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Kun. Smidtą 
į nužudys.

Kunigas kompani
jos bernas.

DAR APIE NASHUA 
STREIKĄ.

BJAURUS DARBAI LEN
KŲ KUNIGO.

Pereitame “Laisvės” num. 
męs buvome perspausdinę 
žinutę iš “Nashua Tele
graph”, būk tai streikas 
Manufacturing ir Jashson 
komp. pasibaigė.

Dabar apie tai gana pla
čiai rašo “Novy Mir” kores
pondentas. JMai sako, kad 
streikas dar nepasibaigė. 
Fabrikų administracija ty-

NAUJO TEISMO NEBUS. 
. Albany. — Katalikų ku
nigas Hansas Šmidtas bus 
nužudytas ant elektriškos 
kėdės už užmušimą Onos 
Aumuleriūtės 2 d. rugsėjo 
1913 metais. Apeliacijos 
teismas atmetė šmidto ad
vokato prašymą paskirti 
naują teismą.

Šmidto teismas įvyko 1914 
metais, sausio 19 d. Tuo
met jau jisai buvo nuteis-leidžia visokius gandus, 
tas mirtin; mivties diena(^acj suardyti darbinin- 
buvo paskirta ant 23 d. ko- vienybę.
yo, vienok perkėlimas bylos Prancūzai ir graikai ne- 
į apeliacijų sulakė bepriguli pyie unijos.
nuosprendz10 ispildymą.^ laukia, kuowLh«,«

. ^ab_aF Hansui smidtui is- Fabrikantų agentai nori pa- 
sigelbėjimo’jau nėra. s^ti nesutikimą tarpe lenkų,

lietuvių ir rusų. Bet tų 
tautų darbininkai labai gė
lai laikosi. Iš Bostono jau

Pijus Petrauskas mums, pribuvo 150 niekšų, kurie 
prisiuntė iškarpą iš pakviesti darbininkų “nura- 
“Bridgeport Post”, iš kurios minimui”, kitais žodžiais 
patiriame, jog nežinomi pasakius, streikierių galvų 

žmogžu- skaldymui.
! Bjauriausią, betgi, rolę šia- 

su- me streike _ lošia katalikų 
. Jisai pavar-

nuosprendžio išpildymą.

sigelbėjimo* jau nėra.

ŽMOGŽUDYSTĖ BRIDGE- 
PORTE.

Jie 
iskas pasibaigs.

patiriame, jog 
žmogžudžiai (ar 
dys) nužudė bartenderį Ro-[ 
bertą Mondrzewskį ir r ' 
žeidė jo brolį Juozą, kuris, kunigas L. V. Jisai pavar- 
oabar randasi šv. Vincento<toja bažnyčios sakyklą, kad 
ligonbutį laboje opiam dėl varyti streiklaužišką agita- 
gyvasties padėjime.^ iciją. Jisai raginte ragina

Manoma, kad žmogžu- žmones grįžti darban seno- 
džius pavyks sugauti, nes. mis išlygomis. . Kartą jisai 
rasta dvi maskos, skrybėlė pasirodė net svetainėje ir 
ir revolveris. Detektyvai norėjo suagituoti streikie- 
mano, kad žudystės prieža-' rius, bet pasigirdo švilpimas 
slim bus noras pasipelnyti. |jr kunigas turėjo nešdinties

Juozas Mondrzewski, ku-'laukan, negavęs varyti savo 
ris yra sužeistas, turėjo du bjaurios agitacijos.
saliunu.

Anot Pijaus Petrausko,! bėgioja pas franeuzų kuni- 
lietuviai spėja, kad buvo iš-' gą ir graikų popą ir bend- 
plėštas langas pirmiau, ne-Irai su anais veikia fabri
ku tragedija atsitiko, nes kantų naudai, 
nesiraao apdraskalų ar ki- f“ 
to (cimento) aplink langus, atsišaukimą, ~kad tik suar-

Lenkų kunigas kasdien

Tasai kunigas išleidęs ir

---- džius streiką. Dabar len- 
INDIJONŲ SUVAŽIAVI- I kai darbininkai tariasi eiti į 

MAS.--[lietuvių bažnyčią, o lenkas
Greenwich, Connecticut, kunigas galės sau važiuot iš 

įvyko indionų suvažiavimas. Nashua.
Tie indionai paeina iš
Woodcraft kilmės.

Suvažiavime dalyvavo a- ką PADARĖ SOCIJALIS-
pie 100 indionų, daugiausia 
iš Connecticut valstijos, o 
taip-pat ir iš New Yorko.

Indionai, nors jau civili
zuoti, betgi atliko savo re
ligiškas ceremonijas. Buvo 
uždegta šventoji ugnis ir 
rūkoma taikos pypkė. Buvo 
šokama tautiški indionų šo-‘ 
kiai.

JURININKŲ.
Berlynas. —; Čia praneša-.^ fcareiviai nebus nugink-

h

Tyrios

luoti. Šiaip ar taip, tai tai 
kininku laimėjimas.

. Rinkimų pirminin
kas Gvozdev’as pats- apskel-

tvirtovės, Francijoj — 12,

GERMANAI DRUTINA 
KOVELJ.

ma, kad Helsingforse, Fin- 
liandijoj, įvyko rusų jūri
ninkų maištas. Kopenhagoj 
gauta žinių, kad daugelis 
maištininkų tapo sušaudyta.

VĖL KALBA, KAD JAPO
NIJA SIŲS KAREIVIŲ 

EUROPON.
Paryžius. — “Petit Pari

simi” sužinojo, kad Japonija

Tarpe paimtųjų tvirtovių 
yra Antwerpen o i 
Litovsko tvirtovės, 
buvo skaitomos nepaimamo
mis.

Taip pasakė baronas Ishi, . 
užsieninių reikalų ministe- 
ris. *

The Lithuanian senu-weokly 
“LAISVE” 

Published by
The Lithuanian Co-operative Pub. Society 

(Inc.), every Tuesday and Friday 
at Brooklyn, N. Y.

turkai reikalaus, vokiečiai

IŠVISO 40 TVIRTOVIŲ 
PAIMTA. /

Berlynas. — Ligišiol nuo 
karės pradžios vokiečiai, 

1 austrai ir bulgarai paėmė

uh'SERBAI SUMUS »

ž»'.: •

i patriotų?
Męs bent nematome to 

skirtumo.

tai 
tai

♦ Y ■ ■ . • ;y".

O

SUŠAUDĖ 2000 RUSŲ 
BELAISVIŲ.

Iš Bucharesto praneša, 
Vengrijoj, 

kareiviai sušaudę

jau tik 10 mylių atstume .llsai norl kariauti to- 
. Turkai nu-| 

stūmė anglus per 20 mylių.

BULGARAI SUMUŠTI.
Paryžius, 24 d. lapkričio. 

—Bulgarai sumušti visoje 
pietų Serbijoje ir yra pilna
me pasitraukime. Taip 
skelbia serbų oficialis pra
nešimas.

Nuo Valeso bulgarai 
traukiasi linkui Istipo.

“Morning Post” praneša, 
kad bulgarai užėmė Mitro- 
vicą.

Serbų valdžia, tuo tarpu, 
persikraustė į Prizren.

Pranešama, jog rusai iš- 
tikrųjų užpuls ant Bulgari
jos.

Rusai, kaip pranešama iš 
vokiškų šaltinių, sukoncent
ravo Padunojais 350,000 ka
reivių ir ne šiandien-ryt už
klups ant Bulgarijos.

ANT TEHERANO.
Amsterdam.— Koelnische 

Zeitung rašo, jog didelė ru
sų kariumenė eina ant Te
herano, Persijos sostamies- v • CIO.

Kuomet rusai užims Te
heraną, tuomet persų aficie- 
riai bus pakeisti rusais ir 
insąi patįs vieni tvarkys 
Persijos reikalus.

“Koelnische Zeitung” ra
šo, kad Persijoje viešpatau
ja anarchija. Dauguma 
žmonių pritaria turkarhs, 
mažuma rusams.

Dalis kariumenės randa
si po vokiečių aficierių 
kontrole. .

TAS MAJORAS? j 
RAZBAININKAMS NĖRA

VIETOS HAMILTO
NO MIESTE. ;

Hamilton, Ohio. — Šiame 
mieste majoru yra socijalis- < 

Has Fred Hinkel. Jisai jau 
parodė, kad jam rūpi dar
bininkų, o ne fabrikantų 
reikalai.

Homiltone streikuoja 2000 
mašinistų ir kitų darbinin- 

. kų aštuoniose dirbtuvėse, 
j Kompanijos jau parsikvie

tė razbaininkų, kurie buvo

e lupėjo kaip galint greičiau 
^[suardyti streiką.

Tuomet miesto majoras 
įės) pavadintas taikos tei- nutarė pavesti tvarkos da

vėju Vilniun. bojimą patiems unijistams.
Iš Kauno. Maistas čion'Jisai prisiegdino 40 unijis- 

i lyginamai pigus. Svaras tų i/ tie dabar bus sargybi- 
juodos duonos kainuoja 8 niais. Padaužos turės neš- 
Kapeikas, svaras baltos duo- dinties laukan, o unijistai, 
ros 15 kapeikų, svaras svie- suprantama, nebus aklais

- sto 65 kapeikas. Mėsa ir ne- kompanijų įrankiais, bet 
perbrangi. |stos už darbininkus, už

Iš Vilniaus.
kintoji elektrikos įstaiga

LIETUVA IR LIETUVIAI.
Į Didžiosios Lietuvos val

džią tapo pakviestas polici
jos komisaras Loeper iš Ra-: 
gainės. Jisai iškeliavo spa 
lių 16 d. Kaunan, kad užim 
t” T

Taikos teisėjas Vilniuje
Advokatas Dalichow is
TTankfurto (prie Odros u-

Rusų sunai- streikierius.
Taip ir išėjo.

Vilnius—tiltas per Viliją,

Iš RUSŲ FRONTO. į galinti pasiekti Suezo ka- ką, tai tos šnekos ne be pa- 
Rygos kariškam fronte i nalą. Kariška dvasia vėlei mato. Kardinolas Hart- 

didelių permainų neįvyko, atgimė Vokietijoj. Nieks ' mann irgi, veikiausia, yyks- 
Rygos rajone, , ties kaimu jau nebešneka apie pralai-lta Ryman su taikos misija. 
Pūlkarf, rusų artilerija su- mėjimą! 
naikino dalį vokiečių tran- ' J—.į naikino dalį vokiečių tran- “Laisvės”, skaitytojai te- * MAIŠTAS TARPE RUSŲ 
sėjų ir kariumenę atstūmė,gul pagalvoja, kame skirtu- ....... ... ‘
acgal. | mas tarp to patriotiško so-

Voliniuj, kairiojoj pusėj cijalisto ^ir tikrųjų vokiškų 
upės Stira, buvo nedidelių’ 
susirėmimų.

Galicijoj, rytinėj pusėj li
pęs Stira buvo smarkių su
sirėmimų. Teutonai buvo 
perėję upę, bet ties ežeru Ič- 

Ą'ov rusų artilerija juos iš-į Iš Buchares 
blaškė. Į šiaur-vakarius J būk Derbešene 
nuo Bučače rusai užėmė i 
kaimą Petlikovce.

Vokiečių štabas praneša,
GORIZIA TUOJ PULS.
Iš Innsbrucko praneša, 

kad austrų generalis štabas 
nutarė laipsniškai apleisti 
Gorizia tvirtovę. Austrai 
mano galutinai sunaikinti 
miestą prieš savo pasitrau
kimą.

Austrai prašo vokiečių 
pagelbos, kitaip jie negalė- sas 
šią išsilaikyti prieš italus. ?

Austrai apleido Rovereto; profesorių, tik vienas išgul- 
ir Mori. Italai taip-pat už
ėmė Podgorą.

2000 rusų belaisvių. . austrai ir bulgarai i
Jeigu teisingas šis prane- p1^0 savo priešų 40. tvirto- 

kad lllukške, netoli Dvinsko, Šimas, tai dalykas štai ka- vių. Belgijoj paimta 5 
jiems pavyko atmušti visas nie rusų ^belaisviai sukilę 
rusu atakas.

Varšavoj iškilmingai ta
po atidarytas lenkų univer
sitetas ir politechnikos ins
titutas. Vokiečiai leido vi-

j protestuodami prieš tai, 
kad jie nuolatos turi badau
ti ir kad vengrų kareiviai 
su jais baisiai žiauriai el- 

Jgiasi. Dauguma bandą pa- 
i lekcijas išguldinėti len-^gti ir užmušę du vengiu 

kų kalba. Iš 30 paskirtu i kareiviu, kurie juos sergėjo, 
tik vienas išgub ?>? . atsitikimo vengrų 

dinės lekcij'as vokiečiu kai* kareiviai taip įselę,. kad su- M cnnrJn TTinnn hnlninxyinn Iruba.

KĄ SAKO AUSTRAI?
Austrai sako, jog nuo ka

rės pradžios italai nustojo 
užmuštais ir sužeistais vie
ną milijoną kareivių.’

šaudę visus belaisvius, ku
rių buvo apie 2000.
Austro - Vengrijos valdžia 

norėjo tą baisų ir žiaurų 
darbą paslėpti ir aiškino, 
kad cholera užėjo ir visi be
laisviai išmirė.

Ar ta žinia teisinga, sun
ku pasakyti.

SOČI J ALDEMOKRATŲ
VADAS NENORI TAI

KOS DABAR.
Berlynas. — Žinomas so- 

cijaldemokratų vadas Phili- 
pas Scheidemann, kuris sa
vo laiku buvo išrinktas

i reichstagd vice-pirmininku1 PO KAREI BUS DARBI-1
NINKU KONGRESAS.
Amerikos Darbo Federa-

neišpuola cijos prezidentas S. Gom-

BURŽUAZINIAI TAIKOS
DARYTOJAI. . įsako, jog Vokietija turi ka- 

Boston, Mass. Ponia; H'auti iki laimėjimo. Vo- 
Fanme Andrews praneša is k::etijai, girdi,' 
Šveicarijos, kad 14 d. gruo- ■ 
džio Berne (Šveicarijoj) ne- 
beįvyks tarptautiškas kong
resas taikos įvykinimui.

KĄ PASAKĖ VOKIEČIŲ 
AGENTAS.

Baltimorėj suimtas vokie
čių agentas Otto Unger. Ji
sai pasakė, kad už šešių mė
nesių Amerikoj nebeliks 
dirbtuvės, kuri gamintų tal
kininkams amuniciją. Vis
ką išsprogdinsią ir pelenais 
paversiu vokiečių agentai..

Žiūrėsim ar taip jau iš 
teisybės bus!

Patriotai reikalauja kitų 
rinkimų. Bet darbininkų di
džiuma skelbia boikotą 
Gvozdev’ui ir pritaria jų į- 
galiotinių pasielgimui 
svarsto taip-pat brangumo 
klausimą. Ir visur dar
bininkai priima tokius nuta
rimus: kol viešpataus Rusi
joj dabartinė caro valdžia, 
r-egalima yra tikra kova dėl 
orangumo. Kad bent kas 
>alima būtų tuo žvilgsniu 
laryti, reikia įkūrt tam tik
os visuomenės įstaigos, ku-
iose dalyvautų labiausia 
enčiantieji dėl brangumo. 
,utarta visose geležies fab- 
kose reikalaut didesnio 
arbo mokesties.

KĄ DARYS GRAIKIJA? , 
Paryžius.—Rusijos, Fran- 

cijos, Anglijos ir Italijos mi
nisterial in corpore atsilan
kė pas Graikijos minister! ų 
pirmininką ir paklausė, ką 
Graikija darys, jeigu serbų 
kariumenė bus priversta pa
sitraukti Graikijos te rito ri
jom

Jiems atsakyta, kad ser-

AUSTRALIJA SIUNČIA 
50,000 KAREIVIŲ.

Melbourne, Australija. 
Nutarta, jog Australija turi 
pasiųsti Britanijai pagelbon 
dar 50,000 kareivių.

Tokiu būdu, Australija 
išviso pristatys karės lau
kan 300,000 kareivių.

Pusėtinai daug. %

NĖRA KĄ ŠNEKĖT APIE 
TAIKĄ.

Raymondas Swing, ko res
pondent .s Chicago Daily 
News, kuris tik ką sugrįžo 
iš Europos, sako, kad dabar 
r.ei kalbėti nereikia apie tai-

begalo daug ammunicijos. 
Turkija gali pastatyti karės 
laukan aar pusantro milijo
no kareivių ir Vokietija pri
statys jiems ginklų ir visko, 
ko reikia.

Mr. Swing sako, kad vo
kiečiai persitikrinę, jog tal
kininkai jokiu būdu negalės 
atsigriebti. Dabar, kada 
tarpe Berlyno ir Konstanti
nopolio yra tiesus gelžkebo

Austrai ir vokiečiai smar* susinėsimas, tai visa, ko tik 
Kovelj,

| darbininkų organizacijos Volinijoj, nes manoma, kad 
visuomet j prielankiai atsakė ant A.’D. rusai rengiasi atakuot tą 

i pasi- miestą.
•. 1... I

pulti ant kelių prieš savo . ners pasakė, kad visų šalių kiai fortifikuoja 
priešus. _ [darbininkų pvn-nnUnniuU Vnlinb’m’ nns mnn

“Mūsų partija ’ '
stoja už taiką — pasakė F. pakvietimo karei i 
Scheidemann — bet tik ne (baigus sušaukti darbininkų 
už tokią taiką, kurios nori (kongresą.
mūsų priešai”. j Taigi, gali būti, kad tuoj

,v Anglija nori mus sumuš-(po karei viso pasauho dar-
Turkai sumušė 170,000 0 Francija atsiimti Alzas lūninkai įvykdins savo su-

. t gu tuo ph važiavimą.

SUSINĖSIMAS TARPE
POPIEŽIAUS IR 

KAIZERIO.

ANGLAI SULAIKYTI.
Anglų kariumenė, kuri č- 

io ant Bagdado, jau sulaiky-1

.anglų ir indusų. * i Lotaringiją.
Anglų kariumenė buvo Scheidemann nesutinka

, -.--------- . —Tai? ir įMj0- Dahar 40,nuo Bagdado.*
atitaisyta ir aprūpina mies- unijistų palaiko tvarką, Ha- * z—« • • • 1 ■ T” • 1 •ta. Gazo įstaiga bet da ne- miltone. Juos jau kompani- 
veikia. Svaras žvakių kai- jos negalės pasamdyti, kad 
nmia IĮ rublio: žibalo (ke-lūe sulaužytų streiką. Li- 
rosino) visai nėra galima: Tusieji padaužos, kuriuos 
gauti. Svarai duonos kai-į seniau buvo nusamdžiusios 
ruoja 55 kapeikas. Fabri-''kompanijos, bus tuoj areš- 

Jkos nedirba. tvoti, jeigu tik mėgins
(’’Dabartis”). triukšmą kelti.

lliau.
Kaulink Belgijos, 

Scheidemann mano, jog 
Šaliai vokiečiai turi sugrą
žinti liuosybę.

Scheidemanno nuomone,
PASKANDTNE VOKIE

ČIŲ KREISERI.
“Dailv Chonicle” sako,kad Vokietijai dabar kaip tik 

netoli Vindavos rusu torpe-' patsai laikas kariauti. Mais- 
dinė valtis paskandino vo-jto yra įvalias, Serbijoj še

pečių kreiserį. 1 ’ ‘ *’ 1

PETROGRADO DARBI
NINKAI. 

“Rankpelnis” rašo: 
Tiesiog siuste siunta Ru-|ojvh ^uz-muju, rxuvx 

sijos atžagareiviai, . libera-' besutinkanti siųst didelę av
iai ir social-patriotai, kad miją Europon, jeigu tik tai- 
Peterburgo darbininkai at- kininkai to pareikalaus, 
sisakė dalyvaut karės pra- 

. monijos komitetuose. Jie 
Kaizeris palaiko su ponie-1 surado dargi tokių darbi- 

žium labai artvmus ryšius, ninku, kurie leidžia visokių 
Iš Koelno vykstantis Ry-, paskalų apie rinkimus. Jš- 
man kardinolas Hartmann, eina, kad ir ten vokiečiai 
kaip sakoma, yra tai kaize- yeikę. 
lio pasiuntinys Rvman. ?

Kadangi vis daugiau ir. bė laikraščiuose laišką, kadf.nuuu, UV V IO UHUC.HIU I I , . W u VMS,

Vokiečių kariumenė daugiau šnekama apie tai-į neteisingai buvę rinkimai.

JUODKALNIEČIAI 1 
TRAUKIASI.

Paryžius. — Juodkai nie^ 
čių kariumenė vis traukiasi 
ir traukiasi prieš austrus.



1

t r ■

f

Pramonininkai ir darbiniu- Atėmimas

kaukaras metu vyriškumo
Iš socijalistiš Tumorai 
kiĮ partijų.

Vokietijoj vadinantieji nuosekliai, tai ir jie tą pat 
save socijaldemokratais, patėmytų. . Tiesa, kai-kurie 
kaip įmanydami, rūpinasi, tai patėmija, bet nenori jie 
jei ne prašalinti, tai bent atvirai prisipažinti, 
smarkiai sumažinti klesinį to,pramonininkai tuoj prade- 
antogonizmą tarp proleta-; da darbininkams galvą suk- 
riato ir buržuazijos, o tuom'ti ir plepa jie, būk ir pra- 
pat laikinai užmigdyti klesų' monininkams paranku, jei 
kovą. Juk, jei karės metu 1 darbininkas daugiau uždir- 
darbininkai pradės statyti ba; mat, daugiau uždirban- 
savo klesinius reikalavimus, į tis darbininkas ir daugiau 
o ypač jei pradės jie savo nusipirkti gali. Sena pasa- 
reikalavimus remti veikimu, [ka! Sulyg pramonininkiš- 
jei pradės streikuoti, tai...; kų galvočių, bedumiančių 
koks nepatriotiškas darbas; darbininkų akis, išeina, būk 
prasidės. Juk toks darbi-j kapitalistai savo pelną ren- 
ninkų besielgimas įneš ne-'ka ne darbininkų ekspluata-jtas. 
susipratimus ir net bet Va r-'c? jos (išnaudojimo) keliu, 
kę viduriniame valstijos ne tuom, jog darbininkas 

. gyvenime. Juk tuomet vai- tik už dalį savo darbo gau
džiai bus sunkiau karę ves- ■ na užmokesnį, o kitą laiką 
ti ir svetimas žemes užka- 'dirba dykai, bet būk kapita- 
riauti. Šis gi dalykas nepa- listai kapitalus didina vien 

brankus, nesmagus,-negeisti- išdirbinių, pavirtusių į ta
nas taip valdžiai, taip bur- vorus, pardavinėjimu. Tik 
žuazijai ir dvarininkijai, klausimas: kas tuos tavo- 
taip dabartiniams patrio-' rus pagamina? Jei darbi- 
tams iš “socijalistų” tarpo, [rinkas, — tai, kodėl tavoro

Rusijoj irgi rėkiama apie i sugrįžimas į darbininko 
rankas parankus pramoni
ninkui? Neužmirškim, jog 
ir prekėjas šį-tą turi už
dirbti. — Parankus — nes 
ne už viso tavoro paga
minimą darbininkui užmo
kėta. Toji neužmokėtoji 
dalis už darbą ir eina pra- 

buržuazijos reikalai, kada menininko ir prekėje, tai y- 
apsireiškia jų prieštaravi- ra, kapitalisto labui, 
mai, kuomet Vokietijos vai- kiu būdu, j 
džia bent šiek-tiek vengia darbo dalį darbininkui ne
darbininkus erzinti, tai Ru- užmokėta,

vienybę, apie visos tautos 
vienybę ir susivienijimą, a- 
pie senų nesusipratimų ir 

• klaidų užmiršimą. Tik 
kuomet Vokietijoj valdžia 
bent šiek-tiek rūpinasi ne
vi trališka būti tada, kada 
susiremia proletariato ir 
buržuazijos reikalai, 
apsireiškia

Vieton

vietą, nes jis ir pavojingas1 dar prieš Kristų, Jeruzoliu 
ir tankiai atsitinka. Carci- (buvo puikiausias miestai 
romą auga į kitas mėsas ir bet. jis tapo sugriautas, su-' 
jos ruožai pasiekia gana to-T aikintas ir tik griuvėsių lie

jas girdėjote apie vėžio Į Ii, todėl ji išrodo kaip medis, < kanos liudija, kad ten jau 
Bgą, apie augimą taip vadi-. kuris leidžia šaknis į visas kultūra seniai žydėjo.
namų guzų, gumbų, nari- puses, arba vėžys su kojom Į no to miestas vėl “išdy- 
kaulių, namėskaulių, karpų iš visų pusių. Nuo to ir, go”, vėl pradėjo kultūra žy- 
ir tt. Visi jie priklauso prie vardas “vėžys” paeina. Vi- "J’ T 1 “
vienos ligų klesos ir vadina- si tumorai yra kenksmingi, 
si tumorais. Žodis tumoras bet vieni jų buna mirtini, ki- 

TA , , . . ,i”ginėra pilnai teisingas, I ti galimi atlaikyk
Draugas E. Debs, kuris jau pna ii c Y’nižVia kilr rrnvn n S,-

Bjaurus įstatymas Wiscon
sin© valstijoj. ,

Vargiai kas nors iš mūsų 
skaitytojų žino apie bjaurų 
įstatymą Wisconsin© valsti- 
joj, kurio pasekmės jau pra- - keturis kartus buvo Sočia- įja^gumbą 
deda rodyties. j’ \ T\ "j 1 ”1 J

Ar jūs žinote, kad šį mė- Suvienytų Valstijų prezi-l 
nesį Wisconsin© valstijoj dentus, atsisakė būti parti 
bus atimta 
(sterilizuota - išromyta) 24 tą. 
Vyrams! Tai bus padaryta, | ~ * 
sulyg Wisconsino valstijos ,jos nariai 
teisių. Kuomet tiems ne- raminuos 
laimingiems žmonėms bus zidentus. 
atimta vyriškumas — tai davo partijos konvencija.

ma, tai didelis sek’e-| Debs pranešė apie savo : 
Niekas nežino nei die- atsisakymą nuo kandidatu-i

I ros Nacionaliam ofisui. Ta-
i prie-

E. DEBS NENORI BŪTI 
KANDIDATU Į PRE

ZIDENTUS.
Terre Haute, Indiana. —

puses, arba vėžys su kojom Į f o to miestas vėl “išdy- • v • • XT _ «• — 1 • V • j V
dėti. Ir kaip tik Jeruzolius 
pagarsėjo, tai vėl prasidėjo 
skerdynės, vėl kraujas pra
dėjo lietis. Nepraslinko ir 
šimtas metų po Kristui, 

_ t kaip karvedis Titas įsiveržė 
| svarbią gyslą ar kitą kūno į Jeruzolių ir jį išgriovė.

’ Vėliaus tūlas Tito gimi-• . • — "y i • •

. Vienok 
nes jis reiškia tik guzą ar-Gi pastarieji kartais išauga 

GuzaŲgali iš- dideliais ir ima slėgti kokią
■-1 

krėtimo; gali vandųp ar ‘ organą ir gali sekti mirtis.
Partijos^ kandidatu^ji Kilt po užsigavimo, po užsi

krėtimo; gali vandip ar [organą ir gali sekti mirtis. vcnciuo Rixha-

.v, . . - ... i .. i V1" kraujas kur susispiest ir. Todėl visus juos reikia taip' naitis sumanė Jeruzolių pa-‘
vyrisKumas jos kandidatu penktąjį Kar- padaryt guzą, vienok jis ne- [greit prašalinti, kaip tik jie daryti stabmeldžių miestu.

bus tumdras toje prasmėj, atsiranda.

. To-
juo už didesnę

darbininkus erzinti, tai Ru- užmokėta,, tuo parankiau 
sijos valdžios atstovai ir a- kapitalistui, tuo didesnis 
gontai priešingai daro. Jie kapitalisto pelnas nuo jo su
rūpinusi darbininkus dar la-1 vartoto kapitalo. Ir taip, 
biau sukiršinti. Tame pat pramonininko rūpestis ne
laiko, kada caras prašo už- kelti darbininko algą,betma- 
miršti visus nesusiprati- žinti ją — žinoma, kur tai 
mus, Rusijos valdžia dar ne-1 galima, — neduoti darbinin- 
numazgojus savo rankų nuo kui didesnės, jei tas parei- 
darbininkų kraujo, pralieto kalautų, arba bent didyti 
ant Peterburgo (tuomet šis ckspluataciją kokiais nors 
miestus dar buvo Peterbur- kitais keliais, k. a. darbo 
gu) gatvių, pripildo kalėji-. našumo kėlimu, 
mus, teisia mirtim. Tame Jeigu taip, 
pat laike, kada įvairių rūšių “Ri’. ir Pr.” plepėjimai apie 
rusiški patriotai, pradedant tai,būk susivieniję pramoni- 
nuo atžagareivių ir baigiant ninkai negali skaitytis kapi- 
darbiečiais (trudovikais) ir, talistais, klesos reikalų iš- 
pusiau socijalistais, skelbia ’ reiškėjais — grynas melas, 
vienybės idėjas, ragina visą Pramonininkai nori įkalbėti 
tautą susispiesti “bendro” darbininkams, būk kapita- 
priešo atrėmimui, valdžios • listai vienijasi ne dėl savo 
atstovai ir agentai taiso po-į klesos reikalų apgynimo, 
gromus (Maskvoj) ir darbi- Jiems labai nepatinka teisy- 
ninkų skerdynes. Neužmir-, bč, socijalistų pasakyta. Jei 
šom męs dar Kostromos at- pramonininkų plepėjimai 
sitikimų, kaip pasklydo ži- būtų teisingi,© socijalistų iš- 
nia apie darbininkų sušau-'aiškinimai melas, tai išeitų, 
dymus Ivanove - Voznesens-1 buk pramonininkų siisivažia- 
ke, kur liko užmušta ir su- vimai, fabrikantų draugi- 
žeista apie 100 darbininkų.' jos, sindikatai, trustai ir tt.

Kalėjimai ne tik neatsive- 'vis eina ne ant kapitalistų 
ria, bet vis labiau grudžia- kibo, bet dėl darbininkų ge- 
si, Sibiro gyventojų skait-povės.. 
liūs smarkiai auga. Profe- labdariai!
sionalinių sąjungų (unijų) pie tai, darbininkai, bent ka- 
beveik nėra. Darbininkų li
gos kasų veikėjai suimami.
Da rbi nink iško j i laik r ašti j a 
užgniaužta. Visi Rusijos 
socijaldemokratų darbinin
kų frakcijos valstijos du
rnos nariai suimti, teismui 
atiduoti, nuteisti ištrėmimui 
į Sibirą visam amžiui ir iš
guiti į blogiausią jos dalį, į 
Turachansko Šalį.

Ir nežiūrint į tai, Rusijos tams, susidėjus j kuopą, pa- 
pramonininkai, su pusiau Ii- siseka prispirti darbinin- 
Lerališkomis pažiūromis,! kus. greičiau pertraukti 
visgi mėgina švelnyti klesi- streiką ir stoti darban 

prie senų arba net ir bloges
nių darbo sąlygų, tai jau 
tuom pat neišpasakytas la
bas tiems.

(Pabaiga sekanč. num.) 
Žigas Angąrietis.

žinoma, kur tai

Jeigu taip, tai ir visi

Koki mielaširdingi
Neužmirškit a-

rėš metu! Pasakykit savo 
“ačiū”, kada ateis atsakan
čioji proga! Juk yra už ką 
dėkavoti! Juk labdariais 
buvo ir Vilniaus fabrikan
tai, kada jie keli metai at-

savęs, kaip įmanydami, ko
vojo su trikotįnių darbinin
kių streiku. Ir kuom ne lab
dariai! Juk jei fabrikan-

nį antagonizmą tarp prole
tariato ir buržuazijos.

Taip, dar ne taip seniai, 
susivienijusieji Rusijos pra
monininkai savo laikraštyj 
“Promyšlennost i Torgov- 
lia” (Pramonė ir Prekystė) 
dejuoja - aimanuoja apie 
santikius tarp pramonininkų 
ir darbininkų. Pramoninin
kai, nors ir nenorėdami, bet1 
pripažįsta, jog e_ 
kapitalisto reikalai stumia 
jį užmokėti darbininkui 
kuo galima mažiau. Šio'randasi apie*4 milijonai 
dalyko kiekvienas darbinin- (šytų akmenų, 
kas nedali užmiršti: darbi
ninkui nėra ko laukti malo-, 
nių nuo kapitalistų, bet pa- 'atrų atidaroma tik apie 
tiems jiems reikia rūpintis (durnaktį. 
savo reikalais. < 
rijusieji Rusijos pramoni
ninkai protautų logiškai,

ŽINIŲ ŽINELĖS.
Skerdžiaus geriausiu ba

rometru yra vilnos ant a- 
vies; ko labiau jos raitosi, 

egoistiški to giedresnė diena būna.

nos, nei vietos.
Kam atimti vyriškumą 1 čiaus jisai nenurodė 

(išromyti — sprendžia tam žasčiu, kuriu dėlei a. 
tikri ekspertai, proto ligų i 
daktarai. Tie daktarai ne
gali gauti didesnio atlygini-, gIilu;Sia uiusu gcivo i j. uuus, 
mo, kaip 10 dolerių j dieną. iant vice-prez/idento — Dun-

Cheap piramidoj (Egipte) 
ta-

Daugelis Petrogrado

, Ii štai statoma stabmeldiš- 
Tumorai neatlieka jokio j ka bažnyčia ir garbinama 

upiteris. Per dienas ir 
tarpu jie ima daug maisto naktis rūksta kodylas, degi
nu© kūno. Jie auga grei- narna aukos ir uždraudžia- 

todėl maisto reikia ma žydams į miestą įeiti, 
Savo augime, jie iš- kaip į šventinyčią. Kas iš 

, . .. ; [meta daug liekanų į kūną, i žvdu išdrįsdavo įeiti, tas
skirtingų celių, kurias šiam prisieina praša- būdavo baudžiamas mirti- 

linti. Taigi tumorai yra pa- mi.
razitaj kūnui, kaip bakteri- į Praslinkus tūlam laikui 

kirmėlės ir kiti pašali-: Vizamij is imperatoriai į-
■ kuria Jeruzoliuj krikščiony- 

---- - ---- ..... atrnda Gaigotos kalną, 
atneša mirtį.! ant kurio tapo Kristus nu- 

; ir pastato 
bažnyčią, 

arba veržiasi į kitas mėsas, [ Stabmeldžiai" tampa išnai- 
tad daugelis žmonių, negi-, kint i.

Bet nančių pas gerus daktarus j Vėliaus Jeruzolių užima 
del išegzaminavimo, miršta persai, o vizantiečiai aplei- 
ruo <jų. Arba tumorai at- [ džia Mažąją Aziją ir keliau- 

naujo randami, kada jau pervėlu ja į Europą. Greitu laiku 
noe nvoSnlinl nn.ralJmfl 'arabai UŽllUa Azij^ VISU 

šiaurinę Afriką ir jferuzo-

Dabar Socijalistų Parti-j kuomi yra tikrieji tųmdrai. | 
per referendumą, Trumpai sakant, tumdras reikalingo darbo kūnui, tuo-' J 

kandidatus į pre-! yra naujų mėsų augimas. 
Seniau tą atlik- Mūsų .mėsos susideda iš 

skirtingų' audinių (kaulas tai, 
'skiriasi nuo odos, oda nuo daug.
i kepenų ir tt.) ir audiniai su-11 
si deda iš K 
Nuo to, iš kokiu celių susi- 

augantis tumoras, jis 
gauna savo vardą, išėmus 
kelis neteisingus nuo seniai 
įsigyvenusius vardus, 
tik celės’ turi 
drų pavadinimui, 
audiniai, 
drų galūnės baigiasi su 
omą, pav., carcinoma, fib
roma, adenoma ir tt. " 
yra daug kitų ligų, kurių 
galūnės baigiasi taip-pat, 
vienok jos nereiškia 
mėsų augimo. Mat joms yra, nes prašalint negalima, 
liko vardas duotas dar ta- < kada plačiai išsiplėtoja.

Kadangi tumorai yra dau- liui duoda vardą “El-Kuds”, 
apie tumorus gelio rūšių, tad ir jų gydy- ką reiški; 

mas priklauso nuo rųšies. šventųjų”.

atsisakė, (’ėda
New Yorke laike nomina

cijos ant ' prezidento dau
giausia balsų gavo E. Debs,

Nuo jų priguli pripažinti, can McDonald. '
kokį vyrą, proto ligonį, rei-1 Carl D. Thompson dau- 
kia sterilizuoti. Kaip matot, g-ausia balsų gavo nomina- 
tai sterilizuoja (atima vy
riškumą) tik proto ligo
nius, turinčius tam tik
rus defektus smegenų siste
moj.

Apie tą barbarišką įsta
tymą dabar daugiau prade
da rašyti, ypač po nelaimin
gam atsitikimui su tulu 
Johnu Rehfeldtu. Tasai vy- 
las tapo sterilizuotas Auta-

c!jose ant partijos sekreto
riaus. Ligišiol drg. Thomp
son vedė ir tebeveda dar in
formacijų departmentą prie

ISPANIJOS SOCIJA
LISTAI.

Paryžiaus “L’Humanite” 
praneša apie neseniai įvykti-

gamic pavieto prieglaudoj, si kongresą Ispanijos soci- 
Tame kongrese 

Jisai buvo tėvu trijų j priimta rezoliucija, kurioj
Jisai turėjo 36 metus am- jalistų.
žiaus. Jisai buvo tėvu trijų . priimta rezoliucija, kurioj 
berniukų ir trijų mergaičių, sakoma, kad talkininkų lai- 
1910 metais jisai buvo Osh- mojimas (anglų-francuzų ir 
kosho prieglaudoj del proto;rusų) būtų i 
ligonių. Vėliau tapo perkel-: demokratijos bęsiplėtojimo.

te- 
vi-

ii kūnai. Jie užima ku- ] 
Ne ne vietą, išstumia reikalin-, bę, 

svarbą turn- gas celes ir u—L. ...K Lį. [ t.liV
o ir kūno Kadangi tūli tumorai neina- kryžiavotas 

Netoli visų jum-; tomi, nes randasi viduriuose, krikščionišką

naudingas . dėl gUS sustoja augęs žinomam Į daryt g'yahą, 
tas į Applenono prieglaudą ■ Ispanijos socijalistai yra toslgįjgj pamatingomis teori jo- t___ ,
ir tonais pagal nusprendi- s nuomonės, kad perankstyba i b’/is, apie kurias aš čia ne- pats per

da, kad tikrai nebuvo ištir
tas ir kada 
mažai žinota.

Paprastai mūsų mėsos au- Bet netoli visuose, atsitiki-! stato savo dievams altorius 
ga iki žinomo laipsnio ir. nuošė pilnas išpjovimas yra ir vėl meldžiasi 
sustoja. Jeigu męs taip , vienintelis tikras gydymas. | dievų. TZ’‘1 ’
augtume ’ .. \.................
jaunystės, tuomet išrodytu-! auga pavojingas tumoras, p i kraujo praliejimo, 
me milžinais. Kodėl žmo- T’ —— < t»_4.

“šventas ank 
Ir vėl žmonės

mą George’o Downero tapo;taika yra, negeistina (Sic! 
sterilizuotas. 1913 metais,. Red.).
jau be vyriškumo, jisai grį
žo namo prie savo pačios ir : 
vaikų. Pati pareikalavo j 
persiskyrimo. -Prasidėjo di- Luxemburg‘ir Klarai ”Žet- 
džiausi nesutikimai seimy- » 
noje. Nelaimingam Rehfeld- 
tui vėl grįžo protligės simp-

Ispanijos socijalistai iš
reiškė taip-pat savo simpati
ja K. Liebknechtui, Rožei 

1 • -w t- i • r—r

Vistik, ta jų simpatiją, nė
ra perdaug nuosekli, jeigui • • 1 *1 • • • • 1 et Mui UUU te JI 1 UUOVnl.l« vlteLl

tomai n gi eitu ai tu jisai j je priešingi kuogreiči'ausiai' 
turėjo būti sugrąžintas. i laikai,už £lria fai agituo. 
beprotnami 1 uomi pačiu fl> kišfc. ,»
laiku Rehfeldtas apskundė J ' J
G. Downera ir d*. Canavan, 
buvusį Appletono majorą.

Canavan dabar jau mirė, 
o Dawnes — nusižudė, sa
ko, dėl susikrimtimo. Reh
feldtas dar vis randasi be
pročių name. Jo visi vaikai 
yra visiškai sveiki. Žinoma, 
jiems irgi reikia pakelti 
daug nesmagumo, nors jie 
tai jau nebuvo prasikaltę.

Įsižiūrėję į Rehfeldto 
sterilizacijos pasekmes, štai 
ką pamatysime. Tik tasai 
vienas faktas vyriškumo a- 
tėmimo privedė prie —

Vieno persiskyrimo. / 
Vienos mirties.
Vienos saužudystės.
Vienas jau pasveikęs žmo

gus vėl tapo pamišėliu.
šeši vaikai atskirti nuo

tėvo.
Vienos bylos.
Kaip jau sakėm, šį mėnesį

prie savo 
__o„ ...r~ __..r . e .. 4 Kiekvienas miesto 
visą laiką, kaip Tie, kam lieka pasakyta, jog'užėmimas neapsieina be 
4.  4,  1 - _ 4  ' < i n’o Iii i’i’i rivn c» 1 r

Kodėl žmo-'bijo operacijos, turėtų pasi-| Bet štai vėjas papučia vi- 
_d....... K................... -'----.L nes pasveikt sai iš kitos pusės: pirmiaus 

amžiuj, tai prirodoma biolo- negali tikėtis. Kartais pasi-'ant Jeruzolio priešai ateida- 
taiko, kad tumoras išnyksta į vo iš rytų, o dabar atėjo iŠ 

r save, bet tai tik iš-vakarų_— užpuolė kryžio* 
kasžin kiek šimtų atsitiki-1 - - -
mų.

Medicinos studentas,
A. Montvidas r

KLAUSYKIT, KĄ JISAI 
RAŠO! Y

Kaip, supatrijotėjo/ tūli 
mūsų vokiški draugai paro
do nors ir šitas faktas. ;

Drg. Max Grunwald, vie? 
ras iš partijos mokyklos 
mokytojų ir prižiūrėtojas 
partijos archyvo, rašo laik
rašty “Glocke” (Varpas) a- 
pie generolą Hindenburgą:

“Jokia spėka pasauly 
nesumažins jo garbės ir 
nenustelbs jo vardo bliz
gėjimo. — Patvarumas ir

kalbėsiu. Normališkai, jo
kia mūsų kūno dalis negali 
būt priversta augt be susto
jimo. Jei, daleiskime, šir
džiai prisieina atlikt dau
giau darbo, negu pirma, 
jos celės pasididina arba pa
sidaugina tik iki žinomo 
laipsnio ir vėl sustoja. Kas 
kita su tumorų celėmis: jos 
beturi įgimto rubežiaus 
daugintis. Darosi tai pa
prastu būdu, kaip ir norma- 
lųškuose audiniuose: viena 
eėlė dalijasi į dvi, tos dvi 
vėl į po dvi ir tt. Jeigu 
Tumdras neišsigimtų savo 
augime, arba jeigu žmogus 
'nenumirtų nuo jo augimo, 
tumoras užaugtų didesnis 
[už patį žmogų.
Ų Tumorai pradeda augti iš savotiškai

“Šventas
miestas

Dabartiniuoju laiku veik 
visa krikščioniškoji spauda 
pradėjo šaukti, kad “šven-. 
tasis” miestas — Jeruzolius1 džios tvarka, 
vokiečių paniekintas ir lai
komas pajuokoj. Mat, vo
kiečių kareiviai įėjo į “šven
tąjį” miestą — į vidurį

N tumorai pradeda augti is savotiška 
paties žmogaus kūno celių, ninkauti.

krikščioniškos širdies ir ten

kai. Jie ilgai mušasi su 
musulmanais ir Jeruzolių 
tai vieni, tai kiti užima: ka
da užima krikšČionįs, tai 
tuomet skerdžia musulma- 
nus, kuomet užima musul- 
manai, tai skerdžia krikš
čionis.

Pagaliau?, turkai paėmė 
visą Palestiną ir Jeruzolius 
pasiliko jų rankose. Prie 
krikščionių bažnyčios, kur 
pirmiau stovėjo krikščionįs- 
sargai, tapo pastatyti tur- 

[ kai ir įvesta visa turkų vai- 
, kuri ir iki 

i šiai dienai viešpatauja. Į 
Jeruzolių dieną ir naktį ei
na pulkai maldininkų } ir 
meldžiasi tame šventame 
mieste, kuris tiek daug gy
vasčių prarijo, kurio gatvės 
karstu žmonių krauju nu
plautos. Kada pradeda ar
tintis Velykų šventės, tai i 
šventąjį miestą suplaukia 
baisybė aklai tikinčiųjų mal
dininkų ir prie bažnyčios ir 

prasideda stum- 
spaudimosis, sy

kiu su maldomis susimaišo 
i šauksmai, vaitojimai ir 
keiksmai. Ir štai, tuomet 
vėl pradeda kristi aukos: 

1 daugybė užtrokšta, daugy- 
: bei kaulus sukriušina ir 
i daugelis miršta. Tuomet 
i žuvusiuosius išvelka iš mi-

pradėjo šeimi- 
Šventomis gatvė

mis, kuriomis pirmiau ėjo 
maldininkai su kryžiais ir 
šventųjų paveikslais ir gie
dojo “Te Deum laudamus”, 
dabar jodinėja vokiečių rai- v vi . 
teliai ir dainuoja savo him- bažnyčioj 
ną. Ant gatvių kerčių, kur vyniosis, 
pirmiau buvo pardavinėja-; 
ma įvairios

(odei jie visuomet susideda 
/iš kokiu nors celių, kurios 
i C. <7

paneša pilnai į musų kūne 
lasančias celes. Daleiskime, I 7
’.ponia susideda iš taukinių 
(celių. Kodėl tūlos celės pra- 

ai dalin
tis ir padaro tumorus, tam 
d.Ąnėra pilnai tvirtų priro- 

skirtumo, tuno ypatingo?|Manoma, i kad yra 
jo nišvje jo geniališku'-,u?E5,.bkus.los cc'cs Puo mus}i 
jlw vv* 1 gimimo Kūne, kurios nevei-

v. . _ Tr. . I Ria ir neauga, kol kokia
1 anasios psalmes Ilinden-į nors priežastis jas neprade- 

burgo garbei parodo, kad (įa erzint, 
kariškas socijalizmas įsigi- i jkp, nuot

■»- <IVT VV* V****V^^7 A*. "11 1 V*

spėka ryšiu tarpe Hinden-M.et :.1 neaPru°eziuot; 
. A •< ... ‘ t* v n i ii v\ rJn nr\ vii i

dies, be klesti ir pakraipų

dano upės varlių lukštai -

taįp-pat bus išromyti 24 vy-| -() h. saw rųšies poetu imi 'Pnri kiir< /In nvr4-n I v t A vrai. Tas bus padaryta le- 
gališku keliu,’ kadangi AVis- 
consino legislatura priėmė 
tokį įstatymą. Tie vyrai iš- 

tarpo pacientų

Tuomet jos lei- 
dalintis ir neturi 

rubežiauš. Kiti vėl prirodi- 
— Gm ja, kad tam tikras erzini- 

KIEK ATEIVIŲ ATVYKO , rm laipsnis gali išvest tūlas

dės, cigarų ir laikraščių 
krautuvėles ir tt. Tais ta
kais, ]
maldininkai* keliais eidavo, 
dabar vokiečiai gabena ka-

kur pirmiau susirinkę' r^°vs ir.paeijiuj guldo prie
bažnyčios sienų.

Ir taip, kas pirmiau buvo,
puolės ir drūtina jas ant tų kaip pirmiau už Jeruzohų 

celes iš jų prigimto augimo i “šventųjų” kalnų, ant kurių (kraujas liejosi ir kaip pasta- 
sustojimo ir tuomet jos pirmiau maldininkai klupo- i Jv’uoJ.u laiku zuvusms is prie- 

nn-1/Hun ir V'iršhni mnlsdnyngi, zastics taillSUm© krovė, 
visur i kaip

RUGSĖJO MĖNESĮ? '
Suv. Valstijų darbo de- ... . ... . . . v, . , .partmento imigracijos biu- lieka emryjomskomis ir ne-.davo ir karstai melsdavosi, 

ras praneša,jog rugsėjo mė-|^ur^ rubežiaus.

slaptybėje, bet juk toks da- 096 ateiviai.
lykas negalima užlaikyt
slaptybėje!

“The Call”,
apie tai, sako, kad daugelis
wisconsinieciu nei nežino a- 
pie tokį įstatymą, o kurie 
žino, tai jau rengiasi pro- 
testuot.

Brooklyn© Dėdė.

rinkti iš
Chippewa Falls beprotna-1
mio. Jų vardai laikoma nesfį’Ameriką atvyko 31-

Prie tokioj Visur eina darbas, visurjR.aiP silkes pr\e bazn.Vcįes 
suerzinimo gali privest tūli taisoma minos, visur stato-’9? krikščioniška laik- 
vaistai, bakterijos, 1 - - i--..... ly

dimai, spaudimas, 
daugiau teorijų, 
neblogai^ prirodymais, 
dėl nebuvimo pilnai aiškaus 
vieno prirodymo, prisieina 

[pasakyt, jog tumorų augi- 
rugsėjo 11)() priežastis da nėra pilnai 

mėnesį Amerikon atvyko (lamdyta.

Daugiausia afeivių pribu
vo iš Italijos—2030; iš Grai- 

pranešdamas ’ ^ij°s . 1676, Anglijos —
11359 ir tt. Japonu atvykoJaponų atvyko
— 646, chinų — 134.

Pereitais metais

23,821 rusas, šiemet gi ta 
patį mėnesį Amerikon pri
buvo 412 rusų.

Pribuvusieji šį rugsėjį a-
“Draugas” skundžiasi,kad teiviai apsibuvo New Yorko 

žmonės jau bažnyčiose ,pra-Į valstijoje — 7,318, 7" 
deda kelti demonstracijas chusetts — 2923. Į pietines j 
(Montello, Mass.). Jeigu’valstijas ateiviai nebemėgia 
mūsų kunigai ir toliaus taip > keliaut.
chamiškai elgsis, kaip ligi- nuvyko —

Vieni tumorai greitai lie
ka apčiuopiamais arba'.'ma- 
tomais guzais; jie auga 
maž-daug į apskritumą, ki- , f • • • 1 • " ■ ■ • •

Massa-i veržiasi į aplinkines mėsas 
MoflHOO ’ i m n n i L i n/■! n iaa i -t Iri"!

Jei susivie-Į . _
Po iškepimui 100 svarų šiol, tai parapijonai dar la- 10, North 

mėsos sveria vos 67 svarus. |biau pradės kelti maištus, ir ttir tt

kad užėjus1 mštija.nieko nesakė, nes, 
suprantama, dvasiškija tu
rėjo pelną. Bet dabar, ka
da vokiečių kareiviai pradė
jo šeimininkauti, kada iš to

susižei- ma kanuolės,
Yra ir'priešui, galima būtų kodau- 

paremtų1 giausiai išžudyti. Iš tos 
bet, priežasties visi karšti krikš- 

čionįs ir pasipiktino. L . ,v .. .
Bet argi ištikrųjų vokie- nuėsto išvijo visus maldi- 

čiai ta “šventąjį” miestą pa- ninkus; tuomet jau knks- 
niekino? Ar‘ tas miestas čiomskas pasaulis” pradedą 
ruo Kristaus laikų buvo lai-: saukti, pra deda ^protestuoti, 
l omas, kaipo kokia švente-! vokiečiai šventą vietą 

paniekino ir laiko pajuokoj, 
švenčioniškis.nybė? O, ne! Jeigu męs 

pažvelgsime į to “šventojo” 
miesto istoriją, tai pasaky

ti gi jokios fornfbs neturi ir sime, kad vokiėčiai dar žmo- 
>, niškai elgiasi ir negalima 

išnaikindami jas. Tie, ku-.antjų užsipulti.
• rie auga japskHtumą, nėra ! Vargiai pasauly galima 

Taip, į Arkansas 1 tiek pavojingi, kaip tie. ku- bus rasti tokį miestą, kuris 
4, į Mississippi—Į rie auga į kitas mėsas. Tarp tiek daug būtų iškentėjęs,

jie auga

— 18 pavojingųjų carcinoma arba kaip Jeruzolius... Tyrinėji- 
I vėžys užima svarbiausią mai parodo, kad senovėj,

ninkus; tuomet jau “krikš
čioniškas pasaulis” pradeda

POPIEŽIUS LENKIJAI.
Popiežius paliepė visose 

bažnyčiose įtaisyti speciales 
rinkliavas lenkams, nuken- 
tėjusiems nuo karės.

Kas metą kožnas francū- 
zas suvalgo 580 svarų duo
nos.



)

I Ar matote, kokių MARGOS MINTIS® į^e<
APIE VISKĄ.esama kunigų!

kad Kuršo parubežy yra vo-

Fr^tzas.

Laisvoji Sakykla.

vienok jie yra ta priežas-

ant visuomeniškos dirvos,

tokį milžinišką darbą, j ieško vyro arba vyras mo-
• • ”— i • i ii • a. — _ . ~ r i t __ _. _. _ _1 ... i _ _x . „ _, —

kris ant jų garbingų galvų! niai kasdien eina blogyn ir
tiems blogumams nesimato ligamos

m e r i k i eč i a i i š s i g e m a.

j h- daugiau nieko

Nekareivis.

visi, lig vienas, 
iš miego kėlės 
ir-garbint ėmė.

Po lygius laukus, 
po slėnias pievas 
žiedai marguoja, 
plačiai pasklidę.

Gyvybės jura 
pasaulio plotį 
žalumo bangą

po jauną žemą 
sapnus nešioja.

Tą, kas aprėdė 
miškus ir laukus 
is slėnias pievas.

Skaistaveidė saulė 
iš melsvo sosto 
švisos bangomis 
upes bučiuoja.

Žaliais kilimais 
kalnai nukloti. 
Žali dvelkimai 
vasarių vėjo

Pietų vėjalis 
žolelę glosto 
ir vyšnių žiedus 
švelniai linguoja.

Bet to dar neužtenka. Vy
ras sugrįžta iš smuklės ir 
pradeda savo, moterį kolioti, 
o kartais ir apdaužo. 7

ramiai sau sėdi, laukdami 
kol liaurų vainikas nenu-

nuo
Da-

atsisakąs pabučiuot katali 
kų kunigui į ranką). Ga 
■dar negerai?

Pabėgę nelaisviai.
Iš vokiečių nelaisvės pa-

Jis prageria visą sa- 
ir tuomi nu-

Tą, kas pražydę 
ant kalno tulpes, 
pakalnėj pievas...

(Iš “Baro”)

Bet ką męs dabar ma- 
Kaip tik paimi kokį- 

nors lietuvišką laikraštį, tai 
tuojaus matai net kelis pa- 
jieškojimus, kur moteris

kalbėdavo, visi iš to stebė
davosi ir tt. Dauguma tokį 
atsitikimą net priežodžiu 

; pavyzdžiui: 
“Pabėgo, kaip Chicagos Jur-

ŠEIMYNIŠKI NESUTIKI
MAI.

Mūsų Laikraštija visai ma
žai rašo apie šeimyniškus 
nesutikimus, nors tas daly-

Viena, kad tą gali'nis ir katalikas, pagal orde 
paprasti mužikai, lį) ir Yčas (protestonas, ne

‘ ______ ________ ' nirdruJ/Hn IroFnll

senmergių, 
prezidentu galės 

netik senmerges apženyt, 
■ bet ir pačiam yra viltis 

Gabrys atvažiuoja! Kaip- gaut neprastą našlaitę, gei-

*
* ♦

Republikonai ir demokra-

, kad moteris pabėgo 
nuo vyro arba vyras nuo 
moters. Bet jeigu retkar
čiais pasitaikydavo toks

pėdina parašyt korespon
denciją
baigdami: “Taigi, draugai 
ir draugės, prie darbo, o 

i vaisius pamatysime”. Atli

kus pasauly bus ramu, nes 
visi padėkavos už tai, ko jie 
nė sapne negalėjo atsiekti.

♦
* *

“Dilgelės” rašo:
Amerikos kariško laivyno

terš. Tas parodo, kad tarpe 
lietuvių šeimyniški nesutiki-

jprošalį' taipgi, jei turės ke-|vyru

šeimyniškas gyvenimas ir 
ir moteris negali visą amžį 
su juomi sugyventi. Ji turi __ _____
j ieškoti kokio nors išėjimo bčgo du rusų kareiviai ir at-

Męs turim daug veikėjų pavartodavo; 

bet daugumas iš jų pasiga- gio paU ir tt. 

arba atsišaukimą tom?

o kartais ir apdaužo. Imi ai da nėra taip^ protiškai 
kaipgi moteris gali gyventi pagedę, nėra išgamos, už 
su tokiu vyru? Su tokiu tai nesismelkia i kariume- 

negaH būt laimingas nę...

%
J

i

j

✓ Kuomet prisižiūri kunigų S1 nevažiuos, kad Henri dziancią but ponia pręzi- 
gyvenimui ir darbams,šlykš- Gaili, prezidentas Paryžiaus 
tu darosi, kaip bjauriai iš- niie^.° . koncihaus, padavė 
rodo tas jų gyvenimas. Kad va 
čia žmogus ir dar taip no-.r --j-—— 
return tikėti ir teisinti ku-, ^ąpnti tarnaut 
nigus, tai 
vistiek ima viršų

Poughkeepsie, 
ko valstijoj, 21 g. v .
įvyko tikra revoliucija ka-jtiais\ 
talikiškoj panelės švenčiau-, l“.. -. ... ,_x
sios parapijoj. Bažnytine aPSiaimui kailio numylėtos 
valdžia, žinoma, be žmonių j matuskos Rusijoso ąnt- 
eutikimo, atsiuntė ton para-ji a kariaut su vokiečiais, tad 
pijon kunigą Fabijoną Lallį. taiR.1(:nSva kaiP J“ 

įsvžuo l; Parsaicmi krūmuose besi- 
slapstant prieš numylėtą 
Rusiją “revoliuciją” kelt. 
Tad ką darys žmogus neva
žiavęs?

si svetimtaučiai Francijoj 
’ kariume- 

pasipiktinimas1 P^j, turi Pa?^9$ i ją ąr- 
' ba issikraustyt is r rancijos. 

New Yor-‘^r ^t Gabriui eit kariaut 
i inni<r;x:o su tais prakeiktais vokie-

Senasai kunigas iškelta ki- ’ 
tur. Naujasai kunigas no
rėjo įeiti bažnyčion ir atlai-j 
kyti mišias. Parapijonai 
nutarė pasipriešinti. Jie už
barikadavo duris. Tiktai 
su policijos pagelba kuni
gui pavyko įeiti bažnyčion. 
Kunigui prisiartinant prie 
bažnyčios 600 parapijonų 
Lėgo jo neįleisti, bet policija 
atstūmė parapijomis. Pa- 
rapijonais vadovavo mote
ris. Kunigui einant, para
pijonai ir parapijonkds švil
pė ir šaukė.

Nuo bažnyčios trepu poli
cijos viršininkas pasakė 
prakalbą, agituodamas už 
kunigą.

Parapijonai nutarė nepa
siduot. Jie sakosi esą^ponai 
savo parapijos, bet ne kuni
gai.

Dabar tegul kiekvienas 
parapijonas pamislija, argi 
tai nebjauru kad kunigas ^7^.' 
taip begėdiškai lenda j baž
nyčią ir tai dar su policijos 
pagelba.

Kur čia krikščionišku
mas, kur artymo meilė, pa
galiaus, kurgi čia papras
čiausias padorumas?

Brooklyne, N. Y. gyvena 
kunigas Belford. Tasai ku
nigas 1912 metais leido kle- 
rikališką laikraštį “Nativity 
Mentor”. Viename to laik
raščio numerių kunigas Bel
ford parašė: “Socijalistas 
yra pasiutęs šuo mūsų drau
gijas; jį reikia nutildint, 
r.ors reikėtų ir kulką pavar
tot”.

Tūlas Kihn, rašydamas a- 
pie tą šlykštų išsitarimą 
“Brooklyn Eagle” sako, kad 
panašus žmogus kaip Bel
ford, duodamas tokį baisų 
uąL^rimą, išmeta save iš 
fmuriškų žmonių tarpo.

foabar tasai kunigas veda 
šykščią agitaciją prieš atei- 
viėsj

Sakykit, kur pas tokį ku- ž aus prctenziju,tad vis- 
rigą yra artymo meile? Jos __ __
ir su žiburiu vidury dienos . 
nesu rastumei!

, Wienfieldan, N. Y. atvy
ko į šv. Marė^ parapiją ku
nigas Naab. Jisai išsykio 
pasirodė labai smarkiu ku
nigu. Atvykęs naujon vie
ton, tuoj pasakė savo para- 
pijonams, kad jisai eisiąs 
kumščiuoties su kiekvienu 
rarapijonu, kuris bus jam 
priešingas. Visus nesutiki
mus išrišiąs kumščiavimosi 
būdu.

K agi pasakyt apie tokį 
kunigą?

O juk visi tokie kunigai— 
tai dūšių “ganytojai”, žmo
nių “vadovai!”

Kągi bendro jie turi su 
tikruoju Kristaus mokslu?

žinių Rinkėjas.

♦ ♦

Kadangi kaizeris griežtai 
atsisakė perkraustyt Berly
ną pas Petrogradą, tad taip 
išrodo, kad carui prisieis 
Kalėdas švęsti — ne Berly
ne. Ir tai jau aritros Kalė
dos!

♦ ♦

Išsyk atrodo, kad tautie
čiai su savo žemos rūšies 
intrigomis ir skandalais taip 
kaip ir klerikalai su ;

dentiene.
$* *

Nekurie laužo sau galvas, 
ar Lietuva Jous monarchija 
ar ręspublika. Nė vienas,nė 
kitas. Lietuvą valdys 
triumviratas: Kemėšis .(jė
zuitas), Gabrys (laisvama-

“Laisvoji Sakykla” .atvira visiems 
—draugams ir priešams. Jūs galite 
gauti čia balsą ir išreikšti savo nuo
monę, nors redakcija ir nesutiktų su 
jumis.

Rašykite, betgi, mandagiai ir 
trumpai. Stengkitės mažai rašyti, 
bet daug pasakyti.

Po rašteliu padėkite savo pavardę, 
bet galite rašyti ir po pseudonimu.

Redakcija neatsako už nuomones 
‘Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

iš to pragaro. Ir aš visai 
nekaltinu tų moterų, kurios 
apleidžia savo vyt’us girtuo
klius, nes jos, gyvendamos 
su vyrais girtuokliais,, yra 
tikros vergės.

Apart to, vyras- girtuoklis 
įpratina ir savo moterį gir
tuokliauti. O kada moteris 
sykiu su vyru pradeda gir
tuokliauti, tuomet namuose 
jau pragaras užviešpatauja. 
Štai jum pavyzdys: aš paži
nojau Lietuvoj tūlą šeimy
ną, kuri visai nevartojo 
svaiginančių gėrynių. Ypa
tingai moteris buvo didžiau
sia alkoholio priešė. Jos vy
ras atvažiavo į Ameriką, 

su girtuokliais ir 
girtuokliauti. At- 
ir jo moteris. Iš 
dienos

aklu kas, mano nuomone, gana 
Romos interesams atsidavi- svarbus. Kada aš atvykau 
mu yra visai nenaudingi, o Amerikon ir susipažinau su 

. lietuvių laikraštija, tai labai 
čia, kuri priverčia mus mąs- tekdavo matyti prane- 
tyti, protaut, organizuoties Šimų, ’ _ ’
ir dirbt. Taigi gamta že- 
miausį sutvėrimėlį yra pa- 
i’iTv.r: Todėl ne-!
pykini ant jų, bet daugiau; pranešimas, tai visi apie tai 
dirbkim tarp savęs.

♦ *

Nors daug yra priežasčių, 
kurios sukelia tarpe šeimy
nų nesutikimus, bet apie vi
sas nei nekalbėsiu, nes ma
nau dar sykį prie šio klau
simo sugrįžti. Dabar nuro
dysiu tik svarbiausią prie
žastį, kuri sukelia tarpo šei
mynų nesusipratimus ir pri- 

didelio veda prie pabėgimo.
Mano nuomone, svarbiau

sia priežastis šeimyniškų ne
sutikimų — tai girtuoklys
tė. Vyras begirtuokliauda
mas užmiršta šeimyniškas 
pareigas. Per dienas jis 

Stebuklai visur pasitaiko..! dirba dirbtuvėj, ^sulaukęs 
Štai Kemėšis kalba apie “su- vakaro i 
sivienyjimą ir bendrą dar- • 
bą”. Su kokiu tikslu tas laiką, 
yra daroma, ar kad pasi- vo uždarbį ir ........
kinkius socijalistus ir lais- skriaudžia savo šeimyną, 
vamanius į savo jėzuitišką

♦* *
Popiežius atsisakė 

svietiškos valdžios! 
bar dar kad atsisakys
b rys nuo Lietuvos karaliaus 
karūnos, Kemėšis nuo kan- 

|d»daturos į popiežius, Grikš
tas nuo Harvardo socijolo- 
gijos profesoriaus katedros 
ir kun. Delianis, episcopos

I presbyteros, nuo t

imti, kas jiems reikalinga. 
Klerikalai ten viešpataus, 
kurie tik da labiau stengsis 
išnaudoti darbininkų klesą. 
Užtat visur ir visuomet 
mums reikia vaduoties kle- 
sų kova, o ne klesų bendra- 

rnūsų Belaisviams pasisekė darbįavimu; reikia jungties 
pabėgti padedant vietos lat-^’U kitų tautų proletarais, o

vyKo Rygon. Vokiečiai bu
vo juos atsiuntę Kuršan 
prie laukų dafbų, bet iš čia 
mūsų Belaisviams .]

viams gyventojams. Nelais- n9 su UsaY°” buržuazija, rei- 
vių tarpe buvo anglų ir kia kovoti su liberalais, o ne 
francūzų, jie taipogi buvo jie paturėti. Vietoj bendra- 
išbėgę, bet nežinia kur din- > darbiavimo “labdarių” įstai
gų. Pabėgėliai pasako ja,1 gose, reikia steigti darbįnin- 
Lad Kuršo parubežy yra vo- kų klesos susišelpimo drau- 
kiečių prikasta gilių transe- gijos arba bent jų skyriai, 

’ t su pradėt leisti darbininkų lai- 
arba kraštį, kaip leidžią Lenki
jon-'jos draugai. Pagaliaus, _l-» . . .

Tose kraštų s.-d. turime skelbti 
mano karą karui ir visomis gali- 

“Pava-’ Biomis priemonėmis skleisti 
sarį gi eisime Rygon ir Pet- j jo idėją tarp plačiausių pro- 
rogradan,— sako jie. Te- letarų ir pusiauproletarų 
čiaus I .
mas liepęs būtinai paimti

jų, apdengtų lentomis, 
pečiais. Tranšėjos, u 
požeminiai gyvenimai jun-ljos draugai. Pagaliaus, 
giami savo tarpe požemi-' kartu su tarptautiniais kitų 
iriais geležkeliukais. 
tranšėjose vokiečiai 
gyventi per žiemą.

Sapnai tie skleidžias 
lyg žolių rūkąs, 
lyg dainiaus balsas 
ore banguoja. 
Ir sėti sėja, 
vilningas durnas, 
vilningus jausmus • 
aplinkui sėja

Ir vabalėliai, 
ir plestakėlės, 
ir paukščių būriai,

važiavo 
pirmos 
draugai - girtuokliai, pradė
jo girtuokliauti ir moterį 
versti prie gėrymo. Mote
ris, pakliuvus į tokią kom
paniją, taipgi įprato į gir
tuokliavimą ir, suprantama, 
prie ištvirkimo. Ir kokios 
pasekmės buvo? Nepras
linko ir metų laiko, kaip 
moteris susidėjo su girtuok
lėliu vaikinu ir pabėgo.

Na, ar tai galima kaltinti 
moterį, kad ji pabėgo su 
tuom vaikinu? Aš greičiau 
kaltinu vyrą, o ne moterį. 
Jeigu vyras nebūtų tapęs 
girtuokliu, tai be abejonės, 
iv jo moteris būtų buvus 
blaiva ir dora, kai]) kad Lie
tuvoj buvo, bet prie to ją 
privedė vyras, per tai ri vi
sa kaltė turi pulti ant vyro.

Y ra ir daugiau vyrų pra
sikaltimų, ^urie griauna 
šeimynišką gyvenimą, bet 
apie tuos prasikaltimus kitą 
kartą pakalbėsiu.

Keršto širdis.
Brighton, Mass.

k i ti p asak o j a, Vii hel-' m i n i ų.
1 Gal sakysit, kad dabarti- 

Dvinską ir Rygą iki žiemai, nėmis sąlygomis negalima 
Todėl nuo 4 spalių ryto pra- esą niekoyveikti J Netiesa! 

susirinko įsidėjo visame fronte, nuo v ’ ......................
Rygos iki. Dvinsko nepap
rastai smarkus vokiečių ar
tilerijos šaudymas.

Kas dabar daryti?
Kuomet buvo rašoma ši

to numerio stripsnių didžiu
ma, vokiečiai da buvo už
ėmę vos pusę Lietuvos. Da-, 
bar jie jau visą ją u''ėmė, ir 
čia kįla klausimas, kas Lie
tuvos draugams reikia da
ryti. Gerai, kad jie ten liko, 
nebėgo nuo pavojaus. Dide
lis darbas jų laukia, nes ne
užilgo ilgam laikui bus nu
statytas Lietuvos darbinin
kų likimas. Jei liktų Lietu
va Vokietijos dalis, jos bur
žuazija lengvai įgis sau tei
sių; javų ir gyvulių bran
gumas greitai padarys Lie
tuvos dvarininkus ir ūkinin
kus tikriausiais kaizerio 
tarpais; Jais pavirs ir Lie- 
tarnarsv^jais pavirs ir Lie- 
Yčai. Tuo tarpu darbinin
kų klesa tik naujų retežių 
gaus, jei nemokės sau teisių 
išreikalaut. Dargi jeigu į- 
gytų Lietuva Rusijoj ar 
Vokietijoj autonomiją, dar
bininkai nieko daugiau ne
gaus, jeigu nemokės pasi-

’ Netiesa! 
Štai .žiūrėkite, ką Latvijos 
draugai yra karės metu at
likę. Mūsų rankose yra 7 
numeriai jų C. K. organo 
“Beedris” (Draugas), 31 at
sišaukimas latvių kalba, 8 
rusu kalba ir 1 lietuvių.

(Iš “Socijaldemokrato).

ŽALUMOBANGA
Ant kalno tulpės, 
pakalnėj j ievos, 
miške žibutės 
šilkinės žydi. -

LAIVAKORTES 
parduoda ir

PINIGUS SIUNČIA
į visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname.

Viską atliekame greitai, 
mandagiai ir sąžiniškai. 
Pinigus priimame tau- 

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St., 

Chicago, Ill. 
Valstybinis Bankas 

Kreipkitės rafttu ar vpatiskai.
A. PETRATIS. 

Liet. Skyriaus Vedėjas.

VAIKUČIAI VERKDAMI REIKALAUJA

k ė, kad sykį iš 600 vyru, no- 
linčių pastot į karišką lai
vyną, buvę tinkamų tik 30.

A RMALAX
sų aplikantų netinka j lai
vinę kareivystę dėlto, kad 
jų kūnų sudėjimas arba 
sveikumas yra žemiau nor
mos, arba buvo “protiškai ir 
doriškai nepageidaujami”, 

trakia į karčiamą sa^0’ ^a^ kurie 
ir ten praleidžia visą liuosą; petmka laivynui, tai netin-

vamanius į savo jėzuitišką Tų vyrų, kurie kas vaka- 
vežimėlį galima būtų pada-iras sėdi karčiamose, visuo- 

I ryt iškilmingą procesiją į'met galima pažinti šeimy- 
1 Rymą, ar pamatė jis, jog'^as: jų moterįs ir kūdikiai 
, pravardžiavimas daug ge-. suvargę, apdriskę, bijosi 
, ‘ ..2 _„.j apsišvietusių ant gatvės išeiti arba vie-

” inm aiman ai i airi n Iri mi ineo rmai.
I riau už save
i žmonių “cicilikučiais”, jam šiuose susirinkimuose pasi
tik vardą neapšviesto ker-j rodyti. Girtuoklio moteris 
džiaus tesuteikia, ar gal ma- i tampą atskirta nuo viešojo 
to, jog ta klerikališkoji pus- < gyvenimo, nuo pasilinksmi- 
lė, kurią jis pučia pavidale nimų; jK daugiau nieko 
Federacijų, Vyčių, Blaivi- nemato, kaip tik naminį 

t ivTiTUf ATi>Anirrri i at 1 ^ink^’ JuozaPi™U davatkų,L skurdą. Suprantama, jeigu 
LIETUVIAIPABEGeLIAI. įr t. p. yra skystas burbu- 

Syzrane, lietuvių čia vos las, ir jų nors išžiuros pa- 
trijų šeimynų tėsama. Kiti laikymui reik socijalistų ir 
gal ir nesisako lietuviai esą,' laisvamanių proto ir para- 
kadangi vietos žmonės ne-, mos — pamatysime ateity, 
palankiai žiūrėdavo į atėjū-' 
nūs, nelygu į vokiečių šni
pus. Dabar jau šiek-tiek

vyras sugrįžtų iš dirbtuvės 
blaivas ir liuosą laiką pra
leistų sykiu su savo moteria, 
pasidalindamas įspūdžiais, 
tuomet jai ir tas pats skur
das būtų daug lengvesnis; 
tuomet moteris matytų, kad 
ji vargsta ne iš vyro prie-y W A W A A » V* V •• — w v A * A V A « A A »A <7 l

apsiprato su jais. ’ Yra čia tai suka sau galvas, ką~pa-1 žasties,bet iš priežasties ne- 
Tatjanos Komiteto skyrius i 
ir Filantropijos Komitetas.; Valstijų 
Pabėgėlių pro Syzranę pra
važiuoja labai daug į 
13000 kas dieną. Lietuviai 
dabar beveik nebevažiuoja 

Archangelskas. Čia lie
tuvių, palyginti su kitais 
miestais, maža, bet vis su
siras kelios dešimtys. Ar
changelske yra

- --- T“ -7---- - £------------ 
statyt kandidatu ant Suv. tikusio surėdymo. N epai- 
Valstijų prezidente? ’atei- sant to viso vargo, to viso 
pančiuose rinkimuose. Var- skurdo, kuris moteriai pri- 
tojant logiką, tas neturėtų' sieina panešti, ji jaustųsi 
būti labai sunkus darbas. (laiminga, nes sykiu su ja ir 
Eliminuot reik visus kitus, vyras būtų.
kurie netur sekančių kvali
fikacijų: turi būt nuolankiu 
tarnu kapitalistų, neper- 
daug kytras, gali būt gašlus 

i katalikų našlys arba turintis gerus 
bažnyčią, kurioje pamaldos prospektus prie to stono, ne
laikomos lenkiškai. [prošalį'taipgi, jei turės ke-

l<a ir į gerus: piliečius. Jie 
netiks niekur ir greičiau ar 
vėliau visuomenė turės juos 
užlaikyt kaipo dykaduonius 
bomus, ar pavargėlius. Tie
sa. Išgamos niekur netin
ka. Toki niekad neišnaikin
tų nė jūrių pareivystės, nė 
saužemio karei vystės ir ne
padarytų visasvietinės san
taikos.
Bet to admirolo tamsusmas 

čia aiškus. Jis nemato, kad 
į Amerikos kareivius beveik 
.tik vieni išgamos, bomai, 
valkatos ir eina. Gal but, 
kad tarp 600 pasiduodančių 
yra tik 30 žmoniškų, nors ir 
bailių vyrų, kuriuos gal ba
do baimė prispyrė pasiduot, 
(> ne tikras noras būt karei
viais.

Sveikas, normališkas vy
ras, kaip tik pasiduoda į 
kariumenę, tuojaus tampa ■ 
visuomenės našta, visuome
nė jį užlaiko, kaip kokį pa
vargėlį ar netinkamą prie 
darbo. O tas admirolas sa
ko, kad tik netinkantis į 
kareivius taps visuomenės 
našta. Žinoma, taip kalba 
jis dėl savo biznio, Bet tas 
parodo, kad Amerikos vy-

,Nes jis yra geriausias vidurių paliuosuotojas (laxative) pavidale 
kandžių. Jeigu paklausi, kas yra MARMALAX, męs atsakysi
me, kad tai yra padarytas iš vaisių pavidale kandžių.

Marmalade kendės paliuosavimui 
VIDURIŲ, 

kurios labai reikalingos vaikams.
Skanios vartojimui, kaip seniems, taip ir jauniems 

MARMALAX išvalo kepenis ir vidurius be mažiausio skausmo; 
sustabdo galvos skaudėjimą, negerą kvapą, skilvio skaudėjimą 
arba šaltį. Geriau vaitot Marmalax, negu kokias druskas, 
Castor Oil, Calomel arba piles, nes Marmalax nedaro jokio 
skausmo.

Nesiduok apgaut, bet reikalauk Marmalax ir gausi kiekvie
noj aptiekoj. Imituotos “gali būti geros”, bet tyrinėjimai paro
dė, jog kenkia vaikų sveikatai.

Marmalax neturi jokių pavojingų medegų, kaip tai opiumo, 
morfinus ar kitokių, bet pavaduotojas Castor Oil. Sustabdo 
graužimą ir sumažina karštį. Marmalax per metų metus yra var
tojamas, kaip tai nuo užkietėjimo, nuo išpūtimo vidurių, nuo 
dieglio, nuo viduriavimo.

Sutvirtina skilvį ir vidurius, pagelbsti perdirbti maistą, jog 
jautiesi naturališkai.

VAIKAMS NUO VISOKIŲ LIGŲ PAGELBA. 
MOTINOMS DRAUGAS.

Geri tėvai visada turi namuose. Išbandyk šį vakarą!

Baksas 10c., 25c. ir 50c
Jeigu tavo artimiausias aptiekorius neužlaiko Marmalax, 

tai rašyk stačiai pas mus, prisiųsdamas 12c stampomis, o męs 
prisiusime per pačtą dėl išbandymo.

Marmalax Mfg. Co. inc-
Dept. M.

Brooklyn, N. Y691 Broadway,
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Netoli Eastono, Marylan- 
do valstijoj,-tūlas Maršalas,

Dilge.

PRIGĖRĖ.
(Pabaiga).

Už valandėlės laiko Aldona stovėjo ant 
pražūties kranto — ant augšto Nemuno 
bangų išgriauto kranto, nuo kurio pažvel
gus žemyn galva apsisukdavo ir šiurpuliai 
per kūną perbėgdavo. Bet Aldona nesibi
jojo ir drąsiai stovėjo ant to kranto, žiū
rėdama žemyn. Jai reikėjo tik pasijudin
ti, tik truputį palinkti į priešakį ir jos nė- 
la, ją amžinai palaidotų beblaškančios ban
gos. Aldona ilgai stovėjo ir žiūrėjo į ban
gas, kurios tai pakįla, tai vėl nusileidžia, 
tartum jos laukdamos.

Taip jai bestovint prisiminė V. Kudir
kos eilės:
Nemune, upe mano! kur vilnių daugybė, 
Su kuriomis tiek vilties ir laimės tiek buvo? 
Kur dingo mažų metų ta miela ramybė?...

— Taip, jau nemielas man gyvenimas, 
nenoriu gyventi. Jūs, Nemuno vilnys, pri- 
glauskite mane prie savo krūtinės, kaip 
motina kūdikį. Sudiev, pasauli, kuris .esi 
taip neteisingas! Sudiev ir tau gegute, 
kuri nulėkus ant mano motinos kapo pra
neši liūdną žinelę, kad manęs jau nebėra 
ant šio pasaulio!...

Aldona palengvėle pradėjo linkti į van
denį,bet dar nepametus lygsvaro atšoko at
gal ir rūsčiai tarė:

— Ne, aš eisiu ir atkeršysiu savo nu
skriaudė j ui...

VII.
Ruduo. Tamsi naktis. Pučia šiaurių 

vėjalis, nešiodamas nuo medžių nukritusius 
lapus. Kada vėjalis apsistoja pūtęs, tai 
pasidaro tylu. Tik retkarčiais pelėda su
šunka savo nejaukiu balsu k padaro nera
mumą. Bet greitai vėl viskas nutyla.

Už liepos matosi šešėlis; jis slaptingai, 
palengvėle slenka linkui Jaseko kambario. 
Matomai bijosi, kad dvaro šunįs nepajustų 
ir nepradėtų loti. Tai Aldona artinasi prie 
Jaseko kambario. Kada priėjo prie jo lan
go, tai drąsiai atsistojo ir išsrtraukė revol
verį. Nors ji buvo pilna drąsos, bet rankos 
drebėjo, tartum apušies lapai, o kaip žėrė- 
jos akys pilnos keršto.

Puikiai papuoštam kambary, minkš
toj kėdėj sėdėjo užsimąstęs Jasekas. Jis 
tai paskęsta mintyse, tai greitai pradeda 
traukti kvepiančio cigaro dūmus ir pūsti į 
viršų, tai linksmai nusišypso ir vėl pasine
ria mintysna.

Paskui atsistojo, perėjo kelis sykius 
per kambarį, prisipylė stiklą vyno, išgėrė 
ir pasiėmęs kokius tai paveikslus pradėjo 
žiūrėti.

— Neilgai tu, tirone, džiaugsies tais 
savo paveikslais! — per Aldonos dantis iš
siveržė balsas. — Aš tave perskirsiu su to
mis linksmybėmis! Aš tau atkeršysiu!

Aldona, sukandus dantis, laikė prie 
lango revolverį ir taikė į Jaseką.

— Tik paspausiu liežuvėlį ir užsibaigs 
tavo gyvenimas...

Taip belaikydama revolverį užsimąstė, 
o paskui pradėjo mislyti, ar atimti Jasekui 
gyvastį, ar palikti jį gyvą. Taip bemisli- 
jant, revolveris iškrito ant sausų lapų ir 
padarė nemažą šlamėjimą.

— Lai tave perkūnas nutrenkia be ma
tęs! Aš nenoriu sutepti ponišku krauju 
savo rankų!

Aldona pradėjo atgal trauktis ir tik 
po jos kojų lapai šlamėjo...

j

VIII.
Maža, aplūžus stubelė, tartum koks ur

vas. Tik vienas langelis, per kurį šviesos 
spinduliai galėjo įeiti. Vėjas aplinkui 
kaukė ir sniegą nešiojo. Vidury stubelės 
degė maža lempelė, apšviesdama supelėju
sias sienas.

Stubelė nekurinta, šalta, tik vėjas ka
mine švilpia. Lovoj guli moteris su mažu 
kūdikėliu. Ji nuo šalčio drebėdama glau
džia prie savęs kūdikėlį ir dangstosi sku
durais, kad pačiai sušilus ir mažytėlį su
šildžius. Jos kūnas nuo šalčio pastiręs ir 
nešildo mažyčio.

—•. Mano mažytėli ir tau šalta, trau- 
kaisi... Bet kągi aš galiu daryti, kad ir 
pečiaus neturiu kuo sušildyti.

f Susirinko visus skudurus ir į juos įsi- 
> ruko sykiu su savo kūdikėliu. Vėjas nesi- 
»liovė kaukęs ir sniegą nešiojo. Kartais 
taip smarkiai pradeda pūsti, kad, rodos, 
fu draskys tą bakūžėlę ir prislėgs dvi nelai
mingas gyvastis, kenčiančias didžiausį 
vargą.

Kūdikėlis silpnu balseliu pradėjo verk
ti, matomai, valgyti užsimanė. Jis savo 
lūputėmis gaudė orą. Motina jį pradėjo 
spausti prie savo krūtinės, bet jis nepa
liovė verkęs.

Motina atsikėlė iš lovos ir pradėjo jieš- 
koti kokio nors maisto, bet nieko neradus, 
pasiėmė kūdikėlį ir vėl pradėjo prie savęs 
spausti. Kada kūdikis dasilytėjo jos lūpų, 
tai greitai pradėjo lūpelėmis gaudyti ma
nydamas, kad jam duoda valgyti. Bet nie
ko negavęs, dar graudingiau ėmė verkti. 
Motina jį pabučiavo ir verkdama pradėjo 
raminti.

— Neverk mano brangus kūdikėli, ką
gi aš galiu daryti,.kad neturiu maisto. As* 
pati jau kelinta diena nieko nevalgius ir iš farmeris, laikė savo duktė- 

O, dieve, kam tu tamsiame urve 11 metų. 
Duktė turi 28 metus. Ji is-| 
buvo tamsiame urve 11 me
tų, nematydama nei žmonių, 
nei šviesos. Žiaurūnas tė
vas suareštuotas.

Priežastis žiaurumo ta, 
kad Maršalo duktė norėjo 
ištekėti už jaunikio, kuris 
nepatiko tėvui ir močekai. 
Jauna dar tuomet mergina u z
slaptai matydavosi su savo ■ kaip yra baisiai išnaudoja- 
r.umylėtiniu. Sužinojęs a-'mos merginos Brooklyno 
pie tai tėvas taip įpyko, jog vyriškų marškinių išdirbys- 
uždarė savo dukterį tam
siau kambarin ir išlaikė ten 
ją lygiai vienuolika metų.*

Ištekėjimo ir apsivedirho 
laisvė, kaip pasirodo, ir A- 
merikoj turi dar fanatiškų 
priešų. Tais priešais yra se
nos mados tėvai, kurie ma
no, kad ne sūnus ir dukterįs 
sprendžia apie savo ateitį, 
bet jie, seni tėvai.

Daug dar fanatiško žiau- kas joms neateina į pagel- 
rumo ir “laisvoj“ Amerikoj!

krūtų pienas nebėga...
leidai užgimti tam kūdikėliui ir kęsti tokias 
kančias?! Juk šis kūdikėlis niekuo nekal
tas. O, dieve brangiausias, ką gi aš dary
siu su kūdikėliu, neturėdama nei pinigų, 
nei maisto?! Mane visi žmonės apleido, 
visi iš manęs tyčiojasi, vadina paleistuve. 
Buvau nuėjus pas Jaseką ir maniau gauti 
kokią nors pašelpą, bet apsirikau. Vieton 
pašelpos, pašaukė tarnus ir liepė išmesti 
už durų. Tik vieną radau mielaširdingą 
žmogų, kuris suteikė man šią stubelę ir 
tankiai suteikdavo maisto, bet tą žmogų 
visi parapijonai bedieviu vadina. Teisybė, 
jis neina į bažnyčią, bet man labai geras. 
Jeigu ne jis, tai seniai būčia badu numi
rus... O gal tuomet būčia daug laiminges
ne?... Nereikėtų šaltį kęsti, badauti ir žiū
rėti į kūdikėlį, kuris taipgi vargą kenčia... 
Ne!... Jau negaliu ilgiau gyventi... Kuo 
greičiau, tuo bus geriau man ir kūdikėliui... 
Ir tu, brangus kūdikėli, pavargai beverk
damas. O gal jau persiskyrei su šiuo pa
sauliu, nes nutilai... Dar judini lupelėm. 
Pamiegok ramiai nors valandėlę, o paskui 
eisime ant amžino atsilsio...

Ji, besvyruodama, krito ant lovos ir 
kūdikėlis vėl nubudo ir pradėjo verkti. Al
dona atsikėlė, skubiai apsivilko sudrisku
siais drabužiais ir įsivyniojo į skudurus saJ 
vo kūdikėlį.

Išeidama iš bakūžėlės pabučiavo kry
želį ir išėjo laukan.

IX.
Vėjas nutilo. Vidurnaktis. Viešpa

tauja tyla, tik retkarčiais nuo šalčio tvo
ros subraška. Ištolo matosi, kaip kas tai 
lipa ant augšto kalno: suklumpa, atsikelia, 
paeina keliatą žingsnių ir vėl suklumpa. 
Tai Aldona ėjo su savo kūdikėliu. Kūdi
kėlis virpėjo ir silpnu balseliu cypė. Aldo
na užlipo ant kalno, nusileido žemyn ant 
upės ledo, prišliaužė prie aketės, pabūčiau 
vo savo kūdikėlį ir verkdama tarė:

— Dabar, mano mielas kūdikėlį, eisi
me ant amžino atilsio... O, tu, prakeiktas 
tirone, be laiko išvarei mane iš šio pasau
lio. Dieve, tu jį nubausk!... . O aš...

Aldona, prispaudus prie širdies kūdi
kį, puolė aketėn... šaltas vanduo ją ir*kū- 
dikėlį meiliai priglaudė... Jos jau nėra... 
Nusiskandino... t

įaSiAv'■V?

ISPANIJOS SIEKIS
“Dabartis” rašo:
Nepaisant spaudimo iš svetur ir savo 

žemėj, Ispanijos . ministerių prezidentas 
Dato yra tvirtai pasirįžęs likti neutraliu. 
Veikiau jis nori apleisti savo minister! o 
vietą, negu nusilenkus šitame punkte. Jis 
išsitarė: “Karalius ir aš nuoširdžiai geis- 
tuva, kad busimasis taikos kongresas at
siliktų mūsų žemėje. Gal šita viltis nenueis 
veltui”. Santaikos valanda esą ir Ispanijai 
didei svarbi tuomi, kad tuomet ir jos ; 
tis busianti išrišama. Ne vis galėsianti Is
panų žemė palikti sau viena, panašiai kaip 
kitos valstybės, sykį ji turės glausties prie 
vienų arba kitų. Beje Ispanijos ministerių 
prezidentas nurodė į tai, kad su Francija 
reikią prilaikyti gerus santykius. Bet jis 
pabrėžė, kad įgyti miestą Tanger esą ide
alu tautinės Ispanų politikos, jeig Ispanų 
įtekmė kaimynystėj esančiame šiaurinia
me Morokko galėtų veikti. —

O Gibraltar? šita tvirtovė yra Ispa
nų žemėje, bet vis dar tebesiranda rankose 
Anglijos.

<■

D J 1 •• v .i ' . gresyviška, kuomet davat-(po kitas lietuvių apgyventas Redakcijos žvilgsnis kčies nelieps progresyviš- 
kesnėms narėms burnas už
sidaryti ir kada draugystė 
nepataikaus klerikališkai 
pusei.

Man rodosi, kad Z. Pui- 
! šiutė turėtų tai permatyti ir 
nebūti vienpusiška.

kad
Kad

Padekit merginoms 
susiorganizuoti!

“Laisvėj” jau minėjau,

teje. Taipgi raginau jas 
organizuotis į uniją. Tas

tokios galės priešintis pro- 
gresyviškam darbui. 2) Są
jungos draugai visuomet 
rems L. M. D. D., kaipo pro- 
gresivišką draugiją. Iš 18 
narių išaugs milžiniška 
draugija. K

Dirbkite moterįs, m^ 
Nauda ir

vietas, kaip moka, taip sako 
prakalbas, aiškindamos blo
gą moterų darbininkių pa
dėjimą ir kaip jį pagerinti, 
kviesdamos moteris rašytis 
prie L. M. D. D., bovinda- 
mos publiką deklamacijo- 
jomis, dainomis, monolio- jums padėsim, 
gaiš ir tt. Mūsų draugai garbė priklausys jums! 
joms ateina į talką su pata
rimais ir prakalbomis. Ku
nigai, dagirdę apie moterų

Ncvėžininkas
b _______________________

draugiją, pradėjo ją • Lietuvos Sūnų ir Dukterų r* j i -vi t m Iri v-\ 4-1 t t r*» z-> -»-v f \ * r _ _  ti ir niekinti, ypač per savo 
“Išeivių Draugą” ir juokų DrTste, Rockford, Ill.

Šiuomi pranešame, kad 5
laikraštį Ežį. Bet jos ant j gruodžio įVyks priešmeti- 
| • ^1 1 v sako: Viso-Jsusirinkimasų ant kurio
.kio plauko žmonių mulKin- gus renįama draugijos vai
tojau draugucio (taip lietu- ,ivnn nfpinnntipmq mptnms.
viai vadina “Išeivių Drau-

mano paraginimas pasiekė' aKtaPai> <<r/£10„ te ,
lietuvaites, dirbančias tose vai. (^aiP vadina Ežio ze- ( 
dirbtuvėse Jos labai nore- ?erh kuns pciuolis 
tu =n=iAr<rnnb,„Afi Tnin<ri kunigų), muThS kellO MUZ-tų susiorganizuoti. Taipgi 
lietuvaitės pasikalbėjo tarpe 
savęs ir su svetimtautėms, 
kurios irgi mielai sutinka 
organizuotis į uniją. Bet 
visa bėda yra tame, kad nie-

bą. Jos pačios to atlikti ne
gali. Čia reikia gero, tak
tiško organizatoriaus, kuris 
galėtų joms padėti susior
ganizuoti. O kad merginos 
pilnai pritaria sutverti uni
ją, tai liudija ir tas, kuomet 
vieną kartą buvo paskleisti 
lapeliai, kad susirinktų į 
tam paskirtą vietą, tai “Šą
lant and Salant” ir kitų 
dirbtuvių merginos susirin
ko. Bet, dievai žino kodėl, 
tą sykį skleidėjai tų lapelių 
susirinkimo neįvykdė. Mer
ginos suvedžiotos turėjo 
grįžti namo. “Salant and 
Salant” bosai pasišaukė net 
policiją į pagelbą, kad nie
kas nedalintų lapelių darbi
ninkėms tos dirbtuvės. Bo
sams jau baisu pasidarė, 
kuomet nujautė,, kad mergi
nos nori kovoti su nežmo
nišku išnaudojimu. Mergi
nos turėtų tai gerai įsitė- 

! myti, kaip tai yra svarbu 
būti organizuotoms ir ko
kią rolę lošia unija, kad bo
sai vos tik suuodė, jog mer
ginos yra neužganėdintos 
tokioms darbo sąlygoms ir 
tuojaus dirbtuvę apsistatę 
policija, kad jpkis agitaty- 
viškas lapelis nepasiektų 
darbini n ki

Nepatiko teisy
bes žodis.

“Laisves” N. 85, Moterų 
Skyriuj, Z. Puišiutė bando 
supažindinti visuomenę su 
Lietuvos Dukterų draugys
tės, Worcester, Mass., nu
veiktais darbais. Priežas
tis, kuri Z. P. privertė tą 
darbą atlikti, tai tilpus 
“Laisvės” N. 81 mano ko
respondencija, kurioj pasa
kyta,kad L.M.P.S. kp. nebū
tų taip apsileidusios ir ne
rangios ir kad L.D. dr-stė 
trįs metaip kaip reAgia pra
kalbas. Z. P. neva kriti
kuoja J. V. A. ir Liaudies 
Vergę, bet 
jos neteisyb
draugystė visai neveikė, tai 
rodos, nei viena nesakė ir 
įjeigu Z. P. matė taip pasa
kyta, tai reikėjo tuojaus tą 
neteisybę nurodyti.

Tolinus Z. P. sako: “Kas 
tik įvairesnio buvo sumany
ta progresyviškoj pusėj, tai 
vis L. D. draugystės dar-

• bas”. Bet Jei vieną iš tų 
sumanymų nenurodė. Aš 
ri pasakysiu, kad pabaigoj 

1913 metų nei viena progre- 
svviškesnių draugysčių ne
kėlė protestą prieš darbi
ninkiškus laikraščius, o L. 
Dukterų draugystė, bendrai 
su Jakaičio armija, protes
tavo. Apart to, p. M. Yčui 
paaukavo ant batų, sušelpė 
miestą Salem; kuomet buvo 
sudegęs ir tt. O gal iš to
lių darbų lietuvių visuome-i 
nė turėtų pasidžiaugti? Bet 
dabar, kada Europoj tūks-
* V • 1 • 11 • DIU1 KOJI1ZAIVU. UUkJtanciai lietuvių maldauja y pribrendus. 
Ytormlhno rm I II H vn 11 rrxrc» * _ _pagelbos, tai L. D. draugys
tė negirdi. Džiaugtis tuom, 

ikad L. D. draugystė paren-

stos. L. S. S. D. Br. susi
tvėrė iš 4 narių, kuri dabar 
turi šimtus, o mūsų L. M. 
D. D. susitvėrė iš 18 narių 
ir turi daug susipratusių ir 
prijaučiančių vyrų, kurie! 
jai padeda ir padės gyventi, 
ir bujoti”.4

Ir ištikrųjų L. S. S. D. 
B r., tai geriausias pavyzdys 
L. M. D. draugijai. Kuo
met sąjungos pirmutinė 
kuopa susitvėrė iš 4 narių, 
ji buvo tokiam padėjime, 
kaip valtis ant jūrių blaško
ma sujudinto vandens. Ji 
kovojo su daugybe priešų, i 
kol neingavo daugiau jiegų, 
kol jos priešai neliko jos 
draugais. Gi L. M. D. D. gi
mė kitokiose sąlygose. 1) 
Juodosios galybės spėka ap
laužyta, kuri dabar neturi

dvba ateinantiems metams. 
Taigi kiekvienas narys pri- 

,valo atsilankyt į laiką, nes 
I Susirinkimas prasidės ligiai 
2 valandą, 1010 So. Main st. 
svetainėj. Valdyba.

(94—95)

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H. SANGER 

Su paveikiais

LARAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimu* ir pinigus siųskit friuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring SL, So. Boston, MaM.

Pinigus geriausiai siųst money orderiu, b«t 
kam tas neparanku, gali siųst pačios markomis.

Bedalis Vaclovas.

“LAISVĖS” ADMIN.

Kalėdų DOVANOS
Laisvė” duos dovanas 

savo skaitytojams• *

umj 
atkreipti atydą į tai. Jų už-, 
duotis yra padėti susiorga-j 
nizuoti viršminėtų išdirbys-1 
eių darbininkėms. Unija ar 
socijalistai turėtų atspaus
dinti atsišaukimus ir sušau
kus susirinkimą, išaiškintų.' 
joms unijos vertę ir tuomet 
suorganizuotų. Dar sykį . 
pabriežiu, kad unija ar soči-' 
jalistai turi padėti joms su
siorganizuoti, nes čia unijai

DOVANOS NAUJIEMS SKAI
TYTOJAMS:

Kas užsirašys arba kitą prikalbins už
sirašyti “Laisvę’’ant metų ir prisius mums 
2 doleriu, tas gaus dovanų knygoms už 
75 centus.
DOVANOS SENIEMS SKAITYTOJAMS:

Kas užsimokės už sekančius metus 
$2.00, tas gaus dovanų knygoms už 50c. 
—t--------------------------------- j-------------

Knygas pasirinkit iš šio surašo:
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių, kaina ..................
Moteriškė ir Meilė ...........................................................
Raudonas Juokas ...............................................................
Darbo žmonių istorija .......................................................
Lietuva sušals ............................................... ......................
Moterų padėjimas evangelijoj .........................................
Griuvėsiuose .........................................................................
Šeimynos istorija ...............................................................
Kontrobandnikai .................................................................
Galutinis klesų kovos tikslas .........................................
Lekcijos apie atskyrimo ženklus ...................................

20c.
20c.
85c.
25c.
20c.
2Oc.
15c.
10c.
2Oc.
10c.
10c.

miai uiaugjovc puicu- . oi i
atei-j?ia baliu?’ tai, man rodos> Jail DKOtljoS IDOte-žemas daiktas.

Tiesa, apie porą kartų pa
dainavo baliuose. Tiesa, 
draugystė laisva, bet ir lais
vo žodžio bijosi. Kaip fak
tą priveliu vieną atsitikimą.

Tos dovanos 
Kalėdų.

Pasiskubinkit 
tįs atnaujinti,

bus duodamos tik iki

kitus prikalbinti ir pa-

----- ----- o----------
ANGLŲ LAIVAI TURI APLEISTI 

GRAIKŲ UOSTUS.
Viennos laiškai praneša iš Atėnų, jog 

visi anglų laivai gavo paliepimą atsitraukti 
iš graikiškųjų uostų.

rįs veikia.
Belshill, rugpjūčio 25 d. 

susitvėrė Lietuvių Moterų; 
vDarbininkių Draugija. Su- 

Besimokinant Jovaro dainą si rašė 18 narių — moterų: 
Viltis, išmetė sekantį punk- Narinė mokestis — 2 p. ant 
tą: “Laisvė, laimė, tai bran
gus žodeliai, kada šviesit 
jūs lietuviams, kada mūsų 
artojai broleliai netarnaus 
svetimiems dievams”. Drau
gystė pabijojo, kad “nege
rai” skamba. <

Ant galo Z. P. kviečia pri- draugijos. užduotis,. tai yai- 
sidėti prie draugystės, tuo
met, girdi, draugystę gali
ma bus veiklesne padaryti.

Smagu girdėti, kad Z. P. 
mumyse mato veilkles nares, 
bet męs tik tuomet prisidė
sime prie L. D. draugystės, 
kuomet ji ištikrųjų bus pro-

mėnesio. Draugijos tikslas 
— platinti tarpe moterų ap- 
švietą ir darbininkišką susi
pratimą, platinti darbinin
kiško turinio knygeles, lai
kraščius, rengti prakalbas, 
paskaitas ir tt. Didžiausia

kų auklėjimas darbininkiš
koj dvasioj ir abelnam su
sipratime. Iki šiol jau susi
tvėrė 6 kuopos.

Moterįs pradėjo energiš
kai veikti — pasirodė daug 
drąsesnės ir veiklesnės už 
vyrus. Gabesnės važinėja*

PHILADELPHIEČIŲ ATIDAI!
S. L. A. 107 kuopa rengia puikų balių
SUBATOJ, 27 d. LAPKRIČIO (NOV.), 1915.

MAJESTIC SALĖJ,
525 So. 4th ST., PHILADELPHIA, PA.

Pradžia 6:30 valandą vak.

Tai bus paskutinis balius prieš adventą. Todėl . 
vienas nepraleiskit šios progos paskutinį sykį pasi-

>

nei
šokti, nes per adventą vėl reiks pasnykauti.

Įžanga su drapanų padėjimu 15 centų.
Maloniai užkviečia visus atsilankyti

KOMITETAS.

«r



Ex-Kryžiokas.

ir Dnkfprn uuvu avoan.y ua, nau ua 
hvnnVd ne šv- Jurgio draugystė, ku--

•f

Bijūnėlis.

ii!

Apšvietą Mylintis.

Kareivis.

iedus pradėjo skleisti ir ža

bobeles, na, ir keli vyrai.

pastogę 
atviru

Pastaruoju laiku taip va
dinamoj Richmond miesto

šliūbą. o ne bažnytinį. Tūla 
moterėlė parėjo,iš bažnyčios

ki ik a pasirodyti. Kada jau 
apsikarstė visokiais skarma-

daugiau ir lietuvių atsilan
kytų.

EAST ARLINGTON, VT.
14 d. lapkričio buvo susi-

Nauja knyga 
DARBO ŽMONIŲ 

ISTORIJA.

Varde “Kanklių” dr-stės: 
J. Laidžius, sekret., 
S. Jokubauskas, pirm., 
B. Steponavičia, ižd.

ROCKFORD, ILL.
Viešas papeikimas.

30 d. spalių bažnytinis

darbeliai ir visi ištarti žo
deliai yra “šventi”.

A. L-kus.

gal mūsų doros mokytojo 
birbinimo, visi jo klapčiukaiI

“L.” Redakcija.

rinkti į bažnyčią jaunikai
čiams. Jaunifno susirinko 

•Pradė-

rie 
tai 
rą, 
rą.

Visos jo misijos buvo iš- po kokie baidyklės arba in-' 
dalintos į skyrius—pagal ly
ti ir stoną, kaip tai: vedu
sioms, vedusiems, mergi
noms ir jaunikaičiams. 7d

Buvo ju užduočia ir padai- ! Kiekvienam darbo žmogui 
nuoti, bet gėdinosi prieš pu- reikalinga perskaityti.

nam tas patinka, o kitam 
kitas, vienam tas išrodo ne
darbininkiška, o kitam ki

Paskui davė vėjo jie pesielgdami, parodė sa- 
nebus. toms moterėlėms, kurios su vo darbą ir visi suprato, lin-

1

KORESPONDENCIJOS
BINGHAMTONO LIETU

VIAMS.
Iš “Binghamton Republi

can Herald” męs patiriame, 
kad Thanksgiving dienoje 
binghamtoniečiai turėjo di
delę šventę. Tą dieną įvyko 
įkurtuvės tautiškojo namo. 
Prieš tūlą laiką Binghamto- 
no lietuviai dar nedaug ką 
tegalėjo nuveikti, bet dabar 
jie gali būti pavyzdžiu kitų 
kolionijų lietuviams.

Tautiško namo draugija, 
įkūrusi lietuvių svetainę, at
liko dideli darbą ir pakėlė 
lietuvių pirmeivių vardą vi
su Binghamtono miestiečių 
akyse. Nenuilstantis drau-

, - ..................................   H I

randasi Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystė, sutver
ta ant laisvų pamatų ir turi 
savo chorą, tai minėtas ra
telis, pasivadindamas tokiu 
vardu, manė, kad nuo Lie
tuvos Sūnų i 
draugystės atitrauks jauni- 

I mą. Bet tie pienai neišsi
pildė, kaip draugystė, taip 
ir choras gyvuoja gana pui
kiai ir daug jaunimo pri
klauso.

PAINESDALE, MICH.
Nelaime kasykloj.

17 d. lapkričio- vario ka
syklose užgriuvo du darbi- 

gijos komitetas,susidedąs iš ninku. Iš viršaus nukrito 
J. Charnos (pirm.), J. Mike- toks didelis akmuo, kad jį 
lionio (vice-pirm.), J. Kleku-j jokiu būdu negalima buvo 
no (kasier.) ir St. Bardze- 'atversti ir reikėjo iš apa- 
vičiaus (sekr.) veikė labai čios kasti. Kada apačią at

kasė, tai vieną rado nesu
žeistą, o kitą visai suplotą.

Nelaimė įvyko iš priežas
ties kapitalistų godumo. Ka
pitalistai ne tik darbininkų 
neapsaugoja, bet dar nepa
velija jiems patiems apsi
saugoti, neduoda laiko nu
lupinėti tų akmenų, kurie 
gali lengvai nukristi ir bile 
kada darbininką užmušti. 
Jeigu darbininkas pasako, 
kad čia pavijinga dirbti, nes 
gali tuojaus akmuo nukris
ti. tai bosas atsako: “Nesi
bijok, nekris ir tavęs neuž
muš, būk be baimės ir 
dirbk!” »
' Tai matot, kaip kapita

listai rūpinasi darbininkų 
gyvasčia. Mūsų kasykloj 
dirba apie 3,000 darbininkų, 
bet jiems visiems gręsia pa
vojus, nes kasyklos visai ne
apsaugotos ir ant kiekvieno 
žmgsnip darbininką gali 
mirtis patikti. Darbininkai 
apie tai turėtų pagalvoti? 
Bet sunku nuo neorganizuo
tų darbininkų ko nors pana
šaus laukti.

Mainieris.

energiškai ir komitetui pa
dėjo daugybė kitų uolių vi
suomenės veikėjų.

Sveikiname binghamtonie- 
čius taip toli pažengus vi
suomenės darbo keliu. Męs 
džiaugėmės sykiu su jumis, 
dvasioj regėdami tą puikų 
darbininkų namą ant Clin
ton gatvės.

“Laisvės” Red.

PITTSBURGH, PA.
K. Varašiuts mums rašo:
Į Pittsburga šiomis dieno

mis pribuvo Rusijos konsu
las Georgij Vasiljevič Čir- 
kov, kurisai apsigyveno P. 
ant visados.

Pirmiaus visokie Pennsyl- 
vanijos valstijos rei
kalai su Rusija priklausė 
New Yorko konsului, o da
bar jau priklausys Pittsbur- 
go. Priegtam gal priklau
sys reikalai W. Virginijos ir 
Ohio.

BUENOS AIRES SKAITY
TOJAMS IR DRAUGAMS.

Draugas M. Adamonis 
skundžiasi mums, jog dau
gelis Buenos Aires lietuvių 
aštriai ant jo užsipuola, būk 
tai jisai rašęs koresponden- 
c'ią “Lietuvaitės Argentino
je”'

Šiuomi pranešame, kad 
drg. Adamonis nėra auto
rium to rašinio.

Kas tą korespondenciją 
rašė męs negalime pasaky
ti.

L.S.S.A. I RAJONO CONN. 
VALSTIJOS PRAKALBŲ 

MARŠRUTAS.
Kalbės drg. M. DuseviČius 

sekančiose vietose:
3 d. gruodžio, pėtnyčios 

vakare—Bridgeport, Conn.
4 d. gruodžio, subatos va

kare—Ansonia, Conn.
5 d. gruodžio, nedėlios va

kare—Waterbury, Conn.
6 d. gruodžio, panedėlio 

vakare—Torrington, Conn.
7 d. gruodžio, utarninko 

vakare—Bristol, Conn.
8 d. gruodžio, seredos va

kare—Hartford, Con.
9 d. gruodžid, ketvergo 

vakare-riSo. Manchester, 
Conn.

10 d. gruodžio, pėtnyčios 
vakare—New Britain,Conn.

11 d. gruodžio, subatos 
vakare—Meriden, Conn.

12 d. gruodžio, nedėlioj — 
Wallingford, Conn.

13 d. gruodžio, panedėlio 
vakare—New Haven, Conn.

L. S. S. 1 Rajono sekret.
P. Motiečius. ’

WAUKEGAN, ILL.
17 d. lapkričio buvo kon

certas “Dramatiško Jauni
mo Ratelio”. Koncertas su
sidėjo iš dainų, deklamacijų 
ir T‘ ” 
taipgi sulošta ^veikalėlis 
“Brangusis pabučiavimas”. 
Viskas išėjo silpnai.

Čia noriu pažymėti apie 
patį ratelį ir jo siekius. Šis 
ratelis susitvėrė iš šv. Ceci
lijos bažnytinio choro ir pa
sivadino “Dramatišku Jau
nimo Rateliu”.

LAISVE
ėjo šv^ Jurgio draugystės įsteigdami laisvas kapines, 
prezidentas, atsisėdo, užsi- Yra nupirkta plotas žemės 
degė cigarą ir pradėjo dū- miesto kapinėse, prie Swal- 
mus pūsti, manydamas, kad! low St., skersai gatvę nuo 
kalbėtoją užtroškins. Bet'lietuvių parapijos kapinių, 
kalbėtojas į tai neatkreipė Dabar, kiekvienas, kuris 
jokios atydos. Tuomet at- jaučia reikalingumą laisvų 
sikėlė, nuėjo į/saliūną ir at- kapinių, turėtų pj 
siuntė s.aliūninko berną, būk , nusipirkti serą/ 
męs bačkutės reikalaujame. ‘ girdėti, kurie
Kada tas užklausė, ar mums nieko įmokėję, o norės lai- 
reikalinga bačkutė, tuomet doti, tai turės daug bran- 
jam buvo atsakyta, kad čia giau mokėti.

Varguolis.
ri laike .prakalbų bačkučiųI 
reikalauja. Kada ir tuoml 
prakalbų nepavyko suardy
ti, tuomet šv. Jurgio drau- rinkimas Lietuvių Darbinin- 
gystės prezidentas vėl su- kų Literatūros Draugijos, 
grįžo į svetainę ir atsistojęs 
pradėjo šaukti: “Vyrai eime 
į saliūną, aš jums užfundy- 
siu”. Suprantama, atsirado 
ištroškusiųjų, kurie tuojaus 
atsikėlė ir nuėjo į saliūną.

Tai matot, kokiu męs tu
rime žmonių. Ir taip elgia
si ne paprastas žmogus, bet

dro su politika neturi ir ku- 
p. Šimkui labai patiktų, 
tinka ne į “Dainų” cho- 
bet į “Svyruoklių” cho-

ubinti MONTELLO, MASS.
kaip Pavelykit pridėti porą zo

nebus džių prie p. J. Kirdiejaus 
“Įspūdžių iš Montello,”, til- 
pusių “Ateities” N56.(K-jus 
yra “Ateities” zeceris) P. 
J. Kirdiejus piktinasi Mon
tello lietuvių girtuokliavimu' 
ir sako: “Kiek tik sutikau 
jaunimo, visi buvo įkaušę ir 
vedė mane išsigerti”. To-1 
liaus sako: “Vienoj stuboj 

Tarp kit-ko nutarta ir svar-lnorą stiklu išgėriau”... Ne-1 
biu dalykų. Nutarta pami- žinau, kiek tokių p. K-jus 
nėti apvaikščiojimą 9 d. sutiko ir kiek stiklų išgėrė,!

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pa

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA 

Berline, todėl galime persiųsti pinigus j tas vietas ant sumoą 
neaugėčiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE
ŽIŪRA. TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatil- 
kai ar rašykite laišką pas \

HENRIKAS C. ZA&O , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 Third Ave., cor. 7th St., New York City
tik progą turėjau ir aš susi
tikti su p.K-ju;tai K-jus dar 
šiaip-taip, o jo bendras, tai 
tik gestikuliavo rankom ir 
vis kartojo: “Three, three, 

Is”... Jau- 
šv. Jurgio draugystės prezi- laike Kruvinojo Nedėldienio • čiaus, kaip tarp... na, nebe- 
dentas, o kas sakyti apie pa-, kalbėtojas, tąi užkviesti įsakysiu. Skubinaus atsi- 
prastus žmonelius?

Kalbėtojas savo užduotį 
atliko gana gerai. Aukų pa
dengimui lėšų surinkta 
$1.90. Visiems atsilankiu
siems ir aukavusiems išta
riu širdingą ačiū.

Nors šį sykį ir mažai 
žmonių buvo, bet rengėjai 
siu prakalbų turėtų nenu-jįą ypatą apleidžiame. Gai- 
pūlti dvasioj ir tankiau su- la laikrašty vietos kritikuoti 
rengti. Jeigu būtų tankiau tokias ypatas; pagaliaus, 
rengiama, tai, be abejonės,1 sunku visiems ir įtikti. Vie-

sausio—Kruvinąjį Nedėldie- 
nį. Pavesta kuopos sekre
toriui susižinoti su artimes
niųjų miestų draugais, kaip 
tai: Schenectady r kitų, 
jeigu šioj apielinkėj lankysis > three... nice girl

r.7 ‘ .1. Sakysiu. , Hours ir launiKaiciams. /u.
musų miestą ir surengti 1 traukt ir tariau: Su guodo-k i ni<r;xio’ vąkąrp Hpnx <,n<u prakalbas. Atsirado . pora, ne”. -....— — iaPKnčio, vakare, Uepe susi-
liuosnorių draugų, kurie ap
siėmė surasti būdą padengi
mui padarytų lėšų surengi
me prakalbų. Prie kuopos 
prisirašė pora nauju narių.

S. Pašvelnietis.
Nuo red.—Apie tą keista-

LONG ISLAND CITY, N.Y. 
Darbininkai streiką pralai

mėjo.
Darbininkų streikas Penn

sylvania ir Pullman Co. ta
po pralaimėtas. Tie darbi
ninkai, kurie labiausiai rū
pinosi streiko reikalais, li
kosi be darbo. Kada darbi
ninkai išėjo į streiką, tai 
kompanija į vietą streikie
rių pradėjo samdyti negrus 
ir italus. Pastariemsiems 
pradėjus dirbti, daugelis 
streikierių pradėjo streik- 
iaužiauti, pradėjo vieni ki
tus kompanijai skųsti, iš
davinėti. Kada kompanija 
pajuto, kad jau pilnai gali 
su streiklaužiais apsieiti, 
tuomet apskelbė, kad dau
gelio senųjų darbininkų ne
priims ir ant senų išlygų.

Tiesa, išsyk pas darbinin
kus pasirodė vienybė, bet ta 
vienybė tęsėsi, tik trejatą 
dienų, o paskui daugelis 
pradėjo streklaužiauti. Pa
sirodo, kad pas neorgani
zuotus darbininkus negali 
būti vienybės, • o be vienybės 
ir kovą laimėti negalima.

Ir taip, daugiau susipratę 
darbininkai vaikščioja be 
darbo ir, veikiausiai, jie tu
rės iš čia prasišalinti, o jų 
vietą užims vyčiai, ■ kurie 
Nuolankiai pildys darbdavių 
norą.

eti jonai ir pradėjo traukti 
“Marsalietę”. Iš šalies la
bai puikus reginys, kaip 
klapčiukai svyruodami dai
nuoja, o kunigas užpakaly 
atsistojęs, į ranką “Darbi
ninką” pasiėmęs, taktan 
pritaria: “Ūžė, ūžė, ūžė!” 
Nekurie dėl didesnės gar
bės ir parodymo savo civi
lizacijos, ant kuolų užsimo
vę darbininkiškus laikraš
čius.

Ir kaip tie klapčiukai i&-

“Suguodone”!—jie man 
atsakė. — “Męs eisime ‘dar’ 
”~ę_a!i°de ran^a i tamsiąją nemažas skaitlius. Pradė

jus kunigui pamokslą sakv- 
. . i ti. i .šn radžiu visi ramiai už-

silaikė. Bet pradėjus kuni-
10 11 °”" j PUi pliaukšti ir pasakoti vai

kų pasakas, daugelis pradė
jo nerimauti ir nekurie net, 
juoktis. Kunigėlis labai per-'drįso lipti ant steičiaus ap- 
pyko ir ėmė šaukti: “Kas siginklavę kuolias ir niekin- 
nenori dievo žodžių kiaušy- ti tą, kas mums yra taip 
ti. tas aali iš bažnyčios iš- brangu?! 
eiti. Kas kita buvo, kada1 
moterims pasakojau: jos a-' 
tydžiai klausėsi dievo žo
džiu”. Tūlas vaikinas, išei
damas iš bažnyčios, pasakė: 
“Nėra ką čia klausytis”. 
Tuomet kunigas vėl pradė
jo šaukti: “Jeigu pas mus 
taip būtų, tai męs žinotume, 
kaip su tokiu pasielgti!” Iš 
publikos vėl pasigirdo bal
sas: “Ar virve ant kaklo už- i 
nertumėt?” Kunigas pradė
jo pykti, nervuotis, o susi
rinkusieji nerimauti. Pa- 
galiaus, kunigas pasakė, 
je;gu jis dabar būtų svetai
nėj, tai eitų į diskusijas, bet 
bažnyčioj—dievo name, tą 
negali padaryti. Iš publikos

1 atsilepė balsai, kad yra ir 
j svetainė, tik į ją ateikite. 
Kunigas taip susinervavo, 
kad neužbaigęs pamokslo 
išėjo iš bažnyčios.

Paskui susitarė trįs drau
gai ir nuėjo i kleboniją už
kviesti garsųjį misijonierių 
i diskusijas. Bet jis visai 
atsisakė i jas stoti. Tuomet 
męs laišku užkvietėm ateiti 
į svetainę ir pasakyti mums 
pamokslą, bet gavome atsa
kymą, kad jis neišdrįstas 
mus mokinti, nes patyręs, 
kad męs norime persistatyti 
save geriau suprantančiais 
bibliją, negu jis. I

Pasirodo, kad Kristaus' 
įpėdiniai jaučiasi silpnais 
stoti su darbininkais į dis
kusijas. Kunigai tik tuomet, 
galingi, kuomet jie bažny- i 
čioj pasakoja visokias nesą-1 
mones ir prieš tas nesąmo
nes niekam nevalia žodį 
pratarti.

Siaurusaitis per savo “or
ganą “Darbininką” pirmei
vius išvadino chuliganais ir

gatvelę.
Taigi nėra ^dyvų, kad 

jiems po “dar” ;
Taut. Namą ant diskusijų 
vaidinosi Herodai, kaizeriai, 
carai ir kitkas.... Kirdiejus,; 
kalbėdamas apie “Mokslo 
Draugijos” chorą sako: 
“Jie turi tik gerus norus, o 
mokslo ir- dailės nesupran
ta”. Geriau turėt geri no
rai, negu nieko. Geri norai 
pagamins mokslą ir dailę.

Beje, norėčiau žinot, kuo
mi vaduojasi p.. Kirdiejus: 
mokslu, daile, ar klerikalbš- 
kai-tautišku šovinizmu ? (

J. Svyrūnėlis.

Męs, Dramos Giedorių 
draugystės “Kanklių” na
riai, brangindami dailę ir 
dėdami vi^as pastangas jos 
auklėjimui, viešai peikiame 
tokius netikusius pasielgi
mus, nurodydami visuome
nei, kokių pas mus randasi 
žmonių. Jūs tokiais savo 
pasielgimais netik piktina
te visuomenę, bet sykiu at
grasinate nuo lankymosi į 
perstatymus. Nejaugi jūs, 
dailės mylėtojai, negalite su- 
kuo nors dailesniu prieš vi
suomenę pasirędyti? Męs 
kitaip į jus negalime prar 
tarti, kaip tik sekančiais žo
džiais: Šalin su visokiais 
niekais ir iškraipytomis 
marselietėmis! Duokite ke
lią tiems, kurie nori ir gali

PITTSTON, PA. 
Prakalbos naujo misijonie- 

riaus.
Lapkričio 16 d. bažnytinė

je svetainėje sakė prakalbą 
neseniai iš Lietuvos pribu- myn. 
vęs kun. Miliauskas.

Jo atvažiavimo tikslas' choro buvo dalinami plaka- 
—rinkti aukas klerikalų lei- tai. Plakatų turinys nekal- 
džiamam laikraščiui “Vii- tas, nes pranešama, kad bus 

^čiai”. Išėjęs ant pagrindų .perstatyta M. Petrausko 0- 
pasakė, kad jis Lietuvoje ųeraitės “Lietuviškas Mili- 
matęs, kaip lietuviai kenčia - jonierius” ir “Consilium Fa- 
didelį vargą, tai ir amerikie- cultatis”. Bet mūsų dvasiš- 
čiams apie tai papasakosiąs.1 kam tėveliui ir tas nepatiko

Vaikščiodamas nuo vienos *

(jei būtų ėjęs’tiesiai, tai per j geležinės tvoros, 
visą laiką prakalbos būtų 
nuėjęs ne mažiau, kaip tris 
angliškas mylias) papasako
jo apie didumą vokiškų ka- 
nuolių, kulkų ir kaip dide
les duobes išmuša tos kul
kos, krisdamos ant žemės; 
paskui papasakojo apie tai, 
kaip vokiečiai paėmė Kau
ną, Vilnių ir kitas žymesne- 
sias vietas. Visa jo prakal
ba buvo panaši į pasaką. Tik 
ant galo, kada priėjo prie 
paties tikslo, tai jau kalbėjo 
griaudžiai, šaukė publiką 
gelbėti žūvančią Lietuvą, ir 
sakė: “Daugybė lietuvų iš
blaškyta po visą Rusiją, kiti 
gi, neturėdami pastogės,gy- 
vena giriose, tat tuos visus 
nelaiminguosius būtinai rei
kia gelbėti! O kaip juos iš
gelbėti? —■ Nagi nusiųsti 
jiems gerą laikraštį”.

Ir ką gi žmogus gali mai
nyti apie tokią kunigų tei
kiamą pagelbą? Jei žmonės 
gyvena ant šalčio, be pasto
gės, tai nusiųsti jiems laik
raštį; jei badaujančios mo
tinos ir kūdikiai išties ran
kas, prašydami duonos, tai 
gaus klerikališką laikraštį. 
Tai tokią pagelbą gauna nuo 
klerikalų varguose pasken
dę lietuviai. Iš to viso aiš
ku, kiek jiems apeina lietu
vių vargai. Vieton, kad pa
rūpinti maistą, 
gyvenantiems k 
dangum, drabužį dreban
tiems nuo šalčio,—jie atva
žiuoja į Ameriką vilioti iŠ 
biednų žmonelių pinigų ko
kiam ten laikraščiui ! Ir tai 
dar vietinis klebonas smar
kiai iškoliojo publiką, kad 

suaukavo; jis sako:1

GIRARDVILLE, PA.
Mūsų dvasiškas tėvelis 

gana smarkiai kovoja ne 
vien su socijalistais, bet ir 

’visais tais, kurie žengia pir- 
Šiomis dienomis iš 

Shenandoah, Pa., Sietyno
FITCHBURG, MASS. 

Aukos streikierių sušelpi- 
mui.

7 d. lapkričio buvo susi
rinkimas L. J. draugystės. Į 
susirinkimą atsilankė du at
stovu, kurie renka aukas 
Nashua streikieriams. Pra
nešus atstovams apie Na
shua streikierių vargingą 

Vaikščiodamas nuo vienos ’—jis atėmė iš vaikų plaka- padėjimą ir sunkią kovą už 
pusės pagrindų į kitą pusę tus, sudraskė ir numetė už, pagerinimą savo būvio, L; 

Ar tai 
puikus toks pasielgimas? Ar 
tai taip kunigėlis skelbia 
artimo meilę?

Bet to dar neužteko. Bu
vo surengta 60 valandų at
laidai. Mat, vienur rengia
ma 40 vai. atlaidai, bet mū
sų kunigėlis surengė 60 va
landų—40 dėl lietuvių, o 20 

.—dėl lenkų. Kunigų buvo 
net keli ir visi plūdo socija- 
listus. jų laikraščius ir vi
są apšvietą.

Tai taip darbuojasi mūsų 
dvasiškas tėvelis.

F. J. Levinskas.

NIAGARA FALLS, N. Y.
Pirmos laisvos prakalbos.
Atvykus drg. T. J. Ku

činskui iš Rochesterio ir ap
sistojus mūsų mieste ant po
ros dienų, laisvi vyrai suma
nė surengti prakalbas, ku-1 mažai

PHILADELPHIA, PA.
20 d. lapkričio buvo šei

myniškas vakarėlis L. S. S. 
1 kuopos choro. Publikos 
dalvvavo anie 65. Choras 
sudainavo keliata dainelių. 
Choras turės keli at ą dolerių 
pelno. Geistina būtu, kad ir 
tankiau choras rengtų to
kius vakarėlius.

♦ 4 ♦

J. draugystė paaukavo iš i 
savo iždo $5.00. Paskui bu
vo renkamos aukos tarpe 
susirinkusiųjų. Aukavo šios 
ypatos: J. A., Samulėnas, J. 
Urbonas, J. Rudzinskas, P. 
Gaidulionis, M. Povilaitis ir 
V. Simanauskas — po 50c.;
K. Simanauskas, J. Slukaus- 
kas, P. Baronas, J. Muraš- 
ka, O. Gladenienc, D. Glade- 
niukas, A. Tamulionis, J. 
Misevičienė, V. Tamulionis, 
K. Andžiunas ir A. Sima
nauskas — po 25c. Viso 
$5.75. Pridėjus draugystės 
paaukautus $5.00, pasiųsta 
streikieriams $10.75.

Labai pagirtina, kad vie
tos lietuviai atjaučia savo 
broliams darbininkams, ku
rie dabar randasi blogame 
padėjime.

J. A. Samulėnas.
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daly “Muzikališkos Bendro- matyti, ne kokį įspūdį pada
vęs Svetainės” nariai, su pa- i re ant vietos lietuvių. Net 
gelba p. St. Šimkaus, prade-1 ir karščiausi katalikai pasi
jo smarkiai darbuotis. Su-J juoke iš jo pamokslų. Nors 
tverė chorą ir užvardijo nevertėtų į laikraštį talpin
dama”. sutvėrė tam tikrą ti jo prakalbos bei pamoks- 
p.rupa. kuri lavinsis ant mu- Jai, bet visgi turėsiu

MONTELLO, MASS.
Keliaujantis misijonierius.

Pradžioje” šio mėnesio 
mūsų mieste lankėsi kun. 
P. Siaurusaitis iš Waterbu- kitokiais vardais, bet jo visi 
ry, Conn. Jo misijos tęsėsi 
net kelias dienas. Bet, kaip

RED. ATSAKYMAI.
Pirmai kuopai Lietuvių 

Socijalistų Sąjungos Argen
tinoj. Mums gaila, bet re
dakcijoj nesiranda referatų, 
kuriuos galėtume jums pri
siųsti. Rekomenduotume 

, bendrai skaityti knygas.
P. R., Detroite, Mich. — 

Ačiū, Apie Fordo darbinin
kus tilps. Rašinėkit, mel
džiamas.

Kazimierui Stadelnikui, 
i Dorrisville, III.—Nors tams
ta ir teisybę rašai, bet to 
laikrašty negalima talpinti, 
r.es tai viešas boikotas S. L. 
R. K. A., o už boikotą val
džia gali mus nubausti. Jei
gu tamsta jauties nuskriau
stas, tai pareikalauk atlygi
nimo per teismą.

Kūmui. — Apie tą nelai
mę patalninom anksčiau 
gautą. Atleiskite, kad ne
galėjom sunaudoti.

g runa, kuri lavinsis ant mu-• lai, bet visgi turėsiu nors j “.Aido” choras surengė ne- 
zikališku instrumentu ir su-j trumpai paminėti nekuriuos i va teatrą ir aidiečiai pasiro- 
tvėne vaiku draugijėlę “Vy-, išsireiškimus.
turėlis”.
darbas eis po tautiškai-kle- kių turėti, nes kurios nuo to tais jausmais ir pradėjo 
rikališka cenzūra, nes ant 1 atsisaką, tai “smertelnai”, dergti šių dienų dailę,*ypač 
nirmo vakaro n. Šimkui tuo- Į griešiją. Sakė, kad ir šimtą mūsų lietuvių, kuri tik ką 
jaus pranešė, kad su politika vaikų turėtumėt, tai nieką- žiedus pradėjo skleisti ir ža- 
nieko nebūsią, reiškia, dnvė dos nesakykite, kad tai per- dinti mūsų jausmus. Taip 
suprasti, kad pirmeiviškoj daug, 
dvasioj veikiama 1

.•* V y-, Liepė mote-'dė prieš publiką, kaipo “dai-
Bet matvt. visas rims stengtis daugiau kūdi- Į lės mylėtojai” su užnuody-

ki tokių pamargjnimų; * rios ir įVyko 14'd. lapkričio, i “Surinkta tik $25.25!”• Nors.Labai gaila, kad p. Šimkus vyrais gyveną ėmę civilišką^kui kur jie yra vedami. Pa-
M « A. * « 1 r* X « a A — I — — I “ 1 - __ Ik r •>/ * 4 1 . _ . _ _ 1 __ I _ _ _ I,. 1 _ I _ 1. . — — — _ —- — * X — •1 i\ f\ 1— X. • 1 • *• M W s • —_ 1 M . • ■ V W « « 1 V __ "I i *Nors išgarsinta buvo labai publikos buvo, arti ,300, bet greitai nradeda savo cenzū- 

gerai, bet iš 300 lietuvių at- kada kunigai išėjo aukų rą įvesti. Toks jo pasielgi- 
silankė tik apie 50 ir tūli rinkti, tai daugelis vyrų iš-. rnas daugelį propresyviškes- 
atsilankė ne praxalbu pasi- . ejo iš svetainės; pasiliko tikjnių lietuviu vi^ai atstums.

Jis turėtu atsiminti, kad šioj 
nueito dfdv tarpe lietuvių 
tik ir veikia tie. kurie

klausyti, bet triukšmą kelti. 
Mat, tūlas smuklininkas va
rė agitaciją, kad tas prakal
bas išardžius. Kada kalbė

ir pradėjo verkti, kad kuni- šoko, nelyginant beždžionės. Su paveikslėliais, kaina -dc. 
gas jai nedavęs išrišimo ir 
liepęs vakare vvrą atvesti į 
bažnyčią ir šliūba paimti.

su!Vyras norėjo misiinnierių
Laisvesni Pittstono lietu- “politika” ką nors bendro apskųsti, bet dėl Stokos pi- lais,. apsiginklavo kuolais, 

tojas pradėjo kalbėti, tai at- viai atliko pagirtiną darbą, turi, o tie, kurie nięko ben-liūgų to neatliko. 1 tuomet išėjo ant scenos,kai-

Reikalaukit šiuo adresu: 
“Laisvė”,

183 Roebling St..
Brooklyn, N. Y.
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Tel. 885 Greenpoint.
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DAKTARAS

MatulaitisA. SHRUPSKI

PATARIMAI.ORAKULO
LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA. 2019 Le Moyne St. CHICAGO '.'i

7

NAUJAI ATIDARYTA

e

Ar Nori “JAUNOJI LIETUVA”
Chicago,

’.14

iri

2257 W. 23rd PI

$1.00
$1.00

. bOc

419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

Netoli didžiojo miesto knygyno. 
Offiso valandos: nuo 10—12 valandai.

“ “ “ 7—9 v. vakare,
šventadieniais nuo 10—4 v. po pietų.

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

kaip
tis.
keleivingų.
rankumais.
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkns
291 Wythe Ave., Corn. So.1st St

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Greenpoint 279

(v

Sveiki geriausios rūšies gč ry
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite,

Akušerkaį
Pabalius! kurną Woman* Medlca> 2 

College, Baltimore, Md
1’anokminRnl atlieka savo dnrba prie 

ęrimdymo, taipgi nuteikia vliiotiao rodąs ir * 
pagelbą Invalidose moterų iiKose. V

F. StropienefLl,^,'"1V.tu i
SO. BOSTON, MASS- *

Mafcaet* (?*(?>(■')

G ER IA USIA S DI DŽIA USI AS

Kauti DYKA! dvi geras Plukai 
ir Didelį Kataliogą visokiu aia 
gižiai štukų ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labai oort. o 
uežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

iSKti adresą ir už 
dėl užde

savo pilną ir ai: 
6 centus i
prisiuntiino
tą Kataliogą ir žtūkas tau ausiu 
Sini DYKAI. Adresuok.

JUOKŲ KĄSNELIAI

Laiškas Jo Didenybei O- 
rakului: —

Majestotiškas Orakule! 
Męs visi, kaipo tikri kata
likai, žinome, kad posmerti- 
nio gyvenimo yra keturios 
vietos: Dangus, Pekla, Čys- 
čius ir 
Dangaus 
sybę visi 
vyriausia 
Pekloj — 
tu, Orakule, man pasakyk, 
kokia načalstva yra čysčiui 
ir Atklanėse, kokie ten vir
šininkai?

Jonas širšukas.

Atklanės. Apie 
ir Peklos vyriau- 
žinome: Danguj 
asaba Dievas, o

Atsakymas: —
Anais metais, kuomet dar 

nei Orakulas', nei tu neturė
jom nei motinos, nei tėvo, 
čysčiaus valdonais buvo po
piežiai, o Atklanių — rabi
nai. Ir vieni ir kiti valdė 
žmonės dievobaimingai. 
Nuo paklusniųjų žmonių jie 
nulupdavo po davynes skū- 
ras nuo pečių, o bedievius, 
velnio apsėstus, degindavo 
ant laužo. Taip ir plaukė 
gyvenimas, nelvginant, kaip 
pas mus, ant žemės.

Bet kuomet į Atklanės 
nukeliavo Marksas, o į Čys- 
Čių Engelsas — ten viskas 
virto kitaip. Tiedu vyrai 
tose viešpatystėse sukėlė 
involiucijas ir popiežiai su 
rabinais liko išvyti į dangų.

Atklanėse viešpatauja patįs 
žmonės, nepripažindami jo
kių nacal ninku.

Mano pati.
Ką? Jūs klausiat ar ma-

i noti n-i’n'/i ! TZ”,, i.
į gi ne? abai puiki! Bur- 

kaip tikras pilna- 
lūpos ir žiotjs — 
nespėji ryt, kaip 
Jūs žinote, kaip 
bėgti, kada pažiū- 

O 
t , as norėčiau, 

kad jūs galėtumėt pamaty
ti, kokias ji turi ausis. La
bai puikios! Taingi ir no
sis! O, labai puiki! Plati, 
didelė nosis! Labai gražiai 
riesta. O, kaip gražiai! 
Sunku čionais tokią nosį pa
rodyti. Vienok, jeigu sutik
tumėt nueti su manim 
drauge į gamtos muzėjų, tai 
aš jums parodyčiau. Tokia 
nosis reiškia dideli protą: 
tas matytis jau ir iš to, kad 
ji paeina iš didelės giminės: 
jos motina Paršiutė, jos tė
vo motina Paršeliutė, o jau 
tėvo motinos tėvas tai buvo 
tikras Paršelis. Labai augš- 
ta giminė. Ir visi Paršins- 
kų kaime užaugę.

Jos rankos man visai pri
mena jos tėvo drapaką, ku
riuo pūdvmą draskydavo. 
Jos ir dabar panašų darbą 
gerai atlieka, jeigu (aiku ne
spėju apsisaugoti. Vienin
telis dalykas, k a ji gero tu
ri, tai geras kojas. Labai 
geros! Viena tik skūra, 
kur ant jos čeveryku su
naudojama, atsieina dešimtį 
doleriu, neskaitant padary
mo. O ’ jau jeigu kada iš- 
r e tyčių jos pataiko man į 
užpakali, tai visai pasidaro 
aišku, kad ji turi puikias 
kojas: taip kaip mulas spi
ria. Sakoma, jog kada mer-

seilės ima
ii į perpjautą citriną.
Misis! Ak,

gina įsimylėjusi, tai jos ko
jos išsipučia. Jei tas teisy
bė, tai ji turėjo būti įsimy
lėjusi iš pirmos dienos, ka
da ant svieto atsirado. Kad 
jūs tikėtumėt, kaip ji eina, 
tai kojosnetdešimts minutų 
pirmiaus pro kampą pasiro
do. Nedyvai, kad ji visa
da šaltį turi, jeigu jos tiek 
daug kūno žemę siekia. Aš 
tikiu, kad jos kojas sutrau
kus į viršutinę pusę kūno, 
tai nei glėbiu neapglėbtum, 
taip būtų stora.

Kartą aš ją nnsivedžiau į 
čeverykii k romą. Pardavė
jas paklausė numerio. Ji 
sako: 422. “Aš neklausiu 
i.amų numerio, bet čevery- 
kų” — “O, čeverykų? Če- 
verykų — 2”, ji atsakė. At
nešė čeverykus. Bando 
mauti jai ant kojos. Kad 
jūs žinotumėt, vos nykštį į- 
landino! Daugiaus, a—nei 
pipt! Aš pardavėjui sakau, 
kad jis nesuprato: ji sake, 
kiek ji čeverykų nori, bet 
jos čeverykų dydžio numeris 
yra 22. Jis atnešė didžiau
sius, kokius visame savo 
krome galėjo rasti. Įkiš 
visą koją, apart kulnie 
Kulnis, nors kūju mušk, ne- 
Jenda ir gana. Lįs! Kad 
jau taip į bile čeveryką lįs
tų, tai kam dar ta jos pra
varde būtu: Plačiakulniū- 
fė iš Paršinskų kaimo. Par
davėjas jai patarė eiti namo 
ir apsiauti plonomis pan- 
čiakomis, tai jis, esą, pa- 
bandvsiąs, gal jos koja lo
sianti į tą skrynia, kurioje 
čeve rykai buvo atsiųsti.

Jos kojos, ne vien kad bu
vo didelės, bet ir užsirietę, 
kaip ruskos rogės. Ji visa
da man pasakoja, kad tai 
paeina nuo pertankaus spy- 
rimosi prieš nelaimes. O aš 
jums pasakysiu nuo ko tas 
paeina: nuo pertankaus 
Gpyrimo! Aš čia nenoriu 
jums išsipasakoti, bet
.tai teisybė!

Kad jūs tikėtumėt, aš ją 
merginau net penkis me
tus. Gal būčiau dar ir iki 
šiol bemorejnęs, bet jos tė- 
yas, amžina užmirštį, Pla- 
č’akulnis atėjo pas mane su 
dubeltauka ir sako. “Turi 
to merei na vest, o i’ei ne. tai 
kaip bematant patiesiu šuns 
vietoj!” žinoma, aš su ja 
ir nnsivedžiau. BV*t iki i=įiol 
<*«ii’uosi,kad nesidaviau nu
šauti.

Kuomet mudu kunigas 
• inčiavojo, sakė kad: “Da
bar judu esate vienas žmo
nis”. Antrvt nuo jos ga- 
\au skaurada i kakta susi- 
oinčijes'už tai, kuris mu
dviejų vra tasai vienas žmo
nis. Kaip sau norite, bet 
;ei moteris su writ susigin
čys, kuris yra žmogus, 
jau sveikas pasigriebk 
pure ir dumk laukan!

Meldžiu, ^ateikite kas 
mūs triobiĄ apie dvyliktą 
valandą nakties; jums išrū
dys, kad mūs mažiausiai y- 
ra koks šimtas. Bet vieną 
dalyką aš jums galiu užtik
rinti: mūsų .namuose nieka
da nebūna peštynių. Mudu 
visada išeiname ant kiemo, 
kur yra gana vietos, ir ten 
Kuolais mušamės, bet, sau
gok dieve, niekada nesipeša
me. “T. J.” •

Žinotina Lietuviams!
KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 

VOKIEČIAIS.I
per mano Banką galit siųst pinigus ir gromatas savo giminėm 
ir pažistatamiem į tas vietas, kurias užėmė vokiečiai. Tai
pogi siunčiu pinigus į VISAS DALIS SVIETO, ir RUSUOS 
KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS NELAISVĖN AUSTRIJOJ 
ar VOKIETIJOJ pagal pigiausią pinigų kursą. GVARANTUO- 
JU, kad pinigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI 
ant 4% melams nuo šimto. MANO BANKA RANDASI PO 
PRIEŽIŪRA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pi
nigai gvarantuojami per valdžią.

PARDUODU farmas; lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir I$JIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) ^gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IšRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOM S.
GENERALISE A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintas. 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu: .

BANKER JOHN KOVACS
30 Grand 155 Clinton Ave.

BROOKLYN BOROUGH of NEW YORK, MASPETH.L.I.N.Y.
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JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, kad 
visi biznieriai 
savo biznį gi
ria. Cigaras, 
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos.

draugai kalba, tai nereikia gir 
Žinoma, vieta atsakanti dė’ pa 

Kambariai u visais pa 
Prašau kreiptis į tą vie

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. Pas mane ta- 
voras geras ir kainos žemos.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry St.)

1IO8/OI 0 NEREIKIA JIEŠKOTISkFif I e % S B I Dulfo. kad mes nurodome Kaip lengvai išmokit any^ i vi U 8% O į kalbą, aritmetika ir lietuviu kalbos gramatika savo ps* Irti B Yk muoso huosama laiko, visi Išmoksta. Nurodymai fe

KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimai 
kainos ant trumpo laiko. Pa 
siskubinkite įgyti šitą grama 
foną s’u 12 lietuviškų daint 
560 nditų, kaštuoju $12.51 
Gvarantuotas ant 10 metų. Si 
tą gramafoną siunčiame klek 
vienam su tiesa apžiūrėjirm 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei 
gu nepatiktų, galite sugrąžint 
atgal. Reikalaudami, prisiųskl 
te $1.00, likusius užmokėsit* 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kai 
tuomi gramafonu būsite pilna 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. D

NEW YORK. N. Y

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specijaliat"“ Moterišku Ligų.
E. 50th 8'^ New Yer)

O El SO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai.

liet Ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedėliomia pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

lame ir pasakome visas ligas ir pa 
(felbstime. Iš kitur atvažiavusiems H 
mniarns parūpiname vietą, kol gyd® 
I. Reikalui esant, kreipkitės, męs *p 

•Jūrėsirpe ir duosime prietellšką rodį 
’atarnavimas visai pigun. Neužmirš 
<.it« mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
!14 E. 50th St., NEW YORK,N.Y 

Kalbame lietuviškai

1
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LIETUVIŠKA

APT1EKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačią: 
huo Reumatizmo ... 
Kraujo Valytojas .... 
Vidurių Reguliatorius
Trojanka .................... 25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių |;gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačta.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

61 S. 2nd st, Brooklyn.

o persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

312—311 \V. Broadway 
Sb. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo.)

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

“JAUNĄJĄ LIETUVĄ
su paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenes mrnraštj.
“JAUNOJI LIETUVA” eina kas mėnuo didelio formato 48 pusi., 

spausdinama ant gražios paveikslų popieros.
“JAUNOJE LIETUVOJE” kiekviename numeryje spausdinama 

rinktinės dailiosios literatūros veikalų (eilių, apsakymėlių ir kt.), 
taipgi raštų ir straipsnių, kame gvildenama įvairus mokslo ir visuo
menės gyvenimo klausimai.

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ” yra dar šie skyriai:
1. Mokslas ir pažanga; II. Ruožai iš politikos ir visuomenes gy

venimo; Ill. Spauda ir gyvenimo atbalsiai; IV. Sriovių ir partijų 
gyvenimas; V. Literatūros apžvalga; VI. Jaunimo Balsai; VU. 
Moksleivių keliai.

Kaina metams $3.00, pusei metų $1.50. Vienas numeris 25c.
Meldžiame užsisakyti tuojau:

Vienatine mokykla amatų, Šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be (laibo, jeigu galima už
dirbti po $15.(10 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias nedo- 

Galima mokintis dieno- 
ir vakarais. Gvarantuoja- 
jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.

NT E R N A TIO N A L SCHOOL 
OF AUTOMOBILE

mis 
me,

7,000,000 AKRŲ DERLIN
GOS ŽEMĖS ANT 

PARDAVIMO.
Canadian Pacific Gelžkelio kompa

nija parduoda apsigyvenimui prireng
tas farr as ant išmokėjimo per 20 
metų. Įsitaisymui gasp^dorystos: 
gyvulių, sėklos, žemdirbystės įran
kių ir tt. kompanija duoda apsigyve 
nusietus iki $2000.000 paskolą, išmo
kama per 20 metų laiko.

Iš priežasties didelio atpigimo ne
judinamo turto (Real Estate) šiemet 
ypač dabar, yra didelė proga pasida
ryti pinigų. Nusipirk namų arba k< 
ialą lotų Flushing, L. L, arba Cran 
ford’e, N. J., pasiturinčių,_ švarii 
ž.monių apgyventose, be žyd i jos mie
tuose, o netrukus atsiimsi keleriopu 
pinigus. Taip Flushing’e, kaip i 
'.ranford’e nuosavybę galima pirk’ 

'.abai pigiai arba ir ant išmokėjime 
parsiduoda namai nu 

Kelione į Flushing’ą arbi 500.(K).

Telefonas Chelsea 
(87 -95)

Prie išsinarinimo ir isipjovifiiiji
Tuojau įtrink D-ro Riditcr’io

Ntio 50 met 1.1 1 žiojantis ir Ictuv-

Tikras tiktai su pažymėta marke

25c. Ir 50c. buteliuk < vi ■<•30 uptickoso arba

P. Al). k’I.J: ' I A CO.
74-80 Washington Str. Keiv York, N. Y

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
J! 147 E. 401 h

FEISINGIA USIA IK GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus
I atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
1 Lietuvos ar Amerikos daktarų 
'Tai vienatine lietuviška aptieka 
i Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
'Gyduolių galit gaut, kokios'tik pa- 
> šauly yra vartojamos. Galit rei- 
! kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
' per expresą.

I K. ŠIDLAUSKAS,
; Aptiekorius ir Savininkas
Į 226 Broadway, kainp. C Street 
j SOUTH BOSTON, MASS.
I Tel. So.Boston 21014 ir 21013.

Kas užsirašys 
pas man< 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se 
kančias dova 
nas: “Laisvę* 
ar “Krleivj’’a» 
“Kovą”ar “Tė 
vynų” ar “Vie 
nybę Liet 
ninku”, 
“Lietuvą”, 
“Amerikos’ 

arba knygų >
už $5.01 
’ ir dar 

dien

Kada tu gimei?

JUOZAS J. szlikas
(MAGIKAS)

3261 S Halsted St. Chicago, II!
Iliustruotas Mėnesinis 

Juoką Žurnalas.
Tai pirmas toks Juoku bei Satyros Ilius

truotas Žurnalas lietuvių kalboje.
TALPINA DAUG PUIKIŲ KARIKATŪRĄ IR JUOKINGŲ PASISKAITYMU.

Kaina tik $1.00 metams, o juokų ir už $10 00 nepirksi

Norint gauti vieną “Š.” num., del pasižiūrėjimo, reikia prisiusi 10c.
Adresuok: “ŠAKE

19 Millbury Street, Worcester. Mass.

Prisiųsk savo adresu ir kokiam 
menesį tu esi gimęs ir 10c. < ei prisun
kime, o gausi knygele, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius parai jų mėnesio planeta. 
Planetos di.igte del vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi Tmperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. 'l’uri puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitč

319 Walnut St., N E WARK,N.J.
Telefonas Market

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1316 metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuvi J dar neturėjo, nesą nebuvo 1 as 
gali tokį išlepti. Greta įdomiai parinkt i\’ik..lk ; ų kalendoriui žinių, 
j.inie yra keičiąs slz’.’ių, kuriuose telpa įvairus lab .i natiditpi p įsiskaity- 
mai: cpysakoa, eiles, straipsniai iš historljos, hygier.ee, drau
gijinio gyvenimo ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau
sių rašytojų amerikiečių.

“5.L.A. KALENDORIUS“, gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražius popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L. A. kuopose, vi
suose lietuviškuose kninpjynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumėt pas savo kningų agentus, tai reika
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen
tams rabatas. Kreipkitės:

A. B. Strimaitis
307 W. 30-th >St. New York, N. Y.

PIGUS IŠPARDAVIMASLietuvį" ar "šakę 
t ės $2.00. Taigi Tamista 
gauni dienraštį “Naujienas 
galit pasirinkti prie “Naujienų" 
raščio vieną iš tų laikraščių, koksą 
tamistai geriausiai patinka.* Tik ta 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jien:ls”gausi dar vieną visai dykai pei 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

d

drąsiai atsakė

5 cS O

t f) *-'• p

— C rt> rt) e-f •-( •

GERIAUSI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAI 
AM ŠRI KO J E.

Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus vieną dolerį rankpinigių su Cesa peržiūrėji
mo pirm užmokėjimo pinigų.

cn v- 2. •
r* o
-

o>-( •> — co

NEW YORK, N. Y,

’■10X0’1

6UZ 21 
balsais

6 strūnų balalaika, 
mechaniški koleliai, 7 
<?laponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio iš
dirbinio $4.50.

♦
Išsiunčiant siuntinys pertikrinamas ge- 

Reikalaukite illiua- 
• i

Bažnytinėj mokykloj.
Kartą kunigas pasakojo 

vaikams apie pranašą Eli- 
zeušą ir apie išdykusius 
vaikus,- kurie išjuokė tą 
pranašą. Už tai ponas die
vas ant išdykusių vaikų už
leido mešką, kuri juos ir su
draskė.

Užbaigęs tą savo pasaką 
it norėdamas persitikrinti, 
ar vaikai ką nors suprato, 
kunigas klausia.

— Na, dabar pasakyk 
mau, Jonuk, kodėl meška 
■u draskė išdykusius vai
kus?

— Todėl, kad seno prana
šo mėsa kieta, o vaikų 
minkšta 
vaikas

GERA PROGA!
Grnmat’ka angliškos kalbos 

mokintis be mokytojo (apda
ryta ........................................ $1.00

Vaikų Draugas arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
be mokytojo ......................... 15c

Naujas Būdas mokintis ra
šyti be mokytojo .................. 10c

Aritmetika mokinimuisi ro- 
ktindtj, su paveiks’ais (ap
daryta) ...................................... 35c

VLo $1.60
Kas atsius iškirpęs šita ap

garsinimą iš “Laisvės” ir $1.00 
money Orderiu, tai gaus vi-as 4 
knygas 60c. pigiau.

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City
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Geriausia (Meilinė Vienuos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorui ir ma*orni basai, 21 klavišis. I2v 
basų, minornų basų atskiri p’ieno balsai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą. J

KAINA 32 dol. Tokia pat armonika dviejų to
nų KAINA 25 dol.

Vienas armonikas su 21 klavišiu, 8 bal- 1
Bais. Kaina $8.00. Tokia armonika " 
klavišiu, 12 basų, su plieniniais

Kaina $12.00.

Visi užsakymai išsiunčiami ta pačia diena.Prieš 
riausiais specijalistais—meistrais, todėl nei jokio susigadinimo negali atsitikti, 
truoto kataliogo, kuris siunčiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO.
Dept. MS2 CANAL STREET,

y " x‘_ l

hygier.ee


Brooklyno kriaučiai
Chicagos kriaučiams.
Brooklyno rubsiuviai at

jaučia Chicagos rubsiuvių 
vargus.

17 d. lapkričio įvyko su
sirinkimas chairmonų visų 
dirbtuvių? kurios priklauso 
prie 54 ir 58 unijos skyrių. 
Klausimas pastatytas link 
Chicagos rubsiuvių streiko 
(susirinkimą chairmonų su
kvietė 58 preserių skyrius). 
hJutarta padaryt kolektą 
per visas dirbtuves, kurios 
randasi po lietuviu globa. 
20 d. lapkričio ir tas au
kas pasiųst kaip greičiau
siai Chicagos rubsiuvių lie
tuvių skryriui.

LIETUVIŲ KELIONĖS 
PAŠELPOS DRAUGIJOS 

REIKALUOSE.
Daugelis žmonių teirau

jasi, kas tai yra Kelionės 
Pašelpos draugija, kokie jos 
tikslai ir programa. Kaipo 
pirmininkas, atsakysiu nors 
trumpai.

Lietuvių Kelionės Pašel
pos draugija yra progresy- 
viškai "darbininkiška. Ji yra 
laisva ir nekliudo partijų, 
pažvalgų, sriovių ar religi
jos.

Prie Kelionės draugijos 
gali prigulėti abiejų lyčių 
ypatos-^-vyrai ir moterįs.

Kelionės draugija yra už- 
sibriežusi steigti vakarines

Kosmlis iir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerui gyduolių.

Knygius S. Tiškevičius,
P. O. Box 149, Ansonia, 

Knyg. pagelb. A. J akstys,
103 Liberty St., Ansonia, 

Knyg. Rast. P. Rageišis,
113 N. Main St., Ansonia,

Conn

Conn. 1

Conn.

Lietuviška Muzikos

mokyklas, knygynus, rengti, 
darbininkiškas pvelekcijas' 
bei prakalbas, rengti teat
rus, koncertus ir tt.

Musu draugija, kada ji 
sutvirtės finansiškai ir pa
didės nariu skaičium, mano 
tverti kooperatyviškas 
krautuves ir namus(?Red.). 
Tokiu būdu, bent iš dalies, 
litis galima išvengti šiandie
ninio išnaudojimo.

Lietuvių Keliones dr-ja 
.mano taip-pat šelpti ir 

_ . . moksleivius.chairmonai į 
' rinkdami 

aukas nuo tų ypatų, kurie 
r.catjaučia 
idėjos.

Labiausiai atsižymėjo mū- 
su merginos. Tiktai'vienos suvaržyti'ateivyste. 
dirbtuvės M. W. Bush mer-' ~ ’ -
ginos agitavo už streikierius 
ir pačios aukavo, bet kitose 
dirbtuvėse visai ką kitą gir- 
(6me; ten merginos kėlė di
džiausius protestus prieš 
auku rinkimą. Būtu sar- i 4- ♦imtą tni dėl merginų. Ra
dosi tokių ir vyrų, bet tik 
mažuma, tinsime pavyzdį 
iš M. Bush dirbtuvės, kurio-į 
je dirba anie 200 ypatų,bet 
auka streikieriams pasirodė 
gana menkutė, nežinia dėl 
ko, rodos, toj dirbtuvėj; 
žmonės dirbanti inteligen
tai.

Aukomis atsižymėjo Kau
po dirbtuvės darbininkai.

Brusoko dirbtuvės darbi
ninkai tainprį pn^nrė P»,‘v',l 
pavyzdį; juos bošas norėjo 
pavaišinti, suteiKuamas 3 
dol. Darbiniųkai) atsisakė i 
nuo vaišių, bet tuos pinigus 
($3.00) pridėjo prie aukų 
Chicagos streikieriams.

Taipgi dirbtuvių chair
monai savuose susirinki- ■ 
muose padarydavo išlaidų 
$3.50, bet šiuo sykiu atsisa
kė nuo vaišių, o tą sumą pi
nigų paskyrė Chicagos 
streikieriams.

paimtas čekis iš “Laisvės” 
Kd. Čeki manėme pasiųsti

niai laiškai, rašyti į mūsų 
organizaciją iš- Chicagos, 
būk ten nėra komitetas už
sidėjęs kauciją?

Viršminėtą čekį atvežš 
“vaikščioja ntis” delegatas 
J. Augūnas, kuris pribus į

lapkričio.
Dirbtuvių v Draugija pasirengus ginti 

ateivių ir darbininkų teises, 
. . .... protestuodama prieš įvai- 

darbininkiskos r-ius antidarbininkiškus bil- 
kaip lygiai ir tuos bii- 
kuriais bus manoma

L. K. P. D. rūpinsis ir py- 
lietystės reikalais, padėda- 

• ma savo nariams išsiimti pi- 
hetystės popieras. Ji steng
sis supažindinti narius su į- 
statymais ir teisėmis.

L. K. P. D. turi savo or
ganą, kuris turi būti veda
mas darbininkiškoje dvasio
je

L. K. P. D. užlaikys savo 
nariams darbo biurą, kuris 

stengsis surasti bedarbiams 
darbo.

Streiklaužiams nėra vie
tos L. K. P. D. Jeigu tokie 
būtų, tai jie prašalinami.

Pašelpos dalykuose L. K.

vyrams, du—moterims.

Skyriai

II 
III

Skyriai

Vyrų apdrauda:
Sav. pašei. 

$6.00 
9.00 

12.00

men.
50c
75c 

$1.00

Posm.

Moterų
mėn.

25
50

apdrauda
Sav. pašei. 

$3.00 
6.00

Posm.
$150

Kelionei į Lietuvą pašelpa 
yra išmokama kiekvienam 

is yra išbuvęs 
i nariu. 

Išbuvęs per tris metus gau
na $25.00, išbuvęs šešis me
tus—gauna $50.00, išbuvęs 
devynis metus, gauna gau-

Sekantis chairmonų susi- nariuį, kuris yra 
rinkimas bus pėtnyčios va- pilnai trejus metus 
kare Unijos ofise 101—103 
Grand Št., 26 Lapkričio 
(Nov.) vien reikaluose strei- 
kierių.

Draugai chioagiečiai, lai
kykitės, kaip gal ėdami, męs 
atjaučiame jūsų vargus ir 
remsime, kiek galėdami iš 
visu savo pajiegų. Męs 
šauksimės į pašei pines drau
gijas, kad jus sušelptų ma
teriališkai. nes rinksime au
kas dėl jūsų. Męs manome,

metu—$100.00.
Pirmininkas F. Kalpokas.

183 Roebling St., Brooklyn.PAJIEŠKOJIMAI
rems 

jumis rinkdami aukas ir su
tems <iei jus i pagelbą.

J. A. Mockeviče.

KARE!

(Saveros Dalscfinca Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tj, kfuptis ir kokliušų jino 35 melų. Yra lai gera 
ir švelni preparacija. Alės labai jų rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems.
“Aš turėjau baisu
River, Minn., ‘‘tai
for Lungs ir pirm, 
lis visai prapuolė, 
čiuosi gana, sveikas.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN. ILL.

Valdybos vardai ir adresai:
Pirm.-J. Rastis
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan, Ill. 
Pirm, pagelb. M. Ambraziūnas

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protoko1 ų bckr. S’. Deikus.

721 Cummings Ave., Waiikegan, 
Fin. sekr.. V. Rudzinskas P

1408 Victorian St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis

166—10th St., North Chicago,
Kasos Globėjai: J. Vačiš, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, III. 2. M. Rckis, 1329 
No. Jackson St., North Chicago, HI. 
Maršalka K. Navickas,

1420 Victorian St., Waukegan, Ill. 
Susirinkimai alsibūna pirmą nedėl

dienį po 12-tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, lOth gatvė,North Chicago, 
111.

Ill.

Ill.

Ill.

Ill.

Kainos 25c. ir 50c.
kosulį,” rašo Frank Vacha iš Eik 
aš gavau butel 
negu suvartojau 
Aš esu

Ged Sci’ercs preparacijas 
n’ą. 

jūsų ap
p-'.S S2V0 opt'd 

Nepriimk kitokių. Jei 
lickininlt.'is jų neturi, 

orderiuok tiesiog iš

VZ. F. S2VERA CO.

63 meti) amžiaus ir
kosu- 

jau-

Užkaotej imas, * * JĮ i • 
neis, Juknų trulnl ėsiai, gcll.’i ii 
iiervitkinnas greitai pagydoma.

Severn's Liver Pills 
(Sov< ros Plįulkos nuo.kepcnų)

Vaitok pagal nurodymus. 25c,

CaiJhi1 RapidJs, lbwa<

h

Pajieškau savo kaimyno Antano 
Kibildžio, Suv. gub., Seinų pav., kai
mo Cimaniunų. Malonūeiau susižino
ti Atsišaukite šiuo adresu:

Jonas Masionis
167 Silver St., So. Boston, Mass.

Pajieškau savo pažįstamos Alzbie- 
tos Valkunaičios, paeina iš Prcibių so
džiau 
pav., 
merike 
N. Y., o dabar nežinia kur. Ji 
ar kas apie ją žino, malonėkite 
nešti šiuo adresu:

M. Barvainis 
21 Glenwood Ave., Binghamton,

;, Poni penų parapijos, Panevėžio 
Kauno gub., septyni metai A-

Seniau gyveno New Yorke, 
pati 
pra-

Pajieškau dėdžių J. Jačiausko 
Nevidionsko, paeina iš Kauno 
parapijos Truskavos, 
no Amsterdam, N. Y. 
sišaukti patįs ar kas žinot meldžiu 
pranešti, už ką būsiu dėkingas. Tu
riu svarbų reikalą. •

K. Juriavičius
49 Short St., Lawrence, Mass.

(95—98)

ir P. 
gub., 

Pirmiau gyve- 
Malohesit at-

REIKALINGA KIŠENINIŲ ir ki
tokių mokančių darbą—operatorių 
ant middv bliuzų.

CEDERBAUM & CO.
347 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 383.

K. MASALSKIS

LIETUVIŲ APŠVIETUS DRAUGI
JOS, BROOKLYN, N. Y., V1R-

Pirmininkas S. Vaičekauskas,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Protokolų raštininkas A. Petraška,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Finansų raštininkas A. Plečkaitis,
228 Madison St.,

Hoboken, N. J.
Iždininkas B. Vaičekauskas,

526 39lh St., Brooklyn, N. Y.

DR' V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IK JŲ ADRESAI:

Prezidentas A. Atkočiūnas, 
Box 566, Steger, Ill. 

Stoškus, 
35, Sieger, Ill. 
. Dainiu
Box. Sifv»r, Ih 
Salasevičia, 
41į Steger, Ill.

Vice-prczidentas W.
Box 4 

l'rotok. raštininkas J
364 L.

Iždo raštininkas A.

iždininkas (kaaieriusj 1 
Box

Knygyno raštininkas 
Box

Knygyno iždininkas
Box

482, Steger, III 
F. Striško,,

566, Steger, Ill
J Damldavlčla
407, Steger, II;

Sūri rinkimą*! ntbibiln* pu pirm&u 
kiekvieno mėnesio nadfc’iej, P. A,. H* 
Mueriči**v nvatMln-41.

laisves MYLĖTOJŲ draugystė

S. Chesnut Si III.

Konservatorija
— fĮ u j r __ —

395 W. Broadway
So. Boston, Mas*.

Inkorporuota 1915 \m.
Prez.ir Direk.M. PETRAUSKAS

Muzikos mokslas prasideda 11 
spalių, 1915. Mokinamos visos 
šakos-klasiškos muzikos.

SCHOOL.
magiku? Ar

Tai mokykis 
išmokti. Dykai

noH 
nūn 
pir* 
prU

MAGIC
Ar nori būti 

dirbti teatruose? 
giją, yra lengva
ma lekcija ir magijos štuka, tik 
iųskite 25c. už prisiuntimo išlaidas* 
šausite didelį magijos kataliogą it 
'aaiskinimą, kiek kairuos mokslas.

Su pirma magijos štuka ir lekcl« 
a jau galėsi padaryti didelę nuosta

bą (stebūklus) tarp žmonių. Kito® 
moterįs mislys, kad tu turi velnią.

J. G. STANKUS,
42 Vine St., Montello, 'Mass.

(88—96)

SERGANTIEJI!
nustojote sveikatą iš
po dienai, metas po 
gydymu sergančių 

au, ki<‘k 
kiek palinkrminau 

jumis gyvenimas įkirėjo
visokias gyduoles ir jai 
blogiau, tuomet, 

mas, kreipkis pa
praniauti da’ tarą ir specijalislą

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad išge'bcli gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 120 metų 
visokias ligas u didžiausiomis pa- 
sekmeni’s, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių. jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią

priežasties ligos?
Diena 

užsiimu 
I’ersistalykite 
dziau, 
Jeigu 
lojant 
nuouit

metui 
žmonių, 

aš išgy- 
gyvenmią. 

var-

nieko ne-
su-

.'D«..LANCtE S

matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki 8 

vai. vakaro, šventadieniais nuo 10

140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Avė.)

t ______
į) R . LAM W5' Gv'U» ovC

1^0 2t-

vai. ryto iki
New

4 po pietų.

Lietuvišk

ColumbiaK. MA.8AL.SK1S
Gerai žinomas Rock(ordiečiams, 
taiko geriausią lietuvių orkestrą 
Rockforde, grajina visokiuose susi
rinkimuose, veselijose ir kituose pa
silinksminimuose. Reikalaudami lie
tuvių muzikantų, visados ras te gerą 
patarnavimą.
105 Knowelton St., Rockford, III.

Old Phone 1171

Vandalia Box 160, Collinsville, 
Nutarimų Rast. A. Dzidoiikas, 
358 E. Wecklilf Ave., Collinsville, 
bin. Rasi. J. Baronas,

500 J. Clinton .81., Co1 linsville, 
iždininkas J. Willumat,

337 Central Ave., Collinsville, 
Organo užžiūrėlojas V. Raudoniu

. 306 Strong Ave., Collinsville, 111.
Susirinkimai buna kiekvieno mene

sio 4-rną ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sailel salėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison A’'e., Collinsville, 
Illinois.

su-
brolio Jono Yermalo, Su- 
Kalvarijos pavieto, Zai- 
Se iau gyveno Bigford, 

Va. Dabar nežinia kur randasi, 
žinot, ma’onėkit pranešti.

T. Yermala
Grand St., Brooklyn, N. Y.

(94—98)

Pajieškau 
valku gub., 
liti 
W 
kas

kaimo.
Ul.

III.

111.
186

REIKALINGA rankovinių ir daug 
kitokią darbininkių ant mašinų. 
Kreipkitės prie

CEDERBAUM & CO. 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Tel. 383 Stagg
317

DRAUGIJOS 
kurios apsirinko “Laisvę 

«avo organu:

Su lietuviškomis 
dailiomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

DYKAI, VISAI DYKAI!
labai dailios špilkos vyrams į 

kaklaraikštį, arba merginoms špil
kos su jūsų paveikslu—fotografija. 
Kiekvienam dykai. Reikalauk infor
macijų, įdėdamas 3 štampas po lc. 
šiuo

2

Box

adresu;
G. L DAUGĖLA 

(Photographer)
404, Oakville, Conn.

PARSIDUODA
Saliūnas lietuvių ir lerkų apgyventoj ( 
vietoj už mažą kainą. Biznis 
tas per 40 metų, gera proga 
žmogui. Meldžiu atsišaukti 
arba ypatiškai.

, \V. K.
244 First St., Elizabeth, 

(92—95)

išdirb- 
geram 
laišku

N. J.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliūnas lietuviais, 

lenkais ir rusais apgyventoj vietoj. 
Parsiduoda iš priežasties ligos

ANTON GEGET
71 North 7th S*- , Brooklyn, N. Y.

(94—97)

KOS I’ (IMI E R LšK A S K RIA UČIUS 
MOTERIŠKŲ DRAPANŲ.

Siuvame visokius moteriškus dra
bužius ant orderio, taipgi laikome ir 
galavus.

PETER SERTWITIS
1107 Bedford Ave., prie kampo Gates 

BROOKLYN, N. Y.

Pajieškau Jono Starkevičiaus, pir
miau gyveno po N291 Wythe Ave., 

N. Y., ir M. Azerskiutės, 
iii)., Vilkaviškio miesto.
Amerikon 1913 m., June ,

apsistojo Harrison, N. J.Main Street, 
Elzbietos Demikiūlės, kuri 
Į Ansonia, Conn., 1913 m.,

June mėnesyj. Turiu svarbų reika
lą, malonės atsišaukti.

A. Yotauta
P O. Box 189, Torrington, Conn.

tnenr

atvažiavo

VISKAS Už

MES TROTINAME. JUS PELNOTE. NEREIKALAUJAME 
PINIGŲ, MOKĖKITE TADA, KADA APLAIKOTE DAIKTUS IR 
JEI JIE JUMS PATINKA. Tūkstančiais dolerių išduodama tavorų, 
kad supažindinti’jus su mūsų tavoru. Tas nupiginimas tiktai per 
tūlą laiką, ir pareikalavus męs jums prisiusime puikiai išbraižytą 
auksinį laikrodėlį, vyrišką ar moterišką su geriausiais viduriais 
tik už 5.95 ir apart to, kaip matote ant paveikslėlio visus tuos 
daiktus: Skutinyčią, gražiausi Lenciūgėlį, Žiedą, Fontaninę Plunksną, 
Baksą Havanos Cigarų, 7 šūvių nikeliuotą revolverį. VEIK DYKAI! 
VISKAS PILNAI GVARANT11OTA. Kitur už tuos daiktus užmo
kėtum tikrai $25.00. Spccijališkas nupiginimas, todėl pasinaudokite 
tokia proga, kol daiktų yra, prisiųskite savo vardą ir adresą, iškirpę 
šitą apgarsinimą, o męs jums išsiųsime šituos 10 daiktų dėl peržiū
rėjimo ir išbandymo. Jeigu jus tas viskas užganėdins, užmokėsite 
agentui $5.95 ir persiuntimo iškaščius. Užsisakykite šiandien—su- 
čėdysite pinigus.
EXCELSIOR WATCH CO.,L^^CHICAGO, ILL.

L.

1,

2.

3.

4.

5.

6.

REIKALINGI AGENTAI.
Reikalaujame agentų Conn, valsti- 

i joj dirbti prie insurance; turi mokėt 
langių kalbą ir rašybą. Mokame al- 
* gos nuo $25.00 iki $50.00 kas savaitė.

Atsišaukite
J. R. G A YSON,'Manager for Conn.

Hartford, Conn.
(89—97)

PRANEŠU TAUTIEČIAMS 
kad aš krajuj būdamas užsiimda- 
vau taisymu laikrodžių — laikrodėlių 
armonikų, skrypkų ir it. 
riu pradėt čia, Amerikoj 
kam būtų reikalinga pataisyti 
pirkti 
singą 
arba 
nuo 4 
P. M.

Dabar no- 
,Taigi jei 

arba 
iš minėtų daiktų, gausit tei- 
patarnavimą. Rašykit ’aišką 
ypatiškai ateikit. • 
P. M., o subatomis

Adresas:
J. P. GERIBA, 

325} — 4th Avė. (ant 
MOLINE, ILL.

Valandos: 
nuo 1-inos

2 lubų),

“LAISVĖ” tik už $1.20!!!
Kuris užsirašys pas mane “Lais

vę” metams ir prisius $2.00, tas ap
turės dovanų knygų vertės 80 cen
tų Rašykitės šiandien, nes neilgai 

.bus duodamos tokios dovanos!
Į Kiekvienam atsišaukusiam prisiųsiu 
kataliogą, iš kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų. Adresuokite.

i J. P. CHUPAS
P. O. Box 330, Ansonia, Conn.

R.

7.
1711

8

p.

E.

D. L. D. KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI.

K. Karpavičius,
120 Grand St., Brooklyn, N. Y.
P. Kurkulis,
28 Broadway, So. Boston, Mass.
M. M. Purvėnas,

Box 181, E. Arlington, Vt.
K ručas,

152 Perry Ave., 'Maspeth, N. Y.
J. Janušonis, :

65 Holland St., Newark, N. J.
Balsys,
P. O. Box 32, Montello, Mass.
Černiauskas,
Matheny Ave., Springfield,111.

J. Zibavičia,
39 Portland St., Cambridge, Mass.

9. Pakarklis,
23 Dean St., Norwood, Mass.

10. J. ,Pociiis,
2370 Margaret St., Philadelphia,Pa.

11 J. Repšys,
149 Millbury St., Worcester, Mass.

12. - '

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, ROCKFORD, ILL., 

YlKŠlMx\KŲ VARDAI IK 
AN 1 RAŠAI.

Pirmininkas P. G. Aleksinas,
1436 —7th Avė.

Vice-pirmininkas F. Raskevičius,
539 Island Ave. 

Protokolų raštininkas Una Užuaiiute 
622 So. 11 ui.n g>i. 

Finansų raštininkas J. bliuzas,
1125—bih St.

Iždininkas St. Buzinskis,
539 Island Ave. 

Kasos Globėjai:
M. Geruirate, 

ll'j9 S. Winnebage Si.
Ona Savraseviėiūlė,

539 Island Ave.
Maršalka A. NeverausRas,

411 bo. Church St.

(eulinia gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brookhn.N'.Y

E

E

E

E

E

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

J. Vaškevičius,
183 N. Main St., Pittston, 
V. Stankus (nebf.),

25 So. 141 h St., Easton, 
J. Ramanauskas, 
249 , So. 4th Si., Minersville, 
P. Miknai lis,

2 Merchant St., Newark, N. J.

227 Clinton 
(nežinomas),

J. Butkevič

Pa.

Pa

Pa.

St., Hoboken, N.J.

Shenandoah, l’a.

Ct., Chicago III.
A. Meldažis,

1840 So. Hoisted St., Chicago,
J. M. Buchinskas,

5 Murphy Ave., Binghamton, N.Y.
21 J. Zaveckas,

20.

Box
22. (nežinoma),

799 E. 150th

III.

607, Westville, 111.

Cleveland, Ohio.

24.
St., New York. City.

P. O. Box 613, Melrose Park, Ill.
25 K. Mikolaitis,
842Ą W. Lombard St., Baltimore, Md.

CENTRO KOMITETAS:
Prūseika, pirmininkas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Benesevičiūtė, sekretorius,

50 N. Prince St., Flushing, L.I.N.Y.
J. Dainius, iždininkas,

183 Roebling St., Brooklyn,N. Y.

J

LIETUVIŲ KELIONEI 
DRAUGIJOS, CENTRO 
IR KP. SEKRETORIŲ

PAŠELPOS 
VALDYBOS 
ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininką* J. Skirmontas, 

72 Hudson Ave., Brooklyn,
S. Karveli*,, 111 Ainslij St., 

L Brooklyn, 
Iždininkai J Butkevičia,

88 So. 2-nd St., Brooklyn,
Kuopų Sekretorių adresai:

kuopoe Brooklyn# — L. Deveikis, 
146 Metropolitan Ava. Brooklyn, 

kuopos Brooklyno — V. Vitkovičia, 
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

N Y.

N. Y.

N. Y.

2

A. P. L. A. DK-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ ,'il'AKEiO- 

K1Ų Ailiir.SAl: 
pirminmkas P. Liepus, 
Magazine St., Carnegie, Pa. 
Sekretorius, J. Mažių,Kna,

Centro

Centro
1111 Markei Si.,N.S. l’illsuurgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varašisj
ii

J.

j Carsun Sis.,S.S. Pittsburgh,Pa 
Turtų Kontrolės Komisija:

Pa.

Pa.

100 Cross St., Carnegie,
M. Urlakis,
. 231 Forbes St., Pittsburgh,
F. Samulionis,

Box 63, McKees Rocks,
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos, J. K; Mažiukna, 1111 
Markei 81., N. S; Pittsburgh, Pa.

2 kuopos, P. A,. Samuuoms, P. O. 
Box 63, McKees Rocks, Fa.

3 kuopos, J. Gailimas, P. O. Box 
.aupurex, Fa.
kuopos, Ig. Rasinskas, 2104

Carson Si., S. S., Pittsburgh, Fa.
5 kuopos, P.Petrauskas, Post office, 

Cuddy, Fa.
6

118
4

kuopos—J. l’ukas, 
Box Lock 4i6 Export, Pa.

■ 7 kpopos, >8. Kirmius, 
~2220 Tustin St., Pittsburgh,Pa. 
kuopos A. J. Norm tinas.8

2317 Cherry All., S.S. Pittsburgh,Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S. 
Pirmininkas A. Pakais, 

462 Jennu 
Vice-pirmininkas K. Braze vič.ia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

105b Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

818 Jenne 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne

266 Ex-

st.

St.

St.

st.
St.

iždo globėjai: J. Sukelia, 
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 858 Dayton St. .Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sūdžia A. Bobelis
Vėliavų 

Caledonia 
Main St.

313 Quince 
nešėjai: P. Miliauskas, 
St. ir J. Jurevičia,

301
152

E

E

E

E

Mylėtojui: muzikų ir dainas, 8 lek
cijos lietuviškoj kalboj išsimokinimo 
(notų) “Gaidų” ant visokių instru
mentų, kad ir nesi matęs gaidų, iš
moksi be mokytojo, kuriam mokėtum 
50c už 1 lekciją. Knyga $1.50, par
duodu už $1.00. Adresuokit: *

G A. BARONAS
McKees Rocks, Pa.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA. CONN.. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI, 
Pirmininkas A. Mureika,

103 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Vice-pirmininkas W

223 N. State 
Nut. Raštininkas

P. O. Box

Ulle's, 
St., Ansonia, Conn. 
J. G. Vaitkevičius, 
128, Ansonia, Conn. 

Finansų Raštininkas J. P. čiupas,
P. O. Box 230, Ansonia, Conn. 

Iždininkas J. Mockaitis,
P. O. Bok 1128, Ansonia, Conn.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS B8 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

51 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Protokolų raštininkas A. Buzas,

850 Grand St., Brook’yn, N. Y. 
Finansų raštininkas K. Kriaučiūnas, 

I 13 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
Iždininkas P. Patašius,

1 94 S. l&t St., Brooklyn, N, T.

2339.
<<

2340.
44

2341.
44

2342. 
«

2343.
44

2223.
44

2224.
44

2225.
44

2226.
44

2227.
44

2228.

2356.

2357.
2358.
2359.

44

2360.
4 .

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetaa. UliL'j
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava KapalŲlU 
VILNIAUS RŪTA.
“DR1NOPOL1S”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBAIGS VAKAKĖLį.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maršas. Princo
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija.
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų
Orkestrą.
MANO LAIVAS. -
Į ŠVEIKĄ TĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijas
Orkestrą.
PER GIRIĄ G1RIALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

VaiakAT*

Gvardija

Princo Vaiskava Kapallja.

Kapelija. w]
LIETUVA TĖVYNĖ MĖSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLI! ■ 
TEKA. 1!
BIRUTĖ ir ____  ______ ___________
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKERKIME KOVĄ- 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) ValcM. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcaa. 
MANO MIELAS. Polka.

KUR BA'NGUOJA NEMUNĖLIS.

bRANGIAUSIS UOGAUS TUįj.^

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
komė ir turtas žmogaus sveikatojel

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New'York gyvuoį* 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

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

LIETUVTSK.A. APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių L.cdikainentų ir labai pasek- 
.......... ; ...... i- Tarpe ki.ų aptiekos san> 

sekančios gyduolės:
Nuo palvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudą• .10c. 
Nuo dantų gėlimo............. .
Nuo. peršalimo,.................... .
Plaukų stiprintojas... .25c. 
i.inimentas arha Expellcris 
Nuo . _ 33-----------
Nuo Reumatizmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio....... 
Nuo .kirmėlių...... 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Katpų naikintojas..

minga! gydančių
delyje sukrautos
Kraujo Valytojas...
Gyvasties Balsatnas..
Nervų Stiprintojas..
\ aistas del Vidurių.
Kraujo Stiprintojas,.

.... .... S’no kosulio...............
i iii yy I t *

Skilviuos proškos.....
Į I’igulkos del kepenų.
I Blakių naikintojas...
UU Del išvarymo soliterio..............

Jfj Anatarinas plovimui......... .
# Nuo kojų prakaitavimo.. ...

Gydanti mostis...;............... ..
Ąntiseptiškas muilas......... .
Gumbo lašai................50c. ir

SpecijalRka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros
•ffafppat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančio* žolčs, šaknis Ir L &o 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. •
^CTReikalaukite prisiuntimo katalogo «u musų gyduolių apraJyraaufcjSZTJ} 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam® 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoj®.

j ūma brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite fyduotiu, rtšydMBif 
atsilankydami , Lift^viiką Aplitką.

VINCAS J. DAUNORA, y
38® Bedford Avenue Kuvu H.nk hm i»* BMoUjM, “-’M

ir gaunamos
... .41.00 

.75
1.00 
1.00
.50 
.50 
.50

1.00 
.25 
.1-1

3.00 
.25 
.25 
.50 
.25

1.00

50c. ir
50c. it

...........................25c. it
Nito gerklės skaudėjimo 25c 

10c. it

Blakių naikintojas. 
Del išvarymo so1it<

ir

laukų žilimo 
leumatitmo.. BOc 

50c. ir

10c. ir

.25 

.10
25 
.50 
.25 
.50 

1.00 
1.00
.50 
.25 
.25 
.25
25 
.W 

tie.
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I “Vien. Liet.” rašo, kad ka sugauta Usoffo saliūnę1 
VIETINES ŽINIOS.1 New Yorke ponios White- ant Rpdnęy St. (N349). A-

reštuota 13 vagilių, o tarpe 
dison Avė. buvo didelis su- jų vienas lietuvukas. 
sirinkimas pasitarimui apie ----------- —
pagelbos teikimą nukentė- Iš Lietuvos Sūnų Draugijos, 
jiisiems nuo karės. Iš lietu-| Lietuvos Sūnų draugija

M.&V.FURNITURECo. P PRANEŠIMAS LIETUVIAMSlaw Reid namuose ant Ma-

Maliauskas & Vidžiūnas, Props

Neužmirškite.

c3

d)

>N

su

i

o

P1LN \ UŽSIG \NHDINI VIĄ.

■ ;įfc.-;

687-3 Ave. Cor. ZJ'St., So. Brooklyn, N

(M
C/>

cl

C/9-

</)

r/l 
I<D

tas 
rant.

Kuomot
su

Misevičia
A1KD1ES IK 
LK.IJ.

VISKAS, KĄ MES PARDUODAM, G VAR ANTUOTA.
TAS TURI SUTEIKTI

prielankesnis. Belo 
ir rekordų visokiose 
$20.00, gaus dovanų

kožnain su tiesa 
siųs savo tikrą adresą. Firma del pa-

Saidbordžių, dreserių, 
kampdžių, su įva'riais iš
mušamais.

Bedford Ave.. 'Tarpe 2-ros 
1-mos gatvių 

BROOKLYN, N. Y. 

.Kalbame Lietuviškai.

198-200 GRA>D S I • T“rpe DrlBROi)K|dYN,<1N*VY.‘
Sale ’•Comedy” teatro. Telephone 2 Greenpoint.

AR NORI

r i*
©

Kur eit šią subatą?
Gerbiamieji Brooklynie- 

čiai, neužmirškite, jogei šioj 
su bato j, 27 lapkričio (No
vember) Tautiškame Name 
bus paskutinis pasilinksmi
nimas prieš adventus, kurį 
rengia L. S. S. 19 kuopa. 

. Laike šio pasilinksminimo 
kalbės Amerikos lietuviams 
f erai žinomas kalbėtojas S.

lichelsonas iš ”11081000. Po 
prakalbų bus šokiai su įvai
riais žaidimais.

Taigi, kam rūpi išgirsti 
prakalba taip žymaus lietu
vių kalbėtojo ir kas nori 
linksmai pašokti, visi susi
rinkit į Taktišką Narna 8 
vai. vakare. Perskaitę šį 
pranešimą pasakykit ir sa
vo draugams, o vėliaus jie 
bus jums dėkingi.

Įžanga tik 15 c. ypatai.

Nedėldienį, 28 d. lapkr., 
Tautiškame Name drg. <S. 
Michelsonas skaitys nrelek- 
ciją “Ekonomiškas determi
nizmas”. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Įžanga dykai.

Vaikų draugijėlė smarkiai 
auga.

Vaikų draugijėlė, kurią 
sutvėrė L. S. S. 19 kuopa, 
smarkiai auga. Laike pir
mo susirinkimo prisirašė 24 
nariai, laike antro — 20 na
rių ir laike trečio — 16. Da
bar vaikų draugijėlė turi 
jau net 60 narių. Susirinki
mai atsibūna 2 sykiu j sa
vaitę. Nedėliomis nuo 10’iki 
12 vai. ryte p. Ereminas 
mokina vaikučius dainuoti. 
Utaminkais gi nuo 7:30 iki 
9:30 vakare J. Neviackas 
mokina juos lietuvių kalbos. 
Kiekviename susirinkime 
Zakarevičius mokina vaiku
čius gražių žaislų.

Kada ši draugijėlė geriau 
susitvarkys, tuomet bus pa
kviesta dar daugiau moky
tojų ir bus mokinama loši
mo, muzikės ir kitokių da-

Taigi, Brooklyno lietuviai, 
nelaikykit savo vaikučių na
mie, bet atveskit juos j vai
kų draugijėlės susirinkimą 
ir prirašykit.

Reporteris.

New Yorkiečių atydai.
New Yorko Lietuvių Poli

tikos Kliubas rengia šią su
batą, 27 d. lapkr., puikų te
atrą i^ balių St. Veronica’s 
Mokyklos svetainėje, Wash
ington ir kampas Barrow 
St., New York City. Durįs 
bus atdaros nuo 6:30 vak. 
Lošimas prasidės lygiai 7:30 
vai. Bus lošta “AnC bedug
nės krašto”, puikus vaizdas 
iš liaudies gyvenimo. Dai
nuos “Aido” ir “Harmoni
jos” chorai. Bus dar ir į- 
vairių pamarginimų. ' Po te
atrui—šokiai.

Kliubas užkviečia New 
Yorko ir apielinkės lietuvius 
į tą puikų vakarą.

Pasarga:—Iš Brooklyno 
važiuokite 8th St. Cross
town Christopher St. Ferry; 
iš So. Brooklyno važiuokite 
Manhattan Bridge iki Des- 
brosses Ferry, persėsdami 
ant West St. Belt Line augš- 
tyn į miestą; iš Bronx va
žiuokite 3rd Ave. Elevated 
iki South Ferry ir ten persi
mainykite ant 9th Ave ir iš
lipkite ant Christopher St., 
taipgi galima važiuoti sub
way iki 8th St., ant 8th St. 
imkite kara.

Mirė Ona Gražiene.
Staigiai susirgus pereito 

utarninko naktį, mirė čet- 
verge po 12 dieną. Paliko 
dideliame nuliūdime savo 
vyrą, su kuriuo išgyveno tik 
9 mėnesius dideliam sutiki
me. Kuomet nabašninkė 
ištekėjo už Gražio, tai dau
gelis giminiu tam priešino
si, nes Gražys buvo\laisvas 
žmogus, vienok vėliais visi 
pamatė, kad gyvenimas jų 
buvo laimingas.

Palaidojime dalvvavo 
daug giminių ir draugų. 
Vyras ir giminės likp dide
liame nuliūdime.

Palydovas.

vių tame mitinge dalyvavo nutarė prisidėti prie Lietu- 
pp. Vilmantas, Vinikaitis ir vių Kelionei Pašelpos drau- 
Ščegauskas. gijos ant tokių jšlygų: duo

ti kitas vardas ir permainy
ti konstitucija (arba patai-

?----------Užsimokės kiekveinam ateit, ir persitikrint 
apie gerumą mūsų fornišių, ir apie žemą kainą. 
NIEKO ANT RANKOS, $1 ANT SAVAITES.

Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime parduoti 
lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šitokių vaistų: ■ 
1) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bonka 25 ir 50c. 2) 
Tikra Lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50 c. 3) ŽUVIES 
TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 4) ĮVAIRUS VAI
STAI DĖL ATAUGĮNIMO PLAUKlJ*5r TONIC’AS. 5) KVEPIAN
ČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumos ir visokių 
CREAM’Ų dėl veidų. 
Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiekose kal
bamu 
Visas 
siųsti

Neužmirškite šį četvergą, syti).
2 vai. po pietų, nueiti į “Ap-| Butų labai malonu, kad 
švietos” balių ir teatrą. Pa- tarpe abiejų draugijų įvyk

ti! susivienyjimas. Tuomet 
iš dviejų mažesnių draugijų 
būt’i didelė draugija.

Kurios draugijos jaučiasi 
silpnos, malonėkite prisidėti 
prie Lietuvių Kelionės drau
gijos. Bus daug geriau ir 
vieniems ir kitiems

matysit puikų veikalą“Prieš 
veją nepapūsi”.

Šokių pradžia 2 vai. po 
pietų, teatro 7:30 vai. vaka
re. Įžanga tik 25c.

mitingas.
28 d. lapkričio, nedėlioję, 

2 vai. po pietų, atsibus 19 
kuopos susirinkimas.

Nepamirškite.

Gavo leidinius del apsivc- 
dimo.

Povilas Kučinskas su Ma
rc Vilinskiute;

A. Grybavičius su Kazi
miera Venskauskiūte;

Juozas Zakarauskas su 
Ona Mičiliute;

Jonas Gorauskas su Bro
nislava Voitovičiute;

Sabijonas Dubauskas su 
Elena Rakauskiute;

Feliksas Gurklis su Anas
tazija Mersviliute;

Jonas Ciesla su Mare Duš- 
kevičiute;

Konstantinas Lukašins- 
kas su .Natalija Kasakaus- 
kiute;

Jonas Urbauskis su Kon
stancija Šepauskiūte;

Antanas Palubinskas 
Magdalena Balčiūte;

Mat. Dekonis su Albina 
Buzeniute;

Pranas Balinskas su Ele
na Rąndeliūte;
Juozas Vilkauskas su Vik

torija Martiniute.

J. Augūnas išvažiuoja į 
Chicagą.

Vietinis unijos delegatas 
J. Augūnas išvažiuoja į 
Chicagą dėl vedimo streiko.

Į delegato vietą pasilieka 
Jonas Zubavičius. Draugą 
Zubavičių įgaliavo bei no
minavo šapų čermonai.

,Drg. Augūną kviečia Chi- 
cagos generališka valdyba.

Presos Komitetas.
Kiek išleista ant “turkių”. I
Didysis New Yorkas iš

leido ant “turkių” Thanks-1 
giving dienoj $1.180.000.

' Kriaučių a lydai.
Gerbiamieji chairmonai 

A. C. W. of A. 54 ir 58 sky
lių unijos!. 1

Sekantis chairmonų susi
rinkimas įvyks 26 lapkričio 
(November), Unijos ofise, 
101—103 Grand St., 7 vai. 
vakare.

Yra daugelis reikalų, o 
labiausiai apie Chicagos 
streiką turime daug kalbė
ti.

Malonėkite susirinkti visi.
Presos Komitetas^

TeMYKIT JAUNI VYRAI!
Gal nedirbi, o dabar žiemos laike 

sunku gauti darbą. Iki pavasariui 
daug pinigų pravalgys! arba jei ir 
dirbi, bot labai mažai teuždirbi, tai 
negaišink laiko dykai, bet kaino žie- 

, mos laike, pastok mūsų mokyklon, o 
męs jus išmokinsimo gero amato — 
paveikslus daryti visai trumpame lai
ke. Nedidelė mokestis už mokslą, o 
naudą turėsi labai didelę. Po visą 
Ameriką yra reikalingi geri fotogra
fai. Šimtai žmonių turėtų pelningą 
darbą ir daug miestų ir miesteliu rei
kalauja lietuvių fotografų.
išmoksi, mos parūpiname yieta 
mokesčiu ant savaites nuo 20 iki 50 
dol. Arba gali savo biznį uždėt.

] Męs mokiname skaityt ir rašyt ang
lų kalbos. GaH pasieti mūsų mo
kyklon ir visai nemokėdamas rašyti. 
l\į£s išmokinsime. Kas norėtumėt 
mokintis, atsiliepkit, įdėdami už 2c. 
krasos ženklelį atsakymui, o męs pla
čiau paaiškinsime apie mokslą ir tt. 
Adro-<Ur>ir>:

ROSE PHOTO SUPPLY CO. 
Gen Udi. .Dep. B. KansasrCity Mo.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliūnas gerojo, lietu

viais apgyventoje vietoje—kaip nori
te su namu ar tik biznį. Atsišauki
te šiuo antrašu:

P. GRUŠAS
303 Walnut St., Newark, N. J. 
ir gausit pilnas informacijas.

(94—95)
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Karpetų, lovų, šildomų pečių, siuvamų mašinų

UŽLAIKAU GRAMOFONUS
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. 

REKORDAS PREKIUOJA tik 75 c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o 

apturėsi didelį ir puikų kataloga, kuriamo rasi visokių geriausių 
ARMONIKŲ. SK RIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokiu 'MUZIKA- 
LIŠKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas 
su 76 ir 104 raktais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviš
kas Sapnininkas dydžio 5x6$, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavo
ms. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

W. S. WAIDFL'S,
112 GRAND ST-, BROOKLYN, N. Y.

Telephone 2334 . Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pas
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanus alus 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas,- kvepen- 
•i cigarai ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
atsakančios 

vietos,o būsite 
užganėdinti. 
Palei Wythe 
Ave.

73 Grand St., Brooklyn.

UŽGANĖDINTAS

J. KOVACS, Bankierius
J. Kovacs, bankierius, siunčia 

YiiguB, parduoda laivakortes. Pat 
nauja kuogeriauf mi.

.), KOVACS
36 Grand St., Brooklyn, N.

6) BITTER TONIC, vartotojas dėl vidurių, 

lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilankyti, 
persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, galima 
pinigais arb slampomis.
I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius

410 So. 2nd Street, kampas Union Avė
Skyrius; 745 Driggs Avė., kampas 2nd St.,, Brooklyn, N. Y.

Draugystėms, Kuopoms ir Uliūnams!

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS

Visokioms piknikams, šermenims ii 
lt. Darau visokius Medalius ir vi
sokias antspaudas draugystėms

Ant kiekvirnv pareikalavimo pri 
siunčiu sampelius.

A. STRUI’AS
Novelty Manufacturer

Ferry St., Dept. L. Newark^ N.J

Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU-

1G9 GRAND Si

kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
f BROOKLYN, N. Y.

Dyspepsija ir Neviriniinas, Jaknu Negales, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hernoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies. 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokestį.

Mes taip-gi norime Joms pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių 
ir chroniškų ligai kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpninąs, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyris taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Sugavo kišeninių vagių 
saiką.

Pereitą savaitę Williams- 
burgo policija sugavo kiše
ninių vagių šaiką, kuri dir
ba Plazos apygardoj. Šai-

BEVEIK DYKAI
Drūčiausias laik
rodėlis, vyriško 
ar moteriško sai- 
zo, tikru auksu 

bdlled’, ver- 
$20.00, ga

per išdir- 
ant daug

metų, labai gra
žiai graviruotas. 
Bus pasiųstas 

peržiūrėti, kas pri-

garsinimo savo laikrodėlių, atiduoda 
dabar beveik dykai. Jei patiks laikro
dėlis, užmokėsi agentui $5.65c ir už 
persiuntim.ą. Jei nepatiks, nemokėk 
nei centą. Rašyk tuojaus štai kaip: 

Imperial Credit Co. Sales D
Box 2526, PHILADELPHIA, PA.

JB.

Geru patai 
gyniu!

Gvara ntuo 
tas ant

20 melų!
Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 

Užploinbavimas 50c ir augščiau.
Išvalymas ............................................. 50c
Užploinbavimas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
vakare apžiūrėt.
SANITARY DENTAL PARLOR
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N warkieciai! Kalėdų >r N uju Metų
Dovanas (prezentus) pirkite pas vienatinį lietuvišką jubiliorių 

(jewelry) VINCĄ URMANAVIČIŲ, 151 Ferry St;, Newark. N. J., 
Pas jį galima gauti viskas, kas tik randasi ir kituose “jewelry Sto
ruose”, o patarnavimas kaipo vientaučio daug 
galite gauti kalbamų mašinų (gramafonų) 
kalbose. Visi, kurių šeimyna išpirks vertės 
ta vorų vertės $1.50. Reikalaukite kortų.

Meldžiamieji, nepamirškite atsilankyti.

Macys & Marcia Furniture Co

Djod i na ant ism >ko-»čio, ant 
Io i < iausio term no, mokant po 
$*. " i. - .• 0 Į savaitę Turint 
$5.00 ar d ing au, gali pripi'dyt 

kelis ruimu-, n iiiju f >rniču.

Mano
Ypatiškas 
Pranešimas
Vilties.

A5 noriu susipažint! su kiekvienu ser- 
ua-čiu, lietuviškai kalbančiu vy-u ir mu
ture pašau!) c. AS nuliu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisinrų draugų ir ceredari — 
kad žinotų kas iš ė.ti—kuomi aš esu—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbų, kurį ;.š dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite ma'j ti, k.-d ;.š užsiėmiau 
medi, irios praktikavimu per daugelį, daugelį 
merų. Mano plaukai dabar yra pabalę dūlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęiimų ir patiii- 
m >. Aš atidžiai stud jivati ir tirinėjau tas se-

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J.
SPEC1JAL1STAS 

PLAUČIŲ 
Val&nduu;

8—lt) ryt®

fiinlriai gydomas ir apie ktui. s kiti daktarai 
.t. ip mažai žino. /Š noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei motelis 
savo negales man alncštlĮ. /š jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite tvati būti jūsų draugu 
ir Reiadariu, i'ars's tjsJinki'c mano Dykai 
Duodamą KrtyK.ą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

Nuo
Nuo 
Nuo
270 BERRY. ST.. BROOKLYN. N. Y

6—8 vakar®

*

Įvairių stalų, salat Oak medžio, iš
leidžiamų. su 3 lentonrs. Taipgi vi- 
šokių kuknios stalu dėl pasirinkimo, 
nuo $5.00 ir augščiau.

Parsisiųsdinkite kopiją 'tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalbojė. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtūri tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti iT sekti— 
ypač, svarbi tiems, kurio ketins apsivesti. Jeigu noritfl 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jusli senų laikų svai- 
kata, stiprybė ir gyvirigumaa, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite nuims ’ pinigų—siųskite tiktai .tavo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygvs 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtdB 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į sveF 
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarii.tais. Jus patirsite savo* 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negahs gali būti prašalinamos.

, DYpi DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. Russell Price Co , l. neo—208N sth Ave., chkego.ui .U.S.A.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tnojaua pasiųsti visai dyk."U, apjtickčta 

pačta jūsų brangią mcdikališką knygą.

Vardas ir pavardė......................................

Gatvė ir No....................................................

Miestas Valstija

$500.01) NEBUVĘS PAS1ULYMAS — $50(j.00 ATLYGINIMO DYKAI!
r^FREE

’’■‘WOE

writ

li'.'T

$500.00 duosim dovanų kiekvienam, kuris prirodys, jogei kiti, prieš mūsų nebuvusį pasiūlyjimą, pardavinėjo ant 21 akmens 14 K GOLD 
FILLED ant 20 metų GVARANTUOTĄ LAIKRODĖLI pigiau, negu męs ir davė 31 prozentą prie laikrodėlio dykai, tai tam duosim $500.00 
grynais pinigais už tai. O idant mūsų ant 21 akmens 11K Gold Filled Laikrodėlius, gvarantuotus ant 20 melų kuolabiausiai praplatinti, 
daromo dar nebuvusį pasiūlyjimą,^.nes parduodam tuos brangius laikrodčliusodėlius tik už $6.75 ir prie kiekvieno laikrodėlio 31 augščiau pa
talpintą prozentą duodame visai dykai. Taigi, kas mums prisius savo tikrą adresą sykiu su šiuo apskelbimu ir*25 centus pradotko stampomis 
arba kvoterį, tai męs išsiųsim jam tuojaus ant 21 akmens 14K Gold Filled Laikrodėlį, gvarantuotą ant 20 metų su geriausiu tos rūšies me
chanizmu pasaulyj ir prio kiekvieno laikrodėlio duosim augščiau parodytą 31 prezentą visai dykai, kaip seka; Retežėlį su kabliuku. Žiedą, 
Pypkę, Branzalietą, (minature) Branzalietą su laikrodėliu. Setą spinkų, 32 cal. (model), Revolverį, Britvą, Armoniką. Kryžiuką, Veidrodėlį su 
su 3 prietaisais, Peliuką, Diržą, Importuotą adatą (model) Laikrodėlį, Durklą, Skūrinį tabakui krepšelį, Nrkilinę dėžutę dėl degtukų (minia
ture) ir Žiūroną. Kada atneš tau į namus Laikrodėlį ir prezentus ir būsi užganėdintas, tai užsimokėsi likusius $6.50, taipgi 30 centų už 
prezėntų persiuntimo išlaidas. Jeigu nebūtum užganėdintas, tai nepriimk, o męs sugrąžinsim tau 25 centus padotko. Apart to, primenant, 
kad mūsų laikrodėliai yra ant 21 akmens 14K Gold Filled gvarantuoti ant 20 metų ir męs laike tų 20 metų laikrodėlius pataisom arba apmai
nome ant kitų visai Dykai, prisiuntus mums tik 25 centus ant persiuntimo išlaidų. Taigi, pirkdamas iš mūs laikrodėlį, visiškai nieko neri
zikuoji. Iš Kanados visus pinigus reikia* piąiųsti iškalno. Adresuok aiškiai taip:

UNITED COMMERCIAL COMPANY, KNICKERBOCKER BLDG,

%

Dept. 185 (Fifth Avė.) NEW YORK. N. Y.




