i-.-i ansr

KNYGA “"A KTA f’A 
trauota, p.1 
tia paslnpH

Esu labai sunkiame padėjime. Bū
čiai. uiivui/įud, jciyu Kari riuteik-

ar nurodytų man darbą.
Kas galėtų iš to atžvilgio pagelbėti, 

meldžiu rašyti šiuo adresu:
M. įMeseun

freehold, N. J.------------- ---------

Naujausios mados drukuojama m; 
ia. tokia kurias vartoja stenagraf;

> di<!žiausi u s of isus. 'Tik metai la
> kaip pir’ ' • ' 'aipat atrodo

P. Shertwites, 
'.107 Bodford Ave.. Brook’yn, N. Y

^rijantiems. Tik perskaičius
■o Č!.’: » 'n’imn paradyti.

APART Kl irj SKYRIŲ sergantiems rodi)am« 
aityti .-iri* nerių, kr.-aiio. inkstų, ror.iatizmo 
los .■•(tin ų. tutsi ptu'j.r:i brochitis ir hm pan

s t;,iy i U apie mc lerų resvetkvmus ir 
t. s visokias l'j’.as, sektos ta bl;'jmo irt. t,
Jl.l SUWGI-. tai pirmiau ne kaip manai vartot 

i>o. s liekarst.-s ar kr< itu pr < |i>dyt' jo.
l-a-tsnai p' iškaityti knvgą “DAK/ARAS* 
riioįvti • '.įijo nuo rc.lor "DAKTARO".
TiNCA i serR-nti. nnsiipeję. sukliurę, p» 
ę per janny-1< • v !.<s ir varginami vHo- 

, k . p paprastomis šv eii< iivv teip užsent- 
kny; .')e at. as.te tikrą TO

•a riAt li tro visnoments it- 
pttites ta DO\ ANA}, ko- 

prisiuntimui.

) kvaila komedija?

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NLW V )RKH DAR NIEKAD .NEBUVO

K N Y C OJ E "D A K J A RAS' 
kaip vyri’S, t-ip ir mct<’r’s, k s l-uf 
,a ž.DOti. v 
Žcpntiem .. .... .... ......... .

/IENAS SKYRIUS <.h kt 
idi.s. Ta kny;,;' kieEvi. r.r ’ 

. ir ri-ikiilinįa turėti, kti.’is ti 
f<i> j’vvi nti.
"DAKTARAS" ■■ w 

i jo- prasideda, kaip 
i p eičiau, geriau i

TA KNYGA I -h:,; p’?či.n aprašo .t

VlhllMtbZlWlOS.
Sausio 3 d. Susivienyjimo 

Liet. Amerikoje 213 kuopa 
laikė metinį susirinkimą. 
Viskas rasta kuopoje gera
me stovyje. >

Jokių svarbesnių nutari
mų kuopa nepadarė. Per
rinkta nauja valdyba 1915 
metams. Pirmininkas — A. 
Staniškis, sekretoriai — K. 
Karpavičius ir L. Rajūnas. 
Iždininku K. Liutkus.

1913 metais kuopos valdy
ba buvo labai sudemoraliza- 
vus kuopą, kas neleido kuo
pai gerai tvarkyties nei per 
1914 metus.

DcJjiA-, tikimasi; kad nau
joji valdyba viską sutvarkys 
ir į geras vėžes įstatvs.

L-kų Kazys.

1

f

dainelių, kurios pavyko.
Publikos buvo apie 500.TL 

kietai buvo perbrangųs, bet 
jau tiek to.

Vienas dalykas man nepa
tiko. Dalis publikos plojo, 
kuomet parodė paveikslą 
Rusijos caro. Už ką gi gali
na atiduoti garbę tam Lie
tuvos engėjui? Lietuviai nie
kados nemylėjo jokių carų ir 
kaizerių, o čia staigiai atsi- 
ado Mikės mylėtojų.
Daugiausia plojo žmone- 

ės iš Gabrio ir taip* vadina- 
nos bepartyvės partijos, 
vi an stebėtina, kad rankom 
įlojo.ir tokie žmonės, kurie 
sietuvoj nukentėjo nuo caro 
valdžios.

Negerai, negražu!

Didžiojo New Yorko žmo
nes išmoka gaso 1 
joms du milijonu 
daugiau, negu jie

6 d. sausio atsibuvo meti 
nis lietuvaičiu unijos susi .......
rinkimas. Išrinkta nauja kad patsai mieštas paimtų 
valdyba šiems metams. Pir
mininkė Barbora Švegždžiū- 
tė, kasierka O. Merkevičių te, 
prižiūrėtoja knygų Elzbieta

Kitos viršininkės likosi se
nos.

paaukavimą Lietuvos Šelpi
mo Fondui. Buvo du įneši
mai $50.00 ar $70.00 aukauti.

Vienbalsiai nutarta paau
kauti Lietuvos šelpimo Fon
dui $50.00.

New Yorkiečių atydai.
i i tu sausio) 
lietuvių politi-

Varpais bus i 
(leisti.ia bū

kos, kadangi bus kalbama a- 
pie dabartinę karę ir Lietu
vos

kad 6, 7 ir 8 
i o bus forai naudai 

Liet uvos Šelpi i io FontTT.
Norinti nukaut fėranp- 

kokius daiktus, neškite į

Pranešimas Brookljno Kuo
poms ir draugijoms.

Liet. Gimnastikos Kliuhas 
meldžia,idant niekas nereng
tu jokio pasilinksminimo ant 
4 d. liepos, 1915 m., nes L. G. 
K. rengia puikią ekskursiją 
— išvažiavimą, kur bus visi 
Brooklyno lietuviai.

dole rivi 
mokėtų,

New Yorke po N89 For
syth St. šiii savaitę ištaiso
ma bedarbių maitinimo sta
cija, kur bedarbiai gaus vėl- • • « 1 • •

New Yorko majoras nori 
padėti ^bedarbiams ir tuo 
tikslu organizuoja komisiją.

Žinote, kas toj komisijoj 
pirmininkaus? Ogi teisėj as 
Gary, plieno trusto bosas ir 
didžiausias biznierius.

Tai matot, kas rūpinsis

Brooklyno chiniečiai nesi
liauja biznevoję nuodingu 
svaigalu — opiumu. Tūlam 
chiniečių restęrane ant

opiumo vertės už $6,550.
C h i n i e t is su a ręstu o tas.

“Laissčs” Bendrovės šeri- 
.inkų metinis susirinkimas 
tsibus Nedėlioję, 31 d. Sau

do (January), 1915 m.. 
Laisves” spaustuvėje, 183 
toebling Si.

Kviečiami

. aklyba ir svarstomi svarbų 
reikalai labui Bendrovės.

Bendrovės Valdyba.

Jautrios merginų širdis 
atjaučia savo brolių ir sesu
čių Lietuvoje vargus. Jos

K. rengia puikų teatrą ir ha- smarkiai rūpinas, kad sušel-1 
lių, kur bus lošiama vieno 
veiksmo juokažaislė “Aš nu
miriau”.

Bus dar dainų, deklamaci
jų ir monologu. J. M.

pus kuogausiausųii nuken
tėjusius nuo karės. Ir štą;, 

i6 d. sausio Merginų Unijos 
'54 skyrius paaukavo iš sa
vo ne taip didelio iždo net 
$50. Ant kiek teko sužinoti, 
tai išrinko dar kelias ypatas 
rinkimui aukų. Kitos gi 
Brooklyno draugijos, ners 
jos ir daug turtingesnės, 
vienok, kasžin kodėl neau
kauja, o kad ir aukauja, tai 
taip jau skupiai, jog rodos 
lik su keliais doleriais pasi
lieka. Nors reikėtų, nieko 

■nelaukiant, aukauti šiame 
gaus dar, kaipo prenumera-|atsitikime, ir aukauti kiek 
torius, savaitraštį “The A-įtik galima daugiau, be jokių 
merican Socialist”- 
mėnesius.

Prelekciją atsibus Brook
lyn Labor Lyceum,Willough
by and Myrtle Ave’s.

King county socijalistų 
partijos organizatorius pra
neša “Laisvei”, jog šį utar- 
ninką, 12 d. sausio, 8 vai. va
kare drg. Ryan Walker skai
tys prelekciją naudai oficia
liu organo Socijalistų Parti
jos 
list”. Kiekvienas, kas užsi 
mokės už įžangos tikietą 25c

“The American Socia-

2 d. sausio p. Račiūnas ro
dė kaitančius paveikslus iš 
dabartinės karės. Buvo ii 
šiaip dar mažų pamargini 
mų. Sudainuota apiė pon

— šešis atidėliojimų, nes pagelba jau 
šiandien reikalinga!

Todėl,draugijos ir kuopos, 
pasiskubinkit šiandien tą 
atlikt.

Pinigai nuo Merginų Uni
jos 54 skyriaus priimti ir 
įerduoti vietiniam kasieriui 
). J. Martinaičiui.

Rinkimo Aukų Fin. Sekr.
V. A. Zaperiackas.

j.^4
Ja

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

DR. J. C. BROWN
Visiems gerai žinomą daktarą-specijalistą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 85 metus, dabar 

UŽDYK4 PRADAS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis: Nedėliomis. Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

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 žmogau , 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 UŽSISENEJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No- 
r sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome 

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REU*7\TIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdaug vieto» 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis p

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

Nesiduokite, save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima 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 SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išgydo ant visados. Aš negydau per laiškus, nes to negalima atlikti, 

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

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

OFFISO VALANDOS: NEDALIOMIS:
Nuo 9 vai. ryto ikj l2 vai. pietų. Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piet.
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

Graži Dovana
DĖL LABO VISUOMENĖS 
Kiiyxa sveikatos naujausio 
niolo-lo Išradimai ir kęt reikia daryti ap- 
KirguB, uip pat kaip ir kur išgydyti, 
lygiai knygoj “Daktaras” parodo, 
k'lip IJ'lO Visokių nelaimių bei ligų apsi
saugoti .

Schneider Broliai «^r
romw

fel. 1295 Groenpoinf

PETRAS BUTKUS,

P. o.

ima

Philadelphia, Pa1117 Walnut St
lerejr* rj<M»cx Msv^riwr

orura

Nenustok Vilties.
Netrotikite vilties! Jeigu plikas a> 

p'aukai alenka ar nervų ligos; ūmai Hb- 
gydoma girtuoklystės paprotys; ’iri 
20 metų expertais tik tų ligų; tflkstaa- 
čiai jau likos išgydytais. Gydymas 
DYKAI!
Dr Brunetas Co., Sta. W^ Blyft, N. T

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

•vcūsC'iiiVt jj??, 
rTR>-

Siūtas, kur vertas $20.00,
Padarome už $15.00

Nežiūrėk, kur garsinama 
apgavingos kainos. Todėl, 
norėdamas turėti gera i pa
siūtą siūtą, nepamiršk mus 
adreso
BROLIŲ.

SCHNEIDER BROLIAI, 
236 Grand St.,

" Męs užlaikomo specijahškai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

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

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

issirandavoja kambariai.
Išsirandavoja geri kamba

riai su šiluma ir visais pa
rankamais. Dėl vieno arba 
dviejų ypatų. Kas norit tu
rėt gerus kambarius, atsi- 
šaukit greit.

MRS. PILIPAITIS 
103 So. 9th St., Brooklyn.

Visokius VYRUKUS 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- 
sisHrt sau patinkamą med\gą už pri
einamą kaina. Taipgi mitkVau. išva
lau ir auprosinu senus vyrų ir moterų 
drabužius.—išrodo, kaip nauji.

Atsitikus reikalui, kreipkitės po šiuo 
adresu: 670 N. Main St., MONTĘLLO. 
MASS.. Lietuvių Tautiškame Name.
\ Su pagarba

A. LIUTKUS,

MAN IHI

Rosens0^'

Padaryta Amerike
Mūsų biznio markė užregistruota 

Washigntone.
GERESNE Už IMPORTUOTĄ.
Očiščenos degtinės skonis labai ge

ras,—s tipini r sveika.
Očiščena tris kartus distiliruota.
Očiščena brendė labai čysta.
Očiščena parsiduoda tik buteliuose.

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

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

KUR NERODYTA VISOS
KAINOS. Adresuokite:

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

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

JJNO KOVAKSO
Priima pinigus taupmimui ant, 4(/o m tams 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. R gentinėj kanceliarijoj prie bankos pa 
daromi ir užtvirtinami visokį, dokumen ai, kaip tai; doviernastys, kontraktai 
aktai pirkimo ir pardavimo ir kitokį. Taipogi agentūra apsergėjimui (In
surance) gyvasties ir nuo ugnies. Visokios rodos—patarimai dykai. KAL
BAM LIETUVIŠKAI.

Dabar galima važiuot į Rusiją.
per A 'IGLHĄ kis Seredą ir k-.s Saoatą. Per Archangelską gi be persėdimo 
Atnerikm lai as į Petrogradą RUSSIA išeina 6 January ąontįUA uou .?B>j 
lai au-nu įčii $5.00 deoazito dėl užtikrinimo viet >s ant laivo, visiems pasažie- 
ri i m p if j.iin i p A3p irtus, pa ii tink i ant dyp > u pal /džiu ant laivo. Nega vus 
mino «t< įkym i iš vietos nevažiu ikit. Tai >gi, su absoliutiška atsakomybe 
persiunčia pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn Anslirijai ir Vo
kietijai. '

JOHN KOVACS
36 GRAND STREET FIL1JA: 155 CLINTON AVE.

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

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

nigus visur Suvienytose Valstijose, taipgi ir Europoje. 
Išjieškau* dalis ir išpildau popieras dėl Compeųsacijos 
Komisijos. Vedu provas nelaimių. Užsiimu Real 
Estat

I VAC’S BANK BUII DING, 36 GRAND ST.
BROOKLYN, N. Y. '«<

Išgydau Vyrus Greitai
VARICnCFI F AŠ gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 
V 2vl\l Vv/UELlū* operacijos, arba apvynioji-nų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sekios nubosimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.

AT1TK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1 1i 1 I ItJ » tampymo. Mano gydymas prašalina visus
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda »nergijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos. ' '
ęYFII Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
m 1 1 ilulkJ* rj0 spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėliau s, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūriu', ar tai pradž.oje.viduryj“ ar 
pabaigoje ligos, klauskite tnano patarimo, o liksite sveiki. Mano tyla
mas išvalo ir prašauni iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad ligą atsi
naujintu. K»m jums per ilgus me
tus nuorlytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistųYTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 

I ir padaugina krauju, o labiausiai 
• už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 

vyriškumo. Vengkite tuomiaiki* 
nių gyduolių-: StergkitAo išsigy- 

’ dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.

A PTCię I IC’Oę Naujos ir senos.bjaurio t ir įsisenėję, kaip 
i vu lužtai Triperis, Plūdimai, Tankus Slapini- 

’ mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.

ID A įlydau pas tuo*, kuriuo*daktarai jau buvo atal'Rkę tAffydjrti. Qy- 
* lylvl dau be jokiu operacijų, ekaunmu Ir neatitrau) l*m > nuo bianta.

Tuojau* duodame Pal< mr-'inima AA neapniimu lAxydytl tu. kuriu n>-aralii..a Mano <vdy- 
mo -°udab ehroniAku bau yra vienaK iA ^erlauRlu, ka užtikriname, jog visada atr,eta C«raa. 
>M**ekm<‘H. Gydau Auhu. Gaivoe. Širdie*’ Gerklė*. Plaučiu, Krutinto, Pečiu, Kepenų. Pilvo. 
Žarnų, Inkil u. Šlapinimosi organu. Simvenu, Nervu. Kaulu. Sąnariu ir vteae kitas I ■ ta. 
Ai netikiu | uydyrnq lėlikei*, todAl neklauskite manės patarimu. Kurie gyvenate totiaas 

’ atvažiuokite pax mano ant vienos dienos,o ai jum* tikra teisybe pasakysiu, ar'(raliu ikirydyt.

np PVPNC 208 w- 42nd St - arti Broadway 
UI\. DIIVntE, NEW YORK CITY, N. Y.

Tel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

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

Brooklyn. N. Y
1

Skaitykit ir platinkit 
“LAISVĘ”, — $2.(M) mėUDM




