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Lietuvos Šelpimo Fondui sekasi
Streikierių žudymas.

Roosevelt, New Jersey. — 
Visas miestelis sujudo, kuo
met paaiškėjo baisios pasek
mės užpuolimo šerifo sargy
binių ant beginklių streikie
rių. f" 
las laikas tęsiasi streikas 
dirbtinių trąšų fabrikoje, 
prigulinčioje William anil 
Clark. Ta fabriką viena iš 
didžiausių Amerikoj išdiiki-

» , į . 1 IJcllbVLb bl
Siame miestely jau tū-1 New Jersey

{NEW JERSEY VALSTI
JOS LIETUVIAI Už LIE

TUVOS ŠELPIMO 
FONDĄ.

Mums smagu pranešt 
“Laisves” skaitytojams, kad 

j valstijos lietu
viai pavyzdingiausiai dar
buojasi Lietuvos šelpimo rei
kalu, susispietę aplink Lietu-

Paimkime N'cwarka. Tve
nais vietinis L. Š. F. Komite
tas dirba išsijuosęs. Nuo ži
nomo visuomenės veikėjo A. 

, _ Žolyno męs gavome sekanti
streikierių tuoj mirė ant vie- pranešimą: “Pas mus L. š‘. 

F. aup'a. Forai duos pelno 
virš $400.00. Viso manoma 
Nevvarke surinkti $700.00”.

Kitas korespondentas, Pa
šalietis, praneša, jog prakal
bos L. š. F. 17 d. sausio niū
kiausiai pavyko. Kalbėjo 
daktarai Matulaitis ir Kas- 
'kiančius ir drgg. F. Bago- 
čius ir L. Prūseika. Per 
prakalbas aukų surinkta 
$108 su centais. Prakalbos 

j puikiai pavyko. F. Bagočius 
su L. Prūseika pasakė karš
čiausias prakalbas, kokias 
tik juodu kada ,nors sakė. 

SSu“ apŠigh“kiuosS Prūseika. uždavė didžiausį 
'apgynus savo gyvybę.

Septyni šimtai streikierių 
šaukiasi pagelbos New Yor- 
ko socijalistų kongresmano 
Meyeru JLonuono. Jie prašo 
jo pribūti streiko vieton.; 
Streikas vedamas'dėlto, kad 
norėta numušt alga. Strei
kieriai - ateiviai. Vyriausiu 
skerdynių kaltininku roktio- 
jama šerifą Middlesex pavie
to, kuris eina išvien su kom
panija. Streikieriai buvo be
ginkliai.

20 d. sausio Rooseveltan 
pribuvo gubernatoriaus at
stovai. Streikieriai pasiren
gę neįleisti streiklaužių. 
Dauguma valdžios atstovų 
eina su kompanija. Tiktai 
miestelio majoras pritaria 
streikieriams.

Vėliausios žinios, gautos 
21 sausio, četvergo ryte, 
skelbia, jog 20 sargybinių ta
po areštuota už streikicrio 
užmušimą ir nugabenta į 
New Brunswick kalėjimą.In
dustrials komisija pradėjo 
tyrinėjimą. VVarrantą dėl a- 
i esto išdavė taikos teisėjas į 
Sėdam.

Ant darbininkų užpulta ir 
šauta tuomet, kuomet jie sau 
ramiai kalbėjosi. V ienas iš J 
tos. Keturi streikieriai sun
kiai sužeisti ir 16 lengvai.

Tai, kas darosi Amerikoj!
Šerifo sargybiniais vado

vavo tūlas Rivoliuskis. 'tar
pe tų sargybinių, kaip tvir
kinama, yra daug New Yor- 
ko “gunmenų”.

Tuojaus po kraujo pralie
jimui aisiuuvo didelis pro
testo mitingas, kuriame da
lyvavo 1,U'ju žmonių. Parei
kalauta, kad sargybiniai

pimtų dirbtuvių. Jeigu ne
bus prašaunu ir nukabti,tat

l smūgį vietiniams klerika
lams ir jie nežino, ką daryt iš 
piktumo”.

Apie Newarką kitame “L.” 
N-ry bus daugiau, 
ne wark iečiai!

Iš Elizabetho, N. J. mums 
praneša, jog ten manoma su
rinkti aukų L.Š.F. apie $500. 
Elizabethe ir svetimtaučiai 
gausiai aukauja L. Š. F. Ko
lektoriai dirba išsijuosę.

Iš Jersey City mums pra- 
I neša, kad vietiniai fanatikai 
'nebeįmano, kaip užkenkus 
L. Š. F. Laike katalikiško 
baliaus sumuštas plakatų da
lintojas (apie tai bus sekan- 
me “Laisvės” N-ry paties 
sumuštojo pranešimas). Vie
nok, aukos L. š. F. plaukia 
gausiai. Dauguma draugijų 

luž L. š. F. Svetimtaučiai 
gausiai aukauja Lietuvos 

, šelpimo reikalui.
Taigi, didžiausios New 

• Jersey kolionijos atsimetė 
nuo nacionabstiškai-klerika- 
liškos globos. Kunigų ir be- 
partyviškos partijos šulų 
niekas neklauso.

Bravo

TURKAI GALUTINAI SUMUŠTI IR IŠ KAUKAZO IŠVYTI
VOKIEČIŲ ORLAIVYNO 

ŽYGIS ANGLIJON.
Ko anglai taip labai bijojo 

— pagaliaus įvyko. Vokie-’ 
čių orlaivynas padarė ataką 
ant kelių Anglijos parube
žio miestų. Ligišioi dar tik
rai nežinoma visų smulkme
nų, bet dalykas daug-inaž 
nersistato taip: vokiečių or- 
layvinas susidėjo iš aeropla
nų ir dirižablių. Sakoma, 
jog ten buvę šeši Zeppelinai, 
kurių taip labai bijosi anglai, 
tie orlaiviai atakavo .šešis 
Anglijos miestus, mesdami 
bombas, kaip iš rago gausy
bės. Visi tie miestai randasi 
Norfolko provincijoj, 110 
mylių atstume nuo Londono. 
Ligišioi sužinota, jog viso la
bo užmušta 5 ypatos, daug 
ypatų sužeista, o nuosavybes 
tai labai daug sugadinta. 
Miestai, ant kurių užpulta, 
yra sekanti: Yarmouth, Cro
mer, Beeston, Sheringham, 
King’s Lynn ir Sandring
ham. Paskutiniame mieste
ly randasi karališkas paio- 
cius, kurį vokiečiai savo 
bombomis norėjo visai iš
sprogdinti. Tame palociuje 
kaip tik gyveno Anglijos ka
ralius ir karaliene ir jų lai
mė, kad jie spėjo išvažiuoti 
Londonan kelias valandas 
anksčiau pirm vokiečių ata
kos. Matomai^ vokiečiai tą 
viską ir surengė tuo tikslu, 
kad “pavaišint” karalių Jur
gį ir jo žmoną.

Vėlyvesnės žinios skelbia, 
jog Anglijos orlaivynas ge
nasi vokiečius ir būk tai jau 
vieną Zeppeįiną pavyko pa
mušti.

Kuomet Londoną pasiekė 
žinia apie Zeppelinų žygį, 
Lenais pakilo pusėtinas su
mišimas. Visa policija buvo 
oastatyta ant kojų ir speci- 
jališkai įtaisytos baterijos 
prisirengė sutikti vokiečius, 
net jų orlaivynas prasilenkė 
su Londonu ir nulėke namo-

Naujos gadynes šmėkla — mihtarizmas, apsiginklavęs pagal paskutinę

KIŪTAU į
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grado buvo pranešta, kad kiečiai, taip ir rusai perdėm 
turkų kompanija Kaukaze 
pasibaigė labai apverktinai. 
Iš penkių Turkijos korpusų 
beliko tik du, bet ir tuodu 
skubiai eina linkui Erzeru- 
ino.

Rusai jau vėl įsiveržė Tur
kijos teritorijom Visi karės 
apžvalgininkai vienu balsu 
šaukia, jog Enver-pašos pie
nai griuvo.

Koresponden tas praneša, 
kad turkų armija randasi 
lineli.nadeiime. Ka-

kalba apie atmuštas atakas. 
Vienok, reikia spėti, kad vo
kiečiai, nors ir labai pamaži, 
visgi, artinasi prie Varšu
vos.

Vokiečių štabas praneša: 
ties Radzanova ir Sierpec 
rusu atakos tapo atmuštos.

Rusai gi praneša atmušę 
vpkiečių atakas ties Socha- 
ėevu ir Bolimovu.

Veiklumas vokiečių centro 
tapo sustabdytas rusų artile
rija ir aeroplanais. Visos vo- 

reiviaųis trūksta šiltų dra- į kiečių tranšėjos, kurias jie 
UUZiią 
kų kareivių žuvo,

riuos gaunąs nuo savo gar- 
i bintojų.

Hindenburg esąs labai dė
kingas už tuos laiškus, vie- 

;nok, jisai neturįs laiko juos 
i visus perskaityti ir todėl 
prašąs nerašyti.

Arabijoj.
Turkai atakavo anglų for- 

Arabijoj—Shat el Arab. 
[Turkams pasisekė nužudyti 
100 anglu kareiviu.

[upės Tigris ir Euprates, ang
lai norėjo užpulti turkų ka
valerijos diviziją, bet tapo 
tmušti su didžiausiais nuo-

[Socijalistų konferencija Ko-

moterįs, vaikai ir niai, ne-Į 
tinkanti karės tarūyston, tu
ri apleisti Ki ovą ir apy
gardas.

Jiems duota tik 48 valan
dos dėl išvažiavimo. Krako- 

 

ve įsteigta piliėtiška gvardi
ja. Bankai persikėlė į Vien- 
ną.

Rusus atmuša iš Bukovinos.
Jau geroka valanda laiko, 

kaip nebuvo jokių žinių iš 
Bukovinos, kurią, kaip žino
ma, rusai jau baigė užimti. 
Užėmė Bukovina, rusai jau

Kopenhaga (Danija) 18 d. 
sausio čia susirinko socija- - 
list i konferencija, kurioj da
lyvavo po keturis atstovus 
nuo Danijos, Norvegijos, 
Švedijos ir Olandijos. Itali
jos socijaiistai prisiuntė tik 
vieną delegatą.

“London Daily Chronicle’* 
korespondentas praneša, jog 
delegatai matė, kad šioje va
landoje negalima kalbėt apie 
taiką, vienok priimtoj rezo
liucijoj aiškiai sakoma, jog 
visų šalių socijaiistai turi a- 
gituoti už taiką ant pamato 
visuotino nusiginklavimo.

Antroj rezoliucijoj kalba
ma, kad neutrališkų šalių so
cijaiistai turi raginti val
džias išnaudoti progą, kad

Priimta protesto rezoliu
cija prieš carizmą, kurio a- 
gentai pasodino kalėjiman 
penkis Dūmos atstovu? soči- 
jalistus. I

č. yeiei saicių daug tur- buvo atėmę, atgautos rusais taikėsi užpult Vengriją.
Vienuos atėjo

Socijalistų dienraštis apie 
lietuvius.

Socijalistų dienraštis “The 
New York Call” talpina,veik 
ištisai, Lietuvos Socijalde- 

TZ . v. , mokratu Partijos užsieniotuotas. Kaip žinoma, pasta- j3įuro pranešima, kurį ima iš 
-...... ...... . Paryžiaus dienraščio “Go

los”.
“New York Call” gana

T-s ’ .. . VUillYlCVl atoiliupici 1AWU4-*Dar pereitais metais -11O 1 vius.
Pasirodo, kad lietuviai so- 

įcijalistai moka informuoti 
v svetimtaučius apie įvairius

Ettorą suareštavo.
Bellaire, Ohio. — Ettor, I. 

W. W. lyderis, vėl suareš-

ruoju laiku jisai gelbėjo ko
voti Ohio mainieriams. Pri
buvęs Bellaire, norėjo kalbč-,
V:. Miesto maj?*’a.s tiždrau- tankiai atsiliepia apie lietu- 
f«o I 1 o v* r\ mm i r n i h r r» i Ci x k

Ettor buvo areštuotas tame
pačiame mieste ir jį kaltino;
raginime kelti riaušes. 1

riji v. v v O \ U VUIILCIULIUO CAĮ71V 1VCUI1UJ

Ettorą areštavo šerifas uz j ,įetuvos reikalus. Socijalis- 
mlesto, kui jisai su 20) pa- taį įr ūe Gabrio apsieina.
sekėjų norėjo surengti mi
tingą?

Apie billių prieš ateivius.
Washingtone, D. C.—Bil- 

Jiu ateivius remia atža-
. gareiviškoji Amerikos Dar- y r 

bo Federacija. Šią pėtnyčią

Knygos kareiviams.
Suv. Valstijų karės minis

terija prašo, kad publika au
kautu kuodaugiausia knygų 
kareiviams, tų knygų, kurios 

a atliekamos.
'rlaręipi IrnmNi- 

ja gins bil 
va. .a 
Wilson

Zeppelinai sugrįžo namo.
Iš Amsterdamo (Olandi

jos) praneša: .Trįs Zeppeli
nai, kurie buvo užpuolę An
glijos parubežio miestus, 
jau sugrįžo į .savo pastogę, 
vVilhelmshavenan.

Kas dedasi Konstanti
nopoly?

Telegramos iš Athenų 
praneša, kad Turkijos sosti
nėje, Konstantinopoly, kįla 
murmėjimas prieš valdžią. 
Valdžia areštuoja drąses
niuosius.Nuostoliai nuo vokiečių 

užpuolimo.
Yarmouth. — Ištyrus 

smulkmeniškai, kokius nuo
stolius padarė vokiečių or- 
laivyno atsilankymas Angli
joj, pasirodė, jog Yarmou-jViennoje, 
th’e visi publiškų namai ir Associated Press, melsda- 
gelžkelis išliko sveiki. Dau- mas amerikiečių ateiti su pa
ginusia nukentėjo privatiški gelba nuvargintai Lenkijai, 
namai.

Šiame mieste užmušta dvi 
ypatos — vyras ir moteris.

th’e visi

atgal.
Rusų kariški kritikai pra- trumputė žinia apie karės o- 

našauja, kad vokiečiai vėl peracijas Bukovinoje, 
turėsią pasitraukti nuo Var-1 Ties Jakobeni, Bukovinoj, 
savos iki Vartai. buvo aštrus rusų su austrais

Apie mūšius pietų Lenki- susikirtimas ir visos rusų a- 
joj rusai tiek tepraneša, jog , takos tapo atmuštos.
'jie užėmė jau veik visus pe-1 Karpatuose, kaip praneša 
rėjimus per Karpatų kalnus, austrai, nieko svarbaus neį-

Lenkija šaukiasi Amerikos 
pagelbės.

M. Janowski, prezidentas 
tautiško lenkų komiteto 

mušė telegramą 
melsda-

Apverktinas turkų pa
dėjimas.

Petrograd, 20 d. sausio.—
Vyriausias štabas rusų ar
mijos Kaukaze praneša:

Męš vis dar vejamės tur
kus ir Transchoroh apygar- didžiausia padėka.

rėjimus per Karpatų kalnus.

Petragradas praneša apie 
laimėjimą.

Petrogradas, 21 d. sausio. 
—Ofici j ališkai p ranešama 
apie mūšius ties Vysla.

Netoli sodžiaus "Konopli 
būta svarbių mūšių. Bet 
vokiečių sunkioji artilerija 
tapo nutildinta ugnini rusų 
batarėjų.

18 d. sausio vokiečiai bom
bardavo rusų pozicijas ties 
Vyšegradu, bet ir čionai ru
sai atmušę vokiečius.

Ties Dobrzynu irgi buvęs 
smarkus susikirtimas, bet

Jisai savo telegramoje sa
ko, kad niekuomet dar Len
kija taip baisiai nenukentė
jo, kaip šioje karėje. Lenkų 
tauta padarė neapsakomas 
aukas. Lenkų tauta pa
grimzdo baisun vargan.

Lenkai tikisi amerikiečių i vokiečiai ir čionais tapo at- 
pagelba. Pinigai, maistas, I mušti su dideliais nuosto- 
drananos bus' priimama su liais.

Smulkus laimėjimai.
Vokiečiai praneša apie 

menką laimėjimą Francijoj 
ties Notre Dame de Lorette, 
Čia vokiečiai paėmė nuo 
francūzų dvi kanuoles ir ke
lis šimtus belaisvių.

Prancūzai praneša, jog at
gavę atgal iš vokiečių savo 
tranšėjas Argone.

Berlyno socijalistų praneši
mas.

Berlyno socijalistų orga
nizacijos taryba praneša.jog 
užsienio laikraščių praneši
mai apie nesutikimus vokie
čių socijalistų tarpe esą ne-

_  teisingi.
žemes drebėjimas Francijoj 

ir Šveicarijoj.
Geneva, 20 d. sausio.

Aiškiai atjaučiamas žemės 
drebėjimas tęsėsi dešimts; 
minučių, žemes drebėjimai 
pajausta kaip Lugano, taip i 
Bazelv, kaip Lozannoj, taip 
ir St. Gall.

Berne taip - pat buvo jau
čiama žemės drebėjimas. 
Neushatel keli namai paga
dinta. žemės drebėjimas .................. -------------- t —
buvo priežastim kalnų slin- sienį prekių už 23 su puse 
kimo Alpuose. " Imilijonų rublių, t. y. septyn.s
Jlelforte, Francijoj, taip -!bartus mažiau, negu pernai 

pat buvo atjausta žemės dre- tuo pačiu laiku. Daugiau- 
bėjimas. Rakandai kamba- šia nukentėjo prekyba ūkio 
riuose smagiai tapo sukrėsti, i produktais: kiaušinių per 

rugpjūčio mėnesį pernai iš
vežta 379 milijonai, o šiemet 
tik 8 milijonai; sviesto išvež-

Užsienio prekyba. į

L. Ū.” rašo:
Valstybės, kaip ir atskiri 

žmonės, veda viena su kita 
prekybą. Dabar, kuomet už
sidarė kariaujančių valsty
bių sienos, prekyba eina blo
giau. Taip, per rugpjūčio 
mėnesį Rusija beišvežė į už-

i
I milijonų rublių, t. y. septyn.3

doj iau visiškai nėra turkų.
18 d. sausio męs užėmėm 

kaimelį Suidrevati ir drūtas

MoterimsJr vaikams liepta
apleist Krakovą.

Geneva (Šveicarija). , 
legramos iš Budapešto pra- Vokiečių armijos feldmar- ta per pernykštį rugpjūti 
neša, kad Krakovo guberna- salas von Hindenburg skūn- 683 n’idai, o nėr šių metų

į Skundžiasi perdaug laiškų 
Te- ■ gaunąs.

Mūšiai Lenkijoje.
Nors žinių iš Lenkijos

Laivynui trūksta 10,000.
rezidento aky- Norint pastatyti Suv. Val- 

iviat, norima, kad stijų lajvyną ant karės prisi- 
sirašytų po bil- i rengimo, trūksta dar 10,000 

‘žmonių.
M

turkų pozicijas. Turkai pa- kaip paprastai, ateina labai 
nešė baisius nuostolius. daug, bet dabar jos pasida-

Kiek anksčiau iš Petro- re labai neaiškios. Kaip vo-
daug, bet dabar jos pasida-

|torius išleidęs paliepimą, jog džiasi skęstąs laiškuose, ku- rugpjūtį—254 pūdai.

«
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visu jo pasišventimu gali pa- met milijonieriai pastatė ka- 
sirodyt publikai tokiu drau- riumenę, įteikė jai šautuvusIš adatos vežimas.

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga

Geriausias dalykas, kuo-!kaįp į09 nepasibaigiančios

~1T

kuom dvasiškija turi reika- pasaulio žmoniją į geresnę

švenčioniškis

si veikti.

Visa

juos Taigi, galima numanyti, ko- naudojo savo spėką sustab-

yadina valkatomis ir sodina ma i rgalima, kad sustabdyti

temoj, o ir busian- 
riausis žmogus su

kuris neturi net 
Tame laikrašpalai-

SOCIJAUSTŲ PARTIJA 
PEREITAIS METAIS.

t. y. taikos pusę.
Ir kada, pragaištingai va-

Tautiškoji . “Tarka” pati 
save sutarkavo ir mirė.

I 
į

NAUJOS KNYGOS.
Velnio Istorija. (Pagal V

cijalistai nesustabdė karę. 
Vertė J. Sweetra. 

(Pabaiga bus).

lūs ir kas ją remia.
Taigi, garbinkite milijo-

met po paraginimo dirbti 
seka patsai darbas. Štai, 
paraginta parinkti aukų J. 
Beširdžiui — ir Binghamto- 
niečiai padarė pradžią.

abejotinu jo idė- 
Nori būt 

žinok tą amatą.
Jau daugiau pusės šimto 

metų, kaip socijalistai nuro
dinėja, kad kapitalizmas su 
savo bjauriu" militarizmu ir 
paikių autokratiškumu veda

SOCIJALIZMAS TARPE
STUDENTŲ.

Socijalizmo idėjos, nors ir 
labai povaliai, pradeda skin
ti sau kelią inteligentijos

PRŪSŲ LIETUVIŲ 
REIKALU.

Visi prašneko apie Prūsų 
Lietuvą. Vilniaus nacionali
stai ir klerikalai, vadovąu-

ŠNEKOS, ŠNEKOS IR 
ŠNEKOS..

Nėra bjauresnio daikto

Buržuazinė ir klerikąliška 
spauda aprašo kapitalistų 
nuopelnus, iškelia juos į pa
danges ir pasakų, kad Suvie-

Musų kritikai ir visokį i 
priešai prie kiekvienos pro-1 kalbami

stabdė dabartinę baisiaja lamentai neparėmė jų. Mo-
Europos karę? ‘ Į kyklos neparėmė jų. Kapi-

Jie sako, socijalistai yra, talistiška spauda neparėmė 
didžiausi karių priešai, jų — visiškai priešingai. Mi-

visas savo pastangas, kovo- m_e jų irgi._
darni prieš kares ir karių ša- nė neparėmė jų. Ir, galų-ga- 
lininkus. Ir kuomet ši tra- le,_nė jokia bažnyčia neparė- 
giškoji valanda prisiartino, mė socijalistų.
tai kodėl jie negalėjo jos su-

to, kad jie dar niekur netu-1 narys bažnyčios, 
rėjo po savo jurisdikcija caras yra profesijonališkas 
(kontrole) situaciją.

milijonai dolerių, u.* &__
didele suma ir už tokias gau-! teiks. 
sias aukas vertėtų ištarti

Bet męs visai neat-

j_____  jų — visiškai priešingai. Mi-
Kiejkvienoj tautoj jie deda Ii kariškosios kliasos neparė- 

’“*■ ' ■ ‘ Pati visuome-

nytų Valstijų milijonieriai nierius, kurie jus šelpia, pin- landai besiartinant, per visą 
1913 metais paaukavę dėl .vi-' ,kite J'1}.11.1'1! vainikus, > ištisą pereitą metą, kol štur- 
suomenčs labo net 302 mili- pasižiūrėkite, ką jums.mas dar tebuvo berengiamas 
jonu doleriu! Ištikrųju, 302 susipratę darbininkai paša- .ir iki pat paskučiausiam mo

tai' gana kXs ir koki u?-tai y.ain.ikll su' mentui, kada jau net kulkos

10 prieš 1; Rusijoj 30 prieš L i Bet bažnyčia netik ką nepa-

Kuomet užsimenama, kad 
Lietuvos Šelpimo Fondas vi- 
sųpirmiausia turi šelpti dar
bininkus ir mažažemius — 
tai mūsų klerikalai ir nacio
nalistai daro rūgščią miną ir 
dar sykį pasirodo esą darbi
ninkų klesos priešai.

įvairių komisijų šnekos, šne
kos ir šnekos.

Mūsų miestų,. valstijų ir 
federalė valdžia, jeigu kįla 
koksai nors opus klausimas, 
tuoj nuskiria komisiją. Tų 
komisijų pas mus devynios 
galybės, o naudos iš jų abso
liutiškai jokios.

Mieste siaučia bedarbė — 
renka komisiją. Suvienyto
se Valstijose žmonės prade
da nerimti — renka indust
rial komisiją, kuri važinėja 
iš miesto miestan, apklausi- 
nėdama ištisas eiles liudinin
kų. Bet iš to visko nėra jo
kios apčiuopiamos naudos.

Padėkime, New Yorke iš
rinko komisiją bedarbės ty
rinėjimui ir jos pirmininku 
paskyrė teisėją Gary, vy
riausią galvą plieno trusto. 
Tik pamislykit! Argi tai ne 
pasityčiojimas iš darbiniu-1

12 d. vasario visoj Ameri
koj atsibus bedarbių mitin
gai ir demonstracijos. “Lais
vė” jau ragino ir lietuvius 
darbininkus nepasilikti už
pakaly ii- prisidėti prie ben
dro sujudimo.

Kam-kam, bet jau Sąjun
gos Pildančiam Komitetui, 
kaipo vyriausiai! galvai, iš
pultų tame reikale taip-pat kų? Gi trustai ir jų egzista- 
prabilti ir išleisti atsiliepi- įvįmas gimdo bedarbę 
nuk trustu vadui naveda

j, o čia 
trustų vadui pavedama ko
vot su bedarbe. Supranta
ma ir be paaiškinimų, kad ta

otos ne- 
^Gedar-
^nauda

sų Lietuvos laisvė, kuri vis- ! i • i i i • T — •

komisija nei ant j
Pereiti metai buvo sun- pagerino New Yorl 

kaus krizio metai. Jie buvo bių padėjimo. Visi 
taip-pat visuotinos reakcijos buvo tame, kad komisijos 
metais kaip Europoje, taip ir f' nariai tūlam laikui turėjo 
Amerikoje. Visgi, nepaisant gerai apmokamą darbą.

torius, kalbėdamas apie pra
eitus metus, nurodo, jog par
tija jau baigia apsivalyti nuo 
tų elementų (Haywoodo ša
lininkų), kurie buvo priešin
gi politiškam veikimui. Sko
la pat ii jos jau baigiama mo
kėti. Abelnai, finansinis 
partijos stovis niekuomet 
nebuvo taip geras, kaip pe
reitais metais.

Bedarbė kenkia partijos 
bu jojimui, bet darbininkų 
klesa visuomet buvo bėdina 
ir todėl perdaug jau didelio 
pavojaus nėra ir čionais.

Po blogų metų paprastai 
ateina laikai didesnio veiklu
mo pramonėje ir tais laikais 
S. P. dar labiau pakils.

gerai apmokamą darbą.
Tas pats ir su federąle ko

misija, tardančia industria- 
lius šios šalies santikius. Ta 
komisija darbuo jasi veik jau 
ištisus metus — o naudos jo
kios. Josios pirmininkas, p. 
Walsh, papasakojo, jog ko
misija priėjo prie išvedimo, 
kad Amerikoj reikia išpla
tinti darbinnkų apdraudos 
sistemą. Mat, pirštu į dan
gų pataikė! Bet tai jau se
niai žinoma. Tai buvo žino
ma daug anksčiau, negu ta 
komisija gimė. Dalykas ne 
paskelbime seniai žinomų 
faktų — fyet tame, kaip įgyti 
geresnpgyvenimą dėl plačių
jų minių. Įvairios komisijos 
čia nieko nepadarys. Tik or
ganizuota darbininkų spėka 
pagerins jų būvį.

jant batiuškai Olšauskui, 
jau net pasiėmė sau jos 
“skūrą”, nors Vokietija dar 
nesumušta . Savo šlykščioj' 
Telegramoj didžiam kuni
gaikščiui Nikalojui Nikola- 
jevičiui Vilniaus klerikalai 
išreiškia savo vergiškus jau
smus Rusijos valdžiai ir pra
šo prijungti prie Rusijos 
Prūsų Lietuvą .

Vilniaus pirmeivių laik
raštis “Liet. Žinios”, praneš
damas apie baisius vargus tų 
Prūsų lietuvių, kuriuos rusų 
valdžia siunčia, kaipo karės 
belaisvius, Rusijos gilumon 
— sako: “Ir rusų valdžios 
žvilgsniu jie yra jau ne be 
priešai, bet savo žmonės, nes 
j ų žemė jau po rusų kojomis. 
Kami pasibaigus, ir visai 
Mažajai Lietuvai kaip ir nu
lemta susilieti Rusijos jūro
je su didžiąja seserim — Ru
sijos Lietuva”.

Bet ar nori to patįs Prūsų 
lietuviai? Ar męs galime 
hudavoti tautos rūmą, grieb- 
darnios prievartos įrankių?

Geriau į dalyką žiūri gerb. 
A. Rimka “Tėvynės” N. 3. 
Jisai taip-pat nori, kad Prū
sų Lietuva susijungtų su Di
džiąja Lietuva, bet jisai sta
to tam tikras jungimosi są
lygas. Jisai nenori, kad nuo 
susijungimo nukentėtų Prū- 

'r • . • "i • —■ *1 ••
tik daug didesnė, negu Rusi
jos Lietuvos laisvė. Tiktai 
tuomet Prūsų Lietuvai bus 
išrokavimas prisidėti prie 
Rusijos, kuomet Lietuva 
gaus autonomiją. Tiktai 
tuomet ir Prūsų lietuviams 
bus gvarantuota laisvo plė- 
to jimos sąlygos.

ko nustotų, o nieko negautų. 
Gerb. A. Rimka nurodo į tai, 
kaip rusai elgiasi užkariau
toje Galicijoje, kur vienu 
plunksnos pabraukimu išar
doma rusinu ir lenkų kultū
ros įstaigos.

Bet vieno dalyko ir gerb, 
A. Rimka nepabojo. Šiaip ar 
taip kalbant, bet męs negali
me užmiršti vieno principia- 
lio dalyko: spręsti apie pri- 
isdėjimą prie Rusijos turėtų 
ne kas kitas, kaip patįs Prū
su lietuviai.v

KUMščIOS GARBIN
TOJAI.

Lietuviški fanatikai, va
dovaujant klerikalų spaudai, 
vis labiau ir labiau kelia sa
vo galvas. Neturėdami do
rų argumentų, kad atsispy- 
rus prieš savo politikos prie
šus, jie stveriasi žiaurios fy- 
ziškos spėkos įrankių.

Hoosick Fallso fanatikai 
dar gyvi! Tos rūšies fanati
kų yra visose mūsų koliom- 
jose. Jie ypač siunta dabar, 
kuomet aukos Lietuvos Šel
pimo Fondui plaukia vis 
gausiau. L. Š. F. pralenkė 
tautininkų fondą ir greitu 
laiku pasivys klerikalų fon-1 
dą. Todėl tai mūsų fanati- 
kija nesuvaldomai pradeda 
Šėlsti. Ji netik žodžiu atkal
binėja nuo aukų L. Š. F., ne
tik pakiša koją prie kiekvie
nos progos L. Š. F. padengi
mams, bet pradeda jau var
toti ir kumščias ir net skųs
ti policijai aukų rinkėjus. 
Kunigai plūsta per pamoks
lus, parapijų bernai užpuola 
prie bažnyčių plakatų dalin
tojus, kuriais kviečiama ant 
prakalbų L. Š. F. naudai.

Negana to. Jų laikraščiai 
stačiai kursto žmones prie 
muštynių. Štai, Chicagos 
klerikalų dienraštis prie tū
los progos sako, jog savo lai- 

dovams žmonės rengėsi iš
pilt kailį. Ir sakoma tatai 
didžiausiu smagumu, be še
šėlio papeikimo kumščios 
garbintojams.

Kur link eina mūsų pašė
lusioj! fanatikija? Ar jau 
klerikalai visiškai nustojo 
doros pajautimo? Jeigu taip 
— tai juo blogiau dėl tų 
bjaurybių.

Męs turime dėti visas savo 
spėkas, kad liuosuoti žmones 
iš klęrikališkų pančių. Nei 
menkinusiame mažnieky ne- 

leiskime prieš juos!

Neperseniai New Yorke 
atsibuvo suvažiavimas, ku
riu prisiuntė delegatų dau
gelis socijalistiškų draugijų, 
besidarbuojančių tarpe stu
dentijos. Tos draugijos susi- 
mezgusios bendran kūnan — 
interkolegijinėn socijalistų 
draugijon.Iš atskaitos paaiš
kėjo, kad interkolegijinė so- 

? cijalistų draugija turinti jau 
i 60 skyrių su 1000 narių. Tik 

1 [vienais paskutiniais metais 
i įsikūrė 14 naujų skyrių.

Organizacija turi savo ga- 
|biu agitatorių, kurie keliau- 
, ja skersai - išilgai visą Ame
riką.

Apskritai kalbant, Ameri
kos studentai yra liberalai, 
laisvų pažvalgu žmonės, bet 
socijalizmo idėja jiems Esan
ti didelė naujiena, labai sun
kiai perprantama. Harvar
do universiteto delegatas pa
sakė, kad didžiausias socija
lizmo priešas tai “football” 
žaislas, kuris stačiai pakerė
jo daugumą studentų. Stu
dentai taip įsimylėjo, taip į- 
pratę žaisti “football’, kad 
ta manija stačiai virto liga.

ku nekuriemssocij . _ .3' > jalistiška agitacija prasidėjo 
[ir tarpe negrų - studentų. 
Taip, Howardo universitete 
(Washington, D. C.) įsikūrė 
negrų studentų .kuopa, susi
dedanti iš 30 narių. Sun
kiausias darbas studentams 
socijalistams, tai pietinėse 
valstijose, kur nepaprastai 
gajos senovės tradicijos.

NETIKĘS PAPROTYS.
Pas mus yra perdaug jau 

kandidatų į literatorius. Su 
ta epidemija reiktų ne juo
kais pradėti kovot. Susi
renka kelios ypatos, sumeta 
kelis šimtus, įsitaiso spaus
tuvėlę ir imasi laikraščio lei
dimo, apie ką jie neturi men
kiausio supratimo. “Bėda, 
kada pyragus pradeda kepti 
batsiuvis, o batus siūti duon
kepis”. Bet mūsų “literato- 
riai” nepaiso nieko ir jų drą
sumas stačiai nachališkas.

Grand Rapids’e buvo pra
dėjęs eiti koks ten laikrašt- 
palaikis, kuris buvo, pasi
samdęs nemokantį rašyti re
daktorių. Veikiausia, keli 
neišmanėliai tą laikraštį už
sisakė ir jų pinigai dingo .

Dabar mums prisiuntė iš 
Detroito kokį tai naują lai
kraštėlį, 
vardo.
ky yra sekanti straipsniai: 
“Bedavė prieš akis” (norėjo, 
mat, pasakyt bedarbė), “So- 
cijalizmas tai tėvas mus vi
ii”, “Kur buvo Jėzus?” ir 
“Kruvinas Nedėldienis”.

Rašytojas vartoja bjau
riausią liet, kalbą ir visiškai 
nepažįsta gramatikos. Mū
sų reporteris praneša, kad 
tasai lapelis taip-pat nori tu
rėt mokantį rašyt redakto
rių.

Kur jau ir gėda, kur jau ir 
akįs?

Pono Balučio lapeliui pa
rupo Lietuvos Šelpimo Fon
das !

Ponas .Balutis neprivalo 
kišt savo nosies ten, kur jo 
niekas neprašo. Jeigu jisai 
turėtų ką nors paaiškint vi
suomenei — tai apie pinigus, 
kurie eina vadinaman auto
nomijos fondan.

Kam jie bus suvartoti?

Vienas juokdarys pastebi 
laikrašty “Chicago Daily 
News”, kad kandidatai į ma
jorus turėtų būt išbandyti li- 

1 teratiškume. Tai reiškia, 
kad daugelis kandidatų ne
turi net publiškos mokyklos 
mokslo, ne tai, kad jie turėtų 
numanymą apie draugiji
nius prietikius, draugijos 
ekonomiją, higieną ir tt. — 
užtat juokdarys pataria pa
daryt kandidatų kvotimus.

Jo pastaba menka, bet iš 
jos išvedimų gali būt didelis 
skaitlius.

Tūli kongresmanai bando 
pravest bilių, sulig kurio 
kiekvienas ateivis turės iš
laikyt tam tikrus kvotimus 
skaityme ir rašyme, neišlai
kiusieji bus grąžinami, iš 
kur atvažiavo. Kad tokis bi- 
lius negali būt apkenčlamas, 
apie tai jau daug kalbėta. 
Kad nemokėjusieji skaityt 
ir rašyt ateiviai netoli visi 
išmoksta šioj šaly ir kad jie 
atvažiuoja ne svarbias vie
tas užimt, oMirbt, tai visiem 
irgi žinoma. ■

Jei jau nuo ateivių reika
laut mokėjimo skaityt ir ra
šyt, tai norintieji patekt į 
įstatymdavystės įstaigas 
žmonės turėtų būti juo la
biau egzaminuojami. J<iek- 
vienas kandidatas turėtų 
būt apsipažinęs su draugijos 
pamatais, jos užduotimis ir 
visais naudingais veikimo 
krypsniais. Jeigu nuo dak
taro reikalauja žinojimo vi
sų medicinos šakų ir be atsa
kančio egzamino išlaikymo 
neduodama leidimo prakti- 
kuot; jei šauferis negauna 
leidimo važinėt automobi- 
lium be egzaminų išlaikymo, 
žodžiu, jei amatai, neturinti 
tokios atsakomybės, kaip po- 
tika, negali būt praktikuo
jami be egzaminų išlaikymo, 
tuo labiau neturėtų būt leis
ta nei vienam žmogui likt 
kandidatu į tokią ar kitokią 
valdžios įstaigą, kol jis nėra 
išlaikęs tam tikrų egzaminų.

Išrodo, kad aš kalbu už ad
vokatus, ngs tie studijuoja 
įstatymus ir kitus su jais be- 
sirišančius mokslus. Advo
katai jau ir dabar pilnai val
do Ameriką ir kongrese jų 
visuomet buna apie 90%. 
Bet netoli visi dabartinės ad
vokatūros principai ir jos 
ideologija remiasi kapitaliz
mu. Kriminalogija pas juos 
priskaitoma individualu 
silpnumui, o ne sistemai ir iš 
ano atžvilgio studijuojama. 
Ekonomija neturi nieko ben
dro su bedarbių klausimo iš
rišimu, su overprodukcija, 
produktų eikvojimu varžyti
nėse ir daugeliu kitų opiau
sių gyveninio klausimų. Jei 
panašus klausimai liktų pa
statyti dabartiniams legisla- 
toriams ir kandidatams, tik 
kelintasis išlaikyti! kvoti
mus.

Publika turėtų reikalaut, 
kad valstybės būtų įsteigti 
tam tikri kandidatų egzami
navimo komitetai, kad kan
didatų kvotimas būtų viešas, 
kad kvotimuose būtų paliesti 
opiausi gyvenimo klausimai 
ir kad pagal juos išlaikiusie
ji kvotimus ir išrinktieji 
žmones turėtų elgtis visuose 
balsavimuose, įstatymų išlei
dime. Jeigu imti valstijos 
konstituciją kvotimų pama
tų, tai už mažiausi nukrypi
mą nuo jos savo veikime iš
rinktieji turėtų būt praša
linti nuo tarnystės, Kaip tik 
publiką ar kokia įstaiga pa
daro apie, tai patėmijimą. 
Daktaras turi praktikuot 
mediciną taip, kaip išmoko 
ir egzaminus išlaikė . Už iš
krypimą iš nprubežiuotų ry- 
bų jis baudžiamas ir iš pro
fesijos išvaromas. Už n£ 
mokėjimą važinėt automobi
liam atimamas leidimas ir 
uždedama.bausmė. Už nepil
dymą to, Ko žinot reikalauta, 
valdininkui turi būt baudžia
mi arba iš! vietos prašalina
mi. Tuomet publikai nerei
kės pasitikėt ant žmogaus 
gerumo ir 
jų ir gabumo.
valdžioj —
Tai teisingiausis dalykas ne 
tik šioj sis 
čiose. Ge

gu, kaip meška keliauninkui. 
Žinojimas turi būt pirmu 
dalyku, ir baudimas arba 
nuo tarnystės prašalinimas 
už nepildymą — antras daly
kas.

Šiame gi laike męs turime 
pilnas įstaigas valdininkų, 
neturinčių mažiausio numa
nymo' apie draugijos reika
lus, o tūli net rašyt mažai 
moka ir jų sekretoriai už 
juos viską atlieka.

A. Baisus.

Visuomenes ge 
radėjai”.

ir liepė angliakasius vaišinti 
švininėm kulkom. Milijonie
riai parodė dėl darbininkų 
savo “mielaširdystę”, kad 
nepasigailėjo švininių kulkų.

Ką milijonieriai paaukavo 
Ohio valstijos^ kasyklų dar
bininkams, kurie reikalauja 
ne ko kito, kaip tik didesnio 
duonos kąsnio?

Milijonieriams rūpi ne vi
suomenės reikalai, bet savo 
kišeniai. Ir jeigu jie aukau
ja neva dėl “visuomenės” la
bo, tai tikisi, kad ta auka 
jiems šimteriopai sugrįžš, ir 
sugrįžš ne iš tų, kam jie au
kauja, bet iš darbininkų, ku
riems nieko neaukauja, a- 
part švininės kulkos,

Dar j sykį pasirodė, su

visą civilizaciją prie praga
riškos prapulties.

Anksti ir vėlai jie ginčijo, 
kalbėjo, protestavo, perkal
binėjo, davadžiojo ir malda
vo žmoniją visų tautų,, 
idant ji permainytų gyveni
mo stovį, idant ji užbaigtų 
vilkti jungą karalių, kaize
rių, carų, ir užvestų demo
kratiją, o už vis labiausia 
panaikintų kapitalizmą su jo 
pyramidų sistema ir įsteigtų 
socialę teisybę. Socijalistai 
visokiais būdais mėgino at
kreipti pasaulio žmonijos a- 
tydą, idant ji pamatytų šią 
baisiąją civilizacijos prapul
tį, ant kurios tykoja kapita- . 
lizinas, autokratija ir milita- 
rizmas.

Jie dirbo, aukaudami visas 
savo spėkas, kad tik išvesti

k

Kodėl socijalistai 
nesustabdė karę?

Carl D. Thompson.

pradėjo zvimbti, socijalistai 
kiekveinoj tautoj stovėjo sa
vo . pozicijose, atkakliau
siai kovodami už taiką.

Bet jie neturėjo iš niekur 
parėmimo. Valdonai didelių 

į ir mažų tautų neparėmė jų;
priešingai, jie buvo neper- 

jųj-i inirtusiose

aciu
kreipiam į tas aukas jokios 
atydos ir načiuojame mili
jonieriams, kaip buržuazinė 
ir klerikališka spauda.

Kodėl taip?
Visųpirmiausia męs pa- x

žvelgkime, kokiems visuo-! gos mums užmėtinėja, klaus- lenktynėse. Slaptoji diplio- 
menės reikalams paaukauta darni :kodėl socijalistai nesu-hnatija neparėmė jų. Pąr- 
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milijonų buvo paaukauta ap
švietus reikalams. Tik, skai
tytojau, nemanyk, kad tai 
sušelpimui tų vargdienių kū
dikių, kurie į mokyklas 
vaikščioja žiemos laike basi. 
O, ne! Jie paaukavo toms 
mokykloms, kurias dvasiški
ja po savo skvernu laiko, kur 
bemokslės minyškos kūdi
kius mulkina. Jie paaukavo 
dėl tokios apšvietos, su ku
rios pagelba galima būtų 
tamsą palaikyti ir dar labiau 
darbininkus išnaudoti. 95 
milijonai paaukauta dėl baž- 
nvčm, klioštorių ir visokių 
misijų. Aukaudami užlaiky
mui bažnyčių, klioštorių ir 
visokių misijų jie gerai žino, 
kad dvasiškija visuomet bu
vo ir yra ištikima kapitalo 
dievui. Milijonieriai ge
rai žino, kad visokie šar
latanai - misijonieriai — 
tai palaikytojai ka
pitalistiškos sistemos. Mili
jonieriai gerai žino, kad ku
nigai, kokio jie tikėjimo ne
būtų, visuomet užstojo ir už
stos kapitalistus, visuometXW..VAV.VJV ------ v o—v--------—
padėjo ir padės išnaudoti i Nė vienas vyriausias koman- ki (pagal vardą) krikščio- 
darbininkus. Todėl jie ir dierius ar vadas armijos nė-|nys, prigulinti prie savo ypa- 
•uikauja palaikymui bažny- ra socijalistas. Nė vienos tingų bažnyčių.
čių, klioštorių, misijų ir ki- šalies kariumene ar jūreivi-1 Šičia tai yra spėka, turinti 
tokių tamsinimo įstaigų. Ga- ja dar nėra socijalistais. Nė savyje ketvirtą Maižiešiaus 
’ima pilnai tikėtis, kad mili-j viena pąsaulyj tauta dar nė- ’ 
jonieriai pradės bažnyčias ] 
statyti ir užlaikys kunigus, 
nes darbininkų susipratimas 
kįla ir jie pradeda nuo baž
nyčių šalintis.

Ir štai, už tokius milijonie
rių darinis, buržuazinė ir 
klerikališka spauda 
garbina, kaipo visuomenės 
veikėjus, pina liaurų vaini
kus ir deda ant galvų. Dva
siškija užduoda už milijonie- neturėjo 
rių sveikatą sukalbėti po še
šis “Tėve mūsų....... .
ka Marija” ir šešis 
būk dievui tėvui”...

Krikščionija, sakoma, yra 
mokslas ir profesijonahšku- 

Ir daug kitokių klausimų Imas, kuris turi skaitytis 
ir užmetimų mums daroma, priemone, kuria yra koyoja- 
Labiausiai žingeidaujama ma už taiką. Ir krikščiony- 
išgirsti, kokį męs duosim at- • be- skaito savo pasekėjais a-
sakyma ant šio klausimo 
šiame kruviniausiame, tra
giškame momente žmonijos 
istorijoj.

Męs atsakysim taip:
1. Socijalistai negalėjo su

stabdyti dabartinę karę dėl-;

ną galingą majoritetą (di
džiumą) gyventojų visokių 
tautų, dėlko gi ji su savo 
dvasiškais ir svietiškais va
dovais pagrimzdo karėj ?

Anglijos karalius yra pro- 
fesijonališkas krikščionis ir

Rusijos

krikščionis ir narys bažny- 
Nė vienas kaizeris, caras, čįos. Vokietijos kaizeris yra 

ar prezidentas dar nėra soči- profesijonališkas krikščionis 
jalistas. Nė vienas parla- ir narys bažnyčios. Visa 
mentas dar nėra kontroliuo- darbininkiška kliasa, ir di- 
jamas socijalistų. Nė vie- džiuma pasaulio žmonijos a- 
nas diplomatiškas korpusas belnai, ‘visokių tautų, pa
pūra kontrolėje socijalistų.1 imant lygiai, yra nominališ-

ra socijalistais.
• Nacijonališkam parla
mente Vokietijoj anti - soci
jalistai yra 5 prieš 1 socija- 
listą; Francijoj 5 prieš 1; 
Belgijoj 4 prieš 1; Anglijoj

knygą (’Red.), svarbi ir ga
linga jiega, kuria jie galėjo 
sudaryti milžinišką audrą 
juroje . Kad bažnyčia būtų 
buvus ištikima savo uždavi
niui, tai ji viena būtų galėjus 
sustabdyti dabartinę karę.

kią galę ir kontrolę visuome- dyniui karės, bet ji netnepa- 
Inėj dar teturi socijalistai. 'rėmė socijalistų, norėjusių 

Vadinasi, socijalistai dar neprileist prie karės.
’ » savo kontrolėj nė: 

v v
vieno parlamento, nė vienos 

šešis “Svei- šalies valdžios, nė vieno di-1 
“Garbė pliomatiško korpuso, nė vie- ’ 

nos armijos ir tt. Taipgi 
Kaip matot, milijonieriai dar nė vienoj tautoj jie netu- 

palaiko dvasiškija, o dvasiš- rėjo savo kontrolėj didžiu- 
Ki.ia stengiasi darbininkus mos balsuotojų. Ir vis dar 
palaikyti vergijoj, bauginda- pas juos klausia didžiausiu 
ma velniais, į 
kiom dievo “mylistom”. | tai nesustabdė dabartinę ka- 

Bet dabar męs paklaus- rę?
kim, kiek milijonieriai pa- Atsakymas” yra labai aiš- dar vieną priežastį, kodėl so- 
aukavo bedarbiams, kurių [kus, ar ne? Priežastis, kad 
randasi Suvienytose Valsti-: socijalistai nesustabdė , šią 
jose milijonai? Ar jūs ma-!karę, yra tame, jog pasaulis 
tėte kur nors pagarsinta, griežtai prieštarauja — ne- 
kad milijonieriai būtų paau-| duoda save valdyti socijalis- 
kavę bedarbių sušelpimui tų mažumai.
nors milijoną dolerių? Qj Taipgi yra dar ir kita 
juk tie darbininkai, kurie 
dabar neturi darbo ir miršta 
badu, milijonieriams sukro
vė tuos milijonus, iš kurių jie 
taip gausiai aukauja dvasiš
ki jos naudai.

1 Milijonieriai bedarbius 

į kalėjimus, kuomet tie pa
prašo valgyti arba nakvynės.

Ką milijonieriai paaukavo 
Colorado angliakasiams, 
kuomet tie pareikalavo di
desnio duonos kąsnio? Tuo-

Faktiškai, jau yra gerai 
žinoma, kad nėra aršesnio ir 
atkaklesnio priešo socijaliz
mo, ir hera daugiaus uoles
nio ir tvirtesnio rėmėjo vi
suotinos žvėriškų valdžių si
stemos dabartinėj karėj, 
kaip krikščioniška bažny
čia. Ir socijalistai negavo 

pekla ir kito-i žingeidumu, kodėl socijalis- paramos iš tos pusės.
„„n„n4...iux Ir jeigu męs pažiūrėsime

dar giliaus, tai męs atrasim

priežastis, kodėl socijalistai, 
nesustabdė dabartinę kare.

2. Dėlto, kad .socijalistai 
neturėjo iš niekur jokio pa-! 
rėmimo j uju taikos progra-j 
mo. Socijalistai darė visa, 
kas tik jiems buvo prieina- Į

Kaina 20c. Išleido “Vienybė 
Lietuvninkų”.

Turbūt p. Norkui per visą 
amžį reikės rašyt “pagal”. 
Nieko savo, nieko originališ
ko jisai nesugalvos.

Nuomones apie Aisopo 
Pasakas, gaunamas “Jauno
sios Lietuvos” knygyne,<4611 
So. Paulina st., Chicago, Ill.

Kovotojų Giesmės. Išlei
do Lietuvių Socijailstų Są
junga. Antra laida. Spau
da "Kovos”, 1914 m.
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Lietuvos i 
Fondo reikaluose.

>imo ŽIN1Ų-ŽINELES Lietuvos
Mexikoje neturtingieji gy

ventojai valgo papūgų mėsą, 
nors jų mėsa gana šiurkšti ir 
kieta.

i

Nuo “L.” redakcijos

ni sako, kad tai siunčia į Vil
nių, kiti—į Kauną, treti — 
būk tai vėl kur...

Turime naują bažnyčią,

į Kauną, treti Lietuviai kareiviai Petrogrado 
ligoninėse.

Apskaitoma, jogApskaitoma, jog viena 
Zeppelino orlaivio išmesta 
bomba svėrė 460 svarų.

Suv. Valstijų valdiškas bo
tanikas apskaitliavo, jog vie
na bovelnos sėkla, jeigu ją: 
atsakančiai daboti ir prižiū
rėti, į šešis metus duos 40- 
000,000,000 sėklų. Tas pats 
botanikas faktiškai prirodo, 
jog vienas kviečio grūdas į 
penkis metus davė 11,000 bu-' 
sėlių tyriausių kviečių grū-i*V

jų, kurie prisiuntė mums 
laiškų iš Lietuvos, jog nega
lėjome jų patalpint, kadangi 
šiuo žygiu atėjo labai daug 
laikraščių iš Lietuvos ir tuo
se laikraščiuose yra nepa
prastai svarbių naujienų. 
Todėl laiškų šiuo žygiu ne
tilps, už ką teiksitės atleisti.

Dar kartą primename,jog 
Į męs geidžiame tik tokių 
i laiškų, kur y ra svarbesnių 
naujienų ir tai laiškų gra- 

>žiai parašytų (ar perrašy
tų), išmetus visus ypatiškus 

‘pasveikinimus ir dejavimus, 
įkas plačiai visuomenei nerū-

rė. Bažnyčioje dar nėra 
vargonų, už tai turime gerą 
chorą, kuris vieną punktą 
gieda, o antrą juokiasi, iš ko 
dauguma piktinasi.

Pranešimas Visuomenei.
Dėl sutaupinimo laiko ir 

darbo aukų rinkėjams, čion 
paduodu sekančias informa
cijas:

Aukų rinkimui Lietuvos 
Šelpimo Fondo Komitetas 
yra parūpinęs sekančius da
lykus: 1) Stempas, 2) Įga
liojimus, 3) Angliškus atsi
šaukimus, 4) Kvitarijušus, 
ir 5) Gražius paliūdyjimus, 
duodamus aukaujantiems 
nemažiau penkių doleriu 
($5.00). .

1) Stenipos yra sudarytos 
į knygutes, turinčias 200
stenfpų kiekvienoje, ir par- :
duodamos po $10.00. Kaina >”1CZ1U1 _
kiekvienos stempos 5 centai, i
Tos stempos atspauzdintos Pirkliavimas žmonių plau- 
angliškoj kalboj, todėl gali-j kais yra didelė pramonė, 
ma jas pasekmingai platinti Daugiausiai tą pramone už

siima italai. Didžiausią dalį 
I plaukų pardavimui jie gauna 
Į nuo ^sodiečių moterų Ita- 

• ■ ■ " ir Šveicari-
. Minėtų šalių sodietės 

i moters tankiausiai du sykiu 
l į metą kerpa ir parduoda sa
vo plaukus. Riaukus kerpa 
nuo užpakalines galvos da-1 

'lies palikdami pakraščiais il- 
'gus, kuriuos paskui moters 
taip sutaiso, jog tik esper- 

jtas - žinovas gali patčmyti, 
kad plaukai iškirpti. Be to, 
prastenių rūšių plaukai at- 

daugiau-

Raseiniai
Pradžioj lapkričio menesio į 
Raseinius suvažiavo daugy
bė lajJlių jaunikaičių i švisų

Lietuviai vokiečių nelais
vėj.—Mums pranešama, kad 
į vokiečių nelaisvę pateko to
kie lietuviai-kareiviai, kilę iš 
Suvalkų gubernijos: Juozas 
Kisielius, Jonas Žakevičius, 

I Jonas Ašmonas, Kazys Joku- 
bauskas, Juozas Stanislovai- 

; tis ir Ignas Juodapa, o iš Vil
niaus gub.—Mykolas Kuco- 
nis. Jie tebesą gyvi >r svei
ki. Jų adresas toks: Germa- 
niją, Gefangenenlager Alt- 
damm 9 Compagnie.

Sudegino.
Rašoma J. Ramanauskui į 

Minersville iš Gižų, Vilka-

Dūmos atstovas M. Yčas, kaipo miestų 
sąjungos įgaliotinis, aplankė Tarp spalių 28 
ir lapkričio 21 d. Kauno ir Suvalkų gub. 
daug vietų, kur šiokiu ar tokiu būdu atsilie
pė karas. Jis buvo Mažeikiuose, Telšiuose, 
Plungėje, Rietave, Veiviržėnuose, Švėkšno
je, Naujamiestyje; Kvėdarnoje, Seredžiuje 
ir kai-kuriose Suvalkų gub. vietose — Ky
bartuose, Vilkaviškyje ir Prūsuose — Sta
lu pen u o se, Lau ksar gy je.

Plungėje 15 viorstų apylinkėje žmonės 
nustoję visai šieno ir arklių; daug yra be-

Petrogrado ligoninėse, kaip ir kitur, 
randasi ne mažas skaičius ir sužeistųjų lie
tuvių kareivių. Jie lygiai su kitais čia gy
domi, užlaikomi; juos atmena ir rūpinasi 
kartais ir visuomenė. Tečiaus jiems dau
giau čia trūksta ko, būtent savo žmonių, sa
vo kalbos...

Ligonių tarpi? nemažai tokių, kurie ka- 
ran pašaukti buvo stačiai iš kariumenės ir 
jau keli metai, kaip negirdėję lietuviško žo
džio. Kokį džiaugsmą sukelia juose, kai 
užeina aplankyti vienas - kitas lietuvių

w studentų ar studenčių ir prabįla lietuviškai! 
Užėjau kai tą su viena kursiste* ligoninėn, 
kur būta 7 lietuvių. — Pasikalbėjus su vienu 
sužeistųjų, mano drauge nuėjo pas kitą li
gonį. Ligonis apsidairė, žvilgterėjo į nuto
lusią draugę, žybtelėjo akimis ii* pratarė:

1 — Netikėjau, kad taip meilios, lietuviš
kai kalbančios panelės čion, svetimam kraš
te, mus lankytų, duotų lietuviškų pasiskai
tymų.

mitetas, kaipo miestų sąjungos skvrius; be 
to yra čia lietuvių ligonine (15 lovų).

Veiviržėnuose —4 viorstai nuo sienos;—

įę. Žmonės kreipiąs! dažnai su skundomis t J C AC

į ant sdvo vietinės valdžios prie karo vyriau-
Raseinių apskričio kampų,;viskio pav^ — "Mariukių kai-

Geistina, kad stempij f ei 
kalautojai prisiųstų išanksto i! .. . .
pinigus, taip kad iždininkui -Į1 J- 
nereikėtų klapatytis su jo- jL'J- 
kiais paliudyjančiais užtikri
nimais apmokėjimo ant bar- 
go imtų stempų.

Pirkėjai stempų knygučių, 
negalėdami išparduoti visų 
nupirktųjų stempų, gali su
grąžinti likusias ir gaus už 
jas pinigus.

2) Įgaliojimai išduodami j 
darugysčių' užtikrintoms ;.ežama Azijos,' 
ypatoms. Ant jų turi ras- s 
ties parašai L. Š. Fondo Ko
miteto ir įgaliojančios vieti- i 
nes draugystės Komiteto su I 
įvardijimu aukų rinkėjo.

Prie šitų įgaliojimų drau- 
gv«tė turi prisegti keletą ar
kušų popieros surašymui 
aunautojų vardų ir aukų. 
Geistina, kad aukautojai pa

šiai iš Chinijos.

kaip tas paprastai pas ang-i 
his daroma. :

Tos blankos su pinigais tu
ri būt vėliaus sugrąžintos 
Finansų Sekretoriui, kuris, 
įrašęs į savo knygas pinigų 
sumą, perduos iždininkui. -

3) Angliški atsišaukimai 
dėl aukų turi taipgi būt pri
segti prie keletos arkušų

. baltos popieros.
Su tais laiškais galima ei

ti per krautuves, dirbtuves ; 
— jei galima — (į dirbtuvės 
papratsai neleidžiama kolek- 
tuoti, per tai reikia per raš
tinės (office) langelį paduo
ti patį atsišaukimą su pri
segtomis popieromis — dau- 
giaus nieko, — o dirbtuves 
užveizda gal pats aukaus), 
namus ir kitas vietas, kur 
tik galima tikėties aukų 
gauti.

4) Kvitarijušai susegti į 
knygutes po 10 kiekvienoj ir 
gaunama per aukų rinkėjus 
ant draugysčių paliudysimo.

Tos kvitos kvitarijušuose

Ispanija yra viena netur
tingiausių valstybių, bet jos 
!karaliaus giminė daugiau- 
' šiai pinigų išaikvoja. Viena 
i tik karalienė už savo drapa
nas, kurias jinai kerka Pa- 
į vyžiuje, kas metą išmoka ne
mažiau $40,000. Vokietijos 
imperatorienė visas drapa
nas, kurias jinai perka Pa

ika apie $8,000 kas metą. A- 
pie tiek pat ant “dresių” pra
leidžia Rusijos carienė ir 
Francijos prezidentienė.

Atsiminkite tas skaitlines, 
kada pamatysit einant nu
plyšusią drebančią nuo sab 
čio senelę.

Neperseniai tūlas žymus 
anarchistas, vengdamas per
sekiojimų, apsigyveno repu- 
blikoj San Marino ir tuomi 
atkreipė į tą šalį kitų atydą. 
San Marino yra mažiausia ir 
seniausia Europoje republi
ka. Jos plotas užima 32 ket
virtaines mylias. Gyventojų 
viso labo yra apie 16,000. Te
nai randasi du prezidentu ir 
visų žmonių išrinktas komi
tetas, kuris tvarko visos ša
lies reikalus. Republika turi 
ir policiją: viso labo septyni 
policistai ir visi svetimže- 
miai, nes vietiniai žmonės 
taip niekina policijos tarnys
tę, jjog nesiranda norinčių 

padalintos į tris dalis. Aukų būt policistais. San Marino 
rinkėjas, aplaikęs aukų, ne- yra tiek progresyviška šalis, 
mažiau $5.00, išpildo visas jog visi gyvetnojai naudoja- 
tris dalis, kaip pačioje kvito- įsi dovanai medikališka pa- 
je pažymėta—vieną dalį ati- f 11 rn 1 ' 1 -x-1--
duoda aukautojui, antrą — 
pasiunčia su pinigais Finan
sų Sekretoriui, o trečią pasi
lieka sau.

5) Iždininkas, aplaikęs 
nuo Finansų Sekretoriaus v . ...i .. 4. • i r • • 637 bušeliai selyklu.kvitos antrąją dalį su pini-1___
gaiš, pasiunčia aukautojui ‘ 
tam tikrą paliudyjimą pri
imtos aukos. (Paliūdyjimas 
tinkamas įdėti į rėmus).

Taipgi pranešu, kad reika
laujanti Lietuvos Šelpimo 
Fondo stempų kreiptus pas 
iždininką, K. Šidlauską, 226 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass., o reikalaujanti įgalio
jimų, angliškų atsišaukimo 
laiškų, kvitarijušų ir gražių
jų paliudyjimų, pas finansų 
raštininką, T. L. Dundulį, 
Box 511, Westville, Ill. Vi
suose kituose reikaluose 
kreipkitės pas susinešimų 
sekretorių, M. M. Rice-Her- 
man, 140 E. 19 St., New 
York, N. Y.

M. M. Račiutė-Herman,

vis tai—naujokai, kuriems' 
šįmet reikia kariumenėn 
stoti. Jau penktadienį lapk.
7 d. į Raseinius suvažiavo be
veik visi naujokai, tiktai iš 
tolimesnių apskričio mieste
lių ir sodžių dar vis važiavo 

, vežimai šeštadienį ir sekma- Narjausko — 
'dieni. Raseiniuose jiems te- ginta. 
ko’4apsigyventi daugiausiai I c 11 f I a n* 
tuščiose aludėse, užvažiuoja
muose namuose ir šiaip kur 
tik buvo tuščia vieta. Vie
nur už nakvojimą reikėjo 
mokėti, kitui' ne.

šeštadienį, 8 d. lapkričio, 
ant kiemo prie kares virši
ninko raštinės, kur buvo de
besys jaunų vyrų, šaukė vi
sus vardu, pavarde ir skirs
tė j grupas: gvardijos, arti
leristų ir pėstininkų . Taip 
skirstė ligi antradienio 12 d. 
gruodžio.

Lapkr. 16 d. išvažiavo pa
skutinis didysis naujokų bū
rys.

Tą dieną apie 8 vai. prie 
raštinės susirinko visi liku
sieji jaunikaičiai su skrynu
tėmis. čia prasčiaus apsida
riusiems, išdavinėjo kam ba
tus, kam šinelį su kapišonu 
ir t.t. Po patikrinimo iš kie
mo visi išėję ant gatvių, ėmė 
dainuoti, vienam ant klerna- 
tos vadžiojau t, lietuviškas 
dainas ir meliodijas: ‘Sudiev 
Lietuvai”, “Augo kieme kle
velis” ir t.t. Einant per mie
stą lydėjo juos verkiančių 
moterų ir seneliu būriai. I €

gelba. Tam tikslui valstybė 
užlaiko čielu du gydytoju.

Anglijos statistikai ap- 
skaitliavo, jog praeito 

i meto bėgy Anglijoj alaus 
■ įaugimui suvartota 52,287-

A.P'
1 skaitinio j ama, jog iš kiekvie- 
' no suvartotų grūdų bušelio 
įgalima būtų padaryti ma
žiausiai 15 ketursvarinių 
duonos kepalėlių. Taigi, iš 
visų grūdų būtų buvę galima 
parūpinti keturių svarų duo
nos- kepalėli kasdieną per 
metą laiko dėl 2,000,000 vy
rų, kurie dabar kovoja Bel
gijoj, ir dar 1,000,000 kepalė
lių liktų alkaniems pačioj 
Anglijoj.

mūzą, Vizbarą,

tijošiaus Samsono — tik stū- 
ba, Daukšos—stuba ir klė- 
tį, Raibikio—kluoną ir tvar
tus, Čirvirlsko — tik stubą.

■ viskas sude- 
Bergerio — viskas 
. Taip-pat sude

ginta abudu Luobikiai. Kek 
sudegino kituose kaimuose 
tai daug būtų darbo surašy
ti. Daug gyvulių sušaudė. 
Kitu ir triobos liko tik vienu v <

su
a-

ir

sekr. Lit 
Jau. 19,1915.

Buenos Ayres (Argenti
noj) miesto pačtoje vartoja
ma tam tinkamai pritaisyta 
eks-spindulių mašina, kad 
tėmyti slaptai siunčiamus iš 
užsienio daiktus. Tuo būdu 
jau daug tapo surasta siun
čiant tokių daiktų, už ku
riuos reikia mokėt muitą; o 
jie buvo siunčiami visai ne
kaltuose ir be muito įleidžia-

Laike buvimo Raseiniuo
se, naujokai parodė ir savo 
blogąsias puses, tai erzini
mas žydų ir jų išjuokimas. 
Buvo kelia tas susidūrimų 
žydais, ir policija turėjo 
kyliai sergėti po miestą.

Tai vis neapykantos 
tamsos vaisiai !

Anykščiai, Ūkm. apskr.— 
Pas mus žmonės a apsiprato 
su kare, ir kurįe buvo suka
sę žemėsna savo turtą, jau 
vėl atgal išsikasė, sakyda
mi, gal vokietys ir nebeateis. 
Čia yra įsteigtas komitetas 
sužeistiemsiems kareiviams 
ir jų šeimynoms. Žmonelės 
noromis aukauja visokiais 
daiktais, tik sako, kasžin ar 
teksią tos jų aukos bent vie
nam lietuviui kareiviui.Var
totojų draugija paaukavo 
“Raud. Kryž.” 25 rub. ir su
žeistiemsiems kareiviams 
kelia tą svarų tabako. Žmo
nių bankas irgi paskyrė 
“Raud. Kr.” 50 rub. Apie 
vietos “Blaivybės” skyrių 
nieko negirdėti, tarytum, 
kad jo visai nėra. Matyti, 
ta draugija neatjaučia šio 
laiko svarbumo: baigiasi me
tai—o jokio susirinkimo ir 
jokio pasitarimo viešais da
lykais nebuvo. Nežinia,-kur 
pasidėjo ir ką veikia jos val
dyba: bene nusiminė, kad 
visur blaivybė įvyko.

Pas mus ligišiol viskas ne
brangu, bet dabar kas kart 
eina brangyn. Rekvizicijos 
komisija pirko grūdus ir 
mokėjo už pūdą 95 k.—1 rub. 
Gyvulių ir šieno dar nepir
ko, nors ūkininkai ir siūlė. 
Išpirkus Rekv. komisijai 
grūdus, kainos pakilo, nes 
pradėjo pirkinėti perkupčiai 
ir kur tai siuntinėti, kaip an-

muose siuntimuose.
Surinko J. Stropus taip-pat mėsą. Žmonės vie

Mūs kaime (nežinia ko
kiam . Red.) buvo pats vidu
rys ugnies. Mūsų avis išsi
varė ir vežimą išvežė germa
nai. Dobilus sumynė, daržą 
visą nurovė, pašarą sušėrė, 
medžių girioj daug nukapojo 
granatos ir taip visą maistą 
sunaikino. Męs likome gyvi. 
Buvome išsikasę duobę.

Dabar pas mus viskas pa
brango — druska, gazas, ge
ležis. Druska — 4 rub. pū
das, gazas 4 rub. pūdas. Ger
manai išsivežė daug javų. 
Daugely vietų patįs išsikūlė. 
O kur rado prikulta^tai taip 
susiėmė ir išsi vežė. Aš ir 
pats buvau susirgęs po tų 
šaudymų nuo išsigandimo. 
Prūsai šaudė nuo plento ties 
Gižais, o kiti nuo Marinavo 
palivarko lauko, ties Vilka
viškio giria. O mūsų vaisko 
armbtos vienos buvo netoli 
ūkininko Grybo (Gižų par.), 
o kitos Raibikinos. O pas 

‘mus buvo pėstininkai ir pu- 
lemiotai. Rusų granotos lė
kė pro mus,’ o Prūsų triško 
pas mus.—

Šiauliai, Kauno gub.
Rašoma K. Bogučauskui į 

Oglesby, Ill. — Pas mus la
bai sunkus laikai. Darbo 
niekur nėra, viskas pabran
go ir ateina didelis vargas. 
Ant karės iššaukė visus za- 
pasnuosius ir ratnikus nuo 
35 metų. O dabar jau dalina 
paviestkas naujokams 20 
metų, ir sako, kad tuoj bus 
trečia mobilizacija.

Šiauliuose yra 4 ligoninės 
ir visos pilnos sužeistų ka
reivių. Žmonėms didelis 
vargas, nes nespėjo nei mai
sto pristatyt.

Sodiečius varo saugoti ke
lius, tiltus ir tt. —

LIETUVIŲ SOCIJALISTŲ 
SĄJUNGA ARGEN

TINOJ.
Mums praneša:
Berisso susitvėrė Lietu

vių Socijalistų Sąjunga Ar
gentinoj. (Federacion Socia
listą Lituano). Jau buvo du 
susirinkimai ir nutarta pri
sidėt prie vietinių socijalis
tų.

Toliaus priimta ‘‘Laisvė” 
už organą. Išrinkta lyglaiki- 
nė valdyba, kuri susideda iš 
draugų: organizatorius J. 
Staškus, sekr. K. Tamošiū
nas, kasierius J. Skaržaus- 
kas, knygius SL Žinkas ir 
turto prižiūrėtojai: P. Ker- 
šiulis ir B. Kazlauskas.

(Antspauda).
“Laisvės” Red. prierašas. 

Geistina, būt, kad visos Są
jungos kuopos įsikurtų Boe- 
nos Aires, Rozazio ir kituose

Naujamiestis — pasienio miesčiukas, 
visai išmiręs . 96 namai ir bažnyčia ištru- 
pinti ir sudeginti nuo'vokiečių granatų, kiti 
gi šiaip išgrobstyti; žmones daugiausia pa
vargę nuo tų grobimų.

Kvėdarnoje įsteigtas komitetas pabėgė
liams šelpti, kaipo miestų sąjungos skyrius; 
sudaro jį visų tautų atstovai.

Lauksargyje (Prūsuose) nebesą ne vie
no prūsų gyventojaus; visi gabenami Rusi
jos gilumon; jų pilni keliai varomi. Skun
džiasi ant savo valdžios, kuri žadėjusi rusų 
nebeįsileisti...

Tauragėje buvę vokiečių išleisti lietuvių 
kalba paliepimai. Pavadinti jie “Apsaky
mais”; surašyta bausmės, už ką ir kaip pra
sižengę žmonės bus baudžiami.

Jurbarkas per 3 savaites keletą kartų 
ėjos iš raukti į rankas. Su žmonėmis čia vo
kiečiai gerai elgėsi. Iš sankrovų pirkdami 
mokėjo pinigais. Iš vienos Žilio sankrovos 
išpirkę vyno ir konjako už 1300 markių. 
Miestas šiek-tiek apšaudytas, tečiaus blė- 
dies nedaug padaryta. Buvo paimti užsto- 
vai - kunigas, rabinas, liuterių kantorius.

Seirijai, Seinų pav.
Vokiečių šeimininkavimas. Lietuvis 

vaikinas — mūšio “vadas”. Audra, kuri pra
ūžė per Suvalkiją, neaplenkė, nepalietus nė 
Seirijų. Spalio 15 dieną apie 5 vai. vak., sei- 
rijiečiai pamatė pirmą kartą būrį vokiečių, 
kurie plentu nuo Seinų atlėkė dviračiais. 
Mūsų kariumenė, buvo pasitraukus Alytaus 
link.' A tsivežė pora patrankų, tuojaus iššo
vė “na vivat”, nuo kuriu trenksmo nevienas 
persigando ir slėpėsi kur kas įmanė: kas į 
skiepus, kas į griovius ir tt. Paskui pribu
vo vokiečių kavalerija ir daugiau pėstinin
kų. štabas apsigyveno — klebonijoje, kle
bonas gi vargonininko kambariuose. Vika
rą kun. J. Merkelį ii’ pirklį O. Krapovicką— 
paėmė, kaipo užstovus.

Bažnyčioj kareiviai prisinešė šiaudų, 
apsinakvojo; ant šventoriaus pasistatė vir
tuvę: pjovė gyvulius, įsitaisė telegrafo stotį.

Ant rytojaus anksti, buvo atplėšta “Ža
grės” skyriaus durys, iš kurio buvo paimta 
valgomieji ir rūkomieji daiktai, visa kita bu
vo išmėtyta; žmonės, pamatę tat, pradėjo 
rinkti, kas jiems reikalinga netik iš “Ža
grės”, bet ir iš vedėjo kambario.

Miestelio laukuose vokiečiai nukasė 
bulves, gaminosi maistą: tam tikslui pjovė 
naminius paukščius ir kiaules. Miestelyje, 
sudeginta du kluonu ir viena grjčia.

Negeriau elgėsi ir aplinkiniuose kai
muose: iš visos apylinkes paimta apie 50 ar
klių, apie 15 vežimų. Daugiausia nukentė
jo: Staržiemiai, Paliūnai, Bagdonys,, Roč
kai. Kiek mažiau nukentėjo šie sodžiai: 
Žegariai, Paserninkai, Gervėnai, Ginčonys 
ir Mankūnėliai. Seiliūnuose — du ūkinin
ku sudeginta. Žegariuose nušauta (bešau- 
dant) ūkininkas J. škarnulis, o Noragėliuo- 
se — vienai mergytei peršauta rankelė ir 
koja. Visą vokiečių buvimo laiką, šaudymų 
didelių nebuvę: daugiausia žvalgai, susitikę 
besišaudydami, žmones gązdindavo. Kiek 
didesnis susirėmimas buvęs, vokiečiams 
traukiantis, kada jie buvo sumušti ties Dru
skininkais, ir spaudžiami nuo Alytaus, aš
tuntą buvimo dieną, turėjo traukti atgal.

Čia pasižymėjo karėj vienas vietos gy
ventojų lietuvis vaikinas. Užėjus rusų ka- 
riumenei, žinodamas, kad dar pulkelis vo
kiečių slapstosi, pasiprašė sau trijų kazokų, 
ir užpuolė juos. Užpuolimo vieta buvo labai 
kalnuota ir nežinančiam sunku net iš ten iš
eiti, taigi vakino vadovaujami kazokai ga
vo paimti nelaisvėn apie 90 vokiečiu ir 3 už-

ninėn. Pirmą tekią ligoninę radau švariai 
įtaisytą. Klausiu sesers, ar nėra tarp sužei
stųjų iš Suvalkų, Kauno ar Vilniaus guber
nijos. Sesers būta meilios ir žingeidžios.

— “Kodėl tamsta tik tų trijų gubernijų 
klausi?”

— Esu lietuvis, sakau ir noriu matytis 
su tautiečiais!

— Lietuvis tamsta? ! I 
iš dangaus tamsta nukritai?

Žiūrau į seserį, stebiuosi ir klausiu, ko
dėl ji taip džiaugiasi mano atėjimu.

— Kur čia nesidžiaugsi — atsako sesuo. 
8 palatoj yra Jonas B-vas, su kuriuo susikal
bėti kitoniškai negalima, kaip lietuviškai. 
Nori laišką parašyt, nori gauti pasiskaity
mo... kartais liūsta, pradeda graudžiai niū
niuoti. O labai simpatingas, ir taip jo gaila, 
gaila. Norisi jį palinksminti: jis gi pažiū
rės maloniomis akimis, o susikalbėti taip ir 
negalima. Bus šventė šiandien Jonui, tarė 
sesuo, kada priėjom 8 palatą.

susijudinus sakė. Aš tik girdėjau “zemliak, 
zemliak”... Ir tikrai nudžiugo Jonas . Pas
tebėjęs tat šalę jo gulintis draugas, Odesos 
žydelis, sako jam: "apsidžiaugsi broli”.

Nuo tų nežymiųjų karžygių įgauni aiš
kesnį supratimą apie šių dienų karą, jojo 
žiaurumą, baisenybes, apie kančias, kurias 
kenčia karo aukos...

Visi tie karžygiai reikalingi paramos, 
taip dorinės, taip medžiaginės. Vienam rei
kėtų kelių kapeikų, kitam tabokos, trečiam 
drabužių ir tt.

Veikiantieji komitetai (lietuviai)nevisa- ‘ 
da tinkamai tuo pasirūpina. Pavieni žmo
nės su tuščiomis kišenėmis to padaryti pe- 
įstengia, todėl ir būta atsitikimų, kad lan
kantieji (ypač moksleiviai) sužeistąjį ir jau 
pagijusi kareivį su širdgėla išleidžia, kaip 
reikiant jo neaprūpinę.

Pasigenda kareiviai taip-pat laikraščių 
ir knygų. Čia galėtų ateiti pagelbon ir pa
čios redakcijos bei knygynai, aukodami po 
vieną kitą egzempliorių laikraščių, knygų.

Taigi, atsiminkite dažniau tuos mūsų 
nelaiminguosius, lankykime juos, šelpkime, 
kad nors kiek atsilygintume jiems už jų var
gus ir jaustumės smagiau, atlikę nors tą ma
žą žmonišką priedermę.

VI. Parausvinis.

MoksluiŠiauliai. Prūsų belaisviai, 
prasidėjus, čia ne visi buvo suvažiavę moki
niai į mokyklas. Vyrų gimnazijoje tebuvo 
113 mokinių, mergaičių — 132. Dabar gi jų 
skaičius priaugęs: vyru gimnazijoje ligi 
400, mergaič" į —ligi 260.

— Per šmulius perėjo kartu su kitais 
belaisviais prūsų lietuvis, M. Jankus, sėna- 
sai “Aušros’' laikų veikėjas. Siunčiamas jis 
į Voronežo gub.

M. Yčas, būdamas Maskvoje, įteikė mie
stų sąjungai pranešimą apie savo kelionę 
Kauno ir Suvalkų gub. Pabėgėlių skaičių 
pažymėjęs — 1082. Jiems pagelbėti esą 
įsteigti komitetai, kaipo miestų sąjungos 
skyriai — Retavoje, Jurbarke, Kėdainiuose 
ir Vilnųje. Miestų Sąjungos biuras pasky
rė jų valgykloms ir bendrabučiams užlaiky
ti kelias tūkstantis rublių. Be to šio kraš
to nukentėjusiems dėl karo gyventojams 
biuras skiriąs 50 tūkst. rub. ir nuo savęs pa- 
duosiąs tam tikrą pranešimą Tatjanos ko
mitetui, kuriame bus nurodoma, kiek nu
kentėją yra to krašto žmonės ir kokios pa- 
šelpos jie reikalingi.

stuose mušė



Conan Doyle.

Juodasis Daktaras.
(Verte šjenčionišk^s).

(Tąsa).
Lempa stovėjo ant rašomojo stalo, už

krauto^knygom ir daktariškais įrankiais. 
Šale4ualo matėsi balta pirštinė ir daugiau 
nieko negalima buvo matyti. Bet kada Mad
ding akis priprato prie tos šviesos, tai jinai 
pamatė, kad ant grindų gulėjo' žmogus ir 

e vietoj pirštinės pasirodė jo ranka. Supra
tus, kad čia atsitiko kokia nors nelaimė, 
pažadino gaspadinę ir abidvi įbėgo į kam
barį, o tarnaitę pasiuntė duoti žinią po
licijai.

Kada jos įėjo į kambarį, tai pamatė, kad 
daktaras Lanas negyvas. Aišku buvo, kad 
jis nužudytas, nes vienas poakis buvo moly
nas, veidas ir sprandas apdraskytas. Visas 
veidas buvo ištinęs. Jis buvo apsivilkęs kas
dieniniais drabužiais ir apsiavęs naktiniais 
batais, kurių padai buvo visai nesupurvinti. 
Divonas, kuriuomi buvo užtiestos grindis, 
visas purvinas. Buvo aišku, kad atėjo kas 
nors pas daktarą, užmušė jį ir vėl pasislėpė. 
Ant divono pasiliko purvinų batų pėdos ir 
liudijo, kad užmušėjas buvo vyras. Bet 
daugiau nieko negalima buvo susekti ir po
licija atsidūrė kebliam padėjime.

Iš kambario nieko nepavogta. Auksi- 
‘nio laikrodėlio iš daktaro kišeniaus nepaim
ta. Stalčius, kuriame daktaias pinigus lai
kė, buvo užrakintas, bet pinigų jame nebu
vo. Tuomet gaspadinė paaiškino, kad dak
taras tą dieną turėjo daug išmokėjimų ir ga
lėjo visus pinigus išleisti. Tik vieno daikto 
kambary trūko ir tas daiktas lošė svarbią 
rolę. Paveikslas p-lėstMorton visuomet sto
vėjo ant rašomojo stalo, įdėtas į rėmus, o da
bar buvo išimtas. Apart to, ant grindų ras
ta mėlyna akinė uždanga, kurios daktaras 
neturėjo. Vienok, toks daiktas pas daktarą 
visuomet galėjo būti ir pagal jį negalima bu
vo spręsti apie piktadarį.

Nuožiūra puolė ant vieno žmogaus ir 
Arturas Morton tapo suareštuotas. Pri
rodymai buvo veik aiškus . Jis labai mylėjo 
savo seserį ir kuomet jinai su daktaru Lanu 
persiskyrė, tai tankiai prie liudininkų saky
davo, kad daktarui Lanui būtinai atkeršys. 
Taipgi, moteriškė matė, kaip jis apie vie
nuoliktą valandą naktį įėjo į daktaro kiemą 
ir turėjo medžioklės įnagį. Policija padavė 
tokį išvedimą, kad Arturas Morton įsiveržė 
į daktaro kambarį, daktaras išsigando ir 
pradėjo šaukti. Kada atbėgo gaspadinė, tai 
daktaras manė, kad su juomi geruoju susi
taikys ir liepė gaspadinei prasišalinti. Juo- 
dviejų derybos tęsėsi ilgai ir pasekmės buvo 
tokios, kad daktaras tapo užmuštas. Kada 
daktaro kūną supjaustė, tai tapo pripažinta, 
kaęl jis turėjo širdies ligą ir galėjo patsai 
numirti. Bet daugelis stebėjosi, kad dakta
ras Lanas visai buvo nepanašus į ligotą 
žmogų. Paskui Arturas Morton išėmė iš 
rėmų sesers paveikslą ir ėjo namo, bet pa
matęs, kad ateina Madding, pasislėpė į 
krūmus. Tokius išvedimus padarė policija 
ir tie išvedimai buvo paremti faktais, su
rinktais laike tardymo.

Iš kitos pusės buvo pateisinimų. Artu
ras ir jo sesuo buvo karšto kraujo, bet labai 
teisingi ir atviros širdies žmonės, todėl ne
galima buvo spręsti, kad jis būtų papildęs 
užmušėjystę. Laike tardymo Arturas Mor
ton pasakė, kad jis ėjo pas daktarą Laną pa
sikalbėti apie svarbius šeimyniškus reika
lus. Per visą laiką jis nenorėjo kišti sesers 
vardo. Jis prisipažino, jeigu būtų radęs 
daktarą, kalba būtų buvus nevisai mandagi. 
Madding jam pasakė, kad daktaro nėra na
mie ir jis sode laukė iki trečios valandos 
nakties, bet nesulaukęs daktaro, nuėjo na
mo. Kaslink užmušėjystės daktaro, tai jis 
lyginai nekaltas, kaip ir tas policistas, kuris 
jį suareštavo. Pirmiau jiedu su daktaru 
buvo geri draugai, bet aplinkybės, kurių jis 
nenori minėti, privertė draugiškumą per
traukti.

Buvo ir faktų, kad Arturas Morton ne
kaltas. Liudininkai parodė, kad dvyliktoj 
valandoj naktį daktaras buvo gyvas. Gas
padinė prisiekė, kad jinai išgirdo daktaro 
šauksmą apie pusę dvyliktos valandos. Ap
kaltinamojo draugai prirodė, kad tuom tar
pu užmušėjas turėjo būti pas daktarą kam-

■ bary. Daktaro šauksmas išgązdino gaspa
dinę ir jo rūstus balsas, kada jis liepė gaspa
dinei prasišalinti, liudijo, kad jis ne vienas. 
Jeigu taip, tai galima padaryti išvedimą, 
kad užmušėjystė įvyko tuom trapu, kuomet 
gaspadinė nuėjo gulti ir atėjo Madding, kū

Ęet jeigu daktaras buvo užmuštas tuom 
tarpu, tai Arturas Morton negalėjo būti kal
tu, nes jį Madding susitiko beeinantį pas 
daktarą ir dar jam pranešė, kad daktaro nė
ra namie.

Jeigu tokie išvedimai teisingi, tąi kas 
nors daktaro kambary turėjo būti pirmiau, 
begu Madding sutiko Artūrą Morton, bet 
tuomet kįla klausimas, kas gi galėjo būti už
mušėju ir kokiu tikslu jis daktarą užmušė? 
Vienok, išvedimai, kad Arturas Morton ne
kaltas — tik spėjimas, o kad jis buvo prie 
daktaro namo — ta liudininkai tvirtina. Pa- 
galiaus, jis ir pats pasisakė ėjęs pas daktarą 
piktam ūpe. Kuomet Madding buvo atėjus 
pirmą sykį, tai daktaras galėjo išeiti iš sa
vo kambario, nes jinai taip ir spėjo, o su
grįždamas jau rado Artūrą Morton, kuris 
jo laukė. Apgynėjai Arturo Morton daro- 
dinėjo, kad dingus iš daktaro kambario p-lės 
Morton fotografija nesurasta pas Artūrą 
Morton. Vienok, tas nieko negelbėjo, nes 
ArturasMorton turėjo užtektinai laiko prieš 
savo areštą, kad sunaikinus tą fotografiją. 
Kaslink pėdų, likusių ant divono, tai nieko 
negalima buvo suprasti, nes jie labai neaiš
kus. Nors Arturo Morton batai buvo labai 
purvini ir galima būtų buvę kibti, Ipet tą va
karą lietus lijo ir, suprantama, kiekvieno 
batai buvo purvini.

Toki faktai buvo surinkti apie tą-pas
laptingą užmušėjystę, į kurią atkreipė aty-

MOTERIMS 
NAUJIENOS

skleisti socijalistų peticiją
. apie moterų balsavimo tie- ___________  x____ v_tF/

sas. Šiam darbui yra reko- 'tapo apskelbta mobilizacija, 
jmenduojama kviesti abiejų j f

Sukilimas turkių.
Kada Erzerume (Turkijoj)

AUSTRIJOS MOTERĮS 
SOCIJALISTeS.

^Neseniai Anglijos moterįs 
scrcijalistės, priklausančios 
prie tarptautiškos socijalis-' lyčių jaunimą, 
tų tarybos, kreipėsi su mani-1 °). Kiekviena kuopa turės 
festu prie Austrijos moterų 1 pinanti tarp moterų tam tik- 
socijalisčių. Ant to mani- i*us lapelius. , 
festo Austrijos moterų soci
jalisčių nacionalis komitetas 
davė sekantį atsakymą:

“Draugės! Męs labai nu- 
džiugom, kada per Olandijos 
draugus gavom jūsų mani
festą. Męs karštai atjaučia- 

‘me jūsų jausmam. Męs ži
nom, kad kai]) jūs, taip męs 
nenorėjom tos baisios karės, 
kuri žmones,, tarp kurių męs 
gyvenam, padarė didžiau
siais “priešais”. Mes ne tik 
nenorėjom šios karės, bet

4) Kiekviena kuopa priva- 
llo rengti prakalbas, kuriose 
aiškintųsi moterų reikalai. 
Prakalbos turi būt rengia
mos ne rečiau, kaip ( sykį į 
mėnesi.

5) Komitetas išsiuntinės 
visoms kuopoms laiškus, nu
rodydamas, kad moterų 
reikalas išgavime balsavi
mo tiesų, tai centralinis rin
kimu klausimas.

visuomet buvom priešingo 
bile kokiai karei. i

“Austrijos moterįs socija-i 
iiSvC'S pctSiliko tokių ;?at p *?,-1

dą veik visa šalis, Nežinoma daktaro tėvynė, žiūrų, kokias jos išreiškė su 
jo ypatiški įpročiai, visuomeniškos vietos ’ , . .. , , .
užėmimas, padėjimas žmogaus, kuią kaltina Austrijoj Vokietijos Ru

sirinkime balandžio mėnesį, 
kada jūsų draugai, sykiu su

; " ‘ " . “ įsi-
jos ir Finliandijos draugaispapildyme užmušėjystės, meiliška istorija, jos į,. Finliandijos draugais 

kuri rišosi su užmušėjystę, viskas susiliejo FBerlnye demonstravo prieš 1 • • -j •— 1 x r • • A !•••'! /f “ 1 ~krūvą ir pagimdė dramą. Visoj Anglijoj 
ėjo ginčai link tos paslaptingos užmušėjys
tės, susitvėrė čieli tomai teorijų, aiškinan
čių faktus nesuprantamos užmušėjystės. 
Vienok nei viena teorija, kaip vėliaus paaiš
kėjo, neišrišo to klausimo. Berašant man šį 
atsitikimą, ant stalo guli krūva laikraščių, 
kuriuose atspaudinta procesas tos bylos ir 
aš pasistengsiu viską smulkiai aprašyti iki 
tam vakarui, kuomet p-lė Morton stojo liu
dininke ir visą dalyką pakreipė į kitą pusę.

' Ponas jKarr, užsiėmęs apkaltinimu Ar
turo Morton, labai nuosekliai ir sumaniai 
sutvarkė visus faktus ir padarė apkaltinimą 
ir jau iš pirmos teismo dienos paaiškėjo, kad 
Artūro Morton apgynėjui, ponui Gemfri, 
bus labai sunkas darbas. Kelintas žmonių 
prisiekė, kad Arturas Morton grūmojo at
keršyti daktarui Lanui. Poni Madding pa
tvirtino savo pirmą parodymą, kad susitiko 
tame vakare su Artu r u Morton, kuris ėjo 
pas daktarą Laną; dar vienas žmogus pa
liudijo, kad Arturas Morton gerai žinojo 
daktaro įprotį vėlai sėdėti vakarais tame 
kambary,kuris nuošaliai nuo tarnaičių kam
bario ir kad apkaltinamasis tyčia ėjęs taip 
vėlai, kad rasti daktarą vieną ir su juomi at
silyginti. Arturo Morton tarnas paliudijo, 
kad jo ponas sugrįžo apie trečią valandą 
naktį ir tuomi patvirtino Madding parody
mą, kad jinai matė jį slapstantis krūmuose, 
kuomet jau buvo antru sykiu sugrįžus pas 
daktarą. Jo purvini batai,išpurvintas batais 
divonas prisidėjo prie abelno apkaltinimo ir 
rodėsi, kad Arturo Morton likimas išrištas, 
jeigu tik neatsiras kas nors netikėto. Jau 
buvo trečia valanda po pietų, kuomet liudi
ninkų tardymas užsibaigė ir visai netikėtai 
dalykai pavirto į kitą pusę.

Kada apkaltinamojo apgynėjas pašau
kė liudininkę p-lę Morton, Artūro seserį, 
publika lengvai sujudo. Skaitytojai atsime
na, kad p-lė Morton, tai buvusi daktaro La- 
no mylimoji ir kad jų persiskyrimas pastū
mėjo jos brolį Artūrą prie užmušimo dak
taro. Vienok p-lė Morton per visą tardymą 
nebuvo įtraukta į tą procesą ir iššaukimas 
jos į teismą, kaipo vyriausio liudininko, pu
bliką sujudino, nes tai buvo netikėtas atsi
tikimas.

Panelė Morton, augšta, graži juodbru
vė, kalbėjo tyliu, bet labai aiškiu balsu, nors 
matėsi, kad jinai baisiai susijudinus. Jinai 
labai neaiškiai paminėjo apie susižiedavimą 
su daktaru ir persiskyrimą, kuris įvyko, jos 
nuomone, dėlei grynai šeimyniškų priežas
čių ir labai nustebino publiką, kada pasakė, 
kad jos brolis visai bereikalingai pyko ant 
daktaro. Jinai pasakė, kad daktarą visai 
negali baltinti, nes jis su ja elgėsi koteisin- 
giausiai ir doriausiai, visai kitaip žiūrėjo į 
dalyką ir, nepaisant į jos maldavimus, tan
kiai grūmodavo atkeršijimu, o nelaimingąjį 
vakarą pasakė, kad jis su daktaru “atsily
gins”. Jinai, kaip Įmanydama, norėjo brolį 
perkalbėti, nuraminti, bet jo būdas bu
vo toks, ,kad supykęs elgdavosi be jokio ap
mąstymo ir nieko neklausydavo.

(Toliau bus).

reikalaus, 
komitetas 

moterį ke- 
organizatorium

kad centralinis
vasarą paskirtų
liaujančiu
po New Yorko valstiją, kad

i su organizavus d^ufdau. mo
terų.

Kaip matom, tai socijalis- 
tai nejuokais imasi už darbb.

karę. Męs vėl rugpjūčio me
nesį norėjoip susirinkti ir 
apkalbėti, kaip pasekmių- 
giau darbuotis del visuome
niškos taikos. Męs ’ esame 
tvirtai persitikrinę, kad pa
sibaigus šiai baisiai karei, 
vėl galėsime susieiti po vė
liava tarptautinio socijaliz- 
mo. Tuomet męs iš visų pa- 
jiegų vėl pradėsime darbuo
tis, kad prašalinus tas prie
žastis, kurios dabar iššaukė 
šią baisią karę.

“Draugės! Užtikriname 
■jus, kad męs esame liuosos 
nuo šovinistiškų jausmų, ku
rie iššaukė lozungą “ginti tė
vynę”. Męs skaitome savo 
draugėm ne vien Anglijos, 
bet Rusijos ir Franci jos dar
bininkes. . Nes visų darbi
ninkų likimas—tai išnaudo
jimas ir neturėjimas politiš
kų tiesų.

“Męs skaitom didžiausia 
nelaime, kad mūsų bendras 
veikimas prieš tas dvi pikty
bes tapo pertrauktas diplo
matais, kurie valdo žmoniją. 
Jie privertė žmones vienos 
šalies pakelti ginklus prieš 
žmones kitos šalies. Bet męs 
pasiliekame tvirtos savo per
sitikrinimuose. Męs tiki
mės, kad dar nepražudėm tą 
kelią, kuriuomi paskui galė
sime vėl susieiti.

“Su šia vilčia ir su šiais 
troškimais męs pasveikina
me Anglijos moteris socijali- 
stes. Męs per jūres ištiesia
me jums savo rankas sti ta 
vilčia, kad paskui galėsime 
sykiu darbuotis del labo 
žmonijos, dėl *paliuosavimo 

' moterų iš po kapitalistiško 
jungo ir išgavimo politiškų 
tiesų. Apart to, męs bendrai 
kovosime, kad panaikinus tą 
tvarką, pagal kurią dabar 
nuo tėvų atimama sūriai, nuo 
moterų — vyrai, nuo seserų 
— broliai ir nuo kūdikių — 
tėvai.

“Su socijalistiškais linkė
jimais, įgaliotas Austrijos 
moterų socijaliscių 
nulis Komitetas”^

Tai tokia paš Austrijos 
moteriš soęijalistes “patrijo- 
tizmo’/dvasia ir taip jos žiū
ri į dabartinę karę.

KASLINK MOTERŲ SU
VAŽIAVIMO.

“Laisvės” N. 3 drg. Juke- 
lienė pakelia klausimą apie 
moterų suvažiavimą. Labai 
linksma, kad atsiranda to
kių moterų, kurios pradeda 
rūpinties moterų visuome
niškais reikalais. Tiesa, šis 
klausimas buvo jau pakeltas 
J. V. A. pereitą vasarą, bet 
nežinia kodėl niekas nėatsi- 
liepė. O gal priežastis buvo 
tame, kad dauguma užsiėmė 
kritika šeimyniško gyveni
mo ? t

Man rodosi, kad moterų 
suvažiavimas labai reikalin
gas ir jis turėtų įvykti šią 
vasarą. Bet męs gerai ži
nom, kad L. M. P. S. yra la
bai silpnas, tai ar negeriau 
būtų, kad L. M. P. S. užkvie
stų visas moterų pirmeiviš
kas draugystes tan/e suva
žiavime dalyvauti, t. y. šauk
ti ne L. M. P. S. suvažiavimą, 
bet visų moterų .draugysčių 
suvažiavimą? Šį klausimą 
turėtu L. M. P. S. kuopos ap
svarstyti ir išreikšti savo 
nuomonę, bet pirm to, geisti
na būtų, kad L. M. P. S. Cen
tro valdyba išreikštų savo 
nuomonę.

Labai geistina, kad šiais 
metais įvyktų moterų suva
žiavimas, nes tuomet daug 
pirmyn nužengtume.

Liaudies Vergė.

ŽINIOS
Dėlei išgavimo balsavimo
. tiesų.
New York, N. Y. — Mote

rų socijalisčių skyrius 20 d. 
sausio buvo sušaukęs mi 
tingą, kuriame svarstė, ko
kiu būdu surinkti iki balan
džio mėnesio milijoną para
šų dėl išgavimo balsavimo 
tiesų.

Naci-

NEW YORKO VALSTIJOS 
SOCIJALISTAI APIE 
MOTERŲ KLAUSIMĄ.
Neseniai išrinktas New 

Yorko valstijos socijalistų 
komitetas, kuris rūpinsis 
moterų reikalais, išdirbo se
kantį veikimo pieną.

1) Kiekvienas komiteto 
narys privalo rūpintis, kad 
kiekvienoj socijalistų kuopoj 
būtų išrinkta komitetai, ku
rie rūpintųsi moterų reika
lais. no priežiūra valstijinio 
komiteto.

2) Kiekviena kuopa turi 
rūpintis kop'ačiausia pa- voro”.

Šiomis dienomis Washing
tune darbo biuras išleido a- 
py skaitą apie dabro sąlygas 
moterų, dirbančiu krautuvė- 
se ir drabužių išdirbystėje. 
Vidutinis pardavėjos uždar
bis $7.86 į savaitę; vidutiniš
kas uždarbis dirbančių dra
bužių išdirbystėje $6.92 į sa
vaitę.

Darbo biuras pastebi, kad 
pusė moterų, dirbančių prie 
pardavimo, gauna mažiau 
septynių dolerių į savaitę.

Prie tokio brangumo gy
venimo reikmenų, ar tai gali 
moterįs išsimaitinti, gauda
mos tokį menką atlyginimą? 
Jos yra priverstos jieškoti 
“našalinio” uždarbio ir tokiu 
būdu dauguma iš jų pakliū
va į agentų nagus, užsiiman
čių prekiavimu “gyvojo ta-

tai vietos moterįs sukilo ir 
surengė priešais gubernato
riaus namą milžiniška de
monstraciją. Gubernato-

Linkėtina jaunai porai lai
mingo šeimyniško gyvenimo.

J. Korespondentas.

Johnston City, III.
Neseniai apsivedė Anta- 

'nas Narbutą su p-le Katre
rius buvo pirverstas išklau- Niderštrosiute. šliubą ėmė 
syti demonstrančių reikalą- civilišką.
vi m ą. 1.......J______ _

Reikia pažymėti, kad Tur- mingo šeimyniš1">
> • * • 1 • j I • -vr v •«kijoj policistams bei sargy
bai nevalia prieš moterį pa-1 
kelti ranką, nes tai skaitosi 
žemiausiu ir bjauriausiu 
daiktu, tai moterįs tuomi 
pasin a u dedamos, pradėj o Į 
akmenimis daužyti guberna- 
riaus namo langus ir šaukti:

“Jūs, Judesiai, kodėl ati
mate mūsų vyrus? Jums jau

mo.

Linkėtina naujai porai lai-

J. Milušonis.

Moterų namas.
Kansas City, M o. — Čia 

baigiamas statyti taip vadi
namas moterų namas. Tą 
namą stato Moterų Komer
cijos Kliubas. Jis bus ant 10 
lubų, prižiūrės jį moterįs,vi
sa tvarką ves moterįs. Ka
dangi tas namas skiriamas 
ne gyvenimui, bet bizniškom 
įstaigom, tai ir išnuomoja
mas bus tik toms moterims, 
kurios varis kokį nors biznį. 
Moterįs milijonierės duoda 
pinigų statymui to namo. 

Į Viskas būtų gerai ir mote
ris galėtų didžiuotis, kad jos 
turi ir valdo tokį namą, bet

bar sumanėt ją parduoti! 
Jūs negalėjot išsilaikyti 
prieš bulgarus ir serbus, tai 

jūs galėsite išsilaikyti 
prieš rusus? Juk męs duo
nos neturime; kareiviai al
kani vaikščioja, nėra ginklų, 
tai kaip jūs kariausite? !” 

Gubernatorius norėjo ge
ruoju pasikalbėti su moteri- 
mis, bet tas jam nepavyko.^ - ’ 
Demonstrates per kelias ■ . ; t Vyrai" darbininkai 
valandas kele triukšmą 
pagaliaus, privertė guberna-į c '____________________

tm ių pasiųsti į Konstantino
polį sekančią telegramą:

“Męs, • Erzerumo moterįs, 
nenorime karės. Lai mūsų 
prakeikimas jums, plėši
kams, užkenkia pergalėti”, j

Moterįs keikė gubernato
rių ir patį sultoną. Kada

ims kalbėti, tai jos pradėjo j , ■ v,lktiio„ „jiječni gubernatorių akmenimis lei-j š;Jp J. šie
sll;z j . • , % metai bus labai svarbus New

Kad apsisaugojus, gubei- jersey valstijos moterims, 
natomis parenka avo sargy- R yublikoiį ir (lcmokratų 
Innių. Bet pagal religiškų! ; pasIžadėjo remti 
Įstatymų vyrams nevaha |‘moU ds-kovoje už teisių igy- 
žiūrėti j svetimas moteris, •• ■’
jeigu jos veidus neužsidenge, p ________
tai turkes numetė nuo veidų 
uždangas, plaukus paleido, ■ 
numetė nuo savęs dalį dra
bužių ir vaikščiojo po miestą 
pusnuogės ir basos. Kada 
sargybiniai susitinka pus
nuogę moterį, tai nusisuka į

nedaro, nes tą namą ne mo-

New Jersey moterįs juda - 
kruta. Šiais metais tos val
stijos, legislatū ra turės svar
styti apie priedą prie konsti
tucijos, suteikiantį mote
rims balsavimo teises. Jei
gu legislature priimtų pana
šų priedą, tuomet klausimas

'part-jos pasižadėjo remti 
s moteris kovoje už teisių įgy-

Kur dingo lietuvių moterų 
unijos? t

Užpernai Pittsburgo, Bos
tono ir Wilkes Barre lietu
vės moterįs subruzdo orga- 
nizuoties į tam tikrus mote-

(rų kliubus-unijas.
Dabar apie tas unijas jau 

UTv. ... „ i . i . - negirdėti. Tiktai WilkesIškilmingos laidotuves. lBaVe, Pa., gaspadiniu uni- 
Kapitalistes moteris, ne-i . 1 *

turėdamos darbo, tankiausia.Jt 7 „.J,™ u vonma nra.
būna mylėtojos kačių ir šu-' 
nu, ant kurių išleidžia labai; 
daug pinigų, šiomis dieno-. 
mis New Yorke mirė kapita- l 
listė Haerman, kačių moti-1 
na. Jos laidotuvės buvo la- ’ 
bai iškilmingos, nes “garbin
ga” publika; susidedanti iš

7 d. vasario ji rengia pra
kalbas, kur kalbės L. Prūsei- 
ka. k

New Yorke, toj miesto da
ily, kur yra daugiausia chi- 
niškų restoranų, gana tan
kiai užtinkama pavogtas 

50 kdčių ir katinų, lydėjo jos j tokiu
(iinn ant kuninni . ?kūną ant kapinių.

Ir prie kokio išdykumo, 
kapitalistai neprieina...

1 merginų 
neseniai sugavo.

Nuo bado krinta ant

d. 
ap

alpo ir krito ant akmenų jau
na mergaitė. Kada ją nuga
beno ligoninėn, tai jinai pa
sakė, kad jau kelintas mėne
sių negali gauti darbo, pini
gus išleido; gaspadinei už 
kambarį neturėjo kuom už
mokėti, tai ta išvarė, tuomet 
mergina nevalgius kelias 
dienas ir naktis slankiojo ga
tvėmis.

Baisus padėjimas! Kas
dien merginos pradeda žu
dytis, pradeda savo kūną 
pardavinėti, kad tik išsigel
bėjus nuo bado šmėklos.

New York, N. Y., K 
sausio. — Ant 98 gatvės

RED. ATSAKYMAI.
Juodukui. — Męs nežino- 

■ me, kas tamista esi, nes nei 
'adreso, nei pavardės nepa- 
duodi, todėl ir “straipsnio” 
netalpinam.

M. Našliui. — Jūsų straip
snelis “Kas kaltas bėdoj” jo
kios naudos negali atnešti, 
apart iššaukimo tuščių gin
čų, todėl netilps.

Senam Kareiviui 
nuomone, tai ne moterį rei
kia pasmerkti ir garsinti, 
kaipo “paleistuvę”, bet tuos 
vyrus,' kurie su ja užsiima. 
Kodėl gi moteris, užsiimda- 

j ma su vyrais, veda nedorą 
gyvenimą, o vyrai, kurie su 
ta moteria užsiima, yra “do
ri?”

Buvusiam ligoniui. — La
bai mums nuostabu, kad ta- 
mista, būdamas vyru, kan- 
kinaisi moteriškomis ligo
mis ir tamistą niekas nega
lėjo išgydyti, kaip tik k'ks 
ten žmogus, kurį pavadini 
“moksleiviu”. Kadangi to-

-Mūsų

NAUJOS POROS.
Shenandoah, Pa.

2 d. sausio atsibuvo vestu
vės drg. K. Motuzos su p-le 
M. Grudzinskiūte. Jie ė- 
mė civilišką šliūbą ir pertai, vv-
nemokėjo Romos agentams kių atsitikimų labai retai 
$25, nes teisėjas padarė vi- būna, kad vyrai sirgtų mo- 
sus dokumentus už $3.00. __ A T__ L, .1

Drg. K. Motuzą yra L. S. matom reikalo ir tą stebuk- 
S. 28 kuopos narys, o p-lė M. “daktarą” garsinti. 
Grudžmskiutė nemažai pasi- Jeigu jis tamistą išgydė, tai .-v- jk gyVenk sveikas.

teriškomis ligomis, tai ne-

darbavo dėl kuopos labo.
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KORESPONDENCIJOS
ATYDAI L. S. S. IV RAJO- dyba priimti visus dokumen- 

TnO KONFERENCIJOS
DELEGATŲ.

24 d. sausio atsibus XXIX 
Rajono konferencija M. Sku- 
čio svetainėje,146 Morris St., 
Jersey City, N. J. Vieta 
randasi arti Hudson upės. 
Kurie atvažiuoja ant Penn 
stoties, tai gali eiti pėsti.

L. S .S. IV R. Sekr.
D. Pilka.

tus nuo senosios valdybos. 
R. Vedunaitei niekas nedavė 
žinios ir jinai pasivėlino ant 
mitingo. Nepribuvus jai, 
vėl tapo įnešta rinkti kasie- 
rių. Bet čia su vargais pri
siėjo prikalbinti vienų drau
gų, kad apsiimtų, prižadant 
mokėti $6.00 į metus. Vedu- 
naitė buvo apsiėmus uždykų.

Barzda.

Rockford, Ill.
10 d. sausio Lietuvos Sūnų 

ir Dukterį] draugystės buvo

ATSIŠAUKIMAS Į VISUO
MENĘ.

West Lynno lietuviai, su 
pagelba Šv. Kazimiero drau-'prelekcijų. Prelegentas buvo 
gystės ir Lietuvių Ūkesų ! Dr. J. Jonikaitis iš Chicagos 
Kiiubo, sutvėrė knygynų po ir skaitė temoj: “Liga ir ko- 
vardu "West Lynno Lietu-jva prieš jų”. Pradėjus pre- 
vių Knygynas”. Knygynas legentui paskaita, dauguma 
bus viešas ir visiems priei-i merginų turėjo apleisti sve
riamas. Knygyne bus visi tainę, nes joms pasirodė,kad 
lietuviški laikraščiai, koki prelegentas vartoja “nemo- 

žodžius.
Draugystės Narys.

lietuviški laikraščiai, 
tik Amerikoje ir Lietuvoje j rališku 
išeina. Tokis knygynas mū- i 
su mieste yra labai reikalin-1 
gas, kur kiekvienas lietuvis 
ar lietuvė, turėdami valau- i 
dėlę liuoso laiko, galės ateit 
ir pasiskaityt visokių laik
raščių ir knygų. Knygas 
bus galima ir į namus parsi
nešt. Todėl męs kreipiamės 
prie visuomenės, kad paau
kautų atliekamų knygų, už 
kų męs būsime labai dėkin
gi. Redakcijos, pamatę šį 
paskelbimų, malonėkite pa
siųst laikraštį. Knygas ir 
laikraščius malonėkit per
duot ar pasiųst pirmininkui, 
22 Locust St., E. Lynn, i 
Mass..

SU pagarba
Knygyno valdyba: 

Pirm. Stasys Zaleskas 
Prot. Ras. O. Žvingiliūtč. 
Kasierius J.Nevedomskas. I

Nashua, N. II.
"Laisvės” N2 tilpo iš mūsų 

miesto korespondencija, ku-

Mahanoy City, Pa.
10 d. sausio buvo beparty- 

viškos prakalbos. Kalbėjo, 
-Živatkauskas apie

z. - v..

kaip valdžia, su pagelba ku
nigų, surengė tas skerdynes, 
kad nuslopinus liaudį ir tuo- 
mi ilgiau palaikius supuvu
sia tvarkų. Toliau kalbėto
jas nurodė, kaip viso pasau
lio dvasiški j a sykiu eina su 
valdžia,prisidengdama bibli
jos žodžiais “neužmušk”.

Buvo renkamos aukos nu
kentėjusioms lietuviams nuo 
karės; surinkta $25.30 ir pa
dėta pas daktarų Petrikų, 
pakol bus išrinktas komite
tas aukų rinkimui.

Antru sykiu Živatkauskas 
k žtbėjo ap i ė “a p švi eto š re ik a- 
įmTT F~ ra giri V) ’.. d augiausia

tojomš naujos kartos

Publikos buvo pilna sve
tainė ir visi ramiai užsilaikė.

P. Ba-lienė.

Detroit, Mich.
Katalikai vėl pradėjo už- 

'puldinėti plakatų dalintojus.
r’rnj p. Guzevskis sako, kad ^ausi0 dalinami S 
mūsų mieste randasi apie' 
700 lietuvių, bet jie daugiau' 
nieko nežino, kaip tik gir- ■ 
tuokliauti ir peštis; net nesi-! 
rūpina L. š. F. Kaslink gir-j 
tuokliavimo ir peštynių, tai 
korespondentas turi tiesą, 
bet kaslink nesirūpinimo L.
Š. F., tai jau apsilenkia su 
teisybe. Aš turiu pasakyti, 
kad 2 d. sausio atsibuvo fė- 

!rai ir balius, surengti trijų 
[draugysčių: šv. Kazimiero, 
Išv. Petro ir Povylo ir mergi- 
: nu draugystės. Visas p 
'buvo skiriamas L. Š. F.
! retam baliuj buvo apie 600 
!žmonių. Reiškia, pagal 
Įzevskio apskaitliavimo

L. A. kuopos plakatai, ingis 
prie minėtos kuopos priklau
so daug saliu n inkų ir parū
pi jonų, bet bažnytinio komi
teto nariai, kurie nepažįsta 
nei vienos raidės, užpuolė 
plakatų dalintojus. Reikia 
stebėtis iš tų fanatikų kvai
lumo. Ant plakatų buvo S.

Mi-

ne
buvo tik šimtas, tame skai- 

je jis ir pats. Nuo forų ir 
iaus liko gryno pelno apie 

. Girdėjau nuo komite- 
T j to, kad tie pinigai bus pasių- 
1 sti stačiai Lietuvių Mokslo 

[Draugijai į Vilnių. Taigi be-

VVest Lynn, Mass.
Sausio 7 d. atsibuvo

Kazimiero dr-stčs metinis iįajg’ 
susirinkimas. Buvo renkami g200. 
nauji viršininkai. Likosi iš- į' 
rinkta visi pirmeiviški vyrai 
Tarp daugelio nutarimų, Ii ......... .................. .  .
kosi neužmu šta ir nukentėję ‘reikalingai p. Guzevskis ap- 

| kaltina visus lietuvius.
Guzevskis duoda vėjo mo

terims, kad jos neskaito laik- 
i raščių ir nesilanko ant susi- 

• rinkimų, bet man rodosi, kad

tai bažnytinio komiteto tūli 
nariai pradėjo šaukti, kad 
socijalistai, pajuokdami 
šventa tikėjimų, įdėjo į savo 
plakatus švento Jurgio pa
veikslų. Kadangi tuos pla
katus dalino p-lė L. Danta ir 
maža mergaitė Pocevičiūtė, 
tai fanatikai tik atėmė pla
katus, bet savo “galės” nepa
rodė.

niai dalino savo plakatus. 
Nors tai ir toli nuo bažny
čios, vienok bažnytinis komi
tetas užpuolė ant dalintojų 
ir tie turėjo neštis.

Reikia pastebėti, kad or
ganizatorius 157 kuopos D. 
J. K. visuomet pasakodavę 
kad katalikai užpuldinėja tik

nuo karės Lietuvoje. Drau
gystė paskyrė iš iždo $25. 
Dėl vietinio Lietuvių Knygy
no irgi paskyrė 25 dol. Nu
tarė parengt piknikų ant 4 d.!
lū‘P()S- kai bus dar pirmas jas užsipuolimas visai berei-11 -16 kuopos plakatų dalinto- 
W. Lynmecm piknikas. Gar-ka]įnęas> Pirmiau vertėtu į’jus, nes kuopos prakalbos 
be Kazinnero draugijai, ^a(hsave pasižiūrėti, o jau pas 
prisideda prie apsvietos dar-1kui kitug kaltinti. 
bo.

Sausio 10 d. atsibuvo Lie
tuvių Ūkėsų Kiiubo diskusi
jos. Temos buvo: “Ar strei
kai atneša darbininkams ko
kių nauda?” Pripažinta, kad 
atneša. Antra tema: “Ko
dėl New Yorko Visuotinas 
Seimas skilo į dvi dali?” Pri
pažinta, kad Amerikos lietu
vių visuomenę valdo keliatas 
inteligentų ,6 jie seime nega
lėjo susitaikyt, tai ir skilo.

Lynnas pradeda pakilt lie
tuvių akyse. L. S. S. 61 kuo
pa rengia puikų koncertų 
ant 13 d. vasario. Būt gerai, 
kad apielinkinių miestų lie
tuviai nerengtų nieko ant 
tos dienos, ypač So. Bostono, 
Brightono ir Cambridge’- 
iaus.

i silpnai gyvuoja, bet visgi 
šiaip-taip juda. Ant 31 d. 
sausio rengia prakalbas. Aš 
patarčiau p. Guzevskiui atei
ti ant kuopos susirinkimo, 
prisirašyti prie kuopos ir 
sykiu veikti, o ne korespon
dencijas rašinėti ir kitus 
peikti. Jurgis Pušinis.

Two Rivers, Wis .
Darbai eina silpnai, jau 

randasi keliatas bedarbių ir 
keliatas iš senųjų gyvento
jų neteko darbo iš priežas
ties girtuokliavimo. Mat, 
pirmiau, kuomet darbai ge
rai eidavo, tai niekas į darbų 
ir nepaisydavo. Subatvaka- 
riais parsiveždavo bačkutes, 
galionus degtinės ir girtuok
liaudavo per ištisas dienas ir

būna labai aštrios dėl kata
likų. Žingeidu žinoti, ką da
bar pasakys D. J. K., kuomet 
ir jo kuopos plakatų dalinto
jai buvo užpulti ir turėjo 
neštis? Ar tik nesusipras, 
kad fanatikai visai nepaiso,' 
ar tai prakalbos būna“šiūrk- 
ščios” ar tai “švelnios”.

21 d. sausio L. S. S. 116 kp. 
bus prakalbos paminėjimui 
Kruvinojo Nedėldienio. Pra
kalbos atsibus Aurora sve
tainėj, Chene St. ir Ferry 
Ave. E. Kalbės Wm. G. 
Witt, socijalistų lokalo orga
nizatorius, drg. Lisovsky, 
laikraščio “Luč” redakto
rius ir W. B. Ambrozaitis. 
Nep a mi r ški te atsi 1 an ky t i, 
nes daug naujo išgirsite.

K. Tamošūnas.

So. Omaha, Neb.

cilikai! Sumanė kokius ten 
šelpimo fondus ir dabar ren
ka aukas. Kurie aukaujate 
soėijalistų fondui pinigus,

centas neklius Lietuvai. To
dėl neduokite jų kolektoriam 
pinigų. Aš vienas daugiau 
aukavau, negu tie visi soci
jalistai. Aš nusiunčiau Chi- 
cagos seimui $200, tai ir už
teko, nes Lietuva jau nėra 
taip labai nukentėjus”.

Paskui užtikrino savo pa
rūpi j onus, kad ateisiu tokie 
laikai, kuomet cici likus, 
pradėsiu karti.

Tai tokį kunigėlis pasakė 
pamokslų.

Pamokslų Girdėjęs.

Detroit, Mich.
10 d sausio S. L. A. kuopa 

parengė prakalbas. Kalbėto
jų buvo net 3. Pirmas kalbė
jo W. B. Ambrozaitis temoj: 
“Kodėl mums reikia prigu
lėti prie organizacijų?” Kal
bėjo gerai. Antras kalbėjo 
Danta iš Toledo, Ohio. Nors 
jo kalba tęsėsi tik 15 minutų, 
bet apie kų jis kalbėjo,tai ne-

vargiai suprato. Gy 
A., reikalavo, kad 
prirodytu geresne už

tai ir jis Tuo
met į) r i giil e ši aš." ’M a ty U,"kad 
tas kalbėto j as bu v o rįįįsam- 
dytas girti, nes gyrė labai, o

M. Mockūs.1 šis kalbėtojas 
nurodė, kada S.L.X susilve-

gai vogė iš S. L. A. pinigus; 
rodė 20 me tų atgal, p a d a i y - 
tus S. L. A. ženklus, kuriuos 
tu o me t kun i ga i p aTdav i nė jo’, 
kaipo aukšihius, o jie buvo 
padaryti iš niisingio ir Lt.

So. Manchester, Conn.
D L. K. V. Dr-ste metinia

me susirinkime išsirinko 
nauja valdybų iš sekančių y- 
patų: pirmininkas J. Januš- 
kevičia, vice-pirm. S. Galvo- 
sas—senieji; prot. raštin. 
M. Gumbelevičia, finansų 
rašt. J. Užupis, iždin. J. 
Krauzaitis, kasos globėjai: 
V. Kvašis ir J. Šlapikas — 
nauji.

Petrauskas uždainavo
komiškų dainų “Ožių bajo 
ras”, žmonės užpakalyj pra 
dėjo šipsotis, kad apie “o 
žius” dainuoja. O kada pra

jgyste per pereitus 
sustiprėjo finansiškai

10 d. sausio atsibuvo drau
gystės prakalbos. Kalbėjo 
drg. Dusevičia iš Fitchburg, 
Mass. Buvo užkvietas J. 
Mickevičia, vienok Mickevi- 
čia nepribuvo. Dusevičia 
kalbėjo du kartu. Pirmu 
kartu kalbėjo apie karę. 
Antru kartu kalbėjo apie 
draugijų reikalus. Kalbėjo 
neblogai. Prakalbos buvo 
pamargintos deklamaci
joms ir monologais. Žmonių 
susirinko nemažai. Prie 
draugystės prisirašė 3 drau
gai. Aukų sulinkta $5.66.

Beržas.

Fitchburg, Mass. ... , .
3 d. sausio atsibuvo Lietu- kada jau geiymų

vių Jaunuomenės metinis su- i 
sirinkimas. Bet kaip tie su-, 
sirinkimai vedami ir kaip , . - , . . ,
nariai elgiasi, tai ir pats Sa- trmjaus neteko daroo.

# ° 7 % 1 • | Ir n C’/J i vm l/ani i
liamonas negalėtu suprasti. v. . v .
Pirmiausia išrenka valdybų. nycian 11 Pras° dievo kad 
Paskui pradeda reikalauti, įmestų duonos kąsnį,

So. Boston, Mass.
Nedėlioj, 17 d. sausio, Lie

tuvių Labdarių salėje atsi
buvo didelis koncertas mū
sų gerbiamo kompozitoriaus 

Publika

pritrūkdavo, tuomet eidavo į 
darbų. Pastaruoju laiku pa-

. Da"
bar kasdien vaikščioja baž-

Nors męs jau turim apie-Miko Petrausko.
10 įvairių ’draugysčių, bet 3 atsilankė labai skirtinga, nes

buvo socijalistų, tautiečių, 
biznierių ir tt. Buvo net iš 
kitų valstijų atsilankiusių ir 
tuščių sėdynių visai nebuvo.

Koncerte dalyvavo 5 artis-

d. sausio dar susitvėrė ti įs 
naujos draugystės: moterų 
“Apšvietos” draugyste, bet 
prie jos galės ir vyrai prigu
lėti; “Namų Budavojimui 
Skolinamoji Draugyste” ir tai: P-nąs M, Petrauskas, p.

T? o 1 111 /l tun i rvt rnln i o I iTT^"""i o 1 x /i

kad kasierius kaucija užsi- 
statytų. Kasierius atsisako 
nuo savo urėdo. '

kaipo dėl bedarbių.
Laikraščių mažai skaito,

nuo savo urėdo. Tuomet vėl jokios draugystes nėra, iš- 
prasideda nauja nominacija skyrus L. S. S. 230 kuopų, 
ir nauji rinkimai. Prie ge-,kuri gyvuoja nuo 19 d. he
ros tvarkos, pirmiau reikėjo pos, 1914 m. , •
apkalbėti, kiek kasierius turi I # čia randasi apie 100 Jietu- 
kaucijos užsistatyti, tai, be vių, kurie save vadina _len- 
abejonės, būtų išsyk apsi- kais,nors lenkiškai kalbėti.ir 
ėmęs tas kasierium, kuris nemoka. Gėda.tokiems lie- 
gali kaucijų užsistatyti, bet tuviams, kurie išsižada savo 
ne caip, Kaip dabar. įkalbos] Vertėtų pažvelgti į

Bet to dar neužteko. Tapo lietuviškus , laikraščius ir 
išnnKia visa vaidyoa ir ant- į prisidėti prie sušelpimo mū
ru sykiu kasierius R. Vedu-’sų brolių lietuvių, kurie da- 
naite. Čia daugeliui nųpati- bar lieja kraują.
ko, kad moteris užėmė kasie- L. S. S. 230 kuopos susi-L. S. S. 230 kuopos susi- 

ietų ir prasidėjo slap- rinkimas atsibus 6 d. vasario

“Balių” draugystė. Čia rei
kia paminėti apie “Balių” 
draugystę, nes dar tokios ne
sigirdėjo. Draugystės pa
matas skaityt “Draugų”, 
“Katalikų” ir grajit bolėmis. 
O prie to visko prisidės dar 
vienas “naudingas” darbas, 
apie kurį jau nei neminėsiu, 
nes skaitytojai patįs supras. 
Reikia pastebėti, kad prieš 
sutversiant “Balių” draugi
jų, kunigas 3 d. sausio iš sa
kyklos užkvietė visus vyrus 
ateiti ir prisirašyti. Supran
tama, jo žodžiai nenuėjo ant 
vėjo. Bet prie tos draugys
tės negali prigulėti tie, kurie • 1 M ~ • • •

M. Zazulak iš nrooKiyno, 
IūTe~Ū. Ja1iu1ev i ė i u te iš Bo
stono, p-lė MPAIišauskiūtę 
iš Bostono ir p. P. Čiurlionis.

Visi atliko savo roles ar
tistiškai.

Reikia pastebėti, kad dau
giausia atkreipė atydų savo 
lengvu ir gražiu balsu p. M. 
Zazulak. Jam pabaigus 
dainuoti, publika delnų plo
jimu iššaukė antra sykį.

ta agitacija. Buvo sušauktas pas drg. A. Akelaitį. Kvie 
antras mitingas, ant kurio čiame ir pašalinių a t si lanky 

nlr+n-ii vnlJ Trtzliinnoū'I

nepriklausys prie parapijos 
ir neatliks išpažinties. A- 
part kit-ko, kunigas pasakė: 
“Jau pasiuto So. Omahos ci-

trejankų
“tinksus”. Ant kiek aš pa- 
tėmijau, tai blogai “biznis” 

keptais vėžiais”, 
nes labai mažai išparduoda,

kitokius tus ir tt. Mat, mūsų

eina

dėjo dainuoti “Seno diedelio 
žila galvelė”, tai nekurie 
pradėjo pamėgzdžioti. Pasi
rodo, kad dar dauguma toli 
nuo supratimo, kas tai yra 
dailė. K. Rusteika.

Nuo Red. — Męs gavome 
nuo p. Čebatoriaus telegra
mų, kurioje jis sako, kad p.
M. Petrausko koncertas la-1 
bai puikiai pavyko. Publikos : Visuomet 
buvo pilna svetainė.

muo” bijosi, kad jo avįs ne- 
apsišviestų ir nepradėtų 
protauti.

Jaū nuo kelių metų yra su-

A. Lakačauskas. ros” choras. Kunigas -per 
pamokslų liepia motinoms 
mušti savo dukteris, kad jos 
neprigulėtų prie choro.

Tai taip mūsų kunigėlis 
kovoja su apšvieta ir tokį 
kovos Įrankį pasiskyrė.

St. Prasčiokas.

Lewiston, Me.
10 d. sausio atsibuvo D. L.

K. Gedimino draugystės me
tinis susirinkimas, kuriame 
nutarė paaukauti L. Š. F. 
$50. Reikia pažymėti, kad 

|D. L. K. Gedimino draugystė
______rūpinasi tokiais 

! dalykais. Lawrence streikui
’aukavo $15, Lietuvos Moks-j sausio 2 vai. po pietų G. A. 
ilo ir Dailės Draugijai Vii- R. Hali, 45 E. Main St. Ren-
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L. Pruseika kalbės.
Amsterdam, N. Y. 24 d.

Schenectady, N. Y. 
j •/ I • ------- 7 - ------ “ ’ --- ----------------- --------------------------------- ----------

23 d. sausio L. S. S. 151 niuje aukavo $100.. Geistina, gia L. S. D. kliubas.
kuopos bus vakarėlis su įvai- i kad ir kitų miestų pašelpinės [ Shenectady, N. Y. 2* 2. 
riais painarginimais, kaip [draugystės paimtų tokį pa- sausio 7 vai. vakare, L. A. K. 
tai: monologais, dialogais,’vyzdį. salėj po N. 703-705 Windsor
deklamacijoms ir tt. Todėl | Vakare buvo T. M. D. 31 
privalo visi draugai atsilan-. kuopos paskaita. Skaitė J.
kyti ir padėti veikti. jLiaudanskas temoj: “Kas!

24 d. sausio toj pačioj sve-Tai yra dora?” Buvo renka-j 
tainėj bus prakalbos. Pra-'mos aukos nukentėjusioms I 
džia 7 vai. vakare. Kalbės 'nuo karės; surinkta $1.25.

Kaz. Vilaniškis.drg. L. Pruseika, “Laisvės 
redaktorius. C. S.

POVILAIKAI NESISEKA
Ansonia, Conn.

10 d. sausio buvo visų An- 
sonijos draugysčių antra 
konferencija, išskyrus L. 
A. 66 kuopos, Po ilgų ginčų ^(“"komanda Povilaikos 
tapo n u tarta visas aukas šių- Žema nta usko su tiksi u

24 d.

Rengia L. S. S. 154

Pittston, Pa.
1J d. sausio Lietuvių Kny- 

įgyno Teatrališka kuopa sta- 
|te scenoj komedijų “Gyvieji 
( Nabašninkai”. I ošimas išė
jo gerai, išėmus keliatą pau-

10 d. sausio buvo laisvųjų ilgos 
draugijų konferencija, kujvo 1

. Pertraukose deklama- 
Pietariutės iš Wilkes

sti stačiai į Vilnių, neužsitd-'Srgamzųeti laisvesnes 
kint jokiais fondais. Kasie-[draugijas rinkimui aukų 
rium tapo- išrinktas A. Mu- i Lietuvos šelpimo ir autonm 
reika,. kuris užsistatė $500 |mijos fondui. Čia ne tai]) 
kaucijos. Nutarta . pradėti

monologų. Reikia pastebėti, 
kad monologai būtų ir taip 
juokingi be tų “riebių” išsi
reiškimu. l’ž vis geriausia 
pavyko šio vakaro programe 
tai pasikalbėjimas “Rožytės 
su Motina” ir dialogas “Gy-. Nutarta, pradėti norėta sutvarkyti aukų rin-.

aukų rinkimų nuo 24 d. sau-(kimų, kaip paimti ant tų au- veninius ir Viltis”. _ 
kų kontrolę, kad jos būtų | Knygyno Draugija buvo 
siunčiamos “savamjam 
sieriui. 1

šio, nes toj dienoj bus pra
kalbos.

23 d. sausio Lietuvių švie
sos draugyste stato scenoj 
veikalų “Amerika Pirtyje”.

Brighton, Mass.
Pastaruoju laiku 

mažai žinių iš Brightono 
matyti, tartum čia visai lie
tuvių nebūtų, arba jie nieko 
neveikti]. Todėl aš noriu 
nors trumpai pabrėžti apie 
vietos lietuvių veikimų.

Visųpirmiausia reikia pa
imti L. S. S. 67 kuopa, nes 
jinai už vis daugiausia vei
kia. Prasidėjus žiemos sezo
nui, kuopa nusisamdę neap- 
rybuotam laikui svetainę, 
įsitaisė steičių ir dabar lęšiai 
sceniškus veikalus ir rengia j 
koncertėlius. Jau per šį vei- i 
kimo sezonų surengta šeši,

labai

nutarus tų veikalų sulošti 
______ Kad atsiekus ta tik-jčielų menesį anksčiau, bet 
sla, nutarta nekviesti į tų , mūsų dūšių ganytojas, kaipo 
konferenciją nei L. S. S. 34 didžiausias pirmynžangos 
kuopos, nei choro. Mat, ti- priešas, stengėsi tam darbui 
kėtasi, kad nekviesti neiš-[ kenkti, vienok tas jam nepa- 
dris lysti. Bet čia išėjo visai1 vyko: žmonių prisirinko ga- 
kitaip. L. S. S. 34 kuopa ir [na daug ir Knygynui pelno 

liko anie 20 doleriu. Lai mū- 
; i tą įšitėmyja, o 

Knygynui patartina dau
giau tokių vakarų surengti..

Reikia pastebėti, kad ant 
šio vakaro prisirinko labai 
daug mocei u. Matomai ir 
jos pradeda •žingeidautis vi
suomeniškais reikal :s.

tokia konferencija yra sau- sųTriesa! 
kiama, o užkvietimo negavo 
(nors į ta konferencijų buvo 
kviečiama ir. tokios draugi
jos, kurios dar tik tveriasi, 
kaip tai: Moterų Apšvietus 
Kliubas), tai tuojaus išrinko 
delegatus ir pasiuntė į ta 
konferencijų.

P. Povilaika, atidaryda
mas. minėta konferencijų, 
kartu ir užreiškė, kad

nius sušaukti visas laisves
nes draugijas dėl rinkinio

FANATIKAI SKUNDŽIA 
AUKŲ RINKĖJUS.

Kewanee, Ill.
9 ir 10 d. sausio buvo pra-

lYiiiiu isujciiuwi M'rji, . • • t ’ 4- ’ • kalbos, per kurias rinkta au-koncertėliaf ir apie tiek dis- iau}a? suselpimui Lietuvos ir>kos nukentėjusiemš nuo ka- 
kusijų; taipgi buvo viena vUU)1n()nnl(-s‘ . Surinkt.os rėš. Per abejas prakalbas 
prelekciia. Kuopa įsitaisė kos - [vienas iš parapijonų kėlė
gana puikų knygynėlį iri ^^2 j baisų lermą ir ant galo pri
duodama kiekvienam, kas 
tik nori skaityti. Nusisam-I- - - 
džius svetainę ir pradėjus I"’7””/” 
energiškiau darbuotis, kuo- 
pa žymiai padidėjo.

10 d. sausio buvo prakal
bos; kalbėjo rajono organi-; 
zatorius M. Akelaitis. Knl-i

i‘ė-pU?ŽB!tyy.0Sx;?“t(Į"®nL versti buvom tą fanatiką ati- 
’ 'duoti į policijos rankas. Da

tai gali svetainę ųar tas gajva]as (parapijos 
sekretorius) apskundė poli
cijai, kad męs apgavikai ir 
Ūk viliojam iš žmonių pini- 

'gus. Viena iš mūsų draugų 
noliciia buvo suareštavus,

įjai. Kurie ant šitų išlygų! 
I nesutinka, i '

Bet, o nelaimė!' 
Niekas ant minėtų išlygų 
nesutiko ir niekas svetainės 
neapleido. Tada p. Povilai-: 

;ka sušuko: “Matyt, šita
bėtojas publika užganėdino. Į konferencija bus tokia pat, ,ųet pažadėjus pristatyti pa-
— J . 1 ,. ‘ . .. km ii Ib’nnk vnn enimac ' _ t Po prakalbos prasidėjo dis
kusijos.

•+ * .

Jau penki metai, kaip čia 
gyvuoja kooperacija, kuri 
užlaiko krautuvę valgomų 
daiktų. Kada kooperacija 
užsidėjo krautuvę, tai turėjo 
$1000 skolos. Dabar gi ko
operacija turi nuosavą na
mų, kuriame gyvena ketu
rios šeimynos, du lotu žemės 
ir rengiasi tautiškų namų 
statyti. Iš išduotų raportų 1 
pasirodė, kad kooperacija 
turi $5,000 pinigais; apskait- 
liuota, kad dabar kooperaci
jos turtas išneša arti 12 
tūkstančių dolerių.

Reikia pažymėti, kad ko
operacijos nariai paskyrė 
$100 nukentėjusioms Lietu
voj nuo karės ir tuos pinigus 
pasiųs kooperacijos valdyba 
stačiai į Lietuva.

Taipgi susitvėrė “Vieny
bės Kanklių” choras, kuriuo- 
mi vadovauja B. Simonavi- 
čius.

Pašelpinė draugystė “Vie

kaip Brooklyno seimas!
Dėl užganėdinimo Povilai- 

kos ir Co. konferencija nu-; 
tarė, kad viena penktadalį iš 
viešai surinktų aukų skirti 
Lietuvos autonomijai. Net 
ir komitetas ne pagal Povi- 
laikos norų likosi išrinktas.

Minėto j konferencijoj iš 
Povilaikos pasielgimo net ir 
patįs tautiečiai pasipiktino. 
P. Balčiūnas pasakė: “Jeigu 
ir Brooklyno seime tautie
čiai panašiai elgėsi, tai soci
jalistai su jais ir negalėja 
kitaip pasielgti”.

Patrijotas.

Iliūdyjimų, kam tos aukos 
yra renkamos, paleido.

Tai matot, kaip katalikai 
kovoja su L. Š. F. ir kokius 
bjaurius įrankius vartoja.

V. P-tis.

Plymouth, Pa.
I

Vienas iš liūdniausių aps; 
reiškimu, tai girtuoklystė 
Mūsų miestely priskaitom; 
vien tik 42 lietuviški 
n ai. 
kad su girtuoklyste visai 
mažai kovojama. Vietos lie
tuviai labai tamsus ir apie 
kova su girtuoklystė nei ne- 
užsimiftk. Apart to, dar 
“piemuo” liepia savo ave
lėms išsigerti pas tautiečius,

saliu-
Bet kas liūdniausia,

nybė” turi 250 narių ir gerai tik nepalikti karčiamoj die-, 
Koncertas .tęsėsi 2 valandas gyvuoja. Dabar nusipirko 'vo. Suprantama, jeigu jau 
ir publika liko labai užganė-[knygų ir duoda nariams taip piemuo elgiasi, tai- ko 
dinta. Aš manau, kad dau- skaityti. norėti nuo avelių.
guma iš mūsų lietuvių pir
mų sykį matė 1 1 ’ M 11- 
tuviškų ‘

Bet už tai tas piemuo neReikia pažymėti, kad yra
lie- šv. Jurgio draugystė, po va- Hai kovoja su tais, kurie ren-

Nors ir buvo žmonių inte- A. 
ligentiškesnių, vienok atsi- į “" 
rado tokių, kurie nejturi su-įtus 
pratimo apię dailę. Kadaška

dovyste kun. Krasnicko ir B. gia prakalbas, skaito laik- 
ių inte- A. Dabar B. A. užsidėjo [raščius ir taip toliaus. Jis 

lūstn visokiais žo-biznį” — pardavinėja “kep- juos išplūsta visokiais žo 
t vėžius”, rąžančius,. džiais, liepia savo avelėm vy

kaplierius, Zmieječniko.Ti tuos, kurie dalina plaka

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

“Laisves” Adm.



Raudonas

KAINA
35 centai.

ir MALIORIUS

Telefonas[885*Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAB

A. SHRUPSKI

131 Grand St., 
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)

TELEGRAMOS už

Oi J
netikėli'

vaikas.

prabaš-

kartais

svetimą

t

Di- 
dar

nant? Sakyk, aš jūs paim
siu ir nusinešiu namo.

— O kokiem paibeliam jie 
man reikalingi? Aš ir taip 
jau turiu net septynis.

Arklys suėdė uždraustą 
vaisių.

Tūlas bedievis diskusuoja 
fu kunigu. Abudu labai įpy-

Juo dievobaimingesni pa
rūpi jonai, tuo brangesnį vy
ną ir gražesnę gaspadinę už
laiko prabaščius.

Ilgapirštis.

GERBIAMAS TAMISTAi
Šiuomi tu-rime už gurbą 

ams pranešti, jog jau J al
ias užsisakyti rudeniniai 
r žieminius siūtus, over- 

kotus ir kitus drabužiui.
Mūs drabužiai yra pa- 

iūti geriausių kriaučių ir 
ciekvienam puikiai tinka

Materija, iš kurios aiu- 
vame drabužius, yra iŠ tik
rų vilnų visokių spalvą i 
Worsted, Plieninės, Ak
meninės ir Pilkos, pamar
gintos mėlynai ir ruda! 
i’as mus galite išsirinkt! 
materiją, kokią tik norit*, 
nuo paprasčiausios juodai 
ki naujausių spalvų. Mąi 
neturime jokių pemykšč’ą 
materijų,bet viaau naujav- 
-ias šių 

Mūsų 
darbas, 
biznį.
garsinimai, tai uJganėdi*. 
ti kostumerial.

Stengkit.es užsisakyti tl 
anksto, je;gu norite apt*- 
<-čti ant laiko puikiausiai 
Irabužius.
Tardami širdinga ačiū ai 

Jūsų praeitą atsilankymą, 
nęs tikimės, jog Ir daba” 
mus neužmiršite.

Su didžiaus'a paguodėlė 
SCHNEIDER BROS.

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

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

Męs nieko bendro netu rime su kitais itoraii.

va? Ką tu žinai jo šventą 
valią? O gal ir arklys suėdė 
uždraustą vaisių ir tuomi 
užrūstino poną dievą...

JUOKŲ KĄSNELIAI

CT

1JrA/r ’CW

lift?

įsteigtas 1879

State Bank of Chicago Įk
Korporatyvis, Valstijos valdžios prižiūrimas, o |t,'q 
lodei saugiausias pinigams pasidėti bankas.lodei saugiausias pinigams pasidėti bankas.

Pasidėjusių čia žmonių pinigai 
banko kapitalu ir 
kaip

apdrausti 
atsargos fondu daugiau

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

Chicagoj gyvenantieji gali pasidėti čia 
atsiunčiant pačiu. Daug

Rašykite lietuviškai adresu

. Ne 
pinigus 
daro.

STATE BAK-K 0F CHW9
Kampas LaSalle iv Washington Sts

įsninm n 
i'

KOSTUMIERISKAS KRIAUCIUS

Tamsybės apaštalai nori pagauti “bedievį” darbininką, idant jį ant “tikro” kelio 
atversti ir jo dūšelė nuo pragaro išgelbėti. * Bet darbininkui pasisekė iš tamsybės 
urvo išbėgti ir po šviesiais žinijos spinduliais pasislėpti, šviesus žinijos 
spinduliai duria tamsybės apaštalams į akis ir toliaus darbininką jie negali besivyti.

Dangus. Vokietijos kai
zeris, matydamas, kad jo ka
riu menė mažinasi, o daugiau 
nėr iš kur beimti, pasiuntė 
ponui dievui reikalavimą, 
kad i 24 valandas laiko būtu 
sugrąžinti visi jo užmuštieji 
ir dangun patekusieji karei
viai. Jeigu praslinkus 24 
valandom ponas dievas kai
zerio reikalavimo neišpildys, 
tai kaizeris įsakys vyriau
siam savo generolui Moltkei 
užimta dangų ir prijungti 
prie V\v;etijos.

mą su J 
griekus?
su Adomu dievas išvijo iš ro
jaus arklius ir kitus nekal
tus gyvulėlius? Juk jie ne- 
sugriešijo! Ir už ką jie da
bar tokį vargą kenčia, toki 
jungą neša? Argi tai dievas 
pasielgė teisingai?

Kunigas: — Tu
«■ Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky apredaly, 

kaip tai skrybėlių, rrarškinių, 
kalnierip ir t. t. Pas mane ta- 
voras gera ir prekės pigios.

: fcfor‘Ž

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašy tojaus 
LEONIDO ANDREJEVO

metų.
puikia! atlikta* 
išplatino manai 

Geriausi mūr ua- 
i, tai uJganėcii

Pekla, Rusų kariumenės I 
Vyriausias vadas Nikola j Ni- 
kolajevič, raportuodamas 
carui ap54* pralaimėtą mūšį 
po Lodzium, pasakė, jogei 
vokiečiam į pagelbą pribuvo 
mirusis Vokietijos karalius 
Bismarkis su visu .korpusu 
velnių. Caras, perskaitęs 
raportą, ant tų pėdų pasiun
tė Liucipieriui grasantį 
laišką, kuriame pasakė, kad ’ 
jeigu Liucipieris ir ant to
linus gelbės vokiečiams, tai 
jisai uždraus Rusijos paval
diniams keliauti į peklą.

Vienam mažam miestely 
subankrūtino aptiekorius. 
Užklaustas, kodėl bankrūti
no, jisai atsakė:

— Mūsų miestelio dakta
ras savo pacientams ant re
ceptų užrašo tik šviežią orą. 
Na, o iš vėjo juk nei vienas 
nepralobsta.

MOK1NKITES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas mokiniinosi būdas yra mokintis per 

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

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

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINĖ MOKYKLA 
1807 N. Ashland Avenue. .Chicago, III.

Chicago, 111. Šiomis die
nomis mister Balutis gavo 
telegramą nuo gospodino Y- 
čo, Kur sakoma, kad per jo 
storonę caras pavelyjo lietu
viams kepti žirninius blynus 
be “banderolių”.

Kariškam ligonbuty.
Sužeistasis į daktarą. — 

Dėl dievo meilūs, kada jūs 
man duosite ramumą? Jau 
trečia diena, kaip jūs mane 
kankinat...

Daktaras: — Tas reika-* 
linga, mano mielas. Aš jieš- 
kau viduriuose kulkos ir lig- 
šiol dar neradau.

Sužeistasis: — Kodėl gi 
jūs man apie tai anksčiau 
nepranešėt? Štai aš pats 
kulką išėmiau ir padėjau po 
paduška.

Pasikalbėjimas nerei
kalingas.

Viena lėta mergina skaitė 
deginantį romaną, kuriame 
užtiko ilgą pasikalbėjimą 
tarpe įsimylėjusiu.

— Kaip tas kvailai išrodo! 
—sušuko ji. — Ir kam jiems 
tas tuščias pasikalbėjimas, 
kada jiedu krūvoj ir prieg- 
tam dar tik vienu du?

Nori pamatyt garnį.
Močiutė: — Stasiuk, ar tu 

nori pamatyt broliuką, kurį 
sianakt garnys atnešė?

Stasiukas: — Močiute, 
pirmiau parodyk man garnį!

Svirplys.

Pas daktarą.
— Ar tamista ir gyvulius 

gydai? —klausia atėjęs pas 
daktarą ligonis.

— Taip, taip, — ramiai at
sakė daktaras. — O ką gi ta
nus tai skauda?

Du liežuviai vieno žmo
gaus.

Vienas žmogus, aplankęs 
muzėjų, pamatė bonkoje i 
merktus du liežuviu — didel 
ir maža.

LIETUVIŠKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per paštų:
Nuo Reumatizmo.......................... $1.00
Kraujo Valytojas.......................... $1.00
Vidurių Reguliatorius....................... 50c
frojanka............ ,......... 25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduole s nuc 
isokių ligų, kurios čia dar nepaminė- 
ob galima gauti per pačtą.

P, A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Juokas]
MWIW—<«ruaniRiM—ir ......................     ■ ■imi— n»nm» »■»'miMWnw— ■

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

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVĖ”

183 Roebling St, / Brooklyn, N. Y.

vis? — klausia jisai pas mu-' 
zėjaus sargą.

— Švedijos karaliaus Ka- 
roliaus Didžiojo, — atsakė 
tasai.

— O keno tasai mažasis?
— Taipgi Karoliaus

Nemoka gązdint.
— Dėde, pagazdink mano 

vaikus, kad jie taip neišdy
kautų.

— A-a, jūs velniukai, aš 
jums galvas nusuksiu!!!

— Dėdė, nešauk taip, prie
puolį vaikučiams įvarysi.

Kaip čigonas kunigą ap
gavo?

Kartą čigonas apsimetė 
sergančiu ir pareikalavo ku
nigo, kad jį išspaviedotų. 
Laike spaviednės čigonas 
prisiglaudė prie kunigo ir 
atkabino jam laikrodėlį.

Kada čigonas pabaigė pa
sakoti savo griekus, kunigas 
klausia:

—Gal ką nors daugiau su- 
griešijai? Ar neatsimeni?

—Neatsimenu, 
čiau.

—Ar nepaėmei 
svetimo daikto?

—Taip, paėmiau 
laikrodėlį.

—TaLatiduok, vaikeli, nes 
tai smertelnas griekas.

— Tai imk, prabaščiau.
—Atiduok tam, nuo ko pa

ėmei.
-—Kad jis neima, dvasiškas 

tėve. '
—Tai gali pasilaikyti jį 

sau,—atsakė kunigas.
J. Kasiulis.

Bedievis: — Tamista sa- 
v<n. kad dievas išvijo Ado-

SPAUSTUVE
Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

lavaitei, mėnesie po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
■ergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas jkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršinus — 
tada vienatinė pagelba yra b# 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaua specijalisto

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

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir Išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
gekmingiausiai visokias ligas, 
aaipo. Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
Ilgos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

* Del lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų viduriniu! 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nei 
jie- yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ąnt 
vėliam, bet tuojaus ateikite pas 
gariu

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

Valdiškos valandos: nuo .1© 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniaiB 
2M0 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę. • 
gausite labui žingeidžią kny- 
gėlę dovanai!

Pai mane galite gauti ika- 
aiausio alaua, puikios degtinis 
Ir ekanaue vyno. Patarnavi
mai kuogeriausiaa. Atallanky- 
Ht, e paraitikrlmit.

•1 8«. lai BU Braakljm, N. T.,

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik i ,J. MARTINAIČIO
Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi’pasirinkti pagal 
savo norą.
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.109 Grand St.

Telephone 652 Newton.
R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave.

MASPETH, N, Y.

Puikios 4 Originališkos Knygos
Parašė Senas Vincas

If nntmhzUlfini V ui ScenišlutH vokalas perstoto kalčdojantj kunigu, 
RUIIu (lUdlIUIIInuI ni>ieHČ.ikus ir knntiabandiulkus. Toj pač oj kny
gelėj telpa ir laimi juokinga komedija “Sugriauta Pilis”. Vi
sa knygelė kaštuoja tik 20 ę.

RVVOnimn Rsmirsi P>>il<lftl nt.valzdlna kapitalistų Šunybes ir mbtj UjVullllllU Uull&il besočio pono. Labai žingeidi knygelė Kuiną 15 o.

PooljintiQ Knygelė pašvęsta scenai. Daug monologų, dialogu dekja- 
I UOlOpllO niHcijų ir komedija “Viduj Klebonijos” Kaina 15c.

Rovnliliniinc AthaRini Dailus apsakymėliai iš revoliucijos laikų nUVUIIUbljUO HIUGIOiai Lietuvoje, tu Iliustracijoms. Kaina 15 c.

Visos 4 knygeles kaštuoja — 65 centai.
T-fc •! i “LAISVĖ”, 183 ROEBLING OiReikalaukite: BROOKLYN, n. y.
Arba pas patį autorių 1815 e^moyamensing^ve

SKAITYKIT II
DARBO ŽMON

PLATINKIT “LAISVĘ”. NES TAI YRA GERIAUSIAS 
J LAIKRAŠTIS. PRENUMERATA 2 DOL. METAMS.

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

Platinkit “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

pelno, bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad 
remkit ir platinkit ją! “Laisvės” pakraipa 
yra užtikrinta, nes ją leidžia ne pavienis ko- 
kis-nors biznierius, bet darbininkų koopera
cija. Todėl “Laisvė” neturi reikalo prieš ką- 
nors nuolankauti arba ką-nors užtylėti 
“LAISVE” rašo tik teisybę. Todėl, draugai 
skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” 
kad ji raštui kiekvieno vargdienio 
telėj.

taip, 
rrin-

•f

181 Roebling 8t, Brooklyn,

I

Stengkit.es


•

Žinios iš Lietuvos tano, Kauno gub., Telšių pav., Rabe- 
kų kaimo. Meldžiu atsišaukti.

J. Taucius
4944 Magoun Avė., E. Chicago, Ill.

Linkuva, Pan. apskr. — 
Nukentėjusiems prieglauda. 
Linkuvos Vartotojų Draugi
jos valdyba ir Revizijos ko
misija lapkričio 23 d. nutarė 
tvarkyti pagelbą nukentėju
sioms dėl karės Kauno ir Su
valkų gub. lietuviams. Tuo 
tarpu jos turi jau suradusios 
Linkuvos apielinkėje butų 
dėl 50 žmonių be skirtumo 
lyties ir amžiaus. Norintie
ji pasinaudoti prieglauda, 
privalo turėti valdžios ar 
vietinio klebono paliūdyji- 
mą, kad jos reikalingi. 
Kreipties reikia Linkuvos 
Vartotojų draugijos valdy- 
bon Panev. apskr., 35 verst, 
nuo Radviliškio gelž. stoties.

Tą žinutę prašomi ir kiti 
laikraščiai atspauzdinti.

Pajieškau pusseserių Julijonos, Za
belės ir Onos, Kauno gub., Naciūnų 
kaimo. Girdėjau, kąd gyvena Phi
ladelphia, Pa. Meldžiu atsišaukti.

J. šaltinskis
19 Adelle St., Detroit, Mich.

Pajieškau draugi} Broniaus, Izido
riaus, Jurgio, Petro ir Jono Sinkevi
čių. Visi broliai. , Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., Užukliųjų kaimo. 
Kas žinot, malonėkit pranešti.

V. Karalius
28 Wright St., Gardner, Mass.

Pajieškau Jt/ozo Rūtos, Kauno gub., 
Panevėžio pav., Podbiržės parapijos, 
Pasvaliečių kaimo. Pirmiau gyveno 
Philadelphia, Pa.

Petronė Chiplis
R. F. D. Box 6 A. Oregon City, Ore.

Pajieškau Juozo Jankaičio, paeina iš 
Kauno gub.,Šiaulių pav.,Gruzdžių par., 
Jurgaičių sodžiaus. Turiu labai svar
bų reikalų, todėl meldžiu atsišaukti, 
ar žinantis apie jį pranešti, šiuo adre-

Morta Radzevičiūtė
725 Washington St., New York City.

Panevezys.—Mūsų mies
tas faktiškai tapo gubernijos 
miestu. Beveik visos guber-

l’ajieškau apsivedimui merginos nuo 
2’> iki 28 m. amžiaus. Atsišaukit tik , 
mylinčios blaivų ir dorą gyvenimą ir 
sutinkančios ant civiliško šliūbo; su 
pirmu laišku geistina ir paveikslas; 
atsakymą duosiu kiekvienai.

J. Danielius
50!) N. 8th St., Sheboygan, Wis.

Pasekmes paprasto “šalčio”, f
Vra UŽdopimaa oriniu triuhelin ir inflnnnrn Ip-Iyra uždegimas orinių triubęlių ir influenza, 

kurios tai ligos pagimdo ilgą kosulį. Kosulio 
apmalšinimui ir palengvinimu! skausmu ligo
nis turi žinoti, kad

Severa’s Balsam
or ungs [Severn Bahamas

yra vienintelė gyduolė. Toji gyduolė žinoma 
jau suviršum trisdešimtis motų, kaipo pasek- 
mingiausis vaistas nuo triubelių uždegimo už
kimimo ir kokliušo smaugulio. Kaštuoja 25 ir 
50 centų. Jei prio viršminėtų ligų prisimeta 
dar peršalimas, tai reikia imti SEVERA’S COLD 
AND GRIP TABLETS (Severos I’lotkeles nuo 
Gripo Peršalimo). Kaštuoja 25 centus.

Teipgi neužmirškite
Severos Lietuviško Kalendo
riaus 1915 metų, šit*} kalen
dorių galite gauti jūsų aptie- 
kojo arba rašykite tiesiai 
mums.

Plaučiams]

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

PADĖJIMAS evan- 
IR APAŠTALŲ RAŠ- 
l’arade Z. Aleksa, ^1

Sveikatos baltinis

brangiausis žmogaus turTasi
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatojeI

Jau nuo keliolikos metu Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė 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 ATTIEKA savo ilgų metų pritirlmu 
išrado daugybę spccijališUų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek- 

. Tarpe kitų aptiekos san- 
sekančios gyduolės: 
Nuo galvos skaudfjimo.IOe. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 

Nuo dantų gėlimo...............
Nuo peršalimo..............................

Plaukų stiprintojas. .. .25c, ,r 
) inim<mtas arba Expelleris... 
Nuo

iningai gydančių įvairias ligas. 
' . _____ > ir gaunamos

$1.00 
75 

1.00 
1.00 
.50 
.50 
.50 

1.00 
.25 
.10 

3.00 
.25 
.25 
.50 
.25

1.00

nai. Kaip girdėjau, šiomis 
dienomis persikelia pas mus 
ir apygardos teismo dalis. 
Teismai veikia kaip papras
tai. Atideda tiktai bylas ka
rė n pašauktųjų.

Vietinis * “Raud. Kryž.” 
skyrius atidengė ligoninę dėl 
sužeistųjų kareivių. Atsiun
tė 59 kareivius, iš kuriu vie
nas lietuvis, du nelaisviu vo
kiečiu ; 2 mirė, 19 sugijo ir iš
važiavo.

Pajieškau darbo ant formos.
Aš esiu lietuvis 25 m. senas ir mėgs

tu labai ant farmos dirbti. Moku vi
sus farmų darbus dirbti. Iš Lietuvos 
esu ūkininko sūnus ir Amerikoje esu 
4 mėnesius dirbęs ant farmos. Norin
tieji gauti gerą darbininką, malonėki
te atsišaukti šiuo adresu:

K. Viskontas
2436 Forbes St., Pittsburg, l’a.

l’ajieškau apsivedimui doros mergi
nos nejaunesnės kaip 25 m. amžiaus, 
kuri myli dorą gyvenimą ir nesibijo ci
viliško šliūbo. Aš turiu savo namus ir 
2 lotu žemes ir 100 dolerių. Malonė
kit atsišaukti laišku, turtų nereikalau
ju

Centro Valdybą liko išrinkta šios na-

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

Iždininke—knyga J. BenesCvičiūtė, 
420 Arustel Boul. Arverne, L.I.N.Y.

Turtų Sekretorė K. Yazminckiūtė, 
456 'Grand St., Brooklyn, N. Y.

Su visais reikalais malonėkit kreip
tis prie augščiau nurodytos valdybos.

L.M.P.S.A. Sekr K. Petrikiene.

mėgėjai rengia du koncertu 
niiKentėjušių dėl karės nau
dai. Girdėti, būsią leista tai
syti vakarus lenkams ir lie
tuviams. “Aido” dr-ja jau

natorių su prašymu, kad lei
stu surengti vakaru. Karei
vių šeimynų šelpimas su
tvarkytas neblogai, skundų 
negirdėti.

Plutiškes, Mari jump. aps. 
—Plutiškes — maža parapi
jėle, beveik iš visų šonų gi
riomis apsupta. Vokiečių 
čionai atsilankė tik žvalgai. 
Plutiškės viena tamsiausių
jų ✓ parapijų Suvalkų gub. 
Laikraščius skaito tik vie
nas, kitas. Anksčiau prieš 
karę jaunimas dažnai tarp 
savęs pešdavosi. • Būdavo, 
kaip sugrįžš iš bažnyčios,tai 
namie likusieji ir klausia:— 
“Na, kas girdėti Plutiškėse, 
ar nesipešė šiandien”. Da
bar, užgynus pardavinėti 
degtinę, ir žmonės truputį 
aprimo, šventadieniais nesi
peša tarp savęs ir tų papras
tųjų naujienų jau nebegirdė
ti.

Pabėgėlių skaičius Vilniu
je nesimažina. Per paskutini 
dvi savaiti į Suvalkų gub. 
buvo grįžę apie 100 pabėgė
lių, bet paskui jų vėl tiek-pat 
pribuvo. Atvažiavėliai 
skundžiasi,kad Suvalkų gub. 
del brangumo stačiai sunku 
esą gyventi. Keturios dienos 
atgal pradėjo jų rasties ir iš 
Kauno gub. Tik pastaromis 
dienomis tų naujų pabėgėlių 
atvažiavo apie 50 žmonių.

Kaunas.—šiomis dienomis 
Kaunan buvo Dt"-»l'''nti 1’”- 
tų Prūsų gyventojai. Visi 
jie iš Guihmiiiuo cpiulinkcb.

PAJIESKOJIMAi
Pajieškau apsivedimui suaugusios 

merginos arba našlės, nuo 30 iki 40 
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 gyvenimą. Atsišauki
te:

George Kasparaitis, 
c|o Povylas Baynor, 

R. F. D. N. 2, Buck r Co., Bristol, Pa. 
(4—7).

Pajieškau darbo prie kostumieriško 
kriaučiaus. Kam reikalingas darbi
ninkas, meldžiu atsišaukti tuojau.

K. Strubelis
St. Clair, Pa.

(4—8)

Pajieškau draugo Antano Rulio. 3 
metai atgal gyveno Baltimore Md. 
Kas žinot, malonėkite pranešti.

* J. Jankaitis.
1228 Seminary St, Rockford,

tik doros drauges/Bus viskas s'ap- 
•_‘je užlaikomo. -

D. R.
O. Box 451, Lisbon Falls, Me.

(6-10)

TEATRAS IR BALIUS! 
parengtas L. S. S. III rajono U d. va- 
.-,at io, 1915 m, salėje “Klein’s Hali”, 
4313 Penn. Ave., 'Pittsburgh, Pa. Pra
sidės nuo 7:30 vakare. Bus perstaty
ta juokinga komedija “Tarnaitė pamo
kė“. Bus ir deklamacijų. įžanga 
vyrui arba porai 50c., pavienėms mo
terims 25 centai.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ fiELPIM 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRASAI;

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

Pagalbininkas J. Krulikauekas, 91 
Warwick St., Newark, N. J.

Sekretorius A. Žolynas, 2 Merchant 
PI., N??wark, N. J.

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

I iždo globėjas J. Doblnle, ltS Jack- 
•ion St., Newark, N. J.

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

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

A. r. L. A. DK-JUB CENTRU VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 226 

Magazin. St., Carnegl®, P*.
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 

1111 Market St., N. S. Pittsburgh, Pa. |
Centro Iždininkas K. Varasiu, ^2 

*nd Carson Sta., S. S. Pittsburgh, Pa.

Kuopų ackre^irių adretiai:
1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 Mar-
2 kuopos, J. Parcevskis, P. O. Boz 

c«t St., N. S. Pittsburgh, Pa.
225, McKees Rocks, Pa.

3 kuopos, P. Liepus, 231 Magazine 
St... Cam.'gie, Pa.

4 kuopos, 1g. Rasinskas, General De
livery, Pittsburgh, Pa.

h auupoB, r.reGrMum«B, jf'a.c wtViert, 
Canddy, Pa.

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

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

Komitetas...

NEBŪK BE DARBO.
Tikrai uždirbsi po 2 ir 3 dol. kas va

karas. Be jokių klausinėjimų siųsk 1 
dol. ir gauk sampelį ant per-itikrini- 
mo. Jei nepaliktų, grąžink, o aš pi
nigus sugrąžinsiu. Are. klausinėjimų 
neatsakysiu. Ypač mano draugai ir 
pažįstami lai neabejoja.

A. MONTVID
1632 Park Ave., .Chicago, Ill.

(6—7)

Draugijos, 
kurios apsinnKo “Laisvę” 

savo organu :
AT YDA LIETUVIŲ MOTERŲ PRO- 

GRESYVIŠKO SUS. AMER. 
KUOPOMS.

Šiuomi pranešu, kad i L.M.P.S.A.

St.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSUA, WIS.
Fpliknas Dapkus, 914 Janna 

prezidentas.
a.*zaunvras Norbutas, 815 Janna St., 

vice-prezidentas.
F. Bartkus, 1055 Jenna St, protoko

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, f>07

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

Maršalka V. Rulinskis, 261 N. Chi
cago St. Pagelbininkas maršalkoa J. 
Kasiulis, 653 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Mllewskas, 801
Calidonian St. ir B. Eiga, 168 Main 
Street.

imrinlnknn J. Žlllua, 614 Market St.
Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 

50 Newell ftt. ir P. Belšls, 178 N. 
Cramont Ava.

'•AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

Sekretorius K. Oiuberkia, 183 RoeblJ 
mg St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

18b

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

KUOPŲ , SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. Liberia, 

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

St., Brooklyn, N. Y.
iždininkas J. Klaščiun, 555 Driggs 

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

A. Kuopos Rrookiyne—V. Žilinskai, 
188 Koeming St., Brooklyn, N. Y.

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

8. Kuopois White Plains, N. Y.—V. 
Žukati, ui£ C. Deutermann, Laka St., 
Wiuia Plaine, N. X.

IR. .

188

Front

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienraštį

Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS” praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš karės lauko ir abelnai iš viso 
pasaulio — kascŲcn.

“NAUJIENOS” yra daroininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

“NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietei ir jų gerovei, o ne. pavienios 
ypatus ir daiymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chlcagoje —per išnešiotojus 12 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chieagoje metams $6.00; pusei 
metų $i.50. Kitur, m Chicagojc, metams $5.00; 
pusei metų $3.01; dviem meti. $1.00. Europoje 
i<r Kanadoje met.$'/.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir prislųsk kartu su pinigais.

» M A U J I E H 0 S ” 1841 S. Halstcd St., Chicago, III.
Šiuotni prisiunčia $------------- už "NAUJI ENAS’’-----------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

Vi.yJUĮL frarbkarkai VienykitAnl

L. 10

fkrmudn VWrutn yra Skriauda Vhlema^

Beyiorganituodsmi prsmonii- 

kaidrĄjgijos kevale 

d.damy pagrindui! NAUJAI,

“DARBININKŲ BALSAS” Pasaulio Pramonijos Lietuvių 
Darbininkų I. W. W. Unijos Organas, Leidžiamas Kooperatyvės 
Bendrovės iš Baltimorės, Md.

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

“DARBININKŲ BALSUI” rupi ir rūpės: Nušviesti darbi
ninkų reikalus, nurodyti jų tikrą padėjimą ir parodyti tiesiausius 
kelius išėjimui iš dabartinio jų padėjimo.

Kas tik už algą dirba ir pagerinųno būvio trokšta sau ir sa
viesiems, negali apsieiti neapsipažinęs su dalykais gvildenamais 
“Darbininkų Balse.” i

“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.kreipkitės šiuo adresu:

44

859 Hollins Street, Baltimore, Md

“Laisves” knygos
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP J J ĮKŪNYTI 
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, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik...........

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

MOTERŲ 
GELDOJ 
TUOSE,

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
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K Ja- 
siukaitis. Tai yra iabai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na uudną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
invli skaityti vražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygoi^. Kaina. t»-........

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

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo.

f
ias, perskaitęs šią
pamatys,kokioj tam- 

okioj gilioj nežinėj 
mūsų broliai. Juo- 

knygelėje iki ausų.
i valandą laiko sma- 
leisti, lai užsisako ją. 
r.t .-xtt:....

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS. Parašė Ba\a- 

bošius.Kiekvienas vaikinas i\ei 
mergina, kurie mano tverjti 
šeimynišką gyvenimą, turi 
būtinai perskaityti šią knyge
lę. Taipgi kiekvienas žmogus, 
kuris nori vesti tikslingą gy
venimą, šioje knygelėje gali 
rasti daug pamokinimų. 
Kaina tik ........................

LEKCIJOS AITE ATSK1RIMO 
ŽL

LIETUVIU 1’,KE6EK1Ų UNIJOS 6h 
SKYRIAUS L.u.VV. VIRŠININKŲ

Prezidentus T. Tolintus, 182 N. Iri. 
tit., tsruoKiyu, N. X.

rroiOKoių rastinius.** r. BneLlM* 
183 Koeoiing ot., lirooKtyn, N. X.

rmaiicų raSlitiinnas iv. itriauciunat
13 catagg Si., Brooklyn, N. iN

LZuuiiiinay d. 1 aiasius, 94 SO.UBt bt 
Brooklyn, M. Y. X-J''

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
Komi i El AS.

Prezidentas iv. kjugm
Chicago, Ii.

Vice-Prezidentas 2) S. Manaus 
Uor. iZtil &. Vine Ols., 

Phiiadeipma, P* 
Susinešimų Sekretorius D M.M.Ric' 

Herman, 140 *
New York, N. Y. 

Suslnešimų Sekretorius 2).l.Neviackas 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Finansų SekreioriuB i) T. L. Dunduliu 
101 E. Main St.., Danville, Ill. 

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

Phih -'elphia, Pa. 
Iždininkas 1) K. šidlauskrtb

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

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

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką 
T. M. Dundulį, 101 Main St., Danville, 
111,. kuris hus po kaucija $1.000.

20c

10c

N K LŪS. ..Paraše A. Montvi
das. Tai yra palankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašto. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą b« 
vertes, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden

tui. Kaina tik ..................
MOKSLAS RANKŽFNYSTĖS 

arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
interesuojasi, lai perskaito 

šią knygelę. Kaina......
DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE

NIMO. kaina ........................
MEILES KARŠTLIGĖ, kaina ... 
PASAULIŲ RATAS,

kaina .................................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .. 
sOCDALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina . .•..
STEPoiSA1Č1O RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už......
X U DĖJAI, kaina ...........................

KERŠTINGA MEILĖ, kaina .... 
I >/l RBAS, kaina............
RAUDONAS JUOKAS . 
MOTERIŠKĖ IR MEILĖ

is

kaina
20c

Reikalaukit šiuo adresu:
“Laisvė”,

183 Roebling St.,

delyje sukrautos
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsainas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio............r .
Skilvinčs proškos...
Pipttlkos <lel kepenų 
Blakių naikintojas...__
Del isvatynio soliterio? 
Anatarinas plovimui... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis...............
Anticcpt;''.ac muilas. .. 
Gumbo lašai

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Dcvynieros
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčs, šaknjs ir t. t., koldh*: 

tik yra žinomos it žmonių vaitojamos.

®®“RcikaIaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais“TB®
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje-

Jaigu jums brangi yra just) sveikata, ~.i tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arb» 
atsilankydanr . lA< tuinskij elflteką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu.,
229 Bedford Avenue Kampas North 4 tos gatvės Brooklyn, H. T.

Taippat

50c.
60c.

25c.
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 

r10c

r>Oc

Nuo niaukų šilimo 
Nuo Reumatizmo.. 
Nuo lytiškų ligų., 

dusulio, 
kirmėlių

N no 
N no
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Kai pų naikintojas..

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEWAORKE

r>nc
60c.

10c

ir

.25 

.25 

.10

.50 

.25 

.50 
1.00 
1.00 
.60 
.25 
.25 
.25
.25 
.25 
.10

25c.

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

P a r d u o d a m 1 ai v ak o r tęs.
Siunčiam pinigus į visai 

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. KARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Sprlnit Street SOUTH BOSTON MASSNEW YORK CITY, N. Y. svuin tnniu.y mass

820 Bank Street/ Waterbury, Conn.

MUZIKALIAU INSTRUMENTU IR AUKSORIoKU
I DAIKTU KRAUTUVE.

Mokykla Anglu Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda piln 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, laba, 
trumpaine laike

DIENINE IK KAKARINI' MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.

1741 W. 47th St., :: Chloro, III.
VrlV*’ X’- ' . : J'*) ' . ' , , '•< "II, .1,d . I

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

AISOPO 
PASAKOS

. GALIMA GAUTI
“JAUNOSIOS LIETUVOS14 KNYGYNE
“Aisopo Pasalios” tol,vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje.
Svarbu ir naudinga kiek vienam įgyti 

“Aisopo Pasakas” tai vienintelis veikalas 
lietuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
paveikslais. “Aisopo Pasakas" surinko ir 
lietuvių kalbon išvertė KAROLIS VAIRAS. Kai
na be apdarų $1.25, su apdarais$1.50. Per- 
kupčiamsir agentams duodame gerą nuo
šimti. Reikalaukite “Jaunosios Lietuvos” 
knygyno kataliogą. -s-

‘JAUNOJI LIETUVA’
4611 So. Paulina St., Chicago, III.

10*

25<
20<

25< 
10<

s(’>?
^4-'

V A'.'-'«■«. 4*5 A

5AAA IZ ■ 1 „ FY 1 * Reikalaudami kataliko pri-
aiRM Katalogų Dykai. siųskite dviientinę štampą Ir 

katalogą tuojaus gausits. 'Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainoms. 
J. GIRINES, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

Jaunoji
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapi. 
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis

Jame dedama geriausi mokt« 
liniai straipsniai ir geriausios apysakoj

Kalba gryna, graži ir suprafk 
tania. Jei nori smagiai ir naudingai 
ką praleisti skaityk Jaunėję Lietuvą

Kaina metams $3.00;
metų $1.50; Dienas numeris 29^

Užsisakyk tuojause

“JAUNOJI LIETUVA" , 
4611 S. Paulina Si. Chltago, *

A . da \



bei ligų apal-

Newarkan, tai kalbėjo trum-

khi

vis#-

t ' P ir serg.knlienis. Tik perskaičius tą knygiį 
’.atirs 1’. lo čia ae'.alima paradyti.

apart KITŲ SKYRIŲ sergantiem* rodijan»e 
•skaityti .-.pu- nėrv" kraujo, inkstų ron.atizm®, 

los v'diiriij, nusilnnėiiino. brochitik ir limpan-
i ^.:s: t up i’ '1 apie n.oterų resveikutnus k 

t. s visokias ligas, sėklos nub<hinio ir t. t.
li'.i SERGI, tai pirmiau ne kaip manai v artoU 
k as nors liekarst.- s ,r kreit s prir gydytode, 

ikia būtinai perskaityti knygą "I>/. KT A RA b’ 
at'g žmon:ę i?.t*iio u. o rodos ••DAKTARO”.

nusilpi’ię. sukliurę, po- 
-irias 'r vnrjpn am i viso- 

;s. leip ttžsenfc-

YPATINGAI .-.erg int 
“•ulinę p-r j;ii;ti’• s'ės ’• 
tomis, k.np papi ftstonn. ŠVK'ztun.; 
įsimins Ljįoni.s, šitoje kr > g-jc ,-trsi .tte tikrą re- 
4 „
TODEE. k .i* ta knvį- d-1 L-’-o v;snom«-nės IV 
not ,, t.., k:< I-vii n-r. apim ei. ių DOVANAI, ka- 
i. tik ai*-tų 10 *. stamper- s p- ’iniMnui.
PElKAI.AUK IMk blAN’DiEN, iškerpant fct

M oocro
DOCTOi

VICTIMCQ 7INIAC nebuvo galima išklausyt ra VlLlUlLO ZIMIUO. porto delegatų iš L.S.S. su
važiavimo ir kitų dalykų.

J. Verbyla.F. J. Bagočius mūsų mieste.
17 d. sausio F. J. Bagočius 

kalbėjo New YorkosLietuvių 
Politikos Kliubui. Prakalbos 
įvyko p. Bartašiaus svetainė
je. Publikos, kaip dėl New 
Yorko, prisirinko labai dik- 
Čiai. Kalbėta apie karę ir 
Lietuvos šelpimą. Kadangi

Kriaučių unijos mitingas.
Bent keli reporteriai pra

neša “Laisvei” apie paskuti
nį kriaučių unijos mitingą. 
Susirinkimą atidarė senasis 
pirmininkas J. Matijošaitis 

. .. _ ... .- ir paprašė vesti susirinkimą
kalbėtojui reikėjo skubinties nauj0 pirmininko/ Daubaro. 
Newarkan, tai kalbėjo trum- j Matijošaitis linkėjo unijai 
pai. Paskui kalbėjo L. I rū-' pasisekimo ir velijo gerų pa- 
smka, kuris ta!p-į)at issisku- 'sekmių naujam pirmininkui, 
bmo Nevvarkan. ' Kilus klausimui apie paau-

ėjo unijai 
jo gerų pa

Graži Dovana

Aukų surinkta suvirs $20. 
Prakalbos publikai patiko. 
Vėliaus dar kalbėjo S. Jan
kus ir Jukelis.

18 d.sausio buvo prakalbos 
Central Brooklyne. Žmonių 
buvo gana daug ir jie labai

kavimą nukentėjusiems nuo 
karės, įnešimas tapo karštai 
paremtas. Nutarta paau
kauti 300 rublių ir stačiai pa
siųsti Vilniun.

'’ome nedaryta didžiausia 
klaida. Visi Amerikosdietu- 

(\ nu įieda aukas į Lietuvos 
- šelpimo Eondą ir tame Fon- 

Gaila tik, (/e jau yra apįe $3,000. •
Bagočius ger.ai nupiešė d/u 
bi ninku vargus. <
kad aukų rinkimas buvo blo- ■ Kaip dabar unija sius pini
gai suorganizuotas, nes buvo gus Vilniun? Juk ten bent 

Surinkta komitetai. Ar unija ži- 
Lio, kad Mokslo Draugija da
lins aukas? O mažu visai 
nedalins? Kas tuomet bus. 
Ar jie žino, kad siųsti pinigų

tik viena rinkėja. 
$3 su centais.

Užtat pačiame Bruoklyne 
prakalbos puikiai pavyko. 
Žmonių į Tautišką Namą su
sirinko daugybė. Pirminin
kavo L. Prūseika. Dainavo 
aidiečiai. Griežė liet, unijos 
muzikantai. Deklamavo ke-

birgus, taip pat kaip Ir kur išsigydyti. . 
lygiai knygoj “Daktarai” parodo 
kaip nuo visokių nelatfnių 
saugoti. 7

Qera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

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

UŽDYKA PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEįMS PATARIMUS sekančiomis dieno
mis; Neilėliomis, 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 stebūklingomis 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 UŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepei ų, Pūsles, Ausų, No 
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kurion perdaas vieton 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis ppsekMėmis.

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

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

ATMINKITE, JOG AŠ IŠGYDAU SUNKIAI SIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išgydo ant visadea. 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 patarimu* ligoniams 
DYKAI Nedelioiuis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

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

OFFISO VALANDOS i NEDELIOMIS:
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.

pocToi-r; ////,.
TOJE KN7GOJE •‘DAKTARAS” jtriOHi pa- 

mokinu, kaip vyrus, taip ir nioicris, kis b;i ,n,-i 
reikalinga žinoti, viri -i,,.,. ka>p j.>nnie,n-„ taip ir 
Seniems, žengtiems ir nczenct'ems,

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygo* yri !». 
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam y;--i t. b.,; 
naudinga ir reikalinga tnrSti, kuris I k neri ! iii 
sveikas ir laimingai gyvi nti.

ŠITA KNYGA “DAKTA RA S” api iš 
ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip a] 
kaip išrųdo ir kaip greičiau, geriau ir kui galit 
ižsigyd vii

TA KNYGA labai pi.>< i':i apra'.o unir vyru r 
slaptybes bei ligas ir taip pat apie t , t< ijs i. r 
daug.

ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS” dik. -i ap-.-.s 
atidengiant daug paslapė i; apie geriau: ius su 
gurnus ženyli tro gyverimo ir (aip-p.it kas
kada geriausia yra an įvesti ir kaip

KNYGA "D AKTA RA S“ yri paveiksią'-- i'.it 
trauota. parodo i.- •‘■Uausias kūno dali-, i«. >< 
na paslapty bes. Ji teikaliaga kaip svciniea

The Philadelphia Medical CI
1H7 Walnut St.

knygą'iš Meiles”;

i.

Draugai!
t

T»i. 2834 Greenpotnt.
•*uIH»v«la* rietu lietwvianis pas

W. Jurkevich, 
•ia Str., Chicago. III.

Schneider Broliai

1 Pasckmingni atlieka savo darbu prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodau ir 
pagelbą invairiose moterų ligose.

piene,
SO. ItOSTOiN. MASS.

i Akušerkai 
m Pabaigusi kursą Womans Medical L

College, Baltimore, Md. y

'ju iiivnii ius

| F. Strop 
i

t

'Ban THC IHJT

su 21 perlo Klevišiu, 8 basais 
Vertės $18.00, tik už $7.£50.

Atsiųskite inurfi? Dors kiek pi
nigu ant rankos, o męs jums 
nusiusime muzik>lišką instru
mentą, kokį jus t k norėsite.

Toks pat Armonikas 
21 plieniniu klapanų, 12 basę 

Vertes $25.00, tik už $1-4.215

«kanu» aiva, 
tardi arielka 
<»Hus, visoklt 
•max. Irvi’ęt-is- 
d cigarai, 
nulkųe <tk»A
(tai. Salė dėl

I viltingų Nepa
mirškit ila* 
kM'.akančituidaM 
ritr.os, n bamH 
sžganftdinti.

Brooklyn, N. 
Pai«i Wythe Avė.

‘^hGUFAFONAS
Su 12 LietavUkų dainų', vertės $45.00.
Atiduodame tik už ........ ........$lQ.SO

Tą graiufoną gvurantuofame ant 10 net į.

gočius kalbėjo dviem atve
jais ir publika visiškai buvo 
užganėdinta. Visi džiaugia
si išgird; l‘\ J. Bagocių kal
inant. Aukų surinkta $18.00.

Aukos Fėranis.
Aukavo šios ynai

r. b--- (ivlOllvvab. t\. V uJNdb—
plunksną; J. Steponaitis — 
t egz. E. Steponaičio raštų 
K. Sinkevičiūte—5 egz. kny 
o-’jein. “Moteris”: ____
ku\.

Labai - labai negerai, kad 
pirmininkas pirmiausia davė 
balsą tokiems žmonėms, ku
rie niekino Visuotiną Seimą.

A r unija pamislijo, kari tos 
auk is gali visai nepapulti 
darbininkams, o tik vieniems 
ūkininkams?

Gerai būtų, kad unija per- 
’ mainytu savo nuosprendį, 
jeigu galima ir pasiųstų pi- 

1 pigus į Lietuvos Šelpimo 
Eondą, kuriam daugiausia 
rūpi darbininkai.

i Kriaučius.

PRABŪK NAUJUS METUS 
IŠMINTINGAI!

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

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

■M

SPECUALISKAS IŠPARDAVIMAS
tokio išpardavimo nbw ydrkh dar niekad nebuvo

L?

.Neužmirkite, kad šią subatą 
(Tautiškame Name atsibus 

_ kriaučių unijos ir liet, kriau- 
iS Vnhit. čiu neprigulmingo kliubo te- 

’•ui'hs ir balius. Pradžia 
7:30 vai.

Pinigais aukavo: P. Drau~;Tei. 1295 
gelis—$2.09, J. Kulboką — 
$3.00, A. Valaitis—$1.00, F. 
Augustinavičius ir J. Kan
clerius—po 25 c., V. Dauno
ra—kvepalu ir muilo, F. Ur
bonas — $1.00 ir kvepalų. J, 
Martinaitis — 1 penją robi-

verykų porą—$2.00, 1 mote
riškų čeverykų pora—$3.00; 

' J. šmieškus—Toilet Set v°r.
tės $2.00; M. Urbonas—laik-

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikui Fetrauukaa, pradėjua H 15 d. 
ftpkridin, paairengė duoti et’ę koncer- 

lai pagedautų koncerto, fcagul 
ioaa!iina •»

M. PETRAUSKU

- t  —    ■ - - -    -- . —

Siūtas, kur vertas $20.00,
Padarome už $15.00

Green point

kus—1 kietą skrybėlę vertės 
$2.00, 1 šiaudinę skrybėlę — 
$2.00, 2 kaklaraišius po uOc. 
vertes $1.00 tuziną kalnierių 
—$1.50, viršutinius vyriškus 
marškinius—$1.50; M. Bie-, 
liaUSkaS — 2 laikrodėliUS 21.‘U Beny Street, 
(budnikus) vertės $2.00; M 
Jukelienė—paduškaitę ver 
tės $7.00, antrą paduškait 
dėl špilkų—75c.

PETRAS BUTKUS, 
Pirmas Lietuviškas Graborius 

(Balsamuotojas).
Atlieku ir papuošiu pagrabus nuo 

prakilniausių iki paprasčiausių ir la
bai pigiai. Parsamdau karietas dėl 
Pagrabu, Veselijų, Krikštynų ir 1.1.

NOTARY PUBLIC.’
Padarau ir paliūdinu visokius raš

tus—dokumentus prie pirkimo ir par
davimo. Reikale duodu visokį patar
imą (rodą) dykai. Lietuviai, reika'e. 
kreipkitės pas mane, o būsite užganė
dinti.
Mano gyvenimas ir ofisas atdaras dieną 
ir n ik j.

PETRAS BUTKUS,
Brooklyn, N. Y.

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

■^utaisitu receptu« bu didžiausia 
ktyda, nežiūrint, ar ti« receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptiek* 
3ostone ir Massachusetts valstijoj 
Gyduolių galit gaut, kokioą tik pa 
jaulyj yra vartojamos. Galit reika
laut per laiškus, o aš prisiųsiu par 
tfipresą.

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

felaphone So. Boston 21014 ir 21013

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

236 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

OCISCENA DEGTINE

Męs užlaikome specijališkai rusą meistrą, kjris pataho visokius 
Muzikališkus Instrumentus ir t-unografus.

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.

Atydai 19 L.S.S. kuopos 
draugų.

Kuopos susirinkimas atsi
ims 21 sausio, 1915 m., 2 vai. 
po pietų Tautiškame Name 
ant3-čių lubų. Draugai, ma
lonėkite ateiti Į šį susirinki
mą, nes turime daug svarbių 
reikalu apkalbėt. Pereitam 
susirinkime, dėl stokos laiko,

Fotografijų Snec’ial’stas
Užlaikau didžiausią fotografijų galeriją. Nu- 

f >tografuoui d džiausiąs grupas net iki šimtui 
ypatų. Visiem-* suteikiu puikius paveiksi s su 
dovaivm.i■*, kurie tik pas mane atsilanko. Ypa- 
tiigd jaunavedžiams duodu geras dovanas ant 
pradžios gyvenimo.

ATHERTON O
PILNAS ISFORNIŠIAVIMAS KAMBARIŲ

4 karr.bariŲ išforniš. 4 kambariu ikforn'S. I 4 kambariu iSforniš.

s

Padaryta Amerike
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 apsižiūrėk, kad ne
būtų falsifikuota. Parsiduoda vi
sose vyno ir degtinės pardaviny- 
eioše
REIKALAUKITE KATALOGO, 

KUR NURODYTA VISOS
KAINOS. Adresuokite:

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

Išgydau Vyrus Greitai.
V A RICH C H F AŠ gydau VARICOCELE be jokio skausmo, ’ VVrdLluLi. operacijos, arba apvyniojimp; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustipr.n imi; šiiuma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PROQT A TITK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba I IVOm 1/Y 1 1 1 Im • tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kiu i plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnejusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
C YFII m Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėves išbėrimai, va- 

rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai prad ’.toje vid iryj* ar 
pabaigoje lig< s, klauskite mano pabarimo, o liksite sveiki. Man » f yly- 
rnastšvalo ir praš dina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir n ‘švarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. K»m jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jūs visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų'/Tuojaus klaus
kite mano patarimo.J\ J vV 11 I <• I I kf Į z O V«• I 111* Vz • 6 3

Nusilpneję VYRAI. LA
Mano gydymas nustojusiems vyriš- 
kūmo prašalina visas ' blogas įtek- J

$137.00 $153.09 $178,00
Rašyk, kad prisiimtų cirkuliorių.

Ateik į krautuvę ir dasižinok v:sas smulkmenas. Gerai patarnaus W. 
YUSZKO lietuvis pardavėjas,

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

^įkįįi>;v?-H

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 ai, 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 medegį už pri
einamą kaina. Taipgi sutaisau. Išva
lau ir suprosinu senus vyrų ir moterų 
drabužius.—išrodo, kaip nauji.

Atsitikus reikalui, kreipkitės po šiuo 
adresu: 070 N. Main St.. MONTELLO. 
MASS.. Lietuvių Tautiškame Name..

Su pagarba
A. LIUTKUS.

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

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

Dabar galima važiuot i Rusiją.
per Angliją kas.Seredą ir kas Subatą. Per Archangelską gi be persėdimo 
ant laivo “Kursk" 23 dieną Sausio (January), 1915. Kas nori važiuoti, 
lai atsiunčia $5.00 depozito dėl užtikrinimo vietos ant laivo. Visiems pa- 
sažieriams parūpinu pasporlus, pasitinku ant dypo ir palydžiu ant laivo. 
Negavus mano atsakymo, iš vietos nevažiuokit. J'aipgi, su absoliutiška 
atsakomybe persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelais
vėn Austrijai ir Vokietijai.

36 GRAND STREET FILIJA: 155 CUNTON AVE.
j BROOKLYN. N. Y. MASPET1I, L. I. N. Y

rnrrw./m^v-

DVOKATAS HENRY L. SALPETER.
Vedu visokias kriminalįškas provas, iškolektuoju pi

nigus vilsur Suvienytose Valstijose, taipgi ir Europoje. 
Išjieškau dalis ir išpildau popieras dėl Compensacijos 
Komisijos. Vedu provas nelaimių. Užsiimu Real 
Estate. —

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

nigus vi

Užsiimu Real

M
£• kūmo prašalina visus ' blog
r mes pirmesnių nualinimo ir besotu-
I mo; sutvirtina nervus, sust'.rina 

ir padaugina kraują, o labiausiai
V už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
J* vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
A nių gyduolių. Stengkitės išsigy- 
C® dyti antvisadns. Aš suteikiu ant- 
J visados atga\i ną tobulo ir pilno vyriškumo.
1 ęf APTHQ I Naujos ir senos.biaurio« ir įsisenėję,kaip
J iJEiiAl i lulOV/O. tai Triperis, Plūdimai, Tankus Slapini-
Y mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti- 
I nirnai; visuose trijuose laipsniuose išgydau ant visados greitai ir užlaikau 
į slaptybėje.
fS'l - r> I f-'l' I IL> 4 ISp-ydnu pnn tuo«, kurtuos daktarai jau buvo aitl- ako ‘'Rjdytl. Oy- 

I I I LJ ■V'y dau l»e jokiu operacijų, skausmu <r neatHrn, kiam nuo biinio.
Tuojaus duodame PalrnKvinima A<> m-apsiimu Dtrydytl t« , kurtu neiru. Mano gydy
mo -“ūdas chroniškų ligų yra vienai- IA geriausiu, ka ūžti! rina ne, jog v<«aaa .tneėa geru, 
pasekmes. Gydau Aunu, Galvos, širdies' Gerkles, I’laiRiu, Krutinėti, Pečiu. Kepenų. Et vo. 
Žarnų. Inkstu. Šlapinimosi organu. ISniegenų, Nervu, KhuIu, .->ąt>ariu tr visas kitas l'gas. 
AS netikiu į aydymą laiSkuls, tol6) neklauskite manes patarimu. Kurie gyvenate tollaua 
atvažiuokite pas man ■ ant vienos dienos.o aA jums tikra teisybe pasakysiu, ar‘galiu iigydyt.

HD KYDNE1 20S W- 42,ld St-> arti BroadwayUn,. DirtnE, new york city, n. y.

Cel. Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

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

Brooklvn. N. Y.
v

t

Nenustok Vilties.
Netrotikite vilties! Jeigu plikas aa 

p'aukai slenka ar nervų ligos; ūmai Iš
gydoma girtuoklystė, papretys; viri 

emortaR ’ik MJ ligų; t ūk sto
čiai jau likos Išgydytais. Gydymas 
DYKAI!
»>i. ttrundxa Co^riSta. B’lyn, N. W.

Skaitykit ir platinki!
“LAISVĘ", — $2.00 metam




