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12 d. vasario — paskirta na-
cionales demonstraci

jos diena.

Socijalistų Partijos natio
nals ofisas nutarė pradėti 
aktyviškiausią veikimą be-, 
darbiu reikale. Yra didelis 
reikalas, kad bedarbių mi
nias pamatytų ir apie jų var
gų išgirstų visa plačioji A- 
merika.

12 d. vasario, 
Lincolno gimimo dienoj, at
sibus visose Suvienytose 
Valstijose didžiausios de
monstracijos, kuomet bedar
biai ir jų vadovai viešai ap
reiškė savo reikalu vintus.

Visos unijos ir visi socija
listų partijos skyriai turi 
jau dabar r e r. gties prie mil
žiniškų demons! racijų.

Kiekviename mieste turi, 
būti surengti didžiausi mi
tingai ir apkalbama bedar
bių reikalai.

Pirmutinę mintį surengti 
bedarbių dieną padavė Suti-Į 
jalistų dienraštis 
T1 a mint i už gyrė

12,000 žmonių užmušla 
ir 20,000 sužeista.
Rymas, 13 d. sausio.—že

mes drebėjimas sujudinu
Abraomo miestą ir apygardas. Jisai tę

sėsi visą minutą ir iššau
kė didžiausią išgąstį, žmo
nės, didžiausioje išgąstyje, 
bėgu iš namų.

Daug namų tapo sugadin-

bmlinkai, Marko Aureliam)

nyc»a.
Paskiausios žinios skel 

jog Rymo apygardose 
mušta 12,000 ir sužeista 

'000 žmonių.

na,
UZ-

Turkai Persijoje.
nationalist Reuterio kompanija gavo 

\ telegramą iš Petrogrado, ku- 
Lictuviai darbininkai ne-, rioj pranešama, kad turkų 

jri atsilikti nuo kitų tautų arHuj^ uzorne L 
darbininkų. Mūsų unijistai, abrizą, 
sotijalistai ir šiaip jau darbi-1 . 
ninku judėjimui pritarianti 
žmonės turi ruošties prie 12 
d. vasario.

Tabriz yra patsai pramo- 
ningiausias Persijos mies
tas. Pagal didumo jisai yra 
antras po Teherano.

! Sufragistems šiuo sykiu 
nepavyko.

Že m u t i n i ame ko n g r e s o 
bute buvo aptariamas klau
simas apie suteikimą mote
rims balsavimo teisių visose 
Su v. Valstijose.
rezoliucija, suteikianti mo
terims tas teises, tapo atme
sta. Už ją balsavo 171 at
stovai, prieš 201.

Laike svarstymų ant bal
kono vos nekilo peštynės tar
pe'moterų. Mat, čia buvo 
kaip sufragiscių, taip ir 
“ančių” ^(priešingų moterų 
teisėms). Jos pradėjo taip 
rėkauti, jog ptrmsėdis turėjo 
net pagrasint prašalinsiąs 
jąs iš ten.

negilios vietos ir sunaikinoužvijo jį ant

Ramųjį vandenyną ir gaudė bei skandino priešų kariškus ir pirkliškus laivus. Išviso jisai paskandino apie 50 An
glijos, Francijos, Japonijos ir Rusijos laivų.

Pagalinus “Emdeną” užklupo Australijos kariškas 1

Prūsų Lietuvoj.
Kaip praneša rusai ir 

kiečiai, tai Prūsų .Lietuvoj 
permainų nėra.

Kiek galima spręsti iš pri- 
vatiškų laiškų, tai mūšiai 
eina jau ant Prūsų teritori- 

Mondelio jos — apie Gumbinę, Gelda
pę, Stalupienus ir Pilkalnį.

Prūsų Mozurijoj vokiečiai
neduoda užšalti ežerams, 'gll() ja austrų pozicijas (li
kau rusai negalėtų eiti pir-1 ({y/iausįu įnirtimu. Vienok, 
m-VIL 'austrų artilerija atmušus ru

sus. Austrai sako, jog tame 
mūšyje žuvo daugybe rusų.

vo-

Rusai praneša apie laimėji
mus ties Varsa va.

Petrograd, 13 d. sausio. — 
Mūšiai ties upe Rawka vėl 
prasidėjo. Vokiečiai ant 
žūt-būt nori prasimušti prie 
Varsa v s.

puolamąją kovą ir būtinai
;.-l kiečių kreiseris “Karlsruhe 

t an o nu skan d in t: •. s. *. /anu. Daugelis tu laivu jau

VO.

susikoncent ravm 
da upes. Rusai, 
mią Austrijos 
Dankl atgal.

generolą

k ai a u j a p a t v i r t i n i m o.
Vokiečių kreiseris “Bre

men” užėjo ant minos Balti
jos jūroje ir tapo pagadin-

Bostone prasidėjo vieši 
darbai.

Bostono majoras suteikė 
100 bedarbių darbo prie par
kų. Tie darbininkai bus už
imti tik dvi savaites.

Visgi, tai geriau, negu 
nieko. Jeigu bedarbiai bū
tų puikiau susiorganizavę, 
jie galėtų priversti miesto 
valdžią suteikti dar daugiau 
darbo.

nuostol i laike atakų, kurios 
tęsėsi e eną ir naktį. Jokių 
betgi pozicijų vokiečiams ne
pavyko užimti.

Rusams kas valanda pri- d*avus 
būna vis naujų ir naujų spė
kų iš Va ršavos.

Karė ir malūnai.
Skaitytojai bus jau girdė

ję, kad šioje karėje malūnai 
vartojami, kaipo signalizaci
jos vieta. Kuomet, padėki
me, vokiečiai įsiveržė Lietu-

Prancūzai Alzase.
Paryžius, 13 d. sausio. — 

Azlase eina smarkus mūšiai. 
Prancūzams tenais pusėtinai 
sekasi. Vyriausias francūzų 
kariumenčs vadas liepęs pra
dėti apninkamąją kovą 
vokiečiais.

Alzasan nuvyko generolas' 
Gabeni, buvęs Paryžiaus ka
riškas gubernatorius, kuris

Rumunija sakosi priside- 
sianti prie kares vasario 

menesyje.
13 d. sausio.—Ru- 

galutinai nutarusi 
prie kūrės vasario

Sofia 
manija

men.
Rumunija su Bulgarija ei

nančios išvien.
Vistik, tam pranešimui

su ■ ti.
i Apie Rumunijos prisidėji
mą prie karės kalbama jau 
visas pusmetis, o ji kaip ne-

menės, turinčios 380,000 
žmonių. Tai Galieni savo Moterįs rusų armijoj.

Profesorius Pares, A n gi i-

Pabrango duona.
Iš daugelio Amerikos vie

tų praneša, jog šią savaitę 
turės pabrangti duona.

Kaip kur duonos kepaliu
kai bus sumažinti.

malūninkai tapo
, nes juos apkaltino, kad jie 
I tyčia paleido malūną, idant 
_ rusams ženklą.

Panašiai darė ir rusai, 
I kuomet įsiveržė Prūsuosna. 

(lalicijoj, kaip sako prane- Ten buvo šaudomi Prūsų 
Šimai iš Petrogrado, stam- įmalūninkai už davimu ženk- 
hiii mūšių neįvyko, nes tam ,|l} vokiečių kariumenei.

sušaudyti, į denį išgelbėjo Paryžių 
vokiečių apgulimo.

kenkia blogas oras.

Mūšiai ant Aisne.
Jau keturios dienos, 

tęsiasi mūšiai ties upe Aisne, 
Francijoj. Prancūzai ir čio- 
nais, sakosi, šiek-tiek laimė
ję. Jiems pavyko atimti nuo 
vokiečių tranšėjas 5,000 pė-

nuo J -i v.
rusų armijos, praneša, jog 
toj armijoj randasi labai 
daug moterų.

kaip nerolo Rennenkampfo armi
joj.

Kompanija varys iš savo 
namų mainierius.

Ohio mainose gali atsikar
toti Colorado tragedijos. 
Kompanijos žada varyt mai
nierius iš butų. Mat, butai 

• priklauso kompanijoms.

rusams padėję malūninkai - 
šnipai, kurie duodavę ženk
lus, kur randasi austrų ka
ri u me nė.

Dabar panašios žinios at
eina ir iš Francijos. Pran
cūzai jau sugavo gana daug 
malūninkų, kurie buvo 
kiečių šnipais.

Žinoma, ne vienas malū- 
ninkas ir už beveikalą turės

Del Filipinų autonomijos.
Karės ministeris Harrison 

taip-pat išsitarė užtai, kad 
Filipinams būtų suteikta au- 

~ tonomija.

RUSAI ANT TURKIJOS 
RUBEŽIAUS.

Kuomet rusai sumušė tur
kus ties Ardahanu, tai rodė- 
dėsi, kad turkai ilgai nega- 
*ės atsigauti. Rusai dar vi
josi turkus pusėtinas vars
nas ir prisivijo veik prie 
Turkijos rubežiaus.

Bet dabar turkai, kaip
praneša iš paties Petrogra- nukentėti, 
do, atsigavo ir sulaikė rusus' 
ant paties rubežiaus. Tur
kai išlaikė rusvi spaudimą’raščiai praneša, kad vokie- 
net penkias dienas. ĮČiai koncentruoja savo spe-

Galimas daiktas, jog nei kas ties Metzu. 
viena, nei kita pusė neims' 
viršaus, taip kaip yra Lenki
joj ir Francijoj.

Baze! (Šveicarija).—Dien-

Prancūzai pradėjo ener- 
giškiau veikti ties Soissons.

Nelabai tesiseka francū- 
zams tik Argonne. Tenais 
francūzai, kaip pranešama iš 
Berlyno, per kelias mūšio 

vo- dienas nustojo kelių tūkstan
čių kareivių, kuriuos vokie
čiai paėmė nelaisvėn.

Abelnai, reikia pažymėti, 
kad pastarąją savaitę tarpe 
vokiečių iš vienos puses ir 
tarpe anglų ir francūzų i 
kitos—prasidėjo gana smar
kus susikirtimai, v

Tenais randasi jau apie 
120,000 kareivių. Vokiečiai 
nori išvyti francūzus iš Al- 
zaso.

Rusai vėl nori prasimušti 
prie Krakovo.

Petrograd, 13 d. sausio. —
“Karlsruhe” nuskendo.
Montreal, Canada. — Ties

Dėlei tarptautiškos socijalis- 
tų konferencijos.

Tarptautiškoji socijalistų 
konferencija vargiai be- 
ivyks. Bent amerikiečiai jo
je nedalyvaus. Tačiaus 

i Skandinavijos šalių sočijalis- 
tai vū s tik turės savo konfe- 
renciją.

j t u. sausio, kain praneša 
.korespondentas “The Call”, 
'Kopenhagoj vistik įvyks 
• konferenci ja, ku ri o j daly- 
Ivaus soc. partijos atstovai iš

Dani-' Norvegija 
i

Ko nori serbai?
serbija išstato dabar gana

\ ongrijos puli tikai reika-

tu naują užpuolimą ant Ser
bijos, kitaip serbai įsiveržš į

Sulyg informacijų, kurias 
' ė Londono “Daily 
rengiama didžiausia 

ekspedicija ant Serbijos. To* 
je ekspedicijoje dalyvaus 
<00,000 karėk tarpe jų

’ daug prūsokų.
Vengrai sako, kad jeigu

atsimes nuo Austrijos. R
Raudonasis Kryžius Len

kijoj.
Berlynas. 13 d. sausio. —• 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atstovai nuvyko Lenki
jon, kur gyventojai dar dau* 
jgiau bus nukentėję, negu

niekiais ji nenūrinti užsi
ganėdinti. Serbija reikalau
ja iš Austrijos Bosnijos,Her
cogovinos ir dalies Dalmati
jos—tai yra, tų šalių, kur 
dauguma gyventoji! yra ser
bai.

Rusų armija, veikianti Bu
kovinoj, nori susisiekti su stojo pramonė, 
serbų armija. Jeigu tas pie
nas pasiseks įkūnyti, tuomet 
Vengrijai ateis sunkiausios.

Ypač nukentėjo miestų 
žmonės, nes ten visiškai su*

dienos.

Draikiai saugoja Francijos 
atstovus.

Paryžiuj susirinko parla
mento atstovai ir pradėjo 
posėdžius. Vienok, jie bijo, 
kad vokiečiai nepaleistų į 
juos bombų iš savo aeropla
nų. Todėl Francijos parla-

Turkijai reikia pinigų.
'Turkijos ministerija pra

šo iš parlamento 10 milijonų !PAJ)(?
svarų, tai yra 13,800,000 do 
leriu karės vedimo reika
lams.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atstovai aplankys 
Skernevice, Čenstachavą,Lo- 
dzių ir Lowicz.

lorlaivynų. Jie daboja, kad 
j nepasirodytų koksai nors 
Zeppelinas ir nepridirbtų 
nemalonumų.

Neseniai vokiečių, orlai
viai atakavo Francijos uos
tą Dunkirk ir pridirbo dau-, 

nuostolių, 
os bombos sunaikino 

daug kazarmių.

Bukovinoj tylu.
Pastaromis dienomis 

atėjo jokių žinių iš Bukovi
nos—Austri j os p rov i nei j os, 
kurią jau baigia užimt rusai.

ne-

Amerika ir Belgija.
Suvienytų Valstijų žmo

nės pritaria nelaimingiems 
Belgijos žmonėms. Ligišiol 
iš Amerikos išsiųsta Belgi- 
jon maisto ir;drapanų už 15

19.
laukė iš Ame-

Iš Petrogrado praneša,kad 
iš'rusų policija įtaisė 

Tolstojuvienės-našlės 
ir jieškojo uždraustų 
grafo Tolstojaus.

name 
raštu

; milijonu doleri
Rusijos armija,veikianti pie- Granada buvęs mūšys ir vo- 47 laivai išpl

šnekos apie taiką.
Vienuos dienraštis “Neue 

Freic Press” apskelbia, jog 
Olandijos karalienė, Šveica
rijos prezidentas ir Luxem* 
burgo hercogas, po vadovys^ 
te S. Valstijų prezidento, į- 
vykins taiką. Jie jau dabac 
darbuojasi tuo tikslu.

Keir Hardie serga.
London, 10 d. sausio. — 

Smarkiai susirgo senelis 
Keir Hardie, vadovas Angli* 
jos socijalistų ir įkūrėjas 

Vokiečiu Neprigu'lmingos Darbo Par*

sina.
Atveriant Norvegijos par

lamentą, karalius Haakon 
I pasakė, jog ir Norvegija tu- *1* * • • 1 1 J •

K ei r Hardie buvo, savo 
laiku, organizatorium dabar 
taip galingos mainierių uni
jos.

Bijomasi, kad Keir Hardie

rinti geriau apsiginkluoti, 
kaip ant žemės, taip ir ant 
jūros.

'Tuo tikslu ant Norvegijos 
piliečių bus uždėta naujų 
mokesčiu, c.

Nori susikeisti belaisviais.
Rymas.—Anglija ir Vokie* 

tija veda tarybas,norėdamos 
susikeisti, tais belaisviais,ku
rie dėlei gautų žaizdų, nega- 
lės jau toliau kariauti. .

Moroke dar neramu.
Iš Madrido praneša, kad 

Moroke nėra ramumo. Mau
rai vis tankiau užpuola fran- 
cūzus.

Keliuose susikirtimuose 
morokiečių buvo viršus.

Kiek jau išviso yra be- I 
laisvių?

Paryžius. — Genevos k<H 
respondentas dienraščio 
“Temps” praneša, jog, sulyg 
žini’i internacionalio biuro, 
ligišiol visos šalįs, išvien

Francijos karės laivas nu
skandintas.

Austrijos povandeninis 
’aivelis nuskandino Franci- 
jos didžiulį karės laivą “Co
urbet”.

“Courbet” tuojaus nusken- _
do, kaip tik povandeninis paimtos, turi 1,179,800 be- 
laivelis jį sužeidė. laisvių.



Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga.
Visuotinas “Laisvės” ben

drovės šėrininkų susirinki
mas įvyks 31 d. sausio.

Argentinoj, kaip mus in
formuoja, įsikūrė Lietuvių 
Socijalistų Sąjunga, kuri, 
tuo tarpu, paėmusi “Laisvę” 
savo organu.

. Kanadoj, kaip mums pra
neša iš kelių vietų, jau su
rinkta Lietuvos šelpimo 
Fondui apie $100.00. Tai 
dar tik pradžia.

Nėra žinių tik iš Montre- 
al’o.

Nors drg. V. Kapsukas 
“Kovai” pasiųstame laiške ir 
atsisako būti “Kovos” re
daktorium, vienok, nuo to 
laiko, kaip minėtas laiškas 
parašytas, daug kas galėjo 
atsimainyt. Todėl Pild. Ko
mitetas L S. S. turėtų kuo- 
greičiausia išpildyt paskuti
nio suvažiavimo valią ir su
sinėsi su V. K. tuo pačiu rei
kalu.

BEŽDŽIONES.
Socijalistų laikraščiai įve

dė įvairių pasikalbėjimų 
skyrius — ogi “Draugas”, 
beždžionės būdu, ima pa
nic /’Tori.

“Laisvė” įveda “Margų 
minčių skyrių” — tuojaus 
“Laisvės” madą paseka 
“Lietuva”, “Draugas” ir “A- 
teitis”.

Chicagos socijalistai su- 
dienraštį leist — “Ka

talikas” taip-pat apsirenka 
tą patį kelią.

Socijalistų redaktoriai va
žinėja, sakydami prakalbas, 
o mūsų ponai, užrietę nosis, 
sako, kad redaktoriams neiš
puola “pedleriauti”. Bet pa
laukit... dabar jau su prakal
bom važinėja ponai Kemėšis, 
Sirvydas, net ir palaimintas 
Baniulis sakosi galįs prelek- 
cijėlę paskaityt.

“Laisvė” įveda savotišką 
tvarka rašyme apžvalgų. Iš- 
pradžių eina kelios trumpos 
pastabėles, paskui, laipsniš
kai, pereinama prie ilgesnių. 
Ogi žiūrim — jau “Katali
kas” mus pamėgdžioja.

Oi jūs beždžionės, bež
džionės!

MUMS REIKIA TURĖT 
PILIETIŠKOS PO- 

PIEROS.
“Kova” rašo:
“Ikišiol nedaugelis mūsų 

suprato reikalingumą turėti 
pilietiškas popieras. Dauge
lis. nepažinodami vietos kal
bos, laukė tos kalbos pramo
kime; kiti (ir tokių daugiau
siai) nuo pasilikimo šios ša
lies piliečiais buvo suįaikomi 
klaidingo manymo, kad čia 
nežadant apsigyventi, nėra 
ir reikalo likti šalies pilie
čiais. Bet gyvenimo bėgis, 
historiški nuotikiai galų-ga- 
le intikina mus visus, kad
taip manant buvo daroma lai. Federacijos vadovai 
visais atžvilgiais stambiau- i priešingi kovai už aštuonių 
šioji klaida; tas leido mūsų 
ekonominėms gyvenimo są
lygoms virsti blogiausiomis, 
gi sugrįžimas į gimtinės 
kraštą šiandien jau mūsų 
vaidentuvėj nesirodo, kaipo 
išsipildymas mūsų gražių 
svajonių; Europos karė iš
blaškė visas tąs gražias mū
sų svajones, kad kada grįžši- 
me į tėvynę ir išsiliuosuosi- 
me iš to apgailėtino mūsų 
padėjimo”.

Taip, mums reikia būti pi-;V ' Al ' • C 4» *7

liečiais. Sąjungos konstitu-: ką. Išrodo, kad Gompers di- 
cija taip-pat nurodo, kad (delis valdžios priešas, bet tai 
kiekvienas sąjungietis turi 
rupinties pastot piliečiu, 
bet... dauguma mūsiškių 
draugų neturi energijos net 
tą žingsnį žengti.

J. ŠLIUPO TESTA
MENTAS.

Pereitame “Laisvės” N-ry 
išspauzdinome dr. J. Šliupo 
laišką, tilpusį “Laisvojoj 
Minty”. .

Trumpai sugrįžtame prie 
to laiško. Mums neapeina 
tosios laiško vietos, kur kal
bama apie skobs ir kitus ga* 
” - Mums rūpi tik pakart o- 

jimas to obalsio, kurį dr. J. 
Šliupas deda pamatan savo 
gyvenimo programo. Jisai 
laukia išsipildant šio troš
kimo:

“Laisvos Lietuvos, apšvie
stų tautiečių, prakilnių ama
tuose, pirkly boję, pramonėje 
ir moksle”.

Klausykit lietuviai - darbi
ninkai ! Apie jus ir jūsų iš- 
siliuosavimą J. šliupas neuž
simena, nors jisai puikiau
siai žino, kad amatninkais 
gali likties tūkstančiai, o 
darbininkas kaip buvo, taip 
ir liks — ištisi milijonai. 
Męs irgi trokštame, kad Lie
tuva taptų laisva, o lietu
viai prasilavintų moksluose 
— bet juk su tuo išnaudoji
mas dar neišnyksta. Dauge
lis tautų Įgijo politišką lais
vę, bet išnaudojimas ir klesų 
kova tenais neišnyko.

Šiaip ar taip kalbant, vis 
tik tai gerai, kad J. Šliupas 
sykį ant visados pasakė, jog 
jisai nieko bendro neturįs su 
socijalizmo idealu. Ligišiol 
tasai senelis dar vis garsin
davęs! esąs geresnis soči ja
ustas, negu patįs socijalistai.

Dabar bent viskas bus aiš
ku. Darbininkų minioms dr. 
J. Šliupas savo testamente 
nieko nežada.

DUODA VĖJO AMERIKOS 
DARBO FEDERA

CIJAI.
Jau kelintame iš eiles 

“The American Socialist” 
N-ry žinomas unijų vadovas 
Adolfas Germer, nesigailė
damas, duoda vėjo Am. Dar
bo Federacijos reakcijonie- 
riams. Ypač kliūva Gom
perso kompanijai.

Kaip žinoma, paskutinia
me Federacijos suvažiavime 
Gompersui ir jo bernams pa
sisekė užduoti smarkų smū
gį agitacijai už aštuonių va
landų darbo dieną. Fedčka- 
cijos socijalistai buvo norėję 
užgirti obalsį kovos už įsta
tymų keliu pravestą aštuo
nių valandų darbo dieną. 
Gompers gi ir jo bernai pa
sakė, kad jie priešingi pana
šiai agitacijai. Jie norį, kad 
unijos pačios iškovotų aštuo
nių valandų darbo dieną, o iš 
valstybės jie nieko nereika
lauja.

Panaši Gomperso taktika 
kaip tik atsako mūsų kapita
listų norams. Unijos, mat, 
silpnos ir joms sunku kas iš
kovot, o iš valstybės nieko 
nereikalaujama. Tuo tarpu, 
viso pasaulio darbininkai vi
sur ir visuomet reikalauja; 
kad įstatymdavystės įstai
gos užtikrintų jiems trum
pesnę darbo dieną. Tai nėar 
koksai nors maldavimas, tai 
yra reikalavimas, tai yra ko
va, kurioje auga darbininkų 
klesos sąmonė.

O pas mus, Amerikoj, pa- 
sidėkavojant tokiems Gom- 
persams, viskas išeina atbu- 

val. darbo dieną ir tų vadovų 
argumentais naudojasi kapi
talistai. Padėkime, kaip sa
ko drg. A. Germer, Califor- 
nijos kapitalistai, kovodami 
prieš aštuonių valandų dar
bo dieną, sėmė sau argumen
tų iš Gomperso prakalbų! 
Juk tai begalinė gėda, kad 
darbo vadovas suteikia ar
gumentų kapitalistams ko
voje su darbininkais.

Gompefs sako nenorįs, 
kad valstybė kištus į tą daly- 

tik išrodo, iš teisybės gi, tai 
niekas nemoka taip bjauriai 
politikierių čebatus laižyti, 
kaip Gompers. Juk ne kas 
kitas, kaip jisai sudarė kon
grese iš republikonų ir de
mokratų darbo užtarėjų 
kuopą, kuri nieko o nieko ne
padarė dėl darbininkų gero
vės. Juk tai Gompers į pa
danges kelia demokratų val
džią ir jos įstatymus, nors 
demokratai pasirodė esą ne- 
menkesni melagiai, kaip re- 
publikonai! Juk tai Gom
pers kviečia balsuoti už “ge
rus” politikierius, tykoda

mas iš jų šunkaulio.
Tasai ponas nėra valdžios 

priešas ir tiktai todėl jisai ir 
buvo priešingas įstatymų ke
liu užtvirtintai aštuonių va
landų darbo dienai, kad neį
sišokus kapitalistams, kad 
neišgązdinus jų.

Organizuotiems Amerikos 
darbininkams yra didžiau
sias reikalas atsikratyti 
Gomperso globos. ,

Dauguma šios šalies 
kriaučių apleido Gomperso 
avinyčią. Mainieriai neduo
da Gompersui ramumo. Vi
soj Federacijoj auga neužsi- 
ganėdinimas Gomperso poli
tika. Ateis laikas ir Gom
pers Liksis generolu be ka
reivių.

O “KATALIKAS” VIS 
VAGILIAUJA.

“Keleivis” jau sugavo 
“Kataliką” bevagiliaujant 
svetimų laikraščių straips
nius.

Rodosi, reikėjo bent kris
lelį gėdos turėti ir liauties 
taip darius. Bet pono Tana- 
nevičiaus banko priemenio- 
je, kuri pavadinta “Katali
ko” redakcija, viešpatauja 
begalo keisti supratimai 
apie literatišką etiką.

Biznis tai biznis — kam 
čia paisyt doros ir mandagu
mo ! Štai viename iš pasku
tiniųjų “Kat.” N-rių randa
me straipsnelį “Belgų minis- 
teris karo lauke”, žodis į žo
dį perspausdintą iš “Liet. 
Žinių” — o vienok, apie tai 
šiukštu neužsimena.

Ot čia tai ir yra tikras 
chamizmas literatūroje, apie 
ką reikėtų neužmiršt pakal
bėt ponui Baniuliui iš So. 
Bostono/ Juk tai specialis
tas chamizmo dalykuose...

AUKOS LIET. ŠELPIMO 
į FONDAN.

“Kasdien per mūsų laik
raščio ofisą plaukia iš įvai
rių vietų aukos į Lietuvos 
Šelpimo Fondą. Jos plaukia 
i<r per kitus laikraščius arba 
jtiesiog į L. š. F. komitetą. 
Taigi, nežiūrint visų ardyto
jų pastangų, Lietuvos šelpi
mo reikalo visuomenė neap
leidžia.

“Tie ardytojai tautininkai, 
norėdami diskredituoti žmo
nes, kurie uoliausiai pildo 
Visuot. Seimo valią, skelbia, 
kad socijalistai nepripažįstą 
reikalo patįs aukauti nuken
tėjusioms nuo karės. Vie
nok faktai, geriau už ilgiau
sius išvedžiojimus, sumuša 
tuos jų neteisingus priekaiš
tus. Auku surašai, rodo, 4- 7 7
kad kaip aukų rinkime, taip 
ir jų dėjime socijalistai ke
liomis eiliomis pralenkia vi
sokius patentuotus tėvynės 
ir tautos mylėtojus”.

(“Naujienos”).

PARŪPO SĄJUNGOS 
GEROVĖ!

Didžiausias L. S. S. prie
šas ir konkolauckijados au
torius p. Balutis dejuoja 
“Lietuvos” lapely, kad L. S. 
S. panaikino referendumą.

Nieko panašaus niekuo
met nebuvo ir nebus! Sulyg 
naujos konstitucijos proek- 
to, referendumui palikta vy
riausioji gale. Patsai naujo
sios konstitucijos proektas 
bus taip-pat juk leista per 
referendumą. Jeigu naujoji 
konstitucija bus priimta, tai 
svarbiausieji suvažiavimo 
nutarimai vistik dar eis per 
referendumą. Kuopoms, 
kaip ir ligišiol, palikta teisė 
daryti įnešimus referendu
mui. Buveinė naujo centra- 
lio komiteto skiriama refe
rendumu. Nariai naujo C. 
K. bus nominuojami visuoti
nu balsavimu tos apygardos 
draugų, kur rasis buveinė 
būsiančio Centro Komiteto.

Taigi, p. Balutis tuščią 
šneką šneka, kuomet pasa
koja Olševskio lapely apie 
referendumo' nušlavimą. 
Kiekviena svarbesnė per- 
maina L. S. S. gyvenime ga
lės įvykti tik per referendu
mą.

Dar Lietuvos šelpi 
mo reikalais.

Kuomet aš rašiau pirmu
tinius savo straipsnius Lie
tuvos šelpimo reikalais, aš 
da nežinojau New Yorko 
seimo nutarimų. Vienok ir 
dabar, susipažinęs su jais, aš 
lieku tos pačios nuomonės: 
reikia gerai apsižiūrėti, ką 
šelpti ir kokiu būdu šelpti. 
Apie tariamąją visų lietuvių 
vienybę nebegali būti nė kal
bos. Tai da aiškiau parodė 
paskutiniai Amerikos atsiti
kimai: kunigai inkūrė savo 
fondą; tautininkai dalyvavo 
New Yorko seime, bet kuo
met jiems nepasisekė pa
kreipi jo nutarimų į savo pu
sę, ėmė ne savo balsais šauk
ti prieš socijalistus ir galų- 
gale suardė paskutinį taria
mosios vienybės šešėlį. Kai- 
kurie jų jau vėl kunigams 
padavė ranką, kad tik nepa
turėjus to, anot jų, socijalis
tų Lietuvos Šelpimo Fondo.

Tuo tarpu tame fonde nič 
nięko nėra socijalistinio. Aš 
pasakyčiau, kad Amerikos 
lietuviai socijalistai dargi 
pamiršo šitoj sunkioj valan
doj tokius dalykus,kurių nie
kuomet neprivalo paini| A: 
pamiršo klesų kovą, kad tik 
suteikus kuodaugiausia pa
šalpos nu te rio tajai Lietuvai, 
kad tik sujungus bent visus 
pažangiuosius lietuvius ta
me darbe . Jie nežiūrėjo čio
nai vienos ar kitos klesos pa
dėjimo, o šelpti visas lygiai; 
jie norėjo siųsti surinktąsias 
aukas kaip tik tokiai įstai
gai, kuri kuomažiausia ben
dra turi su socijalistais,— 
Lietuvių Mokslo Draugijai; 
jie dargi nepastatė pirmuti
nėj vietoj darbininkų ir ap
skritai beturčių ir mažatur- 
čiu šelpimo. Aišku, kad so
cijalistai iš tikros širdies no
rėjo vienybės, kad jie skelbė 
šitame sunkiame momente 
klesų bendradarbiavimą, o 
ne kovą, vienok ir dabar tai 
neįvyko -r- ir negalėjo įvykt. 
Tai būtų galėjo įvykt tiktai 
tuomet, jei socijalistai visiš
kai būtų sutikę šokt pagal 
tautininkų dūdos, jei jie vi
siškai būtų išsižadėję savo 
pažiūrų, visiškai socijalistai 
būtų nustoję bebuvę.

Atsiminkit, draugai, kad 
ras-pats yra ir Lietuvoj. Ir 
ten būtų galėjusi įvykti vie
nybė tik tuomet, jei susipra- 
ttįsieji darbininkai būtų pra- 

dos šokti. Ką ta dūda ten 
dūduoja, męs jau žinome. 
Bet susipratusieji darbinin
kai negalėjo išsižadėt savo 
klesos reikalų gynę, negalėjo 
išsižadėt: klesinės savo politi
kos . Dėlto ir ton negalėjo 
Įvykti ir neįvyko visų lietu
vių vienybe. Įvyko tik mū
sų liberalą arba, kaip jie sa
ve vadina, liaudininku ar de
mokratų vienybe su klerika
lais ir caro valdžia. Neįvy
ko ir negalėjo įvykt vienybė 
ir nuo karo nukentėjusiųjų 
šelpime. Tie ponai visą šel 
pimą labdaringumu remia i 
tuo, kas iš valdžios pasisek, 
išprašyk Ir pirmiausia šel 
pia, žinoma, tuos, kurie 
jiems yra artimiausi. Jei ką 
ir primeta darbininkams, tai 
taip-pat kaipo labdariai. 
Kaip jau seniau esu rašęs, 
tuose buržuaziniuose komi
tetuose nėra vietos darbinin
kų atstovams.

Darbininkai negali pasi- 
tenkint tokiu šelpimu, labda
ringumu paremtu. Jie ir da
bar, tik patys savo reikalais 
rūpindamiesi, gali šiek-tiek 
palengvint savo klesos naš
tą. Ne labdaringumu tai tu
ri būti paremta, o kits kito 
sušelpimu ir kova, kad, kiek 
galima, daugiau išgavus tam 
tikslui iš valdžios, iš miestų 
valdybų, pagaliaus, iš įvai
rių buržuazinių įstaigų, dar
gi iš pavienių kapitalistų, 
kurie savo turtus susikrovė 
iš darbininkų prakaito.

“Bet kuo gi tai skiriasi 
nuo paprasto labdaringu- 
mo?” —gal kas-nors manes 
naklaus. Skiriasi, atsaky
siu, ir daug kuo skiriasi. 
Kuomet susipratusių jų dar
bininkų organizaciios krei
piasi dargi į kapitalistus, jos

jų neprašo, o reikalauja; jos dradarbiavimas su ja dargi !MARGOS MINTIS 
nPRi'ZPminn nrips inns n roi- fnlnm ciinbim vnlnnrlni tm •

APIE VISKĄ
nesizemma pries juos, o rei
kalauja to, kas joms ištikrų- 
ją priklauso. Jos reikalau
ja, kad darbininkų atsto
vai būtų priimti į įvairias šel
pimo ir vietos savy valdos 
įstaigas; ir, įėję ten, jie gina! tiems šauksmams, būk da- 
darbininkų klesos reikalus; (bar visy klesų vienybė įvy- 
jie ir ten neskelbia visos tau-! kus ir visi, kaip broliai, galį 
tos vienybę, o kovą. Jie rei- ištiest vieni kitiems ranką, 
kalauja, kad ant turtingųjų Ne, jie nemato tos vienybės, 
sluogsnių^ būtų uždėtas tam Jie mato dabar da didesnį jų 
tikras pažangusis mokestis išnaudojimą, kaip prieš ka- 
(kuomet iš Lodziaus pirmą ra. Ir jie nenori pasitenkini I Ji *J 1 • . » ■ . ••• 1 •••kartą buvo pasitraukę rusai, 
darbininkų atstovams pasi
sekė tai pasiekt). Jie reika
lauja, kad neturintieji iš ko 
mokėt už butą nebūtų lau
kan metami, kad jiems būtų 
nuteikiama kuro, kad būtų 
kuriamos bedarbiams ir ki
tiems nuo karo nukentėju
siems valgyklos, kurias pa
tys darbininkai ir kiti nu
kentėjusieji prižiūrėtų; rei
kalauja, kad būtų kuriamos 
vaikų prieglaudos, kad mo
kyklose duotų uždyką ne tik 
knygą i 
mokymuisi įrankių, bet i 
drabužiu, maisto. O visu- 
oirma bedarbiai
larbo, reikalauja viešų dar

bų organizavimo; spiria, 
kad miesto valdybos padėtų 
iarbin i n k u or ganizaci j o m s 
bedarbiu suraša dirbti ir in
kurti tam tikrą įstaigą dar
bui jieškoti. Ir daug da kitų 
klausimų ten kįla, jei tik 

biausia
pašelpos, kas pats nenori pa- 
sitenkint trupiniais, nuo 

l buržuazijos stalo beriamais,
. ■ kam rūpi darbininkų klesos manė"naują kuopą įkurt Tai

ir kitų reikalingų Ireikalai, tas turi šelpti dar-! ’-” 
’ ir bininkii komitetus, o ne bur- 

žuazijos, kunigų ir caro val- 
; tarnų inkurtuosius.

Kur da nėra tam tikrų dar
bininkų organizacijų, jos 
turi būti kuogreičiausia in- 
kurtos. V. Kapsukas.

reikalauja džios

darbininkai aiškiai supranta|nlį tarpu, nepriimtina dėl! 
dviejų priežasčių: pirma-- 
aukų rinkimo ir jų siuntimo 

i būdas, užgintas visuotinam 
'seime, jau nusistovėjo, įėjo į 
i normalę vagą ir tapo popu- 
jleriškas plačiausiose minio
se, taip jog staigi permaina i 
tame dalyke gali įnešti į au-

savo klesos reikalus ir nesi
duoda suvedžiot įvairiems 
buržuazijos reikalų ginė
jams.

Ypatingai plačiai veikiai 
Lenkijos darbininkų organi-1 
zacijos, kur daugiausia yra! 
bedarbiu. Veikia darbiniu-
1 .... 17*1 * • VcUllv VlcU y ųail lllvOUl 1
kų organizacija ir . Vilniuj R Žiles didelę suirutę;

.’inn imi nricsnurn mincrn <' x __ __ r 7kuri jau prispyrė miesto ta
rybą i n kur t tam tikrą komi
siją darbininkams šelpti. Ta 
komisija inkūrė biržą darbui 
jieškoti, kurioje dalyvauja ir 
larbininkų atstovų; inkūrė 
keletą virtuvių, kurias patys 
darbininkai veda. Tai gali
ma buvo pasiekt tik veikiant 
profesinių/ darbininkų są
jungų inkurtai darbininkų 
b rganizaci  j ai nuken te j il
siems nuo karo ir bedar- 

Panašią darbininkų orga
nizaciją matome ir Rygoj 
Lapkričio pradžioj ten susi
rinko profesinių sąjungų j 
(unijų), darbininkų koope-' 
racijų, jų švietimo draugijų, 
blaivybes dr-jų, susišelpia
mųjų darbininkų draugijų ir 
tabrikų ligos kasų atstovai. 
Išviso jų buvo 70 ir atstova
vo 
draugijas ir kasas.

darbininkų 
Jie nu

tarė inkurti tam tikrą komi
tetą iš 21 žmogaus, į kuri 
įeitų tų draugijų ir kasų at
stovai. Jo tikslas — jieškoti 
priemonių nukentėjusioms, 
nuo karo darbininkams ir jų 
šeimynoms šelpti, jieškoti 
bedarbiams darbo, organi
zuoti tam tikslui darbo bir
ža, vesti bedarbiu suraša, 
kurti jiem : virtuves... Fabri
kų darbininkų ligos kasos 
riimnasi, kad joms būtų leis-į

duot. Į tą komitetą įėjo ir 
buvusis trečiosios dūmos 
s.-d. atstovas, daktaras 
Predkalnis. Vienintelė tik
ra Rygos lietuvių darbinin
kų draugija “Giedra” taip- 
pat su ta draugija dedasi, o 
ne su Rygos lietuvių klerika
lų sutvertąja draugija.

Ir visur, tiėk Lenkijoj, 
.tiek Vilniuj, Rygoj, — visur 
tos darbininkų organizacijos 
anirna visus darbininkus be 
tikybos ir tautos skirtumo ir 
be partijos skirtumo. Jos 
yra grynai bepartyvės ir šei
ma visus darbininkus be jų 
pažiūrų skirtumo.

Ar yra panašių darbinin
kų įstaigų kitose Lietuvos 
vietose, tuo tarpu man trūk
sta žinių. Jei da nėra, jos 
turi atsirast, nes tik tokiu 

kiek geriau darbininkų rei
kalai.

Tik patvs organizųoda- 
mįes, gali jie to pasiekt. Ir 
nieko blogesnio negali būt, 
kaip darbininkų atsidavimas 
buržuazijos vadovavimui, 
pasitikėjimas jos gailestin
gumu ir labdaringumu. Ben-

tokioj sunkioj valandoj, tai 
yra klesinės savo pozicijos 
išsižadėjimas. Reikia pasa
kyti, kad Rusijos, o taip-pat 
Lenkijos, Latvijos ir Lietu
vos darbininkai nepasidavė

tais trupiniais, kurie jiems 
yra beriami nuo buržuazijos

Paklausiu dabar aš AmeJ?^’. S. Michelsonas, A. 
rikos darbininkų, ką jie pri- ,J?ai V•1US>. Stasiujmcnis, J. 

, valo šelpti: ar tuos buržuazi- i st01r1U£k ?ei 
nius komitetus, ar darbiniu- i^jkys, L. I ruseika, J. Ne
ką komitetus? Man rodosi, į viackas ir tt...
dviejų atsakymų negali būt. Aš nieko daugiau neturiu 
Kam tikrai rūpi sušelpti la-Į^ą pridurt, kaip tiktai šimtą 

reikalaujantieji tos daugtaškių.....

Redakcijos prierašas.
Manome, kad drg. V. Kap- 

uko propozicija, bent šiuo- 

antra — patsai drg. V. Kap
sukas vistik nenurodo mums 
tokių darbininkiškų įstaigų,

nuo karės visame Lietuvos 
plote. Du nurodyti komite
tai yra lokališki (vietiniai), 
apie jų įsikūrimą męs pirmą 
syk girdime, o platesnioji vi
suomenė apie jų veikimą ab
soliutiškai nieko nežino. Vie
nas tų komitetų (Rygos) 
randasi netgi už Lietuvos 
sienų ir nei tas,nei kitas iš jų I neišmokino žmones artymo
neveikia tose Lietuvos vieto- 

‘ se, kurios daugiausia nuken- *♦ *
J

Apie jaunus kunigėlius 
p uomi, joe ten, kur nėra tam j tenka tankiai išgirsti šitokia 
tikrų darbininkiškų organi- nuomonė: tai pirmeiviškas, 
zacijų — jos įsikurs, bet A- girdi, kunigas, jisai ne toks, 
merikos darbininkai negali kaip senieji.
raminti save ta vilčia. Kol | Kvaila viltis ir dar kvaL, 
saulė užtekės — rasa akis iš-. lesnis įsitikėjimas. Tūlas 
ės, o pagelba jau reikalinga Struckus tarpe visų kunigų 
dabar. Jeigu per visuotiną skaitėsi pirmeiviu ir pusiau 
seimą męs butume prisilaikę bedieviu, o dabar, tai net 
tosios laukimo taktikos, tai pnsnringdamas, 
męs jau būtume pralaukę su- jalistus.

tėjo nuo kares. Tiesa, drg. 
V. Kapsukas ramina mus

virš tris mėnesius, o vistik 
nesusilaukę grynai klesinių 
komitetų. Aiškus dalykas, 
mums belaukiant, kunigai su 
nacionalistais būtų nupjovę 
visus kviečius.

Pasirinkę Mokslo Draugi
ją, kaipo aukų dalintoją, 
.męs manėme gvarantuosią 
! maximum bešališkumo aukų 
paskirstyme, kadangi toje 
draugijoje yra pusėtinas 
skaičius mūsų pakraipos 
žmonių. Taip-pat dar nėra 
vėlu Lietuvos šelpimo Komi
tetui duoti nurodymų Moks
lo Draugijai, kad pirmoje 
vietoje būtų šelpiami darbi
ninkai ir apskritai mažatur-

Prie kitų drg. V. Kapsuko 
paliestų dalykėlių—sugrįžši- 
me vėliau.

BOSTONO MAJORAS.
Bostonan atvyko kun. 

Bouck White ir nori tenais 
įkurt socijalės revoliucijos 
bažnyčią.

Tasai kunigas pasakęs ke
lias prakalbas bedarbiams. 
Savo prakalbose jisai išsi
reiškė, jog daug geriau imti 
maistą ten, kur galima pa
imti, negu badauti.

Bostono majoras, žmogus 
didžiai dievobaimingas, bai
siai supyko. Jisai užsimanė 
išvyt tą revoliucijonierių- 
kunigą iš Bostono. “Geriau
sias daiktas”, — pasakė ma
joras, “būtų išvyjimas to pa
mokslininko iš Bostono”.

. . • Ai

Jeigu kada nors “Šakei” 
bus pastatytas paminklas, 
tai ant jo verta aukso raidė
mis išrėžti šį sakinį: “Socija
listai nesigiria savo kalbos ir 
rašybos (!!), tečiaus jų pu
sėj stovi M. Račiutė, K. Vi- 
dikas, A. Antonov, S. Straz
das, J. Baltrušaitis, J. Balt
rušaitienė, A. Baltrušaitis, 
J. Pruselaitis, dr. F. Matu
laitis, A. Žymontas, Zg."Vit
kauskas, K. Gugis, P. Gri-

♦♦ *

Dvylika Detroito vyrų su

J'iu būtų trečia kuopa iš ei
lės.

Ten *bus greit daugiau 
kuopų, negu socijalistų.

♦* *

“Ateities” administrato
rius rašo apie to laikraščio 
nuopelnus. Labai gražu, bet 
reikėjo neužmiršt pasakyt, 
kad ji neturi net tūkstančio 
skaitytojų. Tuomet straips
nis būtų buvęs trumpesnis ir 
teisingesnis.

♦* *
New Yorko politikieriai 

laukia, kada sniego iškris. 
Jie sako, tada išrisią bedar
bių klausimą, nes reikės 35- 
000 žmonių sniegą nuo gat
vių nuvalyt...

Jie tik nežino, kad reikia 
duot kunigams ant mišių, 
taip, kaip tai daroma Lietu
voj, kada lietaus nėra.

* ♦

Jeigu kunigai būtų dori, 
tai jie, karei pasibaigus, tuo
jaus turėtų uždaryt visų 
bažnyčių duris.

Kam gi jos reikalingos, 
kad per 2 tūkstančiu metų

meilės?

keikia soci-

*♦ * • \

Kada Scrantone žuvo mai- 
nose 9 lietuviai mainieriai, 
tai buvo surengtos prakal
bos. Ir šliupas tose prakal
bose davė vėjo broliams - so
či ja listams.

Tai jau stačiai nešvarus 
Įurštas.

*

♦ *

Kada P. Grigaitis atvažia
vo Amerikon, tuomet Sirvy
das per “Vienybę” užgiedo
jo, kad tai esąs išmintingas 
vyras ir mokėsiąs sutvarkyti 
socijalistų eiles.

Bet štai praėjo keli metai, 
ir Sirvydas jau vadina P. 
Grigaitį vos-vos ne pieme
niu.

Mūsų tautininkams soci
jalistai geri tik ištolo, kada 
su jais reikalo neturi.

♦
♦ ♦

“Keleivis” su “Kova” pra
neša, jog “V. Liet.” eina ant 
licitacijos.

Ne, dar taip gvoltaunai 
nėra. Kolkas dar eina byla 
su Paukščio giminėmis. 
Kaip ten viskas išeis — dar 
nežinia. Kolkas “V. L.” turi 
tik nesmagumų ir gėdos, bet 
licitacijos dar nebuvo.

Čiru-Viru.



Kas jūs, tas ir aš 
tik mažas klau

simas.

iškeptos vištos sėdintį ir ba
du mirštantį žmogų?

Ar jūs visi, kurie tik esate 
priešingi socijalizmui, be gė
dos ir drąsiai prisipažįsite, 
jog esate šalininkas ir apgi
nė]’as tos beprotiškos siste
mos? Meldžiamieji, prisi-Jūs katalikas? Gerai* Ne

sipriešinu. Gal jūs tautietis, v. , . v
demokratas, republikonas ar por savo laikras-
visai beparty viskas? Viskas Sius ir žodžiu, o tuomet dar- 
gerai. Vadinasi, jūs esate bininkai žinos, kaip į jūs at
kas nors, tik ne soči j alistas. sinest.. _ .
Ar ne taip? Vadinasi, soči-1 7e.1^uv. sarmatinates 
jalizmas ir socijalistai yra .... .  ....
negeri ir nereikalingi. Ar ne 
taip? Vadinasi, be socijaliz- 
mo ir socijalistų gali pasau
lyj įvykt gerovė, o socijalis
tai tik neapykantą tarp žmo
nių pasėja. Juk je? Tokiu 
būdu aš ir jūs pavartokime 
visą gabumą ir nušluokim 
socijalizmo idėją ir socijalis-

........  ■■■*■ ■ ......... . ..................... ........................ . — -.........-........................ —.......... ■ ' » I ■ v !■■■■■.■—

Dėtlo męs visi prisiekėm, | — Visgi tai nuobodus už- 
kad lig gyvai galvai muši- siėmimas. 
mes, net mūs seniai baurai W 
prisiekė, kad ir jie ruskius mislydamas," kad jinai jau 
saldotus šaudys.

— Et, jūsų kaizeris, ma
tyti, didelis durnius.

— Oi, jo gera galva, taip 
sakyti ant jo negali, tik jis 
jau senas, jis mislijo, kad lai
mės — užtat ir visus vyrus 
saldotais padarė, pas mus 
dabar tik seniai ir bobos Ii-1 sai labiau tinka mano pobu-

— Aš jį paįvairinu kartais

mane myli, o kartais spėju: 
ar jį myli mane? Aš atran
du smagumą ir spėjime: ei
nu iš vieno galo pleciaus į ki
tą skaitydamas žingsnius: 
“myli, nemyli, myliy-memy- 
li”... Bet šiandien aš ąumis- 
lijau naują užsiėmimą, kur-

Barabošius.

KAM GYVENTI?
(Pagal Daugę).

■M

“Visi doros įstatymai yra geri”, sako 
Dietzgen, “bet jie yra įrubežiuoti. Tiktai 
amžinas įsivystymas nėra įrubežiuotas, vi
sada geras ir absoliutiškai morališkas”.

To absoliucio judėjimo, amžino išsivys
tymo dora yra ir nesipriešinimo ir protesto 
dora, ji yra laikui ir vietai pritaikinta akty- 
viškoji darbo dora. Kas ja vadovaujasi, kas 
pagal jos kreipia savo gyvenimo bėgį, tam 
nereikia bijoti, kad kartais sunkiam darbe 
rankos pailsta, arba neužsiganėdinimas gy
venimu pagamina sielos skausmą. Jis ir vėl 
pajiegs pakelti galvą ir išdidžiai žiūrės atei
tim Arba vėl, jei jo vilties žiburėlį aptemdo 
nepasisisekimai, priešinga spėka, jis neat
kreips nugaros savo pirmesniam idealui ir 
neis jieškoti pasilsio tautiškam užpeČkyj...

Kas dirba draugijiniai naudingą darbą, 
kas nesibijo kovos, tas žino, jog tuo keliu ei
damas galės rasti ir gyvenimui tikslą. Ir 
jis dirbs, kovos ir gyvens, kolei jam bus pro
ga, kol bus spėka ir noras gyventi, nepai
sant to, kad kartais jį ir apsiaus nuliūdimas, 
juodos mintis, nes jis žino, kad pailsime sle
piasi ir dygsta naujos spėkos diegeliai ir 
kad už tamsių debesų šypsosi graži saulė.

(Pabaiga), 
tvarkiems materialiniams prietikiams? Nei 
atskirų tautų liuosybė, nei moters paliuosa- 
vimas, nei mokyklų, nei auklėjimo klausi
mai, nei mokesčių, nei kariumenės sumaži
nimas negali būt išrišti,?kolei nėra sutrau
kyti retežiai, kurie prirakina darbininkus 
prie skurdo, vargo ir bado”.

Ar didžiam draugijiniam darbe nesisle
pi a d au g gy v e n i m o d ži a u gs m o ? A r te n n č - 
ra gaivos šaltinis, kuris gali sutvirtinti 
kiekvieno pailsusio jiegas, prašalinti nuliū
dima? ’ v

Jeigu aš kalbu apie gyvenimo džiaugs
mą ir mano tikslu yra sužadinti nors mažą 
kibirkštėlę smagaus jausmo link gyvenimo, 
tai aš neturiu omenyj to atbukusio filisterio 
optimizmą, kurio minčių ir jausmų pasaulis 
apima tik jį patį. Tokis optimizmas paga
mina tiktai pasipiktinimą.

Aš nepriešingas asmeniškai laimei, as
menį šk i e m s u ž si ga n ė d i n i m o momentams, 
liet aš tik geisčiau, kad toji laimė būtų su
prantama nevienpusiškai. Kiekvienas žmo
gus savo laimę supranta įvairiai. Bet tam 
laimūs įvairumui neturi prieštarauti abelna 
laimė.

Yra žmonės, kurie randasi pirmpradi- 
niam stovyj, arba taip vadinamam biologiš
kam komunizme. Žmogus yra sveikas, pa
valgęs, jis gyvena normaliu gyvenimu. Jis 
jaučiasi laimingas, kaip sveikas gyvulys. Jo 
laimė yra primityviška, bet, be abejo, nor
male. Tatai męs vadiname neištobulinta, 
nesąmoninga laimės forma.

Yra žmonės, kurie savo laimę mato iš
kilime virš kitų, kuriems nei kada neateina 
į galvą mintis apie kitų laimę. Tokia lai
mes pajauta nors ir sąmoninga, bet siaurai 
egoistiška, ką pergyvena kiekvienas išnau
dotojas - kapitalistas, kuris ant kitų sulenk
tų nugarų, kaip ant priekalo, kala savo 
laimę.

Kitokią laimę pergyvena tas žmogus, 
kuris, matydamas kitų vargus ir skausmą, 
užmiršta save ir ant kiekvieno žingsnio, be 
a])svarstymo, aukauja šavo gerovę, sveika
tą ir gyvastį kitų labui.’ Jis nejieško nelai
mių priežasčių, neprotestuoja prieš tą ga
lę, kuri tai pagamino; jis tiktai mato žaiz
das ir — laisto ant jų balzamą. Jis lošia 
gailestingo samariečio rolę ir jaučiasi lai
mingas. Tokia altruistiška laimės pajauta, 
be abejo, yra viena iš prakilnesnių žmonijos 
apraišką. Suprantama, kad tokis savęs iš
sižadėjimas sužadina jausmus link gerų 
darbų, bet tas apsirubežiuoja su atskirais 
atsitikimais, kurie, yt lašelis vandens, ding
sta didžioj ašarų jūroj.

Męs tokios altruistiškos laimes vieton 
statome sąmoningą draugijiniai asmenišką 
laimę. Čia. asmuo jaučiasi save harmonijoj 
su visa draugija ir jaučiasi laimingu, kad jo 
sielos harmonijos neardo nesanveiksmė tar
pe kitų, čia asmuo neaukauja save dėl kitų, 
jis dirba ir kovbja, geidžia sau ir kitiems ir 
sąmoningai protestuoja prieš kenksmingas 
gamtos ir draugijos spėkas. Jis supranta, 
kad tekis darbas reikalauja daug triūso, 
kad jo laime yra įgyjama palengvėlio. Vie
nok ir mažas laimėjTmas, nors žingsnis 
pirmyn sužadina jame gilų gyvenimo 
džiaugsmą.

Gyvenimo džiaugsmas, kaip męs jį su
prantame, yra amžinas judėjimas, begalinis 
žengimas pirmyn, ne snaudimas, ne ramus 
užsiganėdinimas įgytu stoviu. Bet pirmyn 
žengia tik tas, kas stengiasi išauklėti, išdai
linti savo geriausias spėkas draugijiniai 
naudingam darbui.

Imkit sau pavyzdžiu Tolstojų, su jo be
galiniu geismu likti geresniu, su jo didele, 
žmoniją ir visą pasaulį apimančia meile, su 
jo nenykstančiu gyvenimo džiaugsmu, kuris 
net mirtyj mato tiktai gyvybės formos per
sikeitimą, ir ką jis įkariavo ilgų metų skau
smo pilnoj kovoj prieš savo žmogiškus silp
numus. Imkit sau pavyzdžiu tą žmogų, ku
rio visas gyvenimas buvo apsuptas didžia 
meile link vargo žmonių. Bet sykiu/paim- 
kit ir dalelę kritikos. Tolstojus buvo mo
ralistas, bet ne sociologas, poetas, o ne ka
reivis. Jo absoliutiški, nekeičiami doros 
įstatymai, jo nesipriešinimo mokinimas kal
ba ne tik prieš sveiką logiką, bet ir prieš jo 
paties pastatytą gyvenimo įstatymą: “Tu 
privalai likti geresniu, amžinai tobulintis”.

Bet jeigu žmogus tobulinasi, tai jis kei
čiasi, o tuomet sykiu keičiasi ir jo dora.

prisipažint esą šios sistemos1^. Ir mus Moltke (genero- jdžiui: išsirenku ant dangaus 
šalininku ir esate socijaliz- las) sakė, kad turim išlošti ir vieną žvaigždutę, c 
mo priešu, bukite tokie geri išl ošini, kad ne tie jūsų ka-jnuo pleciaus jieškau tokios 
ir pasakykite, ką reikia" da- zokai. Na, jie laukiniai žmo- vietos, iš kurios žiūrėdamas, 
ryt, kad visi ir visada dirb-|r*es; su jais baisu muštis, jie matyčiau ją pro pat viršų

Šalininku ir esate socijaliz- Jas) sakė, kad turim išlošti ir vieną žvaigždutę, o paskui 

vietos, iš kurios žiūrėdamas,

11 ir turėtų už tą darbą visas 
gyvenimo reikmenis?

Pasakykite, nes kitaip pa- 
sirodvsite nieko nežiną. Jūs, 

__________________ ____ tautiškų ir katalikiškų Įnik
tus nuo šios žemės — ir vis-1 rūsčių redaktoriai, pirmiau- 
kas bus gerai.____________ i šiai pasakykite rimtai ir pa-

Aš su jumis sutiksiu, jums matingai. K. Stulpinas.
padėsiu, bet, 
kol darbą pra

meldžiamieji, - 
losime, imkite į 

kelias miliutas ir išriškite 
man visai paprastą klausi-1 
mą. kuris susidės iš kelių! 
mažiukų klausimėlių, vis! 
prie to paties klausimo tin 
kančių.

Prūsų kareivis

—Žinot, nors ir parubežyj 
gyvenom, bet jau buvom vil

nies nustoję pamatyti prū
sus kareivius. Kaip tik ka

lvas prasidėjo, tai mūsiškiai 
tuoj juos nuo rubežiaus ir 

■ nuginė, net šūvių negirdė
jom. Jau juokauti pradė- 

. . , .... J jom: — ot, sakom, karas,
Ar. nesiranda^ milijonai(į<aro lauke gyvenam, o prie- 

žmonių, kurie tą žemę nore- §ų neteko matyti,

žmonėm
mes?

Ar ta žemė gali išduot už
tektinai vaisių, žmonėm rei 
kalingų, jei ją atskančiai iš 
dirbt?

* 7 v

tų gaut ir dirbt?
Ar norintieji gauna ją ir 

leidžiama jiems ją išdirbi ir 
naudotis?

mažus vaikus valgo... bažnyčios bokšto. Kada aš
— Na, kad ir pasileidom t atrandu tokią vietą ir 

mos visi kvatoti, o prūsas žvaigždutė aiškiai sublizga 
žiūri, ko męs iš jo juokiamės, ant nryziaus — tai reiškia:

— Na, jei jau ir tat jūs myli.
kaizeris sakė, tai jis kvailas, | — Ar tankiai pataikai?
kaip bato aulas, — atšovėm! —Gana tankiai... ir tai 
mes prūsui, o jis išraudo, man suteikia neišpasakytą 
gal susigėdo, o gal supyko, ūžsiganėdinimą.

— Na, ką jūs šnekat, mūs' — i\a, labanakt, — tariau 
kaizeris nemeluoja; jis aš.
moms sakė, kad ruskis. ne-! — Ak, — lengvai pasakė 
moka gyventi, kad jį reikia jis, sulaikydamas mane už Į 
išmokyti, kad pas jus yra da rankos, — juk nėr dyvų, kad 

.laukinių žmonių, kad reikia atsirado žmogus, kuris gur
kad jis myli irluskį sumušti, o paskui iš- šiai šneka, 

mokinti. Jūs purvuos gyve- kaip myli?... 
n.at, jus reikia išvalyti. • ~

— Gerai sakai, kad kazo- sustojau ant šaligatvio, o 
kai laukiniai žmones, tai del-'mano draugas, kaip ir pir
ko jie jus dabar neužmuša, o nri. užvertęs galvą svyravo, 
visus gyvus varo?

— Na męs ir dyvijamės?

Paėjęs keletą žingsnių aš Kares audra Kauno 
gubernijoje.

----------------0----------------

(Pabaiga).
Jurbarke vokiečiai buvo net 6 kartus. 

Sugriautų bei sudegintų namų ir čionai nė
ra. Miestan kliuvo tik keletas šūvių, vienok 
jie didelių nuostolių nepadarė. Krautuvės 
visos apiplėšta, pinigų gi labai mažai mokė
ta. Su žmonėmis vokiečiai elgėsi neblogiau
sia. Tarp vokiečių kareivių buvo daug kal
bančių lietuviškai, ypatingai tarpe 7-to pul
ko dragūnui. Jie sakėsi einą j Petrapilę.

Išpradžių buvo išbėgioję tik turtinges
nieji miesto gyventojai. Vėlaus gi, kuomet 
iš čionai pradėjo vokiečius varyti, žmonės 
persigandę išbėgiojo, likę tik 10%. Dau
giausia bėgo į Čekiškį ir Eiriogalą. Rusų 
kareiviams užėmus miestą, mūsų žmonės jų 
vedini ėjo į Prūsus ir iš ten sau įvairių daik
tų gabenos. Kuomet gi rusams vėl reikėjo 
trauktis ir užplaukė vokiečiai, pastarieji 
pranešė vietos klebonui, kad jisai atsakysiąs 
už paimtuosius daiktus, jei žmonės pas jį tų 
daiktų nesunešią. Išsigandę žmonės daugu
mą daiktų grąžino. Bet tuo tarpu rusai vėl 
išginė vokiečius ir paėmę suneštuosius pas 
kleboną daiktus, tiems patiems žmonėms iš
pardavė.

Patsai miestas dabar nelabai kaip išro
do: nors namų sugriautų ir nėra, bet kuone 
visų namų langai ir durys užkalinėti. Gy
venimas pusiau apmiręs. Daug vietos dar
bininkų liko be darbo ir duonos. Dauguma 
ūkininkų išbėgioję. Jų gyvenimai išplėšti, 
gyvuliai išvesti.

Eržvilke vokiečiai irgi buvo. Jiems 
atėjus, nereikėjo klausinėti, kur kas gyvena, 
viskas jau jiems išanksto buvo pranešta ir 
viską puikiai žinojo . Valgė, gėrė, ėmė ką 
norėjo, o mlkėjo daugiausia tik “kortelė
mis”, pagal kurių, sako, būsią atlyginta, ka
rui pasibaigus. Gyventojų iš miestelio ir 
aplinkinių kaimų nedaug išbėgioję. Į mies
telį metė 3 bombas, bet nuostolių jomis pa
daryta nedaug. Pagelba žmonėms ir čio- 
nais reikalinga.

(Iš “Liet. Žinių”). ‘

kaip girtas.
Ant vieno pleciaus takelio,

— Na matai, kad jūs kai-:visai netoli nuo mylimojo,
zeris meluoja. * • ” " v .................

— Ale kas taip gal mislyt?
Kazokai, pamatę, kad jau 

męs pradedam ginčytis, varė 
toliau prūsokus.

Męs likę dar ilgai stovė
jom ir plepėjom.

— Ko męs sulaukėm, žiū
rėk lietuvis prieš lietuvį ei
na, gal ir ne vieną nušovė,— 
dejavo viena moterėlių.

— Na, tai ko lauks, — at
kirto vyras, — ar negirdėjai, 
kaip jis sakė, kad vis lios ir 
lios be fardūon varė.

— Kaip tas margas svie
tas sutvarkytas. Na, kas 
čia, rodos: jei jau negali ge
ruoju sugyventi, tai išeitų 
ant botagu tie vadai pasi-fnes... 
nf ’ ' ..................... ” ’ 1
daug svieto naikinti, —- rūs
tavo viena moteriškių ir gi-

net šūvių 
neišgirdom. Tik vieną dieną 
kasžin kas mūsų kieme sušu
ko: — Prūsus, prūsus varo! 
Kaip pasileisim męs visi bėg- 

. Vieške-t* žiūrėti tų prūsų.
T " ūtT4' . liu pro mūsų namus keturi

kazokai varė 27 nelaisvius 
vokiečių kareivius. Visi jie 
buvo jauni, brandus, stiprus 
vyrai. Sakysim, net švares
ni, kaip mūsiškiai — ot, ta
rytum raštininkėliai. Mums 
prisiartinus, vienas jų lietu
viškai prabilo:

— Broliai lietuvninkai, 
duokite valgyti.

Na ir pasileidom męs, vy
rai, juokais, išgirdę prūsišką 
šneką, o mūs moters nė 
burbt: tuoj jiems užkandžių 
atnešė ir kazokus vaišino.

— Kam duodat šitiems 
prūsams? — vienas vyrų 
prieštaravo.

— Je, neduok, o ką jie man 
blogo padarė, juk ir motinų 
vaikai, atkirto viena mote
riškių.

Kazokai išpradžių ir lyg 
šnairavo, bet vėliaus vienas, 
mostelėjęs ranka, tarė:

— Na ir... juk jau nebe- 
priešai...

— Kur jus suėmė? — už- 
kl a u sė m p rūso-1 ie tu v i o.

— Ties Gumbine. Oi, koks

medegų namams statyt?
Jpi tain, kodėl tiek daug 

žmonių neturi pastogės? Ar 
buuavutojai aptingo ir nuta
rė geriau būt be darbo ir ba
dau t?

Milijonai Žmonių vaikščio
ja basi, apdriskę, alkani. Ar 
jie nenorėtų turėt apsirėdyt, 
pavalgyt, šiltą pastogę?

Sakote, norėtų. Tad gal 
neužtenka daiktų, kad visi 
turėtų?

Kodėl tad neleisti milijo
nus bedarbių, kad jie imtų ir 
padarytų visko įvalias? Juk 
žmonės šioj bedarbėj pražįla 
nuo rūpesčio, kaip gavus 
darbą; kiti žudosi dėl nega
lėjimo gaut darbą, treti ba
dauja ir diena iš dienos eina 
iicškot kad ir kokio darbo, 
bet negauna. Kam leisti be
darbius skursti su jų šeimy-

pasirodė du šešėliai. Toji 
pora ir mano draugas nepa- 
tėmyjo viens kito, nes jis 
žiūrėjo į žvaigždes, o jie kal
bėjosi. -Ėjo jiedu 
ranka, išlėto ir 
nas antro, kad rodos juodu 
sudarė vieną čielą kūną. Ma
te riškė padėjo savo galvą 
ant vyro peties, o jis, rodos, 
spaudė jai ranką.

Kada jie priėjo prie lem
pos, aš patėmijau, kad pane
lė buvo ji, o vyras — kitas 
mano darugas, ponas Juo
zas.

Jie pasisveikino su manim 
skunbindamiesi, kad tik 
greičiau atsitraukt nuo ma- 

... Vienok, jinai .drūčiai 
■tiektu ir tiek, bet kam tiek' suspaudė mano ranką, pa- 

| žvelgė j mano akis ir tykiai 
tarė:

— Pasitikiu, kad apie šitai 
Karolius nieko nežinos...

Ir paėjus, dar kartą atsi
grįžo, pagrūmojo pirštu ir 
tarė:

— Jeįgu tai pasieks Karo
tinus ausis, tai aš labai su

siėmę po 
aip arti vie-

.pridarytų mums visko?
A r p i i pažįsta te, kad y ra 

daugelis tokių bedarbių? Ar 
prinožįstate, kad jie nori 
dirbt?

nr męs turime gana maši
nų ir dirbtinų daiktų išdir- 
bimui? Jei ne, kam uždary- ten buvo baisus mūšis, dvi 
tos stovi tos,! ką turime?

Turbūt, neginčysite, jog . _ _ v.-
yra gana žalios medegos. iŠ laikėmės, aš žiūrau, kad jau 
kurios galima padaryti, vi- šlėktai bus, vienas mano ka
siem reikalingus daiktus? maro tas (draugas) 
Turbūt, pripažįsite, jog tą paskui — kitas, na, 
žalią medegą apdirbt yra ga- sau, ir tau, Fricai, taip bus, 
na mašinų ir žmonių? reikia bėgti. Ir būčiau pabė-

Kodėl tad ne visi gali gaut gęs, jūsiškiai nustojo šaudy- 
darbą ir užtektinai gyveni-j ti, ir aš tuomet su kamaro- 
mo reikmenų? tais pakilau. Tik žiūriu —

Socijalistai sako, kad kol čia jau jūsų kazokai, na, nus
tik daiktai bus daromi par- liu, daryti nėra ko, męs amu- 
davimui dėl pelno, o ne var- nicijas į šoną šmytrunt, taip 
tojimui, tol juo daugiau mus ir suėmė. Kad ne jūs 
daiktų liks padaryta, tuo kazokai, tai ruskį sumuštu- 
greičiau žmogus negalės jų me, ale jie tai baisus žmonės, 
nusipirkt, nes neteks pats Na, su juo vienu mūs aštuo- 
darbo. Iniolika saldotų nieko negali-

Jūs priešingi sccijalis- me padaryti. Žiūrėk, jis po 
tams. Ką jūs ant to sakote? arkliu, tai ant arklio, tai ir

Man išrodo, kad yra gana vėl po arkliu ir arkliai jų ki- 
žemės, yra gana darbininkų,' tokie.
mašinų ir medegos, kad vi- rp~: 1 .... X4’:"
sieins viską reikalingą pada
rius. Ar ir jums taip išro
do?

Kodėl tad milijonai miršta 
iš bado, nuo šalčio, be pasto
gės, be atsakančio apsirėdy- 
mo ir kitų dalykų? rienę — Peterburge. Na, jo

Jeigu žmogus turėtų visko kas galėjo mislyt, kad tokia 
gavo name ir mirtų iš bado, i galva, kaip mūs kaizeris, 
žiūrėdamas į iškeptą vištą, klystų, o dabar jau męs pra- 
ar jūs jį skaitytumet protin
gu?

Jeigu žmonės ant žemės 
visko turi ir jų tvarka nelei
džia jiems suvartot jų proto, 
muskulų ir padarytų daiktų, 
ar jūs manote, kad tokia sis-

Męs tokią sistemą turime
ir j u j-o j ą ginate, ar jūs gyventi, o pas ruskį daug, 
netikite esą panašiu į tą prie 1 tai jis mums žadėjo duoti.

! ' ’ ■ A' ‘ •’

; dieni tai kaip lyte lijo kul- 
' komis. Vis męs laikėmės ir

krito, 
mis] i u

įle jie tai baisus žmonės.

— Tai kam ėjot muštis, 
kad vieno kazoko neapgali
te?

— Na jo, kas galėj mislyt, 
kad taip bus. Na mums kai
zeris sakė, kad męs pietus 
valgysim jūs Katine, o vaka- • TA it \ T *

lošėm. Na jūsiškiai vis to
lyn ir tolyn reizuoja į mūs 
žemę.

— Tai kam klausėt jūs to 
savo kaizerio?

— Na jo, neklausyk! Na 
jis mums dovanų daug ža
dėjo. Sakė, kad pas mus jau 
žemės permaža, negalim iš-

— o mano sūnelis ar sveikas, 
ar trvvas, nieko nerašo.

Visi męs nutilom ir taip iš- 
sis^vrstėm.

Po tam veik kasdien vary
davo prūsus - nelaisvius ir 
nemaža tarp jų buvo lietuvių pyksiu!... 1

•i guldė galvą, Kad net pyk- mano draugas Karolius žiū- 
tis apimdavo su jais besikal- rojo į žvaigždes pro bažny- 
hnnt. Regis, tiktai vienas jų čios bokštą.

ir visi jie taip už savo kaize-

visų šviesesnis pasitaikė. O 
musą pėstininkų pulkuose 
kiek buvo lietuvių! Pirmas 
pulkas pro mus kaip ėjo, tai 

Toik didesnė pusė lietuvių 
buvo.

Tiek man, besitrankant po 
Rmirūsės Lietuva, papasa
kojo vienas ūkininkas.

Boleslovas Prūsas.

MYLI— NEMYLI.
Vieną syki ant pleciaus aš 

susitikau su savo draugu 
Karolium. Jis ant vietos try
ne labai navatnu budu: už
vertęs galvą augštyn, vaikš
čiojo .svyruodamas, kartais 
■atstodamas. grįždavo atgal, 
tai vėl pasukdavo šonan, my
nė jauną žolelę ir atsimušda
vo i pasodintus medelius.

Man pasirodė, kad jisai

Jisai, neiškarto mane paži
nęs, pradėjo greitai kalbėt.

— Juokies?... Aš supran
tu, tu mane laikai bepročiu. 
O visgi aš savo beprotystę 
neatiduočiau už tavo stebė
tiną ramumą. Kas man 
darbo link tavo didžių klau
simų !... Meilė, — tai klau
simas!...

— Tu lauki ko-nors? — aš 
paklausiau.

— Žinoma! — atsake jis 
labai drąsiai. — Tu misliji, 
kad aš ginsiuosi? Visai ne! 
Aš tau da daugiau pasaky
siu: Šitaip laukdamas aš 
praleidžiu ilgus vakarus, ir 
aš esu laimingas, jeigu į sa
vaitę laiko aš galiu pasitikt 
ir pažiūrėt į ją bent keletą 
minutų.

Aš tikiu, kad tą valandą

Vincas R-tis.

Peikia vokiečius.

na.

L. l’rūscika gavo sekantį laišką iš 
Marijampolės, Suv. gub.—

“Gyvenom 7 ncdelias po Prūsu Ky
bartuose ir jie taip mums įkyrėjo,kad 
dabar savo name jokios ramybės nėra, 
ypač tiems, kuriems nervus pagadino. 
Dabar aš su mama gyvenam Marijam
polėj. Kartais norime sugrįžti į Ky
bartus, ale vis mislijasi, kad gali būti 
Įdegiau. Nuo rubežiaus daug yra 

šalinusių, tik smarkesni liko na- 
saugot. Mergaitės namie gyve-^ 
Jos yra labai smarkios.
‘k granatų lėkė pro mus ir per

mus....sunku būtų suskaityti ir vos tik
dvi t ••opijo. Viena kuznios kaminą nu- 
j’i >.ū, kita skūnioj trūko, bet namai 
!'.<■.-udegė.

Germanai veik viską atėmė. Iš 20 
karvių tik 4 paliko, iš 12 arklių tik 1 
ir da)1 keturias kiaules. Atėmė visus 
vežimus ir bričkas. Po jų išbėginiu? 
nekuriuos daiktus susiiieškojom ant 
laukų. Surašiau savo iškadas ir pa
daviau kanceliarijon. Išėjo veik 10 tūk
stančių. Kad atiduoti!, (ai dar eitų 
šiaip taip gyvent.

Dabar prūsokai nuvyti iki Gumbi
nes. Mislinam, kad daugiau jie nesu- 
grįžš, nes per tas 7 savaites matėme 
jų silpnumą. Jiems trūksta kareivių 
ir arklių. Tik su ta kytrybe ir šelmys
te išsisuka. Ant Virbalio ir Vilkaviš
kio tankiai mėto iš orlaivių bombas.

Vokiečiai baisiai įkyrėjo. Negalima 
buvo juos prišert, o kaip atėjo mūsų 
kariumėnū, tai visai kitokia. Toki da- 
'ikatni tie kareivėliai ir ką jiems duo
di—tai ramus ir dėkingi. O kazokai, 
tai, rodos, dar geresni.

Kaupiškių kaimas veik visas išde
gintas. Mažučių kaimas ir veik išde-

Franci jos ministerial socija- 
listai nieko negali padaryt

Franci]os ministerių kabi
nete, kaip žinoma., yra du so
či jalistu ministerių. Juodu 
norėjo padaryt daug gero, 
bet nieko negali padaryt. Iš
naudojimas Francijoj, karės 
laiku, dar didesnis, negu ligi 
karės. Tų dviejų ministerių 
kiti ministerial neklauso.

EGIPTE.
Turkų valdžia tikėjosi, kad anglų ka- 

riumenci bus sunku veikti Egipte ir kad čia 
jai bus vargo su arabais, kurie sukilsią ir iš
vien su turkais kariausią. Tečiaus kolei kas 
anglai didelio pavojaus nemato. Tiesa, Su
eco apielinkėse juda arabų ordos, bet kana
las anglų gerai saugojamas ir jo arabai ne
prieisią. Be to arabams yra pranešta, kad 
visi tyrų šuliniai yra minomis padėlioti ir 
jiems pradėjus sukilimą, tie Šuliniai būsią 
išardyti. Tuomet arabų raiteliai, negauda
mi savo arkliams vandenio, nieko veikti ne
galėtų. Kaikur arabai visgi užpuldinėja 
anglus ir plėšia žmones, daugiausia nėju
sioms. Į l ? ji

(Iš “Liet. Žinių”).



NEWARKO ŠMEIŽIKŲ 
KOMPANIJA.

' % (Parašė Tėvas).

X > 1 (Pabaiga).
PlunRsnius sako, kad laike L. Dukterų 

draugijos prakalbų socijalistai užrašinėjo 
savuosius laikraščius,kurie šmeižia katalikų 
tikėjimą.

Kasgi čia kaltas, kad socijalistai visuo
met būna pirmutiniai? Jie pasivėlino pas 
prakalbų rengimo komitetą užrašinėti lai
kraščius. Komitetas leido. Tai kodėl gi jūs 
tuomi laiku sėdėjot ir snaudčt? Pasitaikius 
progai, reikėjo gaut leidimą nuo komiteto ir 
užrašinėti savuosius davatkinius organus, 
kurie juk nuolat šmeižia socijalistus ir šiaip 
jau pirmeivius žmones.

Bet, turbūt, jūs gerai žinote, kad ant 
prakalbų tie žmonės, kurie skaito jūsų lai- 

•* krašcius, nesilanko!
Ir vėl tasai Plunksnius pliauškia, kad 

socijalistai viską griauja. Jau tik tu man ir 
būkie tokiu nesusipratėliu! Rodosi, kas 
krislelį sveiko proto ir truputį sąžinės turi, 
jau tokių nonsensų nesakys. Ir kurgi jūsų 
faktai ir prirodymai, kad socijalistai griau
ja nors mažiausią daiktą?

Ot jūs — tai sugriovėt pasaulio progre
są, sugriovėt visą darbininkų gyvenimą, at- 
ėmėt duonos kąsnį, panaikinot meilę tarpe 
žmonių. Jeigu dar netikite man, tai pažiū
rėkite, kas šiandien darosi už marių. Kas
gi surengė tas skerdynes, jeigu ne jūsų ger
biamieji išnaudotojai, prieš katruos jūs vi
suomet galvą lenkiate ir dar kitus kviečiate 
lenkti! Tonais viskas išgriauta. Jau greit 
nebeliks, kas griauti. Per du tūkstančiu 
metų mokinote žmones “mylėti artymą”, o 
ar daug išmokinote? Juk kaizeriai, carai 
karaliai — tai vis jūsų “vieros” žmonės. 
Juk tai jūs amžinai skelbiate, kad kiekviena 
valdžia nuo “dievo paeina!”

Oi Plunksniau, Plunksniau, koks didelis 
“beibė” iš jūsų išeina!

Tasai žmogelis pasakoja, kad Palangos 
Juzės draugija suklydo, parsitraukusi soci- 
jalistą kalbėtojum. Jisai tvirtina, kad drg. 
J. Neviackas nekalbėjęs apie karę.

Tas žmogus, turbūt, be ausų. Daugelis 
iš publikos net apsiverkė, kaip J. N. kalbėjo 
apie karę, o Plunksnius tuo laiku, mažu, sap
navo apie septintą Mahometo rujų.

Plunksnius tvirtina, kad drg. J, Neviac
kas tik įžeidė mūsų brolius Lietuvoje, saky
damas, jog nereikia pykti, kad vokiečiai 
žiauriai elgėsi Lietuvoj, kadangi jie keršyjo 
už rusų kariumenės žiaurumus Prusnose.

P. P. sako: ‘‘tai matot, kaip socijalistai 
myli savo brolius!” Taigi, palauk Plunks
niau. Pagal tamistos protavimo išeitų, kad 
jeigu esi geras katalikas, tai drąsiai gali už
pulti savo kaimyną liuterį, bet ans jau netu
ri tiesos tau pasipriešint.

Socijalistai, brolau, panašiai neprotau
ja. Socijalistai sako, kad žmonės neturi 
skriausti vieni kitų.

• Plunksnius daugiausia užsipuola ant 
pirmeiviškų draugijų, kam jos susideda su 
tais nedorėliais socijalistais ir veikia išvien. 
Ypač jam pikta, kad pirmeiviškos draugijos 
prisidėjo prie visuotino lietuvių seimo ir 
kad delegatais buvo daugiausia rinkta soci
jalistai. Jeigu pasitaikė išrinkt didžiumą 
socijalistų, tai vis todėl, kad socijalistai vei
kia draugijose ir nariai mato, kad socijalis
tai išmano dalykus. Užtai juos ir renka į 
komitetus. Na, o Plunksnius suriko, kad so
cijalistai jodo ant draugijų.

Argi ne kvaila!
v, O aš pasakysiu, kad jeigu ant jūsų baž

nytinių draugijų jodo vienas kunigas — tai 
jau visai negerai. Kaip jojo į Chicagą 
davatkų Seiman ant jūsų draugijų, tai sykiu 
buvo nujojęs ir pirmeiviškų draugijų var
dus ir net buvo į protokolą įtepęs, bet pasta
rosios apsižiūrėjo ir užprotestavo — tai ir 
turėjo atšaukti.

Mat, pas jus, jeigu kunigas i davė kokį 
ukazą, nežiūrint ar jisai yra blogas ar ge
ras, tai turi būti priimtas ir šventai pildo
mas. Tuo tarpu, pirmeiviškose draugijose 
yra visai kitaip. Jokiirukazų tenais niekas 
hedavinėja. Visi nariai — katalikai, laisva
maniai ir socijalistai — lygus.' Jie visi turi 
lygų balsą, visi dirba išvieno ir jokių užgau
liojimų tenais nėra. Kas gero — priima, kas 
blogo — atmeta.

Jūs tankiai giriatės tėvynės meile! Bet 
pažiūrėkime į faktus. Kada buvo visuoti- 
uos seimas Brooklyne, tai nei viena kunigo 
jojama draugija nedalyvavo jame. Tuo tar
pu, U pirmeiviškų draugijų tai net astuonios 
buvo pasiuntusios delegatus ir kada delega
tai, pargrįžę ii seimo, išdavė raportus, tai 

y

visos draugijos pilnai priėmė ir pasižadėjo 
šelpti L. š. F.

Lietuvos Dukterų Draugija pati pirmu
tinė paskyrė iš kasos $50.00. O jūs nubėgot 
į davatkų seimą, kad aprūpinus “ambasado
riaus” Gabrio biznius. Ir tik likučius pas
kyrė t nukentėjusiems nuo karės šelpt (gali
mas daiktas, kad ir už tuos likučius jie at
naujins kelias bažnyčias. Red.).

Ant pabaigos P. P. dejuoja, kad socija
listai ir katalikus už nosies vedžioja, pertai, 
kad nėra vienybės, neapsišvietę ir dar, prie 
viso to, šunuodegauja.

Rodosi, P. Plunksnini, kaipo katalikui 
ir geram kunigo sėbrui, nereiktų savo dar
bą primesti kitiems. Jeigu šiandien katali
kus ir vadžioja už nosies, tai ne socijalistai, 
bet jūsų pačių vadovai, kunigai, o jūs pade
dat jiems. Kunigai sudemoralizuoja žmo
nes, įkalbinėdami jiems, kad žmogus yra 
toks menkas sutvėrimėlis, kad nevertas nei 
pypkės tabako. Jisai visados turįs nusiže
mini prieš dievo pateptinius ir tt. Argi tai 
ne demoralizacija?

Jeigu jau kalbėt apie vienybę, tai šian
dien pas mus vienybė išardyta ir patelei męs 
vienybes ir laimės neįgysime, pakolei žmo
nių dauguma nesusipras ir nenumes visokių 
išnaudotojų nuo savo sprando.

Vienybę tarpe lietuvių daugiausia ardo 
kunigai. Koleik toj ar kitoj lietuvių apgy
vento j vietoj nėra kunigo, toleik ten viešpa
tauja palyginamai gana didelis draugišku
mas, bet kaip tik ten pradeda lankyties do- 
lerinis vadovas, žmonių proto mulkintojas ir 
kišenių tuštintojas, tuojaus išįra ramybė ir 
aplink kunigą susispiečia tamsesnių žmonių 
būrys, kuris pradeda niekinti šviesesnius ir 
daugiau prasilavinusius žmones.

Kvailai skamba Plunksniaus bėdavoji- 
mas, kad katailkai neapsišvietę. Bet klau
simas, kaip tasai tamsus darbininkas gali 
apsišviesti,jeigu jam kunigo įgrąsinta su lai
svamaniais nesusidėti, pirmeiviškos litera- 
roš neskaityti.

Argi toksai darbininkas gali apsišvies
ti,jeigu jisai skaitys kokį nors davatkų orga
ną? Kam dar čia Plunksnini ir kitiems kal
bėti apie laisvę ir apšvietą, kuomet jums iš
puola kalbėt tik apie tamsybę ir vergiją?

Oi Plunksniau, Plunksniau su visa ta
mistos kompanija! Jums dar daug-daug 
reikia pasimokinti žmoniškumo ir doros. 
Tik pažiūrėkite, koktus bjaurius įrankius 
jūs vartojate kovoje su jums nepatinkamais 
žmonėmis! Kaip jūs begėdiškai juos purvi
nate! Tankiai užpuldinėjate ant gatvių, 
plėšiate iš rankų plakatus, persekiojat ir 
skundžiai draugijas. Savo prakalbose nie
kinate susipratusius darbininkus, o jeigu 
kas nors paprašo balso, kad pasiaiškini, tai 
jūs netik ką balso nesuteikiat, bet dar labiau

Jeigu koks nors apšviestesnis žmogus 
mato tokius barbariškus pasielgimus, tai ar
gi gali eiti su jumis išvien? Jisai turi pasi
traukti nuo jūsų ir eiti su tais žmonėmis, ku- 
rie kiekvienam pripažįsta laisvę žodžio.

BUSIMAS LIETUVOS KARALIUS.
(Iš “Rankpelnio”).

Gabrį pasaulis visas žino, — 
Tai užtarėjas mūs tautos! 
O kiek jis proto išdžiovino, 
Vis tik dėl labo Lietuvos...

Jis biurą įsteigė Paryžiuj 
Kelti Lietuvą iš miegų, 
Dėl jos garbės jis pasiryžo — 
Tik duokit Gabriui pinigų!

Ei, stokim darban be pažiūrų 
Visi mūs Lietuvos vaikai!
Po svarą dėkim Gabrio biurui, 
Žus prispaudimas, žus vargai...

Nuo Baltiko ik’ Juodų jūrių 
Taip mūs Lietuva bus plati;
Ir eis prieš carą be kepurių 
Mūs Gabrys, Yčas ir kiti...

Su nuolankumu jie nuo caro 
Lietuvai laimes paprašys — $ 
O žinot caro širdį gerą — 
Gabrį karalium užrašys...

Ir Gabrys tapęs mūs karajįum 
Praplės tuoj Lietuvos rybas. 
Ką čia kalbėt da po paralių — 
Gabrys kaip tarė, taip ir bus!,..

Nevežninkas.

MOTERIMS 
NAUJIENOS

O MĘS VISTIK EINAM 
PIRMYN!

Žiūrint į lietuvių moterų 
judėjimą, į to judėjimo silp
nąsias puses — tankiai pai
ma nuliūdimas.

Kodėl gi taip povaliai, ko
dėl gi taip pamažu męs eina
me pirmyn? Kodėl kiekvie
name miestely randasi vos 
dvi-trįs daugiau prasilavinu 
sios sesers, o kitos tai vis 
pritarėjos, galinčios eiti pas
kui gerus vadovus?

Užėjus nuliūdimo valan
dai, aš raminuosi tuomi, jog 
visas moterų judėjimas ėjo 
erškėčiuotu keliu. Begalo 
povaliai, su didžiausiomis 
sunkenybėmis moterįs nėrė
si iš vergijos pančių.

v
Tik atsiminkime!
Vidu rini u ose a m žiu ose.

kaUct Cmujuiiu
ii’ bažnyčia buvo visagalinti 
— moteris buvo rokuojama 
viso pikto pradžia. Tuomet 
net mokytesni vyrai moteris 
vadindavo “durimis į peklą”. 
Apie moteris sakydavo tuo
met, kad jos atnešė pasaulin 
nuodėmę (grieką) ir todėl 
turinčios pakutavoti iki gra
bo lentos.

šeštame amžy moterims 
buvo draudžiama priimti sa
kramentus. Tuomet žmonė 
se susidarė visa eilė bjau- ; 
riaušių priežodžių ir patar
lių apie moteris.

Štai kelios patarlės, kurios 
rodo visą tos gadynės nuo
žmumą ir tamsumą:

1) Moteris ir arklius rei-* 
kia pliekti.

2) Moteris ir pinigai — vi
so pikto pradžia.

3) Moteris tiktai tuomet 
gera, kada ji numiršta.

4) Jeigu tamista perdaug
laimingas, tai apsivesk, o pa- 
matytsi peklą! i

Iš tų patarlių aišku, jog 
moteris veik žmonėmis nero- 1 
kuodavo. Apie politiškas 
teises jau nėra nei kalbos.

Bet slinko amžiai... Mo
terįs pradėjo atsigaut. i 

viena kita iš jųjų įgyja 
daugiau šviesos.

Prieš Didžią Francūzų re
voliuciją moterįs jau turėjo : 
savo draugiją ir reikalavo 
lygių su vyrais teisių, bet 
£ rancūzų re v 01 i uci j on ie ria i 
dar nebuvo daaugę iki 
tos minties, jog ir moterįs 1 
turi turėti teises . Jie nesu
teikė moterims tų teisių.

Bet^motUrįs Benuliūdo. 
Gyvenimas bėgo pirmyn, o 
sykiu augo ir plėtojosi mote
rų susipratimas.

Žiūrėkite šiandien jau vi
sai kitaip viskas išsižiūri. 
Amerkoj jau veik tuzinas 
valstijų suteikė moterims 
teises, o juk toj pačioj Ame
rikoj prieš 80 metų moteris 
negalėdavo viešai mitinge 
kalbėti. Tuomet drąsesnes 
moteris stačiai persekiojo ir 
pirštais užbadydavo. Šian
dien jau visai kitokie laikai.

** *
Todėl ir męs, lietuvės, 

nenuliuskime, kad mums 
sunkus kelias ir daug erškė-1 
čių jame. Krutėkime ir vei
kime, o mūsų eilės, nors pa-1 
maži, bet augs ir augs.

Nuliūdimas yra liga. Nuo 
nuliūdimų reikia bėgti. Tik
tai energiškas darbavimos 
išgydys mus nuo nuliūdimo 
ir nusiminimo.

Geroji Dėdienė.

CHICAGIETeMS.
Noriu pasakyti kelis žo

džius Chicagos šeiminin
kėms ir būsiančioms šeimi
ninkėms. Noriu paraginti

jog tą mokyklą visos lietuvės jant per Hudson upę, ją už- mums yra labai reikalingas, 
turėtų lankyti,nes joje išgul- Kalbino kokie tai du ponai, 
domatik tas, kas mums la- Jinai 
blausia reikalinga praktiš-1 nelaimę, 
kame gyvenime būtent' jaute ir 
gaminti valgius. Kuomet 
moteris moka gardžiai pa
gaminti valgį, tuomet vi
si namiškiai daug laimin
gesni jaučiasi. uabar la
bai tankiai tenka girdėti 
dejuojant ir skundžianties— 
ir vis tai todėl, kad nemoka
ma atsakančiai pagamini 
valgių. Iš tos priežasties bū
na net ir ligų. Mūsų moterįs 
nuolat guodžiasi dėl visokių 
igų ir labai tankiai tatai pa
eina nuo nemokėjimo atsa
kančiai visko pasleliuot. Dė
lei; to ir vyrams daug nesma- 
guinii ir gaspadinčms nuolat 
reikia cit pas daktarus.

Mokant atsakančiai paga
mini valgį, jisai ir daug pi-

išpasakojo visą savo 
Tie ponai jai pri

jautė ir tuojaus prižadėjo 
darbą suteikti. Ištikrųjų jie 
davė jai vietą pas vieną naš
lį italą vaikų prižiūrėti, bet 
per kelias dienas pasiūlė 
daug geresnę vietą. Kada 
•mergina sutiko, tai jie ją at
gabeno į minėtą kambarį.

čia jau mergina sužinojo., 
kas per vieni tie jos “drau
gai”. Vienas iš tų “draugų” 
nurėdė ją nuogą ir mušimu 
privertė pardavinėti savo i 
kūną; ją laikė tamsiam kam- ■

Turim atsiminti, kad vieny
be mūsų galybė!

Mikai tė.

Fitchburg, Mass.
“Laisvės” N. 3 tilpo iš mū

sų mietso korespondencija, 
kurioj p- E-tis labai nupei
kia mūsų moteris jų neveik
lume, sako, kad moterįs ne- 
origuli prie jokių draugys
čių irtt. Korespondentas 
labai apsilenkia su teisybe 
arba nieko nežino iš moterų 
judėjimo, todėl taip ir rašo. 
Aš pats keliatą sykių rašiau 
apie moterų judėjimą, bet, 
matomai,tas korespondentas

Kuomet jinai priešindavosi vjs;.j nepatčmijo.
kokiam nors vyrui, tai tam | ^1ūsu moterįs nėra jau 
vyrui pagelliedavo,sena ita- tnjn ntšilikusios, kaip korės- 

pon(lentas pasakoja. Yra 
Lietuvių Jaunuomenės pa- 
šelpinė draugystė, prie ku
rios priklauso vyrai ir inote-Aš mįslių, kad jeigu męs 

noKelume davadniau su
tvarkyti šeimynišką gyveni
mą, o gaspądinės mokėtų 
mikiai gaminti valgius, tuo- 
net daug nesusi pratimų ir 
uvirčių būtų išvengdama.

Todėl tai moterų Apšvie
tus draugija ir įkūrė moky
klą. Reikia pastebėti, kad 
tenais bus mokinama ir kitų 
reikalingų dalykų —- būtent, 
kaip susikirpti sau reikalin
gus drabužius, pasisiūti ir 
numegsti tokius mažmožius, 
kurie taip reikalingi kiekvie
nai moteriai.

Moteriai reikia mokėti pa
puošti ir savo kambarį, rei- 
kia mokėt viską išdabini.

'onus, švarus. Todėl minėto] 
mokykloj bus mokoma įvai
rių išsiuvinėjimų, gėlių da
rymo ir tt.

Be to viso, bus išguldinė- 
jama dar angių kalba, be ku 
rios šioje šalyje sunku apsi
eiti. Angliškoj klesoj bus 
gabi mokytoja, žinoma Chi
cago] pedagogė.

Apie sąlygas galima suži
noti ant vietos, bet tos sąly
gos labai lengvos. Veik vis
kas bus dovanai.

Lekcijos siuvimo, kirpimo.

Darke.' Ten galima gauti ir 
daugiau informacijų.

sausio. Į tą mokyklą kvie-

F. M. Vaišviliutė.

BAISI TRAGEDIJA.
Niekur tiek merginų ne

kau) > didmiesčiuose. Tan
kiai laikraščiuose užtinki ži
nių, kad tai vienanRtai kitam

mergaitė į apgavikų rankas 
ir jie ją pardavė į paleistu
vystės namus. Nors tokios 
žinios ir baisios, vienok vi
suomenė prie jų priprato ir

10 d. sausio, vakare, New

Gal mergina visai nebūtų 
galėjus iš ten išsisukti, bet 
visai netikėtai jai pavyko 
apie tai pranešti per jauni

nti Joe. Leblich.K

VALGIŲ GAMINIMAS, 
žuvis kepta su lašiniais.
Didelę žuvį (3—4 svarų) 

tinkančią kepimui, išvalytą, 
nuplautą šaltam vandeny,

Laisvės kliubas; • kaip prie 
kuopos, taip ir prie kliubo 
priklauso nemažas skaičius 
moterų ir merginų.

Tokiu būdu mūsų moterįs 
nei kiek neatsilikę nuo kitų 
miestii moterų.

.. ... . . . i Reikia pastebėti, kad čia
rais ii1 biskį miltų — įdėt j .randasi dar slapta viena mo- 
blekę. . v . . terų draugystė ir viską slap-

Po apačia, ant viršaus ir j įaj veikia. Apie tos draugy- 
vidų įdėt šmotukais supjaus-darbus nieko negalima 
lytu lašiniu. Apie 5 šmo- antrinti 
tukus. Įmest 2 — 3 cibulius, 
pusiau perpjautus, įpilt 2 
stiklu vandens ir, įdėjus į 
karštą pečių, kept į vai. Jei
gu žuvis labai didelė, tai il
giau kept ir žiūrėt, kad gerai 
perkeptų, būtų minkšta. Ke
pant, reikia kas 10 minutų 
aplaistyt vandeniu, esančiu 
blekėj, kad neišdžiutų.

Paduodant ant stalo, api-

Kaslink girtuokliavimo, 
tai vėl negalima užmesti. Ki
tu miestų moteris daugiau 
užsiima girtuokliavimu. Čia 
moteris užsilaiko blaivai, iš
skyrus treja ta namu.

V.’J. Pšelg.uskas.

Socijalistai ir moterų bal
savimo teises.

New Yorko valstijos soci-
nilt sosų, ešančiu blekėj. La- ja]js{-aį nutarė ne juokais ko- nm di i nd n rnnnoi nhoi * . ... • •v* • • i v • • 1 v • idlloUcll 11 k 1 Vd 1 v nuainiai pi įduoda žuviai labai įgijimą New Yorko
gerą skoni.

Darbininkė.

NAUJA MOTERŲ 
DRAUGIJA.

So. Omaha, Nebraska.
Anot kunigo Jonaičio, jau

kai”. (Ar tasai kunigužis 
jau išmoko lietuviškai ra

rime 10 draugijų, o čia, 3 d. 
sausio, ėmė ir susitvėrė dar 
tris naujos draugijos.

Čia pažymėsiu apie vieną 
naują draugiją — “Apšvie
tus” draugiją, kuri susitvėrė 
vien iš moterų, bet galės pri
gulei i ir vyrai.

pirmininkė — K. Junevičie-

ninkė — Akromavičienė, 
maršalka — M. Masalskiene.

Linkime geriausio pasise
kimo “Apšvietus” draugijai, 
nes susitvėrė ant laisvų pa-

valstijoj moterims balsavi
mo teisių. Pereitą subatą 

. buvo komiteto susirihkimas, 
į kuriame aptarta būdai, kaip 

kovoti už įgijimą moterims 
| f]vgių tiesų. Susirinkime pa

statyta du svarbiausi užda
riniai: 1) organizuoti mo
teris darbininkes ir išaiškin
ti joms svarbą balsavimo 
tiesų, 2) parodyti vyrams 

5 n rh i n inkams, kokią svarbą 
lošia klesinėj kovoj moterįs, 
kad jos galėtų naudotis nors 
tokiomis teisėmis, kokiomis 
naudojasi vyrai.

Del abelno darbo tapo iš
rinktas tam tikras komite
tas. i kurį įėjo žymesnės so- 
cijalistės veikėjos. Tas ko
mitetas turės dirbti po vado
vyste New Yorko valstijos 
socijalistų Pildomojo Komi
teto. Pild. Komitetas jau 
turi išdirbęs peticiją, reika
laujančią moterims lygių tie- 
m. Paskutinis sausio nedėl- 
dienis, t. y. 28 d. sausio, bus 
paskelbtas “Moterų lygybės 
liena”. Toj dienoj bus ren
giami mitingai ir reikalauja- ■ 
ma moterims lygių tiesų.

pranešė, kad viename name I 
randasi mergįna, kurią iš vi
sli pusių užmūriju du italai. 
Detektyvas Otto Rafael ir 
dar kelintas policmami nuėjo 
nui’odvton vieton ir ištikrų- 
jų surado paslaptingas du-

keli aci ja už išdavimą pensi
jos našiem - motinom.

Pastaruoju laiku smarkiai
Nuo Red. Linkime nau

jai draugijai .pasekmingai j 
darbuoties ant moterų ap- pradėta varyti agitacija vi- 
švietos dirvos. Mums ypač sese Suvineytose Valstijose, 
smagu, kad jau ir vakarų kad būtų įvestas įstatymas 
moterįs atbunda. /išduoti pensijas našlėms-

-------------  'motinoms.
Scranton, Pa. | 10 d. sausio New Yorke

čia randasi susitveręs buvo surengtos parkalbos. 
“Živilės” merginų choras, i Kalbėjo teisėjas iš Chicagos. 
kuris gyvuoja neblogiausia |Jis savo kalboj gana puikiai 
Per susirinkimą merginos nupiešė našlių - motinų var- 

s neturi kuom

? Suvineytose Valstijose,

tai nepažįstamas žmogus la
bai priešinosi, bet detekty
vas tą žmogų greitai “nu- .. .- .- ■ -
malšino”. Kada išlaužė du-'nutarė nepriimti vyrų į savo i gus, kurios 
ris, tai pamatė baisų reginį : tarpą. Ką jos turėjo omeny- [maitinti savo kūdikių. Baig- 
ant grindų gulėjo nuoga je taip darydamos — sunku ' ' 
mokina ir baisiai sumušta.

Kada merginą nugabeno
atsnėti.

Man rodosi, kad čia randa- 
policijos nuovadam tai jinai si tokių vaikinų, kurie su 
papasakojo sekančią trage-’ mielu noru sutiktų prigulė- 
diia : iinai — Louisa RossJ ti prie choro. Tuomet ne tikrie choro. Tuomet ne tik

lamas kalbą išreiškė nuomo
je, kad reikailnga būtų iš
duoti pašelpa ir toms mote
rims, kurias vvrai apleidžia 
su mažais kūdikiais.

I susirinkimą atvyko vai-
24 metų amžiaus, gyveno ša” i- choras sustiprėtų, bet dar 
le New Yorko paš~ tėvus ir geriau galėtume savo užduo- 

“ i. Tat aš patarčiau 
neseni aižios ievas mirė. ji-jaraugem/ nesišalinti, bet 

draugija—-mes nai atvažiavo į New Yorką veikti bendromis jiegomis, 
*, man rodosi,\darbo jieškoti. Bevažiuo- Į kuomet maišytas choras

įkūrė Lietuviu Moterų Ap-
švietos draugija. Mes jau .
turime įvairių mokyklų, bet nei sykį nebuvo New Yorke.! tis atlikti 
tokios moky’, * ’1“ XT-----™ ------------T: ------------ ---
rė Anšvieto 
neturėjome

ku demontsracija ir ĮteikS 
kalbėtojui peticiją, kad ko- 
greičiausia būtų įvestas įsta
tymas, pagal kurį galėtu 
našlės - motinos gauti pašel-
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1 d. sausio atsibuvo trečias rinkimo dėl Abelnas lietuvi

Į KORESPONDENCIJOS.

. f

NEWARKO IR APIELIN- 
KĖS LIETUvię 

ATYDAI.
Newarko progresyviškos 

draugystės rengia L. š. F. 
naudai fėrus, kurie atsibus 
vakarais 16, 17 ir 18 sausio 
Lietuvių Svetainėj, 180 New 
York Avė.

Minptniq vakarais bus iš
leista laimėjimui daiktų ver
tes kurie jau yra pas 
rengėjus. Daug daiktų yra 
ga^a brangių.

Programas bus su sekan
čias namarginimais:

Subatoje, 16 d. sausio, di- 
balius.

Nedėlioję, 17 d. sausio, 
prakalbos ir aukų rinkimas

vieni iš geriausiu 
kalbėtojų, Dr. J. J. Kaš- 
kiauėius, Dr. F. Matulaitis. 
F. J. Bagočius ir L. Prūsei- 
ka.

Panedėly, 18 d. sausio, te- 
at»’nq. koncertas, ir šokiai. 
Abudu vakaru lietuviai mu 
ziKantai o-i’iežš, aukaudami 
savo darbą.

Subatoj ir panedėly įžan
ga 1 o« npdėii n j—dy kai.

Kviečiame visus lietuviu? 
atsilankyti, nes savo atsilan
kymu prisidėsite prie sušel- 
pimo lietuvių nukentėjusių 
nuo karės ir praleisite laiką 
labai smagiai.

Rengėjai.

slapta dirbtuvėse, namuose 
r karčiamose. Kada Liet. 
Cliubo valdyba sužinojo, jog 

Paseckas nepildo savo parei 
<ų, ant 22 gruodžio sušau

kė ekstra susirinkimą ir iš
brinko sau kitą kasierių M. 
Šoliūną. Tautininkai su sa
vo protestais nepasirodė; 
net ir V. Paseckas neatėjo, 
pranešdamas, jog serga.

3 d. sausio atsibuvo Liet. 
Kliubo mėnesinis susirinki
mas, kuriame V. Paseckas 
norėjo pasiteisinti ir pasakė: 
‘Gerai ir padariau, kad ne- 
išsiunčiau pinigų, nes jie vis- 
tiek būtų pražuvę”. |Kada 
>uvo užklaustas, kame ran- 
lasi tas pavojus, tai atsakė 
tylėjimu.

'Tokiu būdu pinigai dar ne-

usirinkimas. Nutarta at
spausdinti blankų aukų rin
kimui. Taipgi išrinkta ko- 
nitetas aukų rinkimui. K. 
Abišala pirmininkas, D. J. 
Kasparka susinėsimų ir fin. 
jekretorium, J. Šulcą kasie- 
ium. -Kasierius pastatytas 

po kaucija. Kasos globėjai: 
J. Bataitis, J. Naujokas. An
tru kartu nutarta atsišaukti 
orie vietos draugysčių, kad 
ios prisidėtų prie aukų rin
kimo.

Geistina būtų, kad ir kitų 
miestelių lietuviai pradėtų 
rūpintis aukų rinkimu nu
kentėjusioms nuo karės.

D. J. K.

’•ius susitvarkys su kaucija, 
taip greit bus ir pinigai iš
austi.

Tai tai}) mūsų tautiečiai

jie atjaučia nukentėjusioms 
nuo kares.

S. M. Rinkevičius.

New Haven, Conn.
Neseniai “Laisvėj" rašiau 

kad mūsų lietuviai gausiai 
aukauja L. š. F. Tą patį pa
tvirtino ir p. M. J. v okietai 
tis “Vien. Lietuvninkų” N52. 
Tik Vokietaitis perdaug pa
sigyrė su savo bepartyvišku 
knsieHnm arba tautišku fon 
du. Jis rašo, kad D. L. K 
Vytauto draugystė paauka
vo $1M).00 ir nutarė pasiusti į 

. gelbėjimo ir autonomijos 
ivuuui per finansų raštinin
ką J. O. Sirvydą.

Viešas melas! Štai kaip 
i), l. K. Vytauto 

draugystės protokolas, lap- 
k«ic . 4.1, iui4. Nutarimų 
skyrius 9. ‘ “Įnešimas M. J 
Vokietaičio aukauti kiek iš 
draugystės iždo L. š. F. pri
imtas ir didžiumas balsų su
tikta aukauti $100”.

Nutarimų skyrius 10. “Po 
ilgų apkalbėjimų, kur siųsti 
pinigai, didžiuma balsų pri
pažino atsakančiausią vietą 
tai Antrojo Visuotinojo Lie 
tuvių Seimo išrinktąjį komi 
tetą ir nutarė pasiųsti per fi
nansų sekretorių T; K. Dun 
dūlį ant vardo “The Lithua 
nian National Releaf Fund' 
kasieriui T. Paukščiui”.

Išvedimas toks: Tnom Im 
ku. kada draugystė skyrė 
pinigus/ T. Paukštis dar ne
buvo atsisakęs is u s. r. Ka 
sieriaus. Apie kokį ten Sir
vydą jokios kalbos nebuvo.

Tai tiek apie D. L. K. Vy
tauto draugystę.

Nors mūsų miestely ne- 
’aim- lietuviu, bet jie geriau 

“atsižymi” už kitų miestų 
letuvius. Girtuokliavimas, 
leštynės—tai geriausias lie- 
uvių užsiėmimas. Per Ka- 
ėdas daugelis atsidūrė be- 
angėj, o ant rytojaus turėjo 
”'<iniokoti po $10 bausmės. 

Kiti sumušė savo moteris. 
Vienas geras katalikas, kn

is visuomet gieda mišparus, 
luėjo į svečius ir ten pradėjo 
peštis, bet tapo ant gatvės 
įmoct ** Tada parėjo namo 

ir žvėriškai sumušė savo
.moną.

Laikraščiu visai neskaito 
ir negali užsiminti, kad kas 
užsirašytu laikraštį. Tamsy
bė neapsakoma.

Vietinis.

Sioux City, Iowa.
Mūsų.' miestely lietuvių 

randasi apie 700, bet jokio 
judėjimo nėra. Dauguma 
linkę prie girtuokliavimo, 
'likraščių veik neskaito. Au
kų rinkimu L.Š.F. niekas ne
sirūpina. 3 d. sausio buvo 
sušaukta mitingas ir norėta 
išrinkti komitetas rinkimui

Kada p. Stu- 
per- 

tuomet kar
ti z-

aukų L. Š. F.
<onis išėjo kalbėti ir

ciamninkas J. Mikėnas 
protestavo ir pasakė, kad tos 

įsos aukos, kurios dabar 
•enkamos, papulsiu į “žiupo- 
niočiu” rankas, o lietuviai V '
teko negausia. L

jam pritarė, pakėlė svetainėj 
triukšmą ir mitingas užsi
baigė. Tokiu būdu negalė
jome ir komiteto išrinkti.

Draugas.

Lietuvoj nuo Kar< 
pažangesnės drau 
siuntė delegatus. D. L. K. 
Vytauto dr-stė atsiuntė K. J. 
Šoliūną ir St. Rudzinską, 
Lietuvių Kliubas—J. Kar- 
dauską, Liet. Rep. Kliubas— 
V. Rimavičių ir J. Maseliu- 
ną, Lietuvaičių Apšvietos 
dr-stė—E. Kedienę ir O.Am- 
brozaitienę, S. L. A. 142 kuo
pa—Ag. Pilveliūtę ir M. J. 
Vokietaitį, T. M. D. 14 kuopa 
—A. Pilvelienę ir J. Butkų, 
L. S. S. 27 kuopa—O. Šoliū- 
niūtę ir V. Janušką. Apart 
viršminėtų delegatų dalyva
vo išrinktas vietos veikian
tis komitetas: K. A. Makare- 
vičius, S. Rinkevičius, V. Pa
seckas, J. Noboraitis ir M. 
Šoli Cinas.

Tvarkos vedėju išrinktas 
J. Butkus, raštininku—M. J. 
Vokietaitis.

Nutarimai sekanti:
1) Nutarta, kad protoko

las šio susirinkimo būtų vie
šai pagarsintas per laikraš
čius; nubalsuota garsinti 
“Laisvėj” ir “Tėvynėj”.

2) Ęuvo pakeltas klausi
mas, kaip parankiau būtų 
rinkti aukas tarp vietos lie
tuvių.

Įnešimas vietoj,kad išrink
ti kompetentiškus žmones, 

Ljyį kurie galėtų rinkti aukas.
3) Rinkimas kolektorių, 

kurie vienbalsiai tapo išrink
ti: Ag. Pilveliūtė, O. Šoliū- 
niūtė,‘A. Trainauskiūtė, K. 
Blažaitis, K. Šoliūnas ir J. 
M ase liūnas.

P. S. Buvo išrinktas J. 
Kardauskas, bet paskui tapo 
išrinktas kasieriurfų todėl i 
jo vietą tapo perstatytas K. 
Blažaitis.

4) Nutarta kolektorius 
paskirstyti į dalis, kur ko
lektoriam bus parankiau ko- 
lektuoti.

5) Įnešimas, kad rinkti 
veikiamąjį komitetą — pa
remtas ir tapo išrinkti S. 
Rinkevičius pirm., M. J. Vo
kietaitis rašt. ir J. Kardaus
kas kasierium; kasos globė
jai: E. Kedienė ir K. Šoliū
nas.

6) Nutarta, kad kasierius 
užsistatytų 200 dol. kaucijos.

7) Klausimas, kaip būtų 
parankiausia išduoti apy-

..........................................  skaitą. Nutarta, kad sykį į 

tame name, atnešė pusę mai- i mėnesį komitetas su kolekto- 
šo žmogaus mėšlo ir drėbė I Hais laikyty, susinnkimą ir 
ant gonkų 
naujosios 
gui nieko negalėdami pada
ryti, pradeda mėšlą po kojų 
mesti. Ta davatka patrauk
ta teisman, nes yrazliūdinin-

Wetsvillle, UI.
3 d. sausio atsibuvo septy

nių draugysčių delegatų mi
tingas, kad surengus balių 
L. š. F. Pribuvo delegatai 
nuo šių draugysčių: .nuo šv. 
Petro ii* Povylo draugystės 
ir 129 kuopos L. S. A.—A. 
Kuklierius ir F. Jočionis,nuo
šv. Antano dr-stės—-J. Del-1 
tava, nuo Nekalto Prasidėji
mo Panelės šv.—A. Ilginis ir 
J. Galinauskas, nuo šv. Jur
gio dr-stės—Iz. Mažeikis ir 
T. Lukošius, nuo šv. Kazi
miero dr-stės—K. Rotkis ir 
A. Černiauskis, nuo 26 kuo
pos L. S. S.—A. Stokis ir m. į 
Dundulienė,nuo 18 kuopos S.'

veckis. Pirmsėdžiu to vaka
ro išrinktas J. Deltuva, sek
retorium—F. Jočionis. Nu
tarta ant 13 d. vasario pa
rengti balių. Pirmininku 
baliaus išrinkta J. Deltuva, 
pagelbininku J. G.alinskis ir 
M. Dundulienė. Nutarta, 
kad iš draugijų būtų po 3 
darbininkus, o iš kuopų—po 
2. Sekantis susirinkimas 
atsibus 21 d. vasario.

Turiu priminti, kad minė
tos draugystės jau atsimeta 
nuo Romos bažnytinio jun
go, turi laisvas konstitucijas, 
per tai ir galima išvien veik
ti.

** *.
Pas mus būna visokių juo

kų. Naujosios parapijos 
kun. B. Jankauskas nuėjo 
pas vieną parapijonų kalėdo
damas, o senosios bažnyčios 
davatka, kunigui bebūnant,

Visos miršo papasakoti apie tautie- mas labai silpnas.

seime ir Priežastis neveiklumas

talikus, kurie būk tai turėję 
akmenų. Bet argi “byro ka
talikai” yra parapijonai? 
Mums tai būtų didelė naujie-

seimo stengiasi kenkti L. Š. 
F., kaip mindžioja patįs sa
vo nutarimus ir tt. Prakal
bos paliko didelį įspūdį. 
Kuopa atliko milžinišką dar
bą ne tik dėl vietos lietuvių,, 
bet ir dėl lietuvių nukentėju
sių nuo karės. Aukų surink
ta L. Š. F. $10.40. Pasirodo, 
kad aukautojai daugiau sim
patizuoja socijalistams, ne
gu tautiečiams.

Reikia pastebėti, kad mū
sų tautiečiai po Brooklyne 
atsibuvusio seimo visa gerk-

narių, b. u A. Kuopa irgi 
baigia savo amžiaus dienas. 
Dar biskį geriau gyvuoja šv. 
Jurgio draugystė ir U kęsų 
kliubas.

Lietuvių yra arti šešių 
šimtų, o laikraščių skaito tik 
27 ypatos. Kurie laikraščius 
skaito, tai tie įvairių pažiū
ru, bet visgi neužsiima to
kiais darbais, kaip tie, kurie 
visai neskaito. Apie tų užsi-

tis esąs rusų juodosios armi-/ 
jos narys, šnipas ir tam pa
našiai. Buvo žadėję tą viską 
per laikraščius paskelbti, bet 
dabar, kada Grigaitis kalbė
jo, tai ne tik tautiečiai su sa
vo “faktais” neatėjo, bet ir 
pats kromelninkas nepasiro
do. Po prakalbų dauguma 
dejavo, ‘kad tautiški “karžy
giai” pražuvo. Mat, dange
rs mane, kad dabar tautie
čiai ateis į svetainę ir visas 
Grigaičio “nedorybes” išpa
sakos. Pasirodo, kad tautiš
ki “karžygiai” tik špygą ki
šenių je savo priešams gali 
rodyti.

Bravo, vyrai 1

31 14 
veiksimi 

dramą “Ant bedugnės kraš
to”. Iš lošėjų*pusės atlikta 
labai gerai. Ypatingai prie

1 I V v j »7 t- v

(piazos). Mat, kolektoriai išduotų apy- 
parapijos kimi- skaitą.

jus. ru-pos buvo maskų balk.... _ .. 
Dauguma ; b|p<os buvo labai daug. Kuo-

sekretoriui T. L. Dunduliui 
Westvillietis.

Detroit. Mich.
Nežiūrint į tai, kad di

Toliaus Vokietaitis sako, j džiausią bedarbė viespatau- 
kad Lietuvių Kliubas irgiija, nežiūrint Į tai, kąd ebrbi- 
aukavęs $100, bet nutaręs ninkai kasdien susiduria su 
siųsti socijalistams. Taip bado šmėkla, mūsų įietuyiai 
tautiečiai vadina b. Š. F. i r, rūpinasi ir savo brolių reika- 
dar primena, kad yra neužsi- , 1.... :.............................. .
ganėdinusiu narių ir galis 
kilti protestas. Bet aiškiai 

• nepasako, kame priežastis to 
protesto ir kas neužsiganė
dinęs. Neužsiganėdino pora 
tautiečių dėl to, kad pinigai 
bus siunčiami per K. Šidlaus
ką. o ne per T. Paukštį. Vie
nok p. Vokietaitis po sukel
to skandalo nusiplovė ran
kas ir paliko atsakomybėj 
Liet. Kliubo kasierių, V. Pa- 
secką, kuris visuomenės aky
se nasiliko kalčiausiu. V. Pa
seckas yra didelis- saumeilis 
ir baisiai neapkenčia socija- 
listu. Tik, ant nebi^ės ne
skaito lietuviškų laikraščių, 
tai ir nežino apie dabartiių 
Amerikos lietuvių judėjimą. 
Tautiečiai, žinodami Pasec- 
ko minčių silpnumą, tuomi 
pasinaudojo sukėlimui be- 
Skės. Padavė jam “Vien.

.” seną numerį, kuriame Aukų surinkta $56.80.
) tilpęs straipsnis neva i Dėlei skirtingumo nuomo- 

anie scrijMistn sbntą kon- nių, nutarta veikti beparty- 
ferenciją ir tas viskas buvo viškai, nesilaikant nei Chi- 
pradžia protestų prieš L. Š. nei Brooklvno seimų 
r. Agitacija buvo varoma, nutarimų, bet vieniems.

dabar kenčia nuo 
kares didžiausius vargus.

i« d. snalio susirinko šv. 
Jurgio dr-stės, šv. Juozapo 
dr-stės, L. P. Kliubo ir D. L. 
K. Keistučio draugystės dė

Everson, Pa.
Šiame miestely lietuvh 

randasi labai mažai, vos try 
lika suaugusių ypatų. Vis 
tarp savęs sutikime gyvena, j 
nors retkarčiais Įsimaišo iri 
svaiginanti gėrymai, ... 
delio triukšmo nesukelia.

Pereitą vasarą norėta su- '■ 
tverti S. L. A. kuopa. Buvo;

visas vietos draugystes, kad 
prisidėtų prie aukų rinkimo.! 
Taipgi nutarta kviesti tokius, 
kalbėtojus, kurie gerai per-1 
turėti dabartinį Lietuvos

14 d. lapkričio buvo antras 
susirinkimas. Tuomet pri-

W. W. Tame susirinkime nu
tarta parengti prakalbos ir 
Vnibptnių nakviesti K. P. Gu- 
gį iš Chicagos.

zū d. gruodžio atsibuvo 
prakalbos. Kalbėjo K. Gu- 
gis. Žmonių atsilankė neper- 
daugiausia. Kalbėtojas sa- 
va ’G.dnnti atliko labai gerai.

parapijos žmonės nieko ben
dro su tais “byrininkais” ne
turi.

Redakcijos prierašas apie 
tuos, kurie moka kumštis ' 
vartoti, neatsineša prie An- 
sonijos parapijonų, kadangi 
tame mitinge kumščių nebu-' 
v o vartota ir apie tai kores
pondencijoj nerašoma. Ta
me prieraše išreiškiama tik •

ėmimą jau gėda ir rašyti. Jie abelna sentencija, neturint 
daugiau nieko nebežino,1 omenyje atskiros ypatos ar 
kaip tik bačkutę parsivežti.draugijos.
ir paskui šaukti, kaip indi-' 
jonai aplink ugnakurą.

Laikas būtų pagalvoti apie 
doriškesnį gyvenimą, laikas 
būtų mesti tuos laukinius į- 
pročius.

Palados Vaikas.

Rhone, Pa.
4 d. sausio buvo koncertas 

parengtas L. Š. F. naudai. 
Viską atliko L. S. S. 92 kuo
pos draugai iš Wilkes Barre, 
Pa. Koncertas susidėjo iš 
monologų, dialogų, deklia- 
macijų, dainų ir 11. Labai 
dailiai padainavo O ir Al. 
Pieteriutės, kas publiką la
bai užganėdino . Visi akto
riai savo roles atliko gerai.

Į ža n ga bu v o 1 Oc. Už įžan
gą surinkta $13.95.

Išleista: Plakatai $1.69, 
samdymas drapanų neku-

8) Kilo klausimas į katrą 
' fondą siųsti aukas. Po ilgų 
’diskusijų tas klausimas pa- 
I vesta galutinai išrišti komi
tetui.

9) Nutarta susižinoti fin. 
raštininkui dėl išgavimo in
formacijų ir kitų dalykų, ku
rie l.ytisi aukų rinkimo.

10) Kolektoriai paskirs
tyta sekančiai: J. Maseliū- 
nas ir K. Blažaitis atsilankys 
Fair Havene, East Havene 
ir ant Pardee St., K. Šoliū- 
nas, Ag. Pilveliu te, A. šoliū- 
niūtė ir A. Trainauskiūtė at
silankys visame didžiame 

i New Havene.
Susirinkimas uždarytas 

10:30 vai. vakare.

ai bet di- nušluostyti ašaras pralietas 
laike karės! .

Pirm. J. Butkus.

pradėta agitacija-’ varyti. 
Vietos ir iš apielinkinių mie
stelių susirašė 20 ypatų, bet

Baltimore, Md.

atsiliepia ant darbo žmonių 
ir sunku kas nors surengti,gas, tai atsilankė tik 6 žmo-' 

nes. 'Tokiu būdu ir pasiliko 
kuopa nesutverta. Vienok ()rijS() įr veikia

sutversime, nes jau nekurie 
i pradeda labiau mąstyti apie 
visuomeniškus reikalus.

t Plikagalvis.

Worcester, Mass.
Šią savaitę likosi ant gelž-

tų aplinkybių, prie kurių 
mūsų aktoriai lošė, tai reikia 
stebėtis iš jų gabumo ir 
energijos. Nebuvo tam lo
šimui tinkamų scenerijų, ne- 
apšildyta svetainė, “bepar- 
tyvių” intrigos, Grikštinių 
"industrialistų” vadai ii’ 
šmeižimai socijalistų per 
“D. B.” ir bedarbė, kuri 
smaugte smaugia darbinin
kus. Vienok šios visos prie
žastis aktoriams energijos 
neatėmė ir jie savo-užduotis 
atliko kopuikiausia.

Reikia paminėti ir apie 
patį veikalą. Veikalas labai 
geras, tik truputį pridšžy- 
diškas. Jis puikiai perstata 
Lietuvos žmonių gyvenimą 
ir nupiešia girtuoklystės pa
sekmes. Jeigu daugiau to
kių veikalų būtų, tuomet gal 
ir girtuoklystė sumažėtų.

ATVttms LAIŠKAS ŠV.
ANTANO PARAPIJAI, 

ANSONIA, CONN.
Gerbiamieji: —

Jūs atrandate tilpusią 
“Laisves” N. 91 korespon
denciją neteisinga - pažemi
nančia švento Antano para
pijos narius ir šmeižiančia riems aktoriams — $1.85, at- 
visus Ansonijos lietuvius.: mokėta jaunom mergaitėm 
Sakote, kad korespondento $4.00. uždanga — $1.00, kra- 

sos lėšos 6c. Viso $8.60. 
Gryno pelno liko $5.35, kurie 
tapo pasiųsti per “Keleivio” 
redakcija L. š. F. kasieriui 
K. Šidlauskui.

Reikia pagirti kuopos 
draugus už pasišventimą, 
nes nekurie lėšų turėjo po 
keliasdešimtis centų, bet nie
ko neskaitė.

Pertraukoj buvo renka-

Sakote,
“Aš” ,viskas išsvajota, molą- 
gystė ir reikalaujate išėjimo 
i aikštę su tikru vardu ir 
pravarde.

Ištiesų, jeigu tai}) būtų, 
kaip jūs sakote, tad “Aš” tik
ras niekšas būtų, bet pa
žvelgus į tą korespondenciją, 
naši rodo visai kas kitas. Ten 
apie parapijonų žeminimą ir! 
šmeižimą visų Ansonijos lie- ____ ___
ti'i'vui "visai nei žodelio nei a!mos aukos ir surinkta virš 
nasakyta. Rašoma tik apie ’ penkiu dolerių, kurie irgi 
l'areilos kalbą, kuris_ taip,. |JUS pasiųsta L. Š. F.

ko, nes buvo labai mažai ir 
trįs vyrukai buvo perdaug 
“ant drąsos” paėmę, tai nuo
latos triukšmą kėlė. Turbūt 
jie mane, kad čia bus Grikš- 
tiškos sorkės, bet kada pa
mate, kad ne sorkės, tai ap
leido svetainę.

Beje, kuopa buvo skyins 
nuo vakąro pusę pelno L. š. 
F., tai “bepartyviai” ant

arba panašiai yra kalbėjęs ir 
įvardyta jo 1 
kalbėjusio tokius žodžius. 
Kuomet Tareila visai apie 
tai tyli, reiškia neturi ką to
kio nrieš tai pasakyti.

Katrie buvot ant minėti! 
prakalbų, tai persitikrinkit, 
kas toje korespondencijoje 
pasakyta, tuomet matysite, 
kas ten išsvajota ir kas tei
sybė, ar melas.

Nei patįs parapijonai ne
užginčys, kad tuomet buvo 
prakalbos ir Tareila savo 
kalboj, kur kalbėjo apie va
landa laiko, išniekino viską, 
kas darbininkiška — uni jas, 
laikraščius: “Laisvę”, “Ke
leivi” ir “Kovą”.šmeižė soči-: 
jalistus, primesdamas viso-1 
Kias niekšystes. Užmetinė-i 
jo vietiniams draugams, būk ! 
per jų priežastį kooperaci
ja griuvo ir tam panašiai. 
Netgi tūli iš parapijos komi
teto pripažino, jog “Laisvėj” Į

Labai pagirtina, kad Ho
vardas, kaipo kiani mažam kaimely ir tiek

daug atsiranda prijaučian
čių nukentėjusioms nuo ka
rės lietuviams.

Ištariam širdingą ačių, 
kaip atsilankiusiems, taip ir 
aktoriams.

Burdingonas.

skiepe surengė fėrus.
♦* ♦

kuopa rengiasi prie apvaikš- 
čiojimo kruvinojo nedėldie- 
nio, kuris įvyks 25 d. sausio.

* ♦
- Keli metai atgal čia susi
tvėrė Darbininkų Susivieny- 
jimo pašelpinė draugystė.

tai boikotavo; nors ir dabar 
yra tokių, kurie tai draugi-

mgii

parašyta, bet tik tą daro, 
kad kiti to reikalauja.

Bet čia visgi keistai atro-

ties kalboje, o parapijonai 
įsižeidė tuomi, reiškia, kas 
nors tokio yra.

Jeigu ten netiesa buvo ra
šyta, tai kodėl Tareila to ne
pataisė, nes buvo net ant di
skusijų kviestas, kad savo 
kalbą patikrintu faktais, ar
ba atšauktų. To visai nepa

Redakcijos Atsakymai.
KUN. V. DEI.1ANIS. (Philadelphia, 

Pa.)—-Jeigu Jums, nors ir esate kuni- 
gas, dar nežinoma, kokiu tikslu perei
tais metais Įvyko apvaikšėiojimas 
spaudos atgavimo sukaktuvių—tai jau 
me.s Jū.aj neapsiimam mokinti. Jūs 
tui ite perdaug laiko klausti,o męs per
manai atsakyti. Tūlus užklausimus 
pakartokite “Laisvas” Orakului—jisai, 
turės medžiagos juokams.

Straipsnis apie Mokslų—netilps, 
j ŠOK OI. O VII.—Tau sakėme jums, 
kad mums neišrodo pamatuotas jūsų

I pasiteisinimas dėlei dalyvavimo vyčių 
vakaro.

I W. LASKEVIčIVS (Brooklyn).— 
'.Jūsų straipsnis mums tinka, bet apie 
to- popartyviškos partijos komitetų 
taip jau daug buvo rąžytą, kad visuo
menė užtenkamai apie tų viską pain
formuota. Einant kokiam reikalui, pa- 

; i. ivuancija gams šj tą pasakyti.
I A. l AEANDZEVICil S (New Ha
ven).—3'aip negalima statyti klausi-

I m<>—kas būt buvę, jeigu religijos ne- 
bū'.ų buvę. Ji buvo ir tebėra. Tai 
faktas, kurio negalima atmesti ir to
dėl apie religijos rolę kultūroje galima 
spręsti iš jos buvimo, o ne iš jos nebu
vimo. Pirmame atsitikime—jūs, vei
kiausia žinote, religija buvo progreso 
trukdytoja, antrame atsitikime—atsa-

: kymo negali būti.
i ’|?EIA\.—Atsiliepimai apie karę ne- 
ti’ps. Tie dalykai veik nuolat daugiau 
ar mažiau paliečiami ”Laisvėje”.

I . .<uen, yv. Va.).—Darbinin
kai, pabuskim—netilps. Dar silpnoka.

Kas link tų akmenų, apie | 
kuriuos buvo paminėta, tai 
nei męs, nei jūs neužginčv 
šit, kad nebuvo kalbos, br 
<-k būti naminėt
j«og -pasklydo kalbos, ka 
turėta akmenų. Taipgi, k: 
tūli žmonės• kėlė triukšn' 
tiimu kartu svetainėje, t 
vra pana daug liūdininki

doleriu turi sulinkus.
* 'K. G. Kregdžiunas.29 d. gruodžio buvo suren

gus prakalbas. Kalbėjo 
“Naujienų” redaktorius drg. 
Grigaitis. Kalbėtojas nuro
dė, kad prie dabartinio surė
dymo kares iškįla ne dėl to, 
kad jų kas nori, bet dėl to, 

......1 ■-.L..;.:...:... 'ka yra 
tokia, kuri remiasi ant iš
naudojimo, pelno ir kapita
listų lenktynių už produktų 
rinkas.

Paskui kalbėtojas faktais 
sutnušė užsipuldinėjimus 
ant socijalistų, būk Vokieti
jos socijaldemokratai nesi
priešiną karei. Mat mūsų 
tautiški “kalbėtojai” per ke
lis menesius pasakojo, kad

Šiaip ar taip, bet čionai

kelio' suvažinėti du lietuviai,kad šiandieninė tvar
Juozas Jasaitis ir Jonas Je- 
sevičius. Abudu vedę; pir
masis paliko pačią su ,trim 
kūdikiais, o antrasis—su 
dviem kūdikiais.

Justukas.

New Haven, Conn.
23 d. gruodžio atsibuvo 

tarpdraugijinė konferenci
ja, 312 East St., L. R. K. sve- T < * • r l _  • 1

Des Moines, Iowa.
26 d. gruodžio atsibuvo šv. 

Jurgio draugystės balius. 
Buvo garsinta, kad visas pel
nas eis L. Š. F. Tokiu būdu 
publikos susirinko . gana 
daug. Bet kaip susimaišė 
rudis su degtine, tai nekurie 
iš susirinkusiųjų pradėjo ro
dyti, kaip lietuviai kariauja, 

daužyti, drabužius draskyti 
ir tt. Pribuvo policija, kad 
numalšinus kariauninkus. 
Tokiu būdu dingo visas nu- 
kentėjusiems nuo karės pri
jautimas ir sykiu balius.

jomis augštyn ir nuo teisy
bes visai nusikreipiama.

Čionai nenoriu įžeisti pa
rapijom.!, bet tik turiu pasa
kyti-, kad ne savo vietoj atsi
stojo t.

Su tikra pagarba,
J. Mockaitis.

Redakcijos prierašas. Ger
biamas J. Mockaitis turi tei-|

Pradėjo vieni kitiems galvas (sybe sakydamas, kad minė-
1 _ ___ -X — _ 1_> M ■ * 11 z J n n Li rb . 4- 1 . z\ r* >> VA ZA 1* O TV H 1*0 1 ZV Otoj koresp. nėra parapijos 

užgavimo, o vien tik išguldy
mas šlykščios prakalbos sa- 

Teredos.
Pabaigoj korespondenci

jos paminėta apie “byro” ka-

K. NAVICKAS
“Laisves” agentas Mon
tello, Mass, ir apielinkės. 
Pas jj galima užsirašyti 
“Laisvę” ir užsimokėti 
pinigus. Taipgi jis yra 
ir apgarsinimų agen
tas.

“Laisvės” Adm.



ORAKULO PATARIMAI

Juokas
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KAINA
35 centai.
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Tele fonasl885.Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

•1 So. 2nd St.. Brooklyn, N. Y.
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Tarp kareivių.
— Ei, Ivan, kelkis,

P«od mane galite gauti eka- 
wlaufiio alaus, puikios degtinėm 
!r ekanaua vyno. Patarnavl- 

kuogeriauslas. Atnilanky- 
klt, e persitikrinsit.

baisiai, j puolėm mudu!...
— Ko tu nori, durak? Ar

Reikalauk šiuo adresu:
“LAISVĖ”

Brooklyn, N. Y.

— Na tai sakyk, kakoj 
čiort yra?

— nratec, mūsų degtinė 
Butely neliko -nei 

lašiuko...

ai

hit

WėW.

S 
a 
s
į

r>

JUOKŲ KĄSNELIAI

Kuomet męs kalbame apie laukinius žmogčdas, tai vi
suomet turime prisimintie apie baisiausi civilizuotą 
žmogėdą - kapitalizmą. Kapitalizmo skilvys geriau vis
ką mala, negu vilko arba tigro. Jisai su didžiausiu sko 
niu prarija didelius ir mažus, senus ir jaunus, vyrus ir 
moteris. Viskas jam eina ant sveikatos, kas tik papuo- 
lo į jo nasrus - fabrikas.

gu ir potam josios širdis iš 
meilės nepradės kunkuliuot. 
kaip puode bulvė, tuomet, 
broliuk, pasirodyk vyru ir, 
ant Maušiaus giliuko, para
šyk jai šitokias eiles:
Eu, koks tavo paveikslėlis — 

Brr! Net krato, kaip

Mandriamjam Orakului.
Alleliuja, Orakule! Kaip 

gi Xu trumpini savo dienas? 
Seniai, brolyti, mudu nesi- 
kalbėjom. Matai, aš visą 
laiką buvau dvasios pagavi
me, kaip poetai gieda. Klau
sykis. Kaip tavo malonybė 
buvo man paredavijus gulėti 
be baimės su dankiškom lė
lėm (t. y. apsipačiuoti — jei
gu nesupranti), tai mane ir 
apėmė svajonės apie tuos 
dangiškus migdolus. Dai
riausi, dairiausi ir, žinai, nei 
nesijutau, kaip įsiklepojau, 
ale taip, brolyti, 
kad... nu vat negaliu be jos 
nei apsikloti (nors pas mus vokiečiai mus apsupo?

— Ne, brat, dar blogiau.
iš orlaivių bombas

bjauri! 
koks snukis, liežuvėlis — 
Kaip tik širšė įkiri!

Negaliu atsibjaurėti, 
Kaip ricinos alyva!

O, mokėsiu aš minėti, 
Kol tik būsi tu gyva!...

gerai man pasisekę, bet nog-! 
la čia man įpainiojo pcetiš- meta? 
kurną. Manydamas turėti ’ — Dar blogiau, čiort pobe- 
geresni laimikį, prakaitavau 
dvi ir^vieną čvertką be pusės 
naktii ir parašiau mylimajai 
šitokias eiles:
Kaipo saulė dienos laiką 
Šildo žemę spinduliais, 
Taipo draugė meilės saiką 
Leidžia širdžia su džiaugs

mais...
Kaipo naktį mėnuo šviečia, 
Daigo sielą migdolais, 
Taipo drauge meilę liečia, 
Virgdo kraują šiurpuliais...

Tai matai, Orakule, ar ne
geros eilės? O ji, kad ją 
šimtas cibukų, man štai ka 
atsakė: “Paimk dešinės ko
jos pirštais savo paišiuką ir, 
pasidėjęs nosį ant stalo, pa
rašyk trylika pirmutinių 
žodžių, kurie užeis tau ant 
minties”.

Nenorėjau, žinotum, tau 
apie tai ir rašyt, žinai, sar
mata... Bet kad aną ryta 
miegodamas nesavu balsi 
sušukau: “myliu aš tave la
biau už bananą”... ir mano 
draugas, tuos žodžius išgir
dęs, vos nesprogo iš juoko, 
tai nutariau kreiptis prie 
tavęs, gal gi tu duosi rodą,
kaip suminkštint mano mei- 1: 
lūžės užkietėjusią širdį. Na- • •• 1 • i • 1 *

Baisiai serga.
Moteris: — Daktarė, sku

bėk kuogreičiausia, nes ma
no vyras baisiai serga.

Daktaras: — O kokia gi 
liga jisai serga?

Moteris: — Ogi ir džiova, 
ir plaučių liga, ir širdies liga, 
ir jaknų liga ir visokiom ki
tokiom ligom, kurių vardų 
nei neatsimenu.

Daktaras: — Kurgi jis 
tiek daug ligų gavo.

Moteris: — Sako, kad nuo 
kokio - tai stebuklingo dak
taro Ignašiaus. Kaip tik ji
sai prisiuntė knygelę apie

‘džiovą, tai mano vyras pra
dėjo ją skaityt ir tuojaus ap
sirgo. Svirplys.

Atsargus.
Jonas: — Aš eisiu mokin

tis nebylių kalbos.
• topas: — O kam tas rei- 
inga?
ionas: — Mat, kartais pri- 

je, jeigu tu ją kada susitiksi,' šit ina veikti parsidavus už 
tai susimildamas pakreipk Į pi nigus, tai baisu, kad tas 

Tik apsisau- plepys diktografas nesugau- 
L tu. Abelis.

mano pusėn.
gok, brolyti, kad pats neį- 
kištum uodegą, nes toji mer
ga pilna gudrybių...

Spausdamas tavo penkinę, 
pasilieku pusėtinai gyvas.

Lašakė.

Atsakymas: —
Jeigu tavo mergužės šir

dužė dar neseniai užkietėjo, 
tai kuogreičiausia pasiųsk 
jai buteliuką “castor oil” (ri
cinos). Kain tik tą medici- • w • • —’tą išgers, tuojaus pas ją anglis 
viskas suminks(£s. bet jei- luck”.

“Bad luck”.
Mergina:—Pasakyk man, 

Baltrau, kaip angliškai vadi
nasi apsivest?

Vaikinas: — Kokia iš ta
vęs amerikonka, kad tu nei 
to nešinai? Štai kaip: “Mar
ried”.

Mergina: — Na ne, Balt
rau, klysti! Mano vedusi se
suo m^n sakė, kad apsivest 

vadinasi “Bad 
Ilgavyžis

KOSTUMIERISKAS KRIAUCIUS

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdaly, 

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

131 Grand St
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)

teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

■'Utalsau receptus su didžiausia 
<tyda, nežiūrint, ar tie receptai 
r ut(1vos ar Amerikos daktarų. 
Yni vienatinė lietuviška aptiek* 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
mulyj yra vartojamos. Galit reika 
'aut per laiškus, o aš prisiųsiu per 
*xpresą.

K. SIDLAUSKAS 
Aptiekorius ir Savininkas

(226 Broadway kanip. C Street 
SOUTH BOSTON. MASS.

.) Telephone So.Ros'on 21014 Ir 21013

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

Apturėti per pačtą:
^luo Reumatizmo............ . ...............$1.0('
<raujo Valytojas.............................$1.00
Vidurių Reguliatorius....-.................... 50c
l’rojanka.........................25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nu< 
•zisokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn. N. Y.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

savaitei, mėnesis po menesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 

. metineję įkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti arėiaus — 
tada vienatinė pagelba yra ba 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

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

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

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, jjer 
kuriuos matau jūsų vidurirjiu> 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
Jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite paa 
Karšų

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

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto ik! 8 vakare; nedėldieniaia 
*.»ao 10 ryte iki 4 po pietų. ,•

Atsiųskite už 2c. markę, • 
«awsite labai žingeidžią kny- 
ęelę dovanai! •

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncer
tų Kas pageidautų koncerto, tegul 
■aslžine oa

M. PETRAUSKU
I Theaaa Park, 8a. Boetaa, Maae.

Įsteigtas 1879

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

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

$4,000,000.00
Bankas moka !]'/< metams.

Ne Chicago j gyvenantieji gali pasidėti čir 
pinigus atsiunčiant pačiu. Daug žmonių tai; 
daro. Rašykite lietuviškai adresu:

STATE BANK QF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sis.

rrffTrrrrrTi'

garsaus rusų rašytojaus 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas

d r

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

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai vįsuomet 
eik į J. MARTINAIČIO v*
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi.pasirinkti pagal 
savo norą.

109 Grand St

Telephone G52 Newton.

R. KRUČAS

Z®

tt

&

g

GERBIAMAS TAMISTAi
Šiuomi turime už garbę 

lums pranešti, jog jau lai
bas užsisakyti rudeniniu 
r žieminius siūtus, ovor- 

kotus ir kitus drabužius.
Mūs drabužiai yra pa

siūti geriausių kriaučių ir 
kiekvienam puikiai tinka.

Materija, iŠ kurios siu
vame drabužius, yra iš tik
rų vilnų visokių spalvų: 
Worsted, Plieninės, Ak
meninės ir Pilkos, pamar
gintos mėlynai ir rudat 
Pas mus
materiją, kokią tik norite, 
nuo paprasčiausios Juodor 
ki naujausių spalvų. Me« 
-irturime jokių pernykščių 
materijų,bet vigas naujaa- 
das šių metų.

Mūsų puikiai atliktas 
kirbas Išplatino mūru 
biznį. Geriausi mūs pa
garsinimai, tai užganėdia- 
•i kostumerial.

Stengkitės užsisakyti 'i 
: nksto, je;gu norite apa
rėti ant laiko puikiausiu* 
drabužius.

Tardami širdinga ačiū v.f 
Jūsų praeitą atsilankymą, 
męs tikimės, jog ir dabar 
mus neužmiršite.

Su didžiaus:a paguodone 
SCHNEIDER BROS.

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

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

Męs nieko bendro notų rime su kitais storais.

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

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

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

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

LAISVES”

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

JL'OZ. MARTINAITIS
Brooklyn, N. Y.

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave.

MASPETH, N. Y.

Puikios 4 Originališkos Knygos
Parašė Senas Vincas

Kfinf rflhnnflniič S i Sceniškas vrkahm p-*ratnto kalėdojant į knnlgą, 
KUlIli uUCJIIUIIInUI iiiiiesį>kuH ir kontrahandiuikus. Toj pač oj kny
gelėj telpa ir htl»d Juokinga komedija “budriau t U Dills”. Vi
sa knygelė kaštuoja lik 20 C.

RVVPnimn Rmim P"ll<lnl ntvnlz.dlna kapitalistų gunybea Ir mbtį 
UJVuilUIIU Dūlinu besočio pono. Labui žingeidi knygelė Kaiua 15 c.

Psęljintię Knygele pašvęsta scenai. Daug monologų, dialogu dekla- 
I UulupUd nmcijų ii- komedija “Viduj Klebonijos” Kaina 15c.

ROVnlillPlinQ Athakiai Da,1’|S apsakymėliai IŠ revoliucijos laikų UOTUIIUUIJUO Hiuaioiai Lietuvoje, su iliustracijoms. Kaina 15 o.

Visos 4 knygeles kaštuoja — 65 centai.
“LAISVE”, 183 ROEBLING aiReikalaukite: BROOKLYN, n. y.

Arba pas patį autorių 1815 E. moyamensing avė 
r r t n PHILADELPHIA. PA.

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

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. 
“LAISVE” rašo tik teisybę. Todėl, draugai 

taip, 
grin-

skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio

183 Roebling SL, Brooklyn, N. Y,

t
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20c

PIRMUTINIS l.lEIl’VliK AS.MiXV*.YORKE
15c

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS

15c

10c

*.

10c

10c

15c

25

20c

10c

25c
1Uc

75< 
50c 
101 
75c

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

Pasekmes paprasto “šalčioArgo, III

80. BETHLEHEM, PA

■

D. N.

f, Švedas, P. Belskis, J. Sta..

Ū
apsivesi, atsišaukite ad-

Box 253, FH

Centro Valdybą liko išrinkta šios na-Pajieškau

Kam

Augščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoj6.40.

K

Draugios reikaluosekai.
V'očkye

1

St.,
25c.

7.

8.

IK. .

288

Front

ATYDA LIETUVIU MOTERŲ PKO-

V. Vitkevlčia

Iš
l’uiaiibų raėUnuiKats K. nriauciunaa, Į jųj 
toiagg bu, nrouKiyn, K. Y.

“NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus

111.

V

O

irt
M.

JL

Jaunoji
LietuvaJAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

PAJIEŠKOJIMA1

1illllllllllHil!IIIMIIllllllillll

28 
J

darbo prie kostumieriško 
Kam reikalingas darbi-

Ant.
Ad.

suaugusios
30 iki 40

SU
M.

yra uždegimas orinių trinbeliŲ ir influenza 
iMirios tai ligos pagimdo ilgą kosulį. Kosulio 
apmalšinimui ir palengvinimui skausmu ligo
nis turi žinoti, kad

. (i. B.
\V. Frankford, Ill.

reikalaukite mu-

Pajieškau draugo Antano Buivido, 
Kauno gub., Ukmergės pav., NarbuČių 
kaimo. Girdėjau, kati gyvena Bueno.- 
Aires, Argentina. Kas ftinot, malonė

kite pranešti.
J. Gimbutis,

P. O. Box 414,

š karės lauko ir abclnai iš viso 
kasdien.

ninku reikalus^ nu

13 biagg bu, . .
izouiuiaas J. I'Miasiuu, U4 bo. 1st 8t. 

Brooklyn, K. 1.

kas—po 
einam.

B1NOLAS, PA.—M 
$1.00; A. Bernotą. 
A. Palši; .
Ulinskas—po

A. Balčiūnas,
128 (ns’ee 1’1., - Elizabet

po 50c.; M. 
, Kt Pa rasis,

1 . 
lx.

Pa.

George Kasparaitis, 
cĮo l'ovylas Baynor,

2, Buckr Co., Bristol, Pa.

.00; J. Tamulai
•J. Eruopi;:

Latviu, J. Lat 
po 50c.

M. Gutaus

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

St., N. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 
25 metų.

Norinčios
resu:

Pajieškau draugo D. Ziul-ialio, kri
vis ii metai Amerikoj. Paeina iš 
Kauno gub./ Ežerėlių pav., Lukšiu 
kaimo.

Kuris Jau oimt nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

’NAUJIENOS” prineša naujausias ir teisingiau
sias žim 
pašau' la

“NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis ir jos

.25 

.25 
JO 
.25 
.50 
.25 
.50 

1.00 
1.00
.50 
.25 
.25 
.28 
.25 
.25 
.10

25c.
■ t. t, kokfca

PADĖJIMAS EVAN- 
IR APAŠTALŲ RAŠ- 
Parašė Z. Aleksa, ši

‘ NAUJIENOS” leidžiamos daugybės darbininkų, 
žriion ių apšviet ■ i ir jų gerovei, o ne pavietuos 
ypatus ir daiymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chicegoje -per išnešiotojus 12 c.

Pačiu siunčiant, Cbicagoįc mi tams $6.0v; pusei 
metų $150. Kitur, ne Cbieagoje, metams $5.00; 
puse: melų $30 ': dviem men. $1.00. Europoje 
ir K madoje met.$7.00. Pavienių num. kaina 2a.

Išpilei yk šilų Irlarikų ir pristųsk kartu su pinigais.

į Dur in; r.k ar J. Žtiluu, 611 Market St.
i Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 

50 Newell St. Ir P. Betils, 178 N.
j r rernont Avė.

PAJIEŠKAU DARBO 
prie Motion Picture operating 
reikia, meldžiu atsišaukti.

J. Brazauskas,
8115 Medina Avė., C’eveland, Ohio,

"liftu JIE NO S" 1841 S. Halsled St., Chicago, III.
Šitic.mi pnsiunč.u $ —nž “NAUJIENAS”——,—

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

a. r. u. A. UK-JUb GEN I KU VA1 
DYBOS IK KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro p.i uuiiiii.su.s P. Liepus, 2-

Magazine bt., Carnegie, Pa.
wi.uo ocisivvuixv... u. Mažiuku

On markei bu, in. b. Pittsburgh,
Centro Iždininkas K. Varašls, 

and Carson Sts., S. S. Pittsburgh,

'/.''■J '-ii/ T■ -st 17.4 A ,H •e_^as82iž£ssu!M»xa!s

PASAKOS
GALIMA GAUTI

JAUNOSIOS LIETUVOS” KNYGYNE
Alsopo Pasakos” tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje.
Svarbu ir naudinga kiekvienam Įgyti 

“Aisopo Pasakas” tai vienintelis veikalas 
lietuvių, kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
paveikslais. "Aisopo Pasakas” surinko ir 
lietuvių kalbon išverto KAROLIS VAIRAS. Kai
na be apdarų $1.25, su apdarais $1.50. Per- 
kupčianiBir agentams duodame gerų nuo
šimtį. Reikalaukite "Jaunosios Lietuvos” 
knygyno katuliogų.

‘JAUNOJI LIETUVA’
4611 So. Paulina SI., Cklcage, IIL

Mokykla Angly Kainos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda piln 

užtikrinimų .iŠinok'.ino angliškos kalbos, labai 
trumpame laike

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

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

Aukos Lietuvos Šelpi 
mo Fondui.

BO. BEJHLEUEM, PA.—Per krikš
tynas P. ir J. Jankauskų sūnaus Pra
nuko gupnitootn os
ypatos: F. Masiulevičius, R. Masiule-

1»o $1.00; A. Deimantavičius, J. Masi.u- 
evičius, J. Jankauskas, P. Jankauskie
ne, K. Jankauskas, M. Dei mama vielu

tė, P. Berukštis, K. Berukštienė ir F. 
Laurinaitis--1-po 50 c.

Pinigus prisiuntė P. Berukštis. Nuo 
T. Dundulio jau yra paliūdyj.mas, kad 
pinigai gauti.

Hf.LOUIS, M O.—$5.00 V. Domaše
vičius; K. Staras, A. Balsis, St. Siur- 
na, K. Menčinskas, V. Benevičius — 
po $1.00; D. VVolbek, A. Siulginokiūtę, 
J. Sakalauskas, J. Dunaitis, L. Čepai
tis, B. Šiorna, P. Andriukaičiūtč, T. 
Andriukaičiūtė, R. Krisiūnas, K. Šle- 
nikas, S. šlenikas, M. Sarpta, J. Bal
trušaitis—po 50 c.; J. Daujotas, T.Kri- 
siūnaa, J. Klastaitis, J. Budraičiūtė,W. 
Kazokaitis, P. činga, J. Sakalauskas, 
O S. Jorkšaitis, A. Dunaitis,
?. Švedas, P. Belskis, J. Sta..—po 25c;

—-u c. bmuikesnių aukų 
negarsinam. Viso surinkta $25.16. 
Perduota vietos kasieriui L. Š. F. VV. 
Domaševičiui.

Raštininkas J. Daujotas.
LAWRENCE, MASS.—Sausio 3 d. 

' atsibuvo L S. S. 64 kp. draugiškas va
karėlis; gana pavyzdingas. Laike va
karienes buvo trumpos prakalbos, pri
minta apie dabartinį Lietuvos kruvi- 
n*’ "adėjimą. Aukų surinkta L. Š. F. 
$16.55.

Paskui buvo dainų, deklamacijų ir 
žaidimų.

Aukavo šios poros:
V. Žilionis su A. Žilioniene —$2.00; 

J. Skebenauskas su J. Boliute—$1.00; 
A. Večkys su E. Mulokiute—$1.00; J. 
Bakšys su N. P.akšiute—$1.00; J. F. 
Jiiro-attis su E. Vilkinto—-$ 1.00; A. Bu
tėnas su A. Kevleniute—$1.00; J. Kve- 
ieravičius su E. Jasinskiūto—$1.00; I’. 
L., po v v .v.us su M. Slegeriūto- 
Bulanka su K. Kulbiūte—50c 
kis su 
nls su 
su 
tis 
su 
O.
$1.00; J. S 
Boliukas, I 
—po 25 c.; 
niūkė— 
—25c. 
$16.55.

Pajieškau apsivedimui 
merginos arba našlės, nuo 
metų, aš esu 35 metų. Kurios norit 
apsivesti, prašau susipažinti su ma
nim. Adresas mano:

Anton Savil, 
General Delivery, Minneapolis, Minn. 

(4—7)

Pajieškau apsivedimui merginos. Aš 
esu 22 metų amžiaus, dirbu ant far- 
mos ir noriu apsivesti su dora mergi
na. Mergina turi būti nejaunesnė 18 
metų, ir nesenesnė 22 metų amžiaus. 
Geistina, kad butų laisvų pažiūrų ir 
mylėtų gražų gyvenijną. Atsišauki
te:

Pajieškau 
kriaučiaus. 
ninkas, meldžiu atsišaukti tuojau.

K. Strubelis 
St. Clair, Pa.

(4—8)

brolių Juozapo ir Stanis
lovo Makaru, Kauno gub. ir apskričio, 
Gisteinų kaimo. Kas žinot, malonė
kit. pranešti.

A. Makaras,
13 St. Paul St.. Westfield, Mass.

Severa’s Balsam
for Lungs [Severos Bahamas Plaučiams]

yra vienintelė gyduolė. Toji gyduole žinoma 
jau suviršum trisdešimtis motų, kaipo pašok- 
mingiausis vaistas'nuo triubolių uždegimo už
kimimo ir kokliušo snTaugulio. Kaštuoja 25 ir 
50 centų. Jei prie viršminėtų ligų prisimeta 
dar peršalimas, tai reikia imti SEVERA’S COLD 
AND GRIP TABLETS (Severos Plot kolos nuo 
Gripo Peršalimo). Kaštuoja 25 centus.

Teipgi neužmirškite
Severos Lietuviško Kalendo
riaus 1915 metų. Aitą kalen
dorių galite gauti jūsų aptic- 
koje arba rašykite tiesiai 
mums.

Perkant gyduoles, siipran 
tania, kad kiekvienas nori 
gauti geriausius vaistus, už 
tai prašykite tik Severos. Ne
imkite nei jokių užvaduoto
jų. Būtinai 
sų išdirbtų vaistų.

Susinešimų sekretore K. Petrikiene, 
176 Sands St., Brooklyn, N. Y.

iždininkė—knygė J. BcnesevičiūtS, 
420 Artistei Boul. Arverne, L.T.N.Y.

Turtų Sekretore. K. Yazminckiūtė, 
156 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Su visais reikalais malonėkit kreip
tis prie augščiau nurodytos valdybos.

I..M.P.S.A. Sekr K. PetrikienSL
D. 

Ue-
P. Zahlackiute- 50c.; M. Stakio- 
M. Kulbiute—-50c.; A. 'Zi'ionis 
Bafanai..kiūt»'—*-0c.; D. Gavu- 
J. Gavutiene--50c.; P. Žilionis 
Uškurute-—50c.; M. Čulada su 

ie—50c; N. Tumoniutė — 
kuodis, M. Davidonis, Alb. 
’. Kevlenas, K. Jasinsknitt
J. Stančikas su N T>>>>o>- 

J5c.; J. Jodelis su K. Zulsaite 
Nuo vakaro liko $1.55. Viso 
Atėmus tesą

Aukos priimta
CHERRY, ILL.—šios aukos surink

ta pas Antaną Stonį per kryksi ynas.
Aukavo Jonas Višniauskas ir Jonas 

Milius—po $1.00; Antanas Stonis, Mo
tiejus Balutis, Marė Batutiene ir Ka
tarina Višniauskiene— po 50c.; Juozas 
Kamincka... Vincas Burba Marė Miliu
viene, J ieva Burbienė C zv’ ”■*. 
Baltrus žolynas, Ona žolyniene, Ado
mas Sadauskas ir Kazy.-, —pu

aukauta $6.25.
• v: .^,x pasiimtom T. 

Jhmduliui, L. Š. F. finansų sekretoriui.
CUuKiNEY, PA.—L. š. F. aukavo 

pe» ...-..^.4 ^o.eKiornis VV. Gamulį ir

A. P. L. A. 4-toH KUOPOS NAUJA 
VALDYBA 1915 METAMS.

Išrinkta kuopos metiniame susirinki
me, 2u gruodžio, 1914 m.

Pirmininkas Franas Pikšritis.
Pirm, pagelbininkas Ant. Keršis.
Prot. Sekr. Ignas Rasinskas. 
Finam Sekr. Stanislovas Pikšrius. 
Iždininkas Vladas Bcikinas.
Ligonių lankytojai:

Kazlauskas, 2. M. Zalgara 
šikšna.

Iždo globėjai; l.Juoz. Urbonas, 2.
Kazim. Čepaitis.

Namo gaspadorius Aleksandra 
Bartašius.
Su pagarba

A.P.L.A.4-tos kuopos sekr.
Ig. Rasinskas.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ fiELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRASAI:

Pirmininkas S. Yankuti, 350 Newark 
St., Hoboken, N. J.

Pagalbininkas J. Krulikauskar, tfl 
Warwick St., Newark, N. J.

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

Iždininkas P. Valčellunaa, 88 Farloy 
Ave., Newark. N. J.

T Iždo globėjas J. Dobinis, 168 Jack- 
son St., Newark, N. J.

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

Su visokiais Dr&ugijos reikalais 
kre:pkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

ket
225, McKeeo Ročka, Pa.

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

•i Kuvpo.,, ig. ivitsinskas, General Dc- 
ivery, Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P.Pętrauskac, Poat efflea, 
Canddy, Pa.

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

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

J. Zvirbi) šios y pato
J. Stanislovaitis-- 

tls, J. WiliuSis— po $1.00 
8. Jonča, VV aivoda 
vis, J. Bugaila ir J. Galnuli 
S. Jonča, A. Pato''unto 
kas, T. Anelis, J. Lazau 
gd tu .kas, W. 
Kiiviuienė. R. Wihn, 
25c.; S. Maručiauskas 
kesnių aukų netalpinam. 
Courtney, Pa., surinkta $13.96.

HUSi’ON RUN PA.—Tie nai| 
lektoriai, apsilankę Huston Run 
surinko ausų nuo sekančių y;»:uų: 
Nakutis, Y Yurkša, i 
pačinskas, VV. Rūkas 
nislovaitis, S. Arnui 
Balnis, 1’. Jaršiūna 
Gutauską

ntku, Draugijos,
L šapalas—po * “ ~
-20c.; Smul-

*abo

kO-

kurios apsirinko “Laisvę” 
savo organu:

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, W1S. 
Feliksas Dapkus, 914 Jenna 

prczidviiias.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne 8t., 

vlce-p rezidentas.
F. Bartkus, 1055 Jenne St, protoko

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

nansų raitininkas.
J. Šereikią, 616 Market St., iždinin

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskaa, 607

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

Maršalka V. Ruliriskis, 261 N. Chi
cago St. Pagelbininkas maršalkom J. 
Kasiulis, 653 Garden St.

Vėliavų nešėjai: F. Mikwokas, 301
I Calidoniau St. Ir B. Eiga, 168 Main

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas F. F. Svetikas, 183 
RoePiing bt., Brooklyn, N. Y.

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

Kasienus S. Garėviutė, 548 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Laisves” knygos
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP J| IKŪNYT7 
Parašė O. Amermger, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, gą)ės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalista ši knyge
le pertikrins, kad soči jai iz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 

• tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik.. ’....

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠL1SSELBURGO 
BASTILIJA. Parašė V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de
dasi Rusijos kalėjimuose, jei 
dar kas negirdėjo kiek lais
vės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit
šią knygelę. Čia jūs atrasit, 
su kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
ši) draugai eina ant mirties. 
Kaina ......................................

IOTERŲ 
I ELI JO J 
l’UOSE.

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina !

.R1U VESI UOS E. Paraše K Ja- 
siukailis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na iiuuną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyveninio purvyne. Kas 
mvli skail.vti eražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. K sun........

LIAUDĮ ES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deKlarnacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios ei'ės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
niu poetų. Kaina tik ..

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas. Tai vienus iš geriau- 

■ uai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyveninio. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina ..............................

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKLNJS. Parašė P.ara- 

bošius.Kiekvienas vaikinas bei 
mergina, kurie mano tverti 
šeimynišką gyvenimą, turi 
būtinai perskaityti šią knyge- 

1 lę. Taipgi kiekvienas žmogus, 
kuris nori vesti tikslingą gy
venimą, šioje knygelėje gali 
rasti daug pamokinimų. 
Kama tik ......................

LEKI ĮJOS APIE AIŠKI RIMO 
HLNkLlJS. Tarašū A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kūne moka leis'ngai vartoti 
a t skilimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rtino ženklų, padaro raštą be 
vertes, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ............

MOKSLAS R A N K Ž1N Y STĖS
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeių pagal delno 
ruožus. Kas tuonn mokslu 
interesuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina.............

DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. kaina ......................

įSILĖS KARŠTLIGĖ, kaina ...
PASAULIŲ RATAS, 

kaina ........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .. 
SOCTJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

$1.00, parsiduoda už......
AUDĖJAI, kaina .........................
KERŠTINGA MEILĖ, kaina .... 
DARBAS, kaina...........
RAUDONAS JUOKAS . 
MOTERIŠKĖ IR MEILĖ

Reikalaukit šiuo adresu:

Sveikatos Salttntt

15c

20c

BRANG1AUS1S zmog^s tuRTasi
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
lo daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
sių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek

mingai gydančių 
delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Italsamas.. 
Nervų Stipttutojas. . 
Vaistas <]<•) Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio...............
Nuo į ’ ' ‘____y

Skilvinės proškos.... 
Pifulkos del kepenų. 
Blakių naikintojas... 
Del išvarymo soliter 
Atiatai irias ploviniui. .. 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis...............
Antiseptiškas muilas... 
Gumbo lašai.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trcjanka Arbą Trejos Devynieros ! 

iš Lietuvos pargabentos visokios littuviškos pydančios žolės, šaknjs tr 
tik y ta žinomos ir žmonių vartojamos.

BtiTReikalaukite prisiuntirno katalogo su musų gyduolių aprašymais^! 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata. *i tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami artai 
atsilaukydam- l.ietHtnšką Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, APti.k.riu.,
229 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvfs Brooklyn, N. T,

n gaunamos 
oo

Mh . ir
50<. ir

si
i
i

25c. ir 
fcerktės skaudėjimn 25c. 

’ ............10c. ir

50c. ir

ligas. Tarpe kitų aptiekos san- 
sekančios gyduolės: 
Nuo palvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo 
Nuo peršalimo.... 
Plaukų stiprintojas. — 
1 mimentas atba Expellcris 
Nuo idaukų žilimo. 
Nuo Reumatizmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
N no dusulio.
N uo k i r mėlių...... 
Anose,>tiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
I’roškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

<>o 
oo 
.50 
.50 
.60 

1.00 
.‘25 
JO 

3.00

.25

.50

.25
1.00

25c

50c.
50c.

10c

ir

Taippat

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

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

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

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

Corner Spring Street SOUTH BOSTON. MASSNEW YORK CITY, N. Y. dvsivi ,

820 Bank Street,'Waterbury, Conn.

MUZIKAI.IsKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIoKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba:
PinnininKatj iVl. A. Liberie, 

Vythe Ave., Brooklyn, N. Y.
sekretorius J. Eetravtčia, 264

l., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Klasčius, 655 Drlggs 

iv®., Brooklyn, N. Y.
Kuopų Sekretorių Adresai:

i. Kuopos Brookiyne—V. Žilinskas, 
■>8 Roebimg St., Brooklyn, N. Y.

Z. Kuopos Brookiyne—-----
j Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

5. Kuopos Whit« Plains, N. Y.— V. 
.ūkas, UJtf C. Deuterntann, Lake St., 
A nitu Plains, N. Y .

KUOPOMS.
iuomi pranešulis, A La- 

; 1 Sta
liukas. J.

D. Dirmon
ilius, M. Nak

25c. Smulkesnių aukų negar 
Viso labo surinkta $ >.60.

Adomaitis —
J. Ručas- po 50c.;

J. P.ohašauskas, F. Aisko, J.
Dania’ius—20c.

MILL! N AUER, PA.—P. Ukataus- 
kas—$1.00; J. Urbonas, A Kripka. A. 
Tamutis. P. Tamulis — 
Gedminas, W. Kazlauska
J. I'ovlikaitis, S. Grudis, K. Jokuba- 
vičia, S. Guzinis, M. Mikoliūnas, S. 
Ukubaitis, J. Marciaučia, <1. Polis. J. 
Šimaitis, J. Liavulis, J. Rutaučia, J. 
Sakalaučia, J. Ma'inauskas, F. Augus
tas—po 25c.; J. Savi< kas-—20c. Smul
kesnių aukų negarsiname. Viso labo 
$8.35. Boto dar nuo VV. sOl .u. g-,u-
ta 50c.; nuo Gedžiaus—2.’>c.

Nuo red.—T. L. Dundulis sakosi pri
ėmęs aukas, surinktas Courtney, Hus
ton Run, Binoles ir Millinauėr.

SO. MANCHESTER, CONN.— Su
rinktom per J. Lukštą ir J. šlapiką.

Aukavo V. Va’auskiūtė ir J. Januš- 
kev>c<a—po $2.00; M. Januškevičienė, 
Z. Žilinskiūtė, M. Ašmoniūtė, V. Jake- 
Hūte, F. Grošiūtė, A. Stasiunaitienė, 
M. Gumbelevičia, J. Saurusevičia, 
Čiurila J. Krauzaitis, J. Vaivada 
po $LOO; L. S. S. 214 kuopa--85 
Ą. Krajauskiūtč—55c.; F. K vašia,
Karsokiutė, P. Stuoma, F. Petraitis, 
v. Moraliutė, J. Užupis, O. Užupiene 
T. Jurgelevičia, K Jakaitis, G. Degu- 
tienė, M. Atkočiūtė, O. Augustanavi- 
čiūtė, J. Ambrasas. J. Tamošaitienė,A. 
Zika, E. Zika, J. Ge'vuogis, J. Janu
šonis—po 50c.; J. Januškevičiuks — 
25c.;. Z. Grigaliuniutė—30c.; L. Miko- 
jauskiutė, A. Gudaitis, V. Kvašis, A. 
yaitnei, R. Zokaitienė, A. Zokaitis, S. 
Januškevičiūtė, M. Januškevičiūtė, A. 
<?altankonifltė, B. Boiviukč, K. Degu
tis—po 25c. Viso labo $28.80.

NORTH MANCHESTER, CONN.— 
Aukos surinktos per M. Karosą ir V. 
Streimikj. Aukavo J. Brazauskas, J. 
Mažeika, P. Kaspulienė, J. Bridca, K. 
f PO. t Hpvy-AŽinkė. P.
Mikušauckas, A. Kleiza, V. Rudinskas 
— 4 „ _ , .. Mvi.uvuo, J. Kazlauskie
nė J. Paulauskiene. A. Brazauskas, J. 
Štreimikis, M. Rudinskienė, K. Abrai- 
tio—-pu zuc. Smulkesnių aukų negar- 
sinarrie. Viso su smulkiom $8.90. Vi
lto G1 n ’’o Atėmus persiuntimo lė
tos, lieka $37.53.

Iždininkas J. Januškevičius.
Auka^ pl.vlaa»OU.

L. š. F. finansų Sekr.
T. L. Dundulis.

Pirmą Lietuvi?^ Dienraštį

“NAUJIENOS”

L. 10

LIETUVIŲ PKESEK1Ų UNIJOS 58 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININKŲ

ADKLbAi:
Prezidentas 1. lomkiua, 132 N. 3rd 

bu, brouKiyu, N. X.
grutoaoių rasuninaav F. ovetia.**, 

183 Koeuiiug bl., mouKlyn, N. X.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KUADl ETAS. 

Prezidentas K. uugis 
Chicago, 

Ylce-Prezidentas 2) S. Manaus 
Lor. -izth dt Vine ois., 

Phiiaueipnia, Pa. 
Susineštnių Sekretorius J) M.M.Rice- 

Herinan, 14U E. 19th St., 
New York, N. Y. 

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

inart*ų Sekretoriui) I) T. L. Dundulis 
101 E. Main St., Danville, Ill 

inansų Sekr, 2) J. Stasiulevičius 
1815 E. Moyamensing Avė. 

PbiB 'elphia, Pa 
ždininkas 1) K. Šidlauskas 

226 W. Broadway. So.Boston. Mass. 
Casos Globėjai: M. Čėsna, 56 Markei 
't., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 

P-,... ’Sn Tlrx'inn ^1nss.
Gerdauskas, New Britain, Conn. 

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

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką 
T. M. Dundulį, 101 Main St., Danville, 
UI., kuris bus no kaueiia $1.000.

183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y

5/AA/Y SZ- ■ 1 _ T\ 1 • Reikalaudami katalogo pri*
.VVV KdialOgU Dykais niekite dvicentinę štampą ir 

katalogą tuojaus gaUsits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainomi. 
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y

“DARBININKŲ BALSAS” Pasaulio Pramonijos Lietuvių 
Darbininkų I. W. W. Unijos Organas, Leidžiamas Kooperatyves 
Bendroves iš Baltirnores, Md.

“DARBININKU BALSO” Credo yra: Laisvė, Lygybė ir 
Brolystė per Mokslą, Pažangą ir Tiesioginį Veikimą.

“DARBININKŲ BALSUI” rupi ir rūpės: Nušviesti darbi- 
‘ ‘ rodyti jų tikrą padėjimą ir parodyti tiesiausius

kelius išėjimui Iš dabartinio jų padėjimo.
Kas tik už algą dirba ir pagerinimo būvio trokšta sau ir sa

viesiems, negali apsieiti neapsipažinęs su dalykais gvildenamais 
“Darbininkų Balse.”

“DARBININKŲ BALSO” kaina metams Suv. Valstijose 
1.50c. Vienam numeriui 5c. Šešiems numeriams 25c. Kanadoje ir 
Meksikoje metams $2.00. Užsenyje metams $2.50c.

Visokiais reikalais.kreipkitėe Šiuo adresu:

“DARBININKO BALSAS”
859 Hollins Street, Baltimore, Md

Vienintelis savo rūšies 64 puslapiu 
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis

Jame dedama geriausi moka* 
tintai straipsniai ir geriausios apysakoj

Kalba gryna, graži ir supran« 
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai* 
ką praleisti skaityk Jaunųjų Lietuvą

Kaina metams $3.00; pusti 
metų $1.50; vienas numeris

Užsisakyk tuojau*:

JAUNOJI LIETUVA’*
4611 S. Pauliu St. J**

I



Graži Dovana

Schneider Broliai

OCISCENA DEGTINE

Draugai

KOVAC’S BANK BŪTI DING, 36 GRAND ST

Toks pat Armonikas 
21 plieninių kiapanų, 12 basų 

Vertės $2o.W, tik už $14.25

T«l. 2334 Gr«*npoint.
PuikUgida viela lietaviama px»

Kriaučių unijos 54 lokalas 
rengia ant 23 d. sausio Tau
tiškame Name teatrą ir ba-

Siūtas, kur vertas
Padarome už

Kliub' 
Puikia 
mergai

e nuo 
vieton

Central Brooklyne .
Sausio 9 d. čia atsibuvo 

prakalbos, kurias surengė S. 
L. A. 76 kuopa. t

Kalbėjo pp. Sirvydas ir Mi- 
kolainis. Iš abiejų toki kal
bėtojai, kaip iš ožio astrono-

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nu.- i muztkališką instru
mentą, kokį J V® t k norėsite.

su 21 periu Kleviniu, 8 basais 
Vertes $18.00. tik už $7.50

Nenustok Vilties.
Netrotikite vilties! Jeigu plikas as 

p'aukai slenka ar nervų ligos; Urnai Hb- 
gydoma girtuoklystės papratys, tiri 
20 metų expertais tik tų ligų; tūkstan
čiai jau likos iėgydytais. Gydytom 
DYKAI!
Dr. Brundza Co., Šia. BTyn, N. ¥•

Męs pasiuvam geriausiai 
siūtus ir overkotus ir duo
dame materijų iš čystų vil-

Dar kartą pranešame New 
Yorko lietuviams, jog šį ne- 
dėldienį, lygiai antroj valan
doj po pietų, p. Bartašiaus 
svetainėje atsibus prakalbos, 
kurias rengia New Yorko 
lietuvių politiškas kliubas. 
Kalbės F. J. Bagočius iš Bos
tono ir L. Prūseika.

Meldžiame publikos kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti. 
Svetainės adresas: 493 Wa
shington St., kampas Spring

Skaitykit ir piatinkit
LAISVĘ”. — 12.00 metMN

i ir Europoje.
Compensacijos

Užsiimu Real

19 kuopoj L. S. S.
Paskutiniame 19 kp. susi

rinkime įvyko kelios permai
nos viršininkų sąstatoj.

Kuopos organizatorium li
kosi drg. J. Verbyla, kuri 
kuoniečiai už puiku darbavi
mosi, aprinko vienbalsiai.

Kasieriiun K. Liutkus. Fi
nansų sekr. J. Dainius ir pro- 
tok. sekr. J. Neviackas.

Didelis vargas kuopai su 
teatrų parengimu. Su komi
sija irgi nekaip. Reiktų ko
kiu no r* Hidu susitarti kuo
pos artistams ir pasirūpint 
siais metais bent kelis veika
lus pastatyt.

6 ATHERTON’O
PILNAS IŠFORNIŠIAVIMAS KAMBARIŲ

u s nurodymu 
ri.-iųsiu puiki] 
■inio dovanų.

Tel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

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

Rrooklvn. N Y

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

Naujos ir senos.biaurio t ir isisenėję.kaip 
tai Triperis, Plūdimai, Tankus Slapini- 

Sknusmiis ir Deginimą*, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti- 
; visuose trijtose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau

Padaryta Anierike
Mūsų biznio markė užregistruota 

Washigntone.
GERESNĖ Už IMPORTUOTĄ.
Očiščenos degtinės skonis labai ge

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

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

Pirkdamas apsiži irėk, kad ne
būtų falsifikuota. Parsiduoda vi
sose vyno ir degtin.-s pardaviny- 
čiose
REIKA] AU KITE KATALOGO, 

KUE NURODYTA VISOS ’
KAINOS. Adresuokite:

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

. . noc bit-nta.
AS n> spėtiniu įlydyti ka-hi negiliu** Mano gvdy- 
•s If nei įauaiu, ką uiti) rtna ne, jog v.eada atneta gera*, 
Urdieeį GerkiA*. Plau« (u. Krutinea. Pečiu. Kepenų, Pihrn.

___"_____ . "___ i. .sąnariu ir vi»a« kita* Iru, 
laueklte manes patarimu. Kurie gyvenat* toliau*

DĖL LABO VISUOMENES
Knygą sveikatos bei ■aujawu4o 
mokslo išradimai ir kęi reikia daryti ap- 
Hirgus, taip pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “JDiilctaras” parodo, 
kaip nuo viaokių nelaimių bei ligų ap»4- 
KaugoU .

Rašyk, kad prisiųstų cirkuliorių.
Ateik j krautuvę ir darižinok visus smulkmenas. Gerai patarnaus W 

YUSZKO lietuvis pardavėjas,

Atherton Furniture Co.
41 Center bt., Brockton, Mass.

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdaug vi-elok 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis p / ekniėinis.

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

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, 1» | ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima išgydyti s-u vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti j ligonbutį, kur galima tikėtis pagolbos.

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 patarimua ligoniams 
DYKAI Nedėliomis, Utarninkaia ir Pėtnyčiomis.

J. P. CHUPAS
“Laisvės” keliaujantis agen
tas važinės šiomis dienomis 
po Conn, valstijų, šiuose mie
stuose: New Haven, Water
bury, Naugatuck, Union Ci
ty, Bridgeport, Seymour, 
Conn, ir tt.

“Liasvės” Adm.

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 medegą už pri
einamą kainą. Taipgi sutaisau, išva
lau ir Ruprosinu senus vyrų ir moterų 
drabužius.—išrodo, kain nauji.

Atsitikus reikalui, kreipkitės po Šiuo 
adresu: H70 N. Main St., MONTELLO. 
MA^S Lietuvių Tautiškame Narna.

Su pagarba
A. UUTEUfc

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

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

Dabar ra įima važiuot j Rusiją.
per Angliją kas Seredą ir kas Sųbatą. Per Archangelską gi be persėdimo 
ant laivo “Kursk” 23 dieną Sausio (January), 1915. Kas nori važiuoti, 
lai atsiunčia $5.1)0 depozito del užtikrinimo vietos ant laivo. Visiems pa- 
sažierianis parūpinti pasportus, pasitinku ant dypo ir palydžiu ant laivo. 
Negavus mano (atsakymo, iš vietos nevažiuokit. Taipgi, su absoliutiška 
atsakomybe persiunčia pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelais
vėn Austrijai ir Vokietijai.

JOHN KOVACS
36 GRAND STREET FILIJA: 155 CLINTON AVE.

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

Jūrių.
- a- lip t . j 
. ilz.t visokia*

JEI SERGI
kokias peru )iek»rst*s * 
reikia būtinai p*-*!’ H 
D.<ug žmonai itgijo nuo

YPATINGAI serganti, 
sigaduię per jaunystės k! 
kiornis, kaip paprastoms 
i-voniis ligomis, šitoje

VODSL, kad 1* kr.yg 
duota, tai kiekvienu 
r-s • k atsių K) C. sta

Rb.lKAT.AUK DAR ŠIANDIEN, Rkerpont ib 
tą ..pK**>' nin .f ir <tr* • ••~k te>p».

kalbama, kad šių savaitę pa
brangs duona, o jeigu nepa- 
brangs, tai bulkutės bus dar 
labiau sumažintos , nors ir 
dabar jau nėra kas pažiūrėt.

Duonkepiai vienu balsu 
šaukia, kad, esą, baisiai pa
brango miltai. Miltų kaina 
vos-vos nedviguba, palygi
nus su pernykšte kaina.

Duonkepiai sako, kad čia 
kaltė miltų trusto. Begalo 
daug miltų gabenama Euro
pon.

Draugijų a lydai!
Draugijos, kurios išrinko

te žmones dėl rinkimo aukų 
— malonėkite priduoti jų 
vardus man tuojaus, nes už 
kelių dienų gausite įgalioji
mus.

Rinkimo Auku Fin. sekr.

Alę s užiaikuutv specijaiiškai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus Ir Fonografus.

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

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

■:p ir tereiktiems. Tik pmV«i$iu» lį knyfa 
ifirsl, l:o čia r galima paraAytl.
A PA i?T KITŲ SKYiCtŲ sergantiems rodijaiw* 

'U, kraujo, inkstų, romalizme, 
siipnRįmio. brochitis ir limpan- 
t apie n oierų nesveilnmus ir 
is, sėklos nt'bčįimo irt. t.
i pirmiau ne kaip misnai vartoti 

kreti i s rr.«-eydytok^ 
si’ Styti kr -fa "DAKTARAS** 

— rodos "D AKT A RO".
, nusHpėję, sukliurę, pa- 
aid as i r virgin am I viso- 

is šviežiomis, teip uisenfc- 
knygoje atrasite tikrų ro-

,-i dčl labo viwcnienh ft- 
rturčs |5) DOVANAI, lo- 

yomis pristuntrenui.

•Ar^XGRXFAFONAS 
Su 12 Lietuvišku dtin^t. vertės $45.UU 
Atiduodame tik už ......... $IQ.5O
' Tą įjrfttmfonij ąvtrantu įjame mil IT net|.

“Aido” choro Koncertas 
atsibuvęs .10 d. sausio, pusė 
tinai nusisekė. Žmonių i- 
lanke su vii 
navo Ginu

VARICGCFI F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 
• T *1*'V/VJ VILLuLi. operacijos, arba apvynioji nų; skausmas, su

tinimas ir sukepitnas gįslose greitai pranyksta. Sekios nubėgimai su
stabdomi, Nualsinti organai būna sustipr mmi; Šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PROSTATITIS Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba iRvulAlIilv* tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
> jaurutnus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kiu i plūdinius, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda <njrgijos nu- 
Biipnėjosi^ms organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
SYFI! IS J<‘igu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
m 1 1 1L«10» rio spalvos plėima , skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimsa, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrin*. ar tai pradž oje.viduryj- ar 
pabaigoje lig< s. k'auskite mano pa arimo, o liksite sveiki. Mano ryiy- 
ma-’ iš\a’o ir praš d;na iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga alsi- -wvbw»«im-*»w»<viii*ii—iihi m i .......mm

naujintu. Ki m jums per ilgus me- I A ? f ? /J-4
tus nuodyti? i iso vinis vaistais, 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo- B į IL---- ............................
kių blėdingų vaistų?’! uojaus klaus- I I ii
kite mano patarimo. |

Nusilpieję VYRAI. 
Mano gjuymas nustojusiems vyriš- L X
kūmo prašalina visas blogas |tek- » t

mes pirmesnių nualinimo ir besotu- I \
mo;. sutvirtina neivut, sustiprina f i į į
ir padaugina kraują, o labiausiai I 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą I 
vyriškumo. Vengkite tuonnaiki- | 1 [ l
nių gyduolių. Stengkitės ižsigy- ] t
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- • i 
visados atga' i ną tobulo ir pilno vyriškumo.

SLAPTOS LIGOS 
mosi, 
niinai 
slaptybėje. 
SIP l C ri IMA ,sky<1hu tuo*, kuriuo* daktarai jau buvo at*l«»ką (iirydytl. Qr-

I r\. i 1 dau Imi jokiu operacija, skauemu _••• neat’tvaul tam
Tuojau* duodame l*al« ngr* Inirną 
rno -°udaii chroniAku ligų > ra vion, 
pa*®knir*«. Gydau Anau. GhIvo*. ! .. ____ ____
Zurnu. Jnk«tu. filaplnini<»*l organu. :Sm<‘*«nu, Nervu. Kautu, .sąnariu ir viaa* kita* I 
AS netikiu j gydymą laiAkaie, t<idėl neklau*klte maną* patarimu. Kurie gyvenat* tol___
atvažiuokite pas man ■ ant vieno* dieno*.o jum* tikra telsybą pa*akyeiu. ar‘raliu itgydyG

DD RVPMV 20S w- 42nd St * arti Broadway UR, DIIXHE, NEW YORK CITY, N. Y.

Mūsų miestų jau apleido 
kompozitorius M. Petraus
kas, išvažiuodamas Bosto
nan.

Kol kas, p. M. Petrauskas 
apsigyvens Bostone ir, kaip 
girdėjome, jau įkūrė muzi
kos mokyklų.

Ant užklausimo, ar lanky
sis kuomet nors Brooklyne, 
atsakė, jog Brooklyno nema
no užmiršti.

Linkime gerb. M. Petraus
kui pasisekimo So. Bostone.

SCHNEIDER BROLIAI
236 Grand St.,

Laisves Bendroves sen- 
ninku metinis susirinkimas 
alsinus iNciU oje, 31 d. Sau
sio (.January), 1915 m.,
“Laisves” spaustuvėje, 183 
Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 10 vai. ryte.

Kviečiami visi sąnariu 
pribūti, nes bus renkama 
aaldyba ir svarstomi svarbus 
reikalai labui Bendroves.

Bendroves Valdyba.

I’K A U E K N A U J U S M E T U S 
IŠMINTINGAI!

Tai yra, išmok ang’iŠKai skaityt 
cbčti * ir rašyti. Galima išmokt 
i mokytojaus j trumpą laiką. Visu 
rma pradėdamas Naujus Metus, pa 
i.'-yk man laišką įdėdamas R)c. dt 

o aš prisiųsiu pil 
patarimus, taipg 
ūksią 6x8 colių di 
yk man tuoj, šiau

14 d. sausio š. m. (ketver
go vakare) atsibus metinis 
susirinkimas L. Preserių u- 
nijos 58 skyriaus, po N73 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Draugai, malonėkite 
būti į susirinkimų, nes 
daug svarbių reikalų.

Komitetas

PETRAS BUTKUS, 
Pirmas Lietuviškas Graborius 

(Balsaniuotojas). »
AtHoku ir papuošiu pagrabus nuo 

prakilniausių iki paprasčiausių ir la
bai pigiai. I’arsąmdau karietas del 
Pagrabų, Vescliiu. Krikštvnu ir 1.1.

’ NOTARY PUBLIC.'
Padarau ir paliūdinu visokius raš

tus—dokumentus prie pirkimo ir par- 
drtviino. Reikale duodu visokį patap

ai. Lietuviai, reika’e, 
mane, o būsite užganė-

VIETINES ŽINIOS• Sirvydas pasakė, kad tau
tininkai todėl atsimetė nuo 
L. Š. F., kad socijalistai Vi
suotinam Seime atmetė au
tonomijos fondo įsteigimą. 
(Visai ne taip. Atsimetė to
dėl,kad p. Paukštį kasierium 
neaprinko!) Socijalistai,gir
di, nori revoliucijos, o męs 
tautininkai nenorime kraujo 
praliejimo. (Khs gi lieja 
kraujų Europoj, jeigu ne pa
triotai?).

P. Mikolainis tai skaitė ko
respondencijas iš Lietuvos 
laikraščių apie karę. Pabai
goj kalbėjo apie S. L. A.

Abelis.

L. Gimnastikos Kliube.
Paskutiniame susirinki

me L.Gimnastikos Kliubo ta
po renkama nauja Kliubo 
valdyba.

Kliubiečiams prašant, 
gerb. V. šibanauskas sutiko 
būti kandidatu ant prezi
dento. Jį aprinko vienbal
siai. Iš to aišku, kad V. Ši- 
banauskas nnisę kliubiečių 
yra labai gerbiamas.

Protokolų raštininkas J. 
Mikaitis, tris metus sekreto
riavęs, atsisakė nuo savo 
vietos. Tapo 
Ankudavičius.

S. Karvelis 
iždininkavimo

50 W. 36=th St., arti 6=th Ave., New York, N. Y
OFF1SO VALANDOSi NEDALIOMIS:

Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piet.
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai; vakaro.

“Harmonijos” choro repe
ticijos atsibus kiekvienų u- 
tarninkų Tautiškame Name 
didžiojoj svetainėj.

Dainininkai teiksis susi 
rinkt nevėliau, kaip <8 vai 
vakare.

dainavo m 
etrauskiūt

SPEC1JAL1SKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NBW VjpK|» (jau NIŪK Al) NEBUVO

mą (rod
k reipkit
dint i.

.\iano gyvenimo ir ofiso adresas die 
na ir naktį:

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

‘ Skanu* adų*, 
gardi nriolka, 

visokiu 
rynan, kvay'P*- 

S u ,r 
fUiikųn ažkaai- 

SaD dil 
Kepa- 

iia» 
««akančlaualau 

e bto«a 
užganėdinti.

7J tiiaaa tit., Brooklyn, N. Y. 
Falai Wythe Avė.

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

C. BROWN
Visiems gerai žinomą daktarą-Bpeciialistą, kuria pasekmingai gydė ligonius per 35 metus, dabaa 

UŽDYK4 PRADĖS 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 UžSISENfiJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No
sies ir Gerklės, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome

ADVOKATAS HENKY L. SALPETER.
Vedu visokias kriminališkas provas, iškolektuoju p 

nigus visur Suvienytose Valstijose, taipgi 
Išjieškau dalis ir išpildau popieras 
Komisijos. Vedu provas nelaimių 
Estate.

rooc<7>.-<' žz.c<:w/z/.
TOJlį KNYuūJli wtJį'17lKAb" 

tioldni, knip v-, ha, t iiji Ir fiicO t s, t.1> .i'
i vi k .ilinjįti zii:< 't . \ k np jr unu'in Impir
.ciix-iri . zrnut i n: ir r, , ■■•iofli 't '

KIKK V 1 ]•'N A S SKYRII'sšiU knyjįos y r1 • • 
bai žingeidus. Ta knye. l-u-k \ < t ::n> i - i ’ ih I 
naudingu ir reikalinjįa turėti, Luiis tin i ori imli 
sveik;,:, ;r l:iiniinj*.'ii gyventi.

ŠITA KNYGA “DA K l’A R A S” .ipr.-šc vNokų 
ligų vardi s, kaip jos prasideda. R np ;ip‘irc^k ,,, 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 
išsigydyti

TA KNYGA labai plačiai ap’.išo r'n- vyrų pa- 
slaptybes bei ligas i. taip p »t apie u 
daug.

ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS“ dik 
atidengiant daug paslapčių apie geri 
gun’tis ženy Kinio g y veriu o i'r tup 
kada geriativi i yr i ar ivv ’i ir kaip

KNYGA ‘ DAKTARAS“ vri pave 
tr.-juota, parodo ir giliausias Kimo dalis, is 
na paslaptybes. Ji reiKalirų kai-> • vesk

s Akušerkiį
5 Pabalnosi kursą Woinsnu Medical g 

College, Baltimore, Aid. yį
Pa*ekniinxai atlieka huvo darbu prie £ 

•Y Rlnulymo. tuipki suteikia vi*'4'l.no rodos ir X 
’ pagelba invairiuso moterų ligose.

H F* ^^U’iTli niPDP 6 Loring st., 
5 r • Mn.WįHCArt|H|r7th»t*. g 
» SO. BOSTON, MASS.

PMX3 B»(2 M

—f—'jBtesp
) Ob'd'ia? r»t>c i < •
3 W Į> i > O it

4 kambarių išforniš. 4 kambarių išforniš. 4 kambarių išforniš.

$137.09 $163.00 $178.00




