
f

f Af*J

$1.00
1.75

$2.00
3.50

PRENUMERATA METAMS 
Amerikoje.............................................

Kanadoje ir užrubežiuose.................

Geriausias darbo Žmonių laikraštis 
“LAISVĖ” . - 

Eina du sykiu savaitėj: Utarninke Ir Pėt 
nyčioj. Leidžia Lietuvių Ko-ope- 

ratyviška Spaudos Bendrovė.

PUSEI METŲ
Amerikoje ...............................
Kanadoje ir užrubežiuose ...

Apgarsinimų kainos ant užklausimo 
"LAISVĖ”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

point BROOKLYN, N. Y., 3 Gruodžio December), 1915 m. Telephone 5281 Greenpoint
“Entered as second class matter March 11. 1914. at Post Office at the Bmoklvn. Now York Art nf March T. 1R79”.No. 97

-
....... ........................... .2.2 C

Telephone 5281 i Ž V Metas

Iš Amerikos. AUSTRIJA NOR! TAIKINTIES SU ITALIJA.4
<

!<!

14 ŽMONIŲ SUŽEISTA. | prisieis išrišti daug bėgan- 
Ant Long Islando gelžke- čių reikalų.

lio, netoli stacijos Jamaica, 
įvyko traukinių susibūri
mas.

14 ypatų sužeista, 4 gana1 tokiu būdu turi žinot, 
sunkiai. U------ .

Pastaruoju laiku ir Ame
rikoj randasi kariškų soci- 
jalistų. Partija šiokiu ar 

, kas 
tokiame atsitikime reikia 
daryti.

MAHOMETONAI ORGANIZUOJA ŠVENTĄJĄ KARĘ
2 NASHUOS STREIKIE- 
RIAI SUIMTI JERSEY 

CITY.
Nashua, N. H. — Juozas 

Klinas (gal Klimas?—Red.) 
ir Steponas Žedlis, buvusieji 
darbininkai Jackson Manu
facturing Comp., tapo su
gauti Jersey City, N. J. Juos 
kaltina užmušime graiko 
skebo James Stivis.

Iš Jersey City juos atga
beno į Nashua ir nepalei
džia nei ant parankos.

(Iš “Boston Record”))

SUBANKRUTIJO BAN
KAS.

New Richmond, Ohio.—Čia 
subankrūtijo National ban
kas.

STREIKAS WILKES 
BARRE TĘSIASI.

Wilkes Barre, Pa.—Strei
kas gatvekarių darbininkų 
dar vis tęsiasi. Jokie kom
panijos šuntakiavimai nesu
laužo streikierių geros dva
sios ir ūpo,

EKSPLIOZIJA PARAKO 
DIRBTUVĖJE.

Wilmington, Del., 31 žmo-

DIDELIAUSIAS HUM- 
BUGAS.

Detroito Fordas sumanė 
dideliausia humbugą. Jisai gus tapo užmuštas ir 7 su- 
nusamdęs^už $50,000 laivą žeisti laike baisios eksphozi- 
“Oscar II” ir vežšiąs tuo lai
vu į Europą daugybę žymių 
amerikiečių.

Tai būsiąs taikos laivas. 
Seniau taikos ženklu buvo 
alyvos šakelė, o dabar emb
lema bus Fordo garlaivis.

Fordas išsiuntinėjo pa
kvietimus važiuoti ant jo 
laivo daugybei žymesnių a-|W. kalbėtojos, 
merikiečių, tarpe jų Brya- 
iiui, Bartchtoldui, Jane A- 

f dams, daugeliui gubernato- 
rų. Ir tūli socijalistai ga
vo pakvietimą važiuoti ant 
“Oscar II”. Tarpe socija
listų, gavusių pakvietimus, 
yra Schenectady majoras 
Lunn, Steimnitz, Ch. Ed
ward Russell ir kiti.

Kiek daug ukvatninkų pa
sivažinėti susirinks dar ne
žinia. Bent gubernatoriaus 
tai jau nei vieno nebūsią.

Tūla krutančių paveikslų 
firma duoda Fordui $50,000 
už teisę traukti paveikslus 
nuo taikos apaštalų. For
das ant to nesutinka.

jos parako sandėly du Pont 
dirbtuvėje.

Manoma, kad tai vokiškų 
agentų darbas.

ŠVENTOJI MAHOMETO
NŲ KARĖ PRIEŠ NETI

KĖLIUS.
Sako, apie kaizerį rašoma 

Korane.
Jau pat pradžioje šios ka

rės buvo sakoma, kad ma- Į 
hometonai apšauks “šventą
ją karę” prieš netikėlius. | 
Turkų vyriausias dvasiškis 
Šeich-ul-Islam išleido spe- i 
ei ai į atsišaukimą į visus Ma-! 
hometo išpažintojus, kurių . 
yra Persijoj, Indijoj, Afri
koj ir tt.

Tas šauksmas nenuėjo 
niekais. Mahometonų dva
siškąja visose šalyse pradė
jo agituoti. Šventoje maho
metonų knygoje Korane 
(nelyginant krikščionių bib
lija)) jau net surado kaize
rio vardą. Jisai, mat, turįs 
išgelbėt musulmanų pasau-
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Vilniaus vasarinis teatras

X2X

Piliečiai iš miesto pabėgo. 
Monastyriaus komendantas, 
serbų pulkininkas Varsič, 
pasakė, kad fiestą gins iki 
paskutiniųjų.

Palei Strumicą 26 bulga- 
■ rų kareivai geruoju pasi
davė britams. Jie pasako- 

ija. kaip tik rusų kariumenė 
pasirodys Bulgarijos terito- 

, rijoj, tai dalis bulgarų ka
ri umenės pereis rusų pusėn. 
Bulgarijoj valstiečiai karei
viai tik po didžiausia prie
varta eina prieš rusus ir 
prie kiekvienos progos jie 
stengsis pasiduoti nelaisvėn.

j

Iš-ELIZABETH FLYNN 
TEISINTA.

Patersone atsibuvo teis
mas Elizabeth Flynn, L W.

Ją kaltino
policija, pad^iusi suokalbį.

Flynn išteisinta.

Gaigalaitis sako 
lietuviai išnyks. 
Kun. Gaigalaitis iš Prie

kulės rašo p. A. Rimkai.
“Šitoje karėje lietuviai 

(taip-jau ir latviai) bus be
veik visi išnaikinti. Didelį 
skaičių geriausių Prūsų lie
tuvių rusai yra išsivarę kai
po karės belaisvius, iš kurių, 
kaip aš patyriau, daugiau 
kaip pusė yra jau negyvų. 

l Gi tūkstančiai rusų lietuvių 
Daugelis laikraščių žiūri į yra savo pragaiščiai išbėgę, 

Fordo užmanymą, kaipo į kiti yra nustoję viso savo 
didelį humbugą. Jie sako, turto ir vargu beturi iš ko 
kad Fordas puikiai pasigar- maitintis.
sins ne tiek kaipo taikos a-! Ypačiai gaila, kad yra pa- 
paštalas, bet kaipo automo-, bėgusi visa lietuvių inteli- 
bilių fabrikantas Igentija. Taip man pranešė

Anglijos laikraščiai pa-'vokiečių valdžios viršinin- 
juokia Fordą ir sako, kad ji
sai yra vokiečių pasamdy
tas, idant agituotu už tai- 
’ Į.

Žiūrėsim, kas iš to išeis.

Persija jau dabar prita
ria Turkijai. Pe“rsų dvasiš
kąja išsijuosus agituoja už1 
vienybę su vokiečiais.

Sujudo ir Indid, ta di
džiausia Anglijos kolionija. 
Indų mokslininkas Tarak- 
nasdas tvirtina, kad 20 mili
jonų indusų pasirengę eiti 
išvien su turkais. \

Franci jos koliorrfįoj Alži- 
rijoj turkų dvasiškija taip- 
pat pradėjo agitaciją. Tū
los arabų tautelės jau suki
lo prieš francūzus.

Egipte prieš anglus varo
ma smarkiausia tikėjimiška 
agitacija. Ir čia jau kįla a- 
rabai prieš anglus.

Musulmanų pasaulis, taip 
originalis ir platus, išsijudi
na iš snaudulio ir kelias di- 
džion kovon.

Turkai, vokiečių padeda-
mi, gudriai moka išnaudoti ;18 METų VAIKINUS IMS 
.........  KAREN. _

Franci joj ims kariumenėn
VOKIETIJOS REICHSTA-|1S m c t li v (X i * a i i~i ui s •

GAS SUSIRINKO. įsprendė atstovą butas.
Berlynas.—30 d. lapkr. i 

susirinko Vokietijos reich-

—-—rr-.. ............—. ........... 1 t-.. ■. .■-----------—-------------------------

i seniai eina kalba. ' „
tain-pat eina agitacija, kad tėkmę ant laikraščių. Laik- 
taikinties su Austro Veng-1 raščiams reikią duoti in- 
rija, jeigu ši duotų Italijai i strukciju, kad šie agituotų 
sklypelį žemės ties Adriati-jUŽ valdžios kandidatus, 
ko jūra.

Jeigu tarpe Austrijos ir 
Italijos įvyktu / taika, tuo
met austrai turėtų daug 
liuosų kareivių, kuriuos ga
lėtų pasiųsti į kitus karės 
frontus?

tą judėjimą saviems reika
lams.

susirinko Vokietijos 
stagas. Reichstago pirmi-

• 1 • v •—•III*

Isenburg. Lietuvių inteli
gentija būtų buvusi pri
traukta prie Lietuvos val
dymo, kaipo lenkų inteligen- 
tiia Lenkijoje. Dabartės IŠ

PRAŠO POPIEŽIAUS PA- rodo, kad'lietuviai lyg ir ne- 
LAIMINIMO. ! turėtų jokios inteligentijos 

Fordas nusiuntė popie-:ir vien iš ūkininkų ir 1 
žiui telegramą, prašydamas r u žmonių 
jn palaiminimo taikos lai-. Vilniuje yra palikusių įvai- 
vui. Irių inteligentų, kurie dabar-

Ligišiol popiežius dar nie- 
ko neatsakė jo prašyman.

LAIKRAŠTININKĄ PA
TRAUKĖ TEISMAN.

Augusta, Georgia. — Tho
mas E. Watson, išleidėjas 
anti-katalikiško “The Wat
son’s Magazine”, patrauk
tas teisman. Jskūndė vei
kiausia, klerikalai.

Tik vargiai jie ką peš.Tai 
jau ne pirmu sykiu Watson 
skundžiamas.

NEW YORKO SOCTTA- 
LISTAI NORI PARTI

JOS KONVENCI
JOS.

New Yorko socijalistų or-

ŽMOGĖDROS TARPE KA
RIAUJANČIOS KARIU

MENĖS.
Šiomis dienomis iš Euro

pos pribuvo į New Yorką 
dr. Flament, kuris pasako
ja, kad karė pagimdė žmog
ėdras. Kaip tik karė pra
sidėjo, tai daktaras Flamen- 
tas tarnavo afrikonišknj 
belgų kariumenėj ir dalyva- 

, ‘ ‘ -J
ir vokiečių kolionijoj Kon- 

Igo. Kaip belgų, taip ir 
vokiečių kariumenė suside
da iš vietos gyventojų—ne
grų ir tik aficieriai balti. 
Po kiekvieno mūšio karei
viai kelia didžiausias puo
tas: sukuria ugnį, kepa arba 
verda užmuštus baltuosius 
kareivius ir valgo. Aficie
riai jokiu būdu negali neg
ru nuo to sulaikyti. Negrai 
jokiu būdu negali suprasti, 
Kodėl jie savo priešų baltų-

Italijoj kulerius, kad šie darytų į- apie Didžiosios Lietuvos lie-1 _v. ir Ud,-n 1A; t.i™. nnf inikrožMn . t»vi.. v»r<n.« '° musiuose tarpe belgųtuvių vargus.

TRIS AUSTRIJOS MINIS- 
TERIAI PASITRAUKĖ. 
Amefeterdam. — “Wiener

PRUSŲ LIETUVOS AT- 
BUDAVOJIMAS. v

“Nauja Lietuviška Cei- 
tunga” rašo, kad ligišiol yra 
jau priduota valdžiai 3,000 
prašymų, kad pavelytų at-

Zeitung” rašo, jog 3 Austri-1 budavoti namiis Prūsų Lie
jos ministerial pasitraukė tuvoj, kuriuos išdegino ar 
iš savo urėdų. išgriovė rusai.

BOMBARDAVO BELGI
JOS PAJŪRI.

Londonas. — Britanijos 
■ eskadra bombardavo vokie
čių pozicijas Belgijos pajū
ry ties Žeebruge ir Osten-

KAIP ELGSIS RUMU
NIJA?

Sunku pasakyti, kaip elg- j 
sis Rumunija. CWWL-.1 
ji sakosi būsianti neutrališ- 
ka.

išgriovė rusai.
Manoma, kad iki naujų 

metų dar kokia 15,000 pra
šymų bus paduota.

Oficiališkai KAROLIUS LIEBKNECH- & užmuštu negalį suvalgy- 
xįlieti 1OIYCA1 __ . . ______ _ ,4. hnltinii hnltim.

r.ojų, nes Rumunija nutarė 
žiūrėti neutraliteto.

Iš kitų šaltinių praneša, 
Taip nu- kad jeigu talkininkai prisius 

į Balkanus 500,000 kareivių, 
tuomet Rumunija prie jų 

VAIKAI KARĖS LAUKE. I prisidės.
“Berliner Tageblatt” pra-l -------------

TAS SERGA. I M’ k\,omet t’a.ltieji baltuo 
A . .... ... Įsius taip naikina,žymusis vokiečių socijal- j  
l1 n n 1& O i ti n I i nh *Rusijai pranešta, kad jos demokratas, Karolius Lieb- ANGLAI IR FRANCUZAI 

laivai negalės įplaukti į Du- knechtas apsirgo nervų su- u'kauKIASI GRAIKIJON.
irimu.

rinVccnvn 1 vn n o'; noi Vnibni reša iš Černovicų, jog Aust- MAJORAS JANUŠAITIS I •Illlxclo oclVU LZiclI 1 Ilv I .. . . _ . • t i i • ,

nurodė, kad vokiečių pade- 
jjmas e^ąs paikus kaip iš 
militariško, taip ir iš finan-į 
siško atžvilgio.

Vakaruose—sakė pirmi
ninkas—priešarrįs nepavyko 
—pralaužti mūsų fronto. 
Rytuose męs drūtai laiko
me tą viską, ką pavyko už- 

- ■- Yj1?? i imti vasara ir rudenį. Ita- iKiiiimu.i n iedi-,jaĮ be jokįo pasisekimo stem 
susideda. Tiesa, gjasį u^imti bent dalį tos te-> - , .

ritorijos, kurią visą, be .l.°S vokiečiai susiru-, 
i kraujo praliejimo, jie gale-J; PJ: 
jo gauti prieš karę. Balka- LT 
nuošė mums sekasi. Mūsų traas9TĮse- 
dipliomatija Balkanų šalyse 
užsipelnė nevystančią gar
bę. Serbų intrygoms 
duotas galutinis 
Bulgarai dabar su

Namie j e mums 
maisto. Turime 
grūdų ir bulvių.

Taip tai šnekėjo reichsta
go pirmininkas.

tės bus grąžinami atgal į 
savo gyvenamąsias vietas.

Vokiečių valdžia yra po 
kitus apskričius, kurie yra 
sudaryti mažesni kaip pir
miau buvę “pavietai”, yra 
paskyrusi tam tikrus aps
kričių viršininkus, gydyto
jus dovanai gvdyti ligonius, 
atstačiusi an tiekas. Taino- 

I gi ir mokyklos su lietuvišku 
mokymu yra atidarytos, tik 
trūksta mokytojų. Sunkus 
laikai...”

uz- 
sinūgis. 

mumis, 
užtenka 
įvalias

Lenkų legionuose karinuį tarnauja
12—18 metų vaikai. Kiek-' ja ir lietuvis Janušaitis, ku- 
vienas tų vaikų jau kuom-ris pakeltas jau į majorus, 
nors pasižymėjęs karėsjau- Apie jo pasižymėjimus ties 

Dniestru rašoma laikrašty 
“Polen”, kurį leidžia lenkai 
vokiečių kalboje.

nors pasižymėjęs karės.Jau
ke ar šiaip jau pagelba.

Daug tokių vaiku užmuš
ta.

KAIP PRALEISTI ŽIEMĄ 
TRANŠĖJOSE?

New York Times kores
pondentas praneša iš Petro-

TAIKA PERSIJOS SU 
TURKIJA.

Turkija su Persija būk 
rengiasi padaryti sąjungą, 
z/noma. mokinant ir kfirs-

Vengri ios politikais ir
Francišku Juozapu.

Kodėl jisai lankėsi Vien- 
Turkiįos no j?

Vieni sako todėl, kad nri-
ganizacijos centro komite-1 tant vokiečiams. '......... ...
tas sprendžia, jog sekančiais .■ ministerių pirmininkas En- 
m e t ai s būtinai reikia S. PJv^r-naša nushmtps neseniai sikalbinus Austrija taikin- 
konvencijos.

MINTA SUPUVUSIA 
ARKLIENA.

Baisus padėjimas 
pabėgėlių. Jie neturi kur 
pasidėti.

Iš pietų Serbijos bėga į 
Juodkalniją šimtai tūkstan
čių pabėgėliu. Jie minta su
puvusia arkliena.

TRAUKIASI GRAIKIJON.
Vokiečiai jau spėjo dalį 

savo kariumenės atsiųsti j 
Dunojų, kad sulaikius rusų

serbų T'jimą Per Rumuniją ir tuo-

ANT BALKANŲ.
Ant Balkanų karės fron

te didelių permainų nėra.
lyg ir nurimimas, bet tas 
nurimimas tik prieš audrą,; 
nes kaip vieni, taip ir kiti t 
rengiasi prie smarkios ko- 

Vokiškasis Lenkijos (taigi vos.
Lordas- Kitchineris, kuris', nevyksta

m i tarpu eina bulgarams į 
'pagelba, kurie dabar ran
dasi pietinėj Serbijoj.

Iš Sofijos (Bulgarijos) 
telegramos praneša, kad 
francūzai ir anglai atstum
ti atgal ir jie skubinasi pri« 
Graikijos rubežiaus . Ant 
upės Serna francūzai su
naikino visus tiltus, kad lai
kinai sulaikius bulgarus ir 

i teutonus.
SUVALKIEčIUS FOTO

GRAFUOJA.

ir Suvalkų gub.) general gu
bernatorius išleido paliepi- ant Balkanų valdo Britam- * paskolos..

RUSŲ PASKOLA.
Rusų valdžios atstovams 

gauti Amerikoj 
Mat, Amerikos 

' bankieriai pirmiausiai rei--1 mą, kad visi Lenkų karulys-Įjos kariųmenę, atvyko į Pa
leisti šaltąją Rusijos žiemą les gyventojai būtų nufoto-1 ryžių pasitarti su francūzų kalauja, kad tarpe Suvieny- 

v"‘ ' grafuoti. Fotografijos rci- generaliu štabu. Greitu laigrafuoti. Fotografijos rei
kalingos del pasportų. Mi-įku turės paaiškėti, ar tento 
lljonaš fotografijų jau nu
imta.

Tą darbą atlieka 60 foto-
grafistų, kurie turi 250 pa- 
gelbininkų.

f padaryta nauja sutartis, be 
kurios negalima duoti pa
skola. Kol kas, tai Ameri
kos kapitalistai paskolino 

sukoncentruos visas savo tik 60 milijonų, kurie čia 
jiegas vakarinėj daly Bulga- pat bus sunaudoti apmokė- 
rijos, kad atmušus rusų <<a- jimui už amuniciją, 
riumenę, jeigu pastaroji j 
pradės bombarduot i 
Rumunijos pakraščio.

Austrų kariumenė ata
kuoja tik nuo Juodkalnijos 
rubežiaus, tuom tarpu, bul-

Visi kareiviai gavo šil- ’ 
tas žiemines drapanas. Į- 
taisyta specialiai budinkai iš 
lengvo metalo su aparatais, (, 
kurie suteikia šilumą.

Padaryta dideli zopostai 
maisto. Hindenburgas iš
leido įsakymą komandie- 
riams, kad kiekvienas jų at
sakys prieš kariškus ■ įstaty

si gu koksai nors ka
su šals.

usskoje Slovo” sako,
vokiečiams nėra pavo- perėjimą Prūsų valdžia la- garai eina ant Prizrendo ir
____ ___ ______m?_________  11__ • ________i • • i______-n/r_______________________ ...;_________ n..:________j___ i

nai pradės bombarduoti tal
kininkų karių menę, kuri 
randasi pietinėj Serbijoj, ar 

visas savo tik 60 milijonų,

KO KAIZERIS VAŽIAVO i ei
I VIENNĄ? | ‘

Kaizeris nuvyKO Viennon 'ka 
ir ilgai kalbėjosi su Austro- ja

mus

Iš PRŪSŲ NEGALIMA 
. PEREIT Į LIETUVĄ. .

Vokiečiams užėmus Lietu
vą, rubežius tarpe Prūsų ir 
Didžiosios Lietuvos anaiptol 
nepanaikinta. Už rubežiaus

/ | Dabar rusų valdžia bando 
nuo , padaryti vidurinę paskolą 

ant 1 milijardo rublių.

SERBIJOS KARALIUS 
SERGA PROTLIGE. ' 

........., Laikraščiai praneša, kad 
Monastyriaus. Prizrendas Serbijos karalius Petras su- 

( _ v . Jis dabar
ir ki- nuolatos jodinėja po frontą, 

davo pasus. Dabar pasus tik tiems labai kenkia šalčiai ir tartum jieškodamas sau (ra
lio. Taipgi pasakoja, kad

nuo rusiškos žiemos. |bai smarkiai baudžia.
----Seniau pasienio gyvento- jau pavyko jiems paimti. | sirgo protlige. 

PRŪSŲ VALDŽIA NESU- jams administracija išduo- Kaip vieniems, taip i
ŠVELNĖJO. <

Prieš prisiartinančius rin- nėr dideliausį vargą galima dideli pusniai. |iV.
kimus Prūsu vidaus dalykų jišgaut iš kariškos valdžios. I šiomis dienomis bulgarai. užbaigs savo gyvenimo die-

___ . Visas karališkas ar»reikia S. PJv°r-naša nusiuntęs neseniai sikalbinus Austrija taikin-' ministeri ja išsiuntinė jo vi- Turbūt todėl Prūsų puses perėjo per upe Karasą, į į ras. Visas karali 
Konvencijai dovanas Persijos šachui. ,, ties su Italija. Apie tai jau; siems gubernatoriams čir- laikraščiai taip mažai terašo - šiaurius nuo Monastyriaus.) chivas sudegintas.



Į Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Rašydami laiškus į vokie

čių užimtą Lietuvą, nedėkite 
ant konverto “Germany”, 
bet “via Germany” (per Vo
kietiją).
. Rašykite taip: “Russian 
Lithuania, via Germany.

“New York Post” apskai
tė, kad išmokinimas vieno 
armijos aficierio West Po
int akademijoj kaštuoja 
$20.000.

Išmokinimas vieno laivy
no aficierio Annapolio aka
demijoj kaštuoja $12.000.

O išmokinimas vieno ju
risto ar daktaro Harvardo 
universitete kaštuoja $2.500.

High cost of murder!

Socijalistų kongresmanas 
Meyer London prabils kong
rese apie taikos sąlygas,ku
rios užtikrintų patvarią tai
ką. Tarp kit-ko, jo nuomo
ne, reikia, kad kiekviena 
slegiama tauta taptų laisva.

Kongresmanas M. London 
vesiąs smarkią kovą su Suv. 
Valstijų militarizmu.

Anglija neva skaitosi 
skriaudžiamų tautų globėja. 
Bet pastaruoju laiku vis 
daugiau girdėtis apie airių 
murmėjimą prieš anglų 
sauvaliavimą. ‘

Airiai, vykstanti Ameri
kon, susilaukia didžiausių 
nemalonumų. Juos tankiai 
uostuose sulaiko. Prieš tai 
pakėlė balsą net tokie ra- 
muoliai, kaip Limericko*vys
kupas.

Amerikos klerikalai šmei
žia liberališkąja Mexikos 
valdžią, būk ši bjauriai el
giasi su katalikų kunigais ir 
seserimis mielaširdystės.

Oficialis S. V. valdžios ty
rinėjimas parodė, kad kleri
kalų insinuacijos nepasitvir
tino.

Klerikalai visuomet mėgia 
šaukti, kad juos persekioja, 
bet visuomet išeina kaip tik 
atbulai. Ne juos persekioja, 
bet jie persekioja.

BARA AMERIKOS LAIK
RAŠČIUS.

. Ponas Vydūnas rašo Til
žiškė j “Naujovėje”:

“I mus Amerikos lietu
vių laikraščiai padaro la
bai ypatingą įspūdį. Kar
tais, nežinoma ar juok- 
ties, ar liūsti. Rimtai ma
nančiam žmogui visai ne
galimus dalykus jie sura
šo... Rodos, jie paima ži
nias iš anglų ir kitų laik
raščių ir atspaudžia... Tie 
paduoda tokias neprotin
gas žinia^ savo skaityto
jams, turbūt galvodami, 
jie to nenumanysią, o rei
kalinga, kad prijaustų 
anglams ir blogą manytų 
apie vokiečius. Bet mus, 
visą tą skaitant, apykaitis 
ima, kadangi taip daro 
“mūsų” laikraščiai”.
Vydūnas klysta kalbėda

mas apie "visus laikraščius 
sykiu,nedaro skirtumo tarpe 
tautiškai klerikališkų ir so- 
C’jalistiškų laikraščių.

Kalbant apie soc. laikraš- 
. čius, reikia pasakyti, kad jie 

nesirūpina įtikt anglams. 
Bet kam barti juos už tai, 
kad jie nesirūpina Įtikt ir 
vokiečiam nacionalistam?

Ponas Vydūnas žiūri į Šią 
karę generolo Hindenburgo 
akimis. Jisai dar niekuomet 
neišdrįso parodyt pilietiškos 
drąsos ir kritiškai pažvelgti 
| kariaujančią Vokietiją. 
Girdėdamas tiktai viena au
gia ir matydamas tik vie
na akia Tilžės politikas vi
sai bereikalo pyksta ant tų, 
kurie abiem ausim girdi ir 
abiem akim mato.

magazinan apie karišką pri
sirengimą ir agituoja už ar- 
motų trustą. “Metropoli- 
tan’o” num. už lapkričio 
mėnesį Rooseveltas tvirtina, 
kad jeigu Suvienytos valsti
jos būtų geriau apsiginkla
vusios, turėtų didesnę armi
ją ir laivyną, tuomet mūsų

1 balsas taikos klausime būtų 
kur kas labiau girdimas. 
Dabar, girdi, su mumis ne
siskaito—dejuoja Roosevel
tas.

Socijalistas Benson savo 
straipsny “Appeal to Rea
son” klausia Roosevelto, ko
kiu gi būdu Amerika galė
tu priversti kariaujančias 
valstybes susitaikyti?

Nusiųsdama savo laivy
ną?

Bet juk Anglija turi mil
žinišką laivyną, vienok jisai 
bespėkis prieš minas ir ma
žytėles submarinas!

Apie tai, kad Amerika ga
lėtų pasiųsti savo armiją 
Europon, rods, tik nepilna- 
protis galėtų svajoti.

Italija pastatė karės lau
ke su virš milijoną kareivių 
(irgi kad greičiau taika į- 
vyktų), o kas iš to išėjo? 
Taikos valanda netik kad 
neišaušo, bet dar labiau nu
tolo.

Rooseveltas nurodo į Bel
gijos likimą. Jisai sako,kad 
Belgija esanti pati kalta,nes 
neprisirengė pasitikt priešą.

Bet socijalistas Bensonas 
ir čionais jį nutveria beme
luojant. Belgija buvo pasi
stačius moderniškiausias 
tvirtoves (Lježą, Antverpe
ną ir tt.), Belgijoj buvo vi
suotinas kareiviavimas. Bel
gija jau geriau prisirengt 
negalėjo, o betgi tai neišgel
bėjo jos nuo karės, ir nuo 
pralaimėjimo. 'Taigi, prisi
rengimas dar anaiptol neiš-i 
gelbsti šalies nuo pavojaus. ;

Antra puse vertus Belgija 
tai vistiek ne Suvienytos 
valstijoj Belgijos kaimy
nai apsiginklavę nuo galvos, 
iki kojų(,*u Suv. Valstijų di
džiausias kaimynas, tai ligo
nis Mexika, iš kurio pusės 
negalima laukti ^bėdos.

Taip tai argumentuoda
mas drg. Benson pastato 
Rooseveltą ant juoko su jo 
“preparedness”. Bet geleži
nės kumščios šalininkai ne
žiūri blaivumo argumentų. 
Jie žino, kad jų spėka, kad 
iu gale, jie žino, kad pinigų 
jiems užteks, tai ir varo sa
vo niekingą agitaciją už di
desnį apsiginklavimą.

ROOSEVELTO AUKSA- 
BURNIAVIMAI.

Buvęs prezidentas*T. Ro- 
oseveltas liko nuolatinis 
“Metropolitan’©” bendra
darbis. Jisai rašinėja tan

MMHMM

Lietuvos ir Lenkijos inte- Mlp?Ht ‘̂KTls
" ID V I^IxAy.

ligenlai kares metu

’ socijalistams Tuiniloms ir 
visai gražiai kompanijai!*

Kiek jau sykių italai pa
ėmė uonziar ual jau Ko
kia 20 syKiu.

ilk ir meluoja tie MilanoJaugiau naujų savo laikraš- Paprastai, kaip svietiško- gentija, kaip tie zuikiai, iš-
cių skaitytojų, daugiau są- jje taip įr dvasiškoji inteli- bėgiojo. Pasirodo, kad mū-'ir iCvino iaLrasmm 
jungiecių! 1 gentija skaitosi tamsesnėsės'su inteligentijai nedaug te- y miKia^iai.

1 a pati Mindeno kuopa liaudies mokytojais, vado- Į rūpi liaudies gerovė, visai
'f * * • iv i — i * * vais. Kaip svietiškoji, taip 1 nerūpi tėvynės reikalai, apie

kai .agitacijai. Męs velei ją dvasiškoji inteligentija sau-j kuriuos ji moka taip dailiai 
giriame uz tai. kia, kad iškilus kokiam nors nupasakoti. Per tai nieko

. Mums patinka West Vir- pavojui, kurs gali atsiliepti nėra nuostabaus, kad dabar
iT5 ant plačios visuomenės, liau- Lietuvos inteligentai plau-

dis turi drąsiai stoti į kovą, kia Amerikon rinkti aukų
_ Is, turi ginti savo šušelpimui

reikalus. Ypatingai tokiuo- nuo kares, nes jie čia gali 
se atsitikimuose atsižymi ramiai ir poniškai praleisti 
taip vadinamieji patriotai, laiką, bepasakodami apie 
kurie liaudį šaukia ginti sa- Lietuvos vargus.
vo tėvynės reikalus, kurie ■ O juk dabar Lietuvoje rei-

i • • . i • . • . •

1 gentija skaitosi tamsesneses su inteligentijai nedaug te- 
‘ , vado-1 rūpi liaudies gerovė, visai

nariai yra didelio darbo at- _
likėjai, todėl kad jie yra so- turi Taikyti 
cijalistais nevien iš vardo. I - -

Teisybę Eugene Debs’as 
turėjo pasakęs, kad tas soci
jalistas, kuris užsimoka mė
nesinę, yra tai dar tik puse 
socijalisto. Pilnu socijalis- 
tu tiktai tą galime vadinti, 
kuris niekuomet neužmiršta 
apie savo partyviškas prie-1 
dermes, kuris prie kiekvie
nos progos netik pasisako 
kuo esąs, bet ir stengiasi 
daugiau naujų draugų įgyti.

Męs turime Sąjungoj iste
rikų ir rėksnių, kurie de
juoja, verkia, pyksta ir tan- 

‘kiai patįs nežino, ko nori;
Tegul jie ima pavyzdį iš 

Mindeno kuopos. ‘ Jos dar
bas, jos aukos ir jos šimtine 
atneš Sąjungai ir visam 
mūsų judėjimui šimtą sykių 
daugiau naudos, negu pusė 
tuzino įvairių manifestų,re
zoliucijų, atsišaukimų ir ki-

M ENKI ŠNEKĖTOJAI — 
DIDELI DARBININKAI.
Šnekėtojų męs turime be

gales. Darbininkų męs tu
rime mažai. Jeigu visi šne
kėtojai virstų tikro darbo 
dirbėjais, tuomet mums kur 
kas labiau sektųsi.

{ Kas mažai šneka, tas la
bai tankiai daug padaro. 
Kas plepa, giriasi, šūkauja, 
rėkauja—tas tik išsirekla- 
m.uoja, bet naudingo darbo 
nepadaro.

’ Tolymoj West Virginijoj, 
Mindeno miestely, yra lietu
vių socijalistų kuopa. Apie 
tos kuopos šnekas, rezoliuci
jas, įnešimus, pataisymus, 
•■peštynes, kovą su “privatiš- 
kaįs laikraščiais” ir taip to
linus—nieko negirdėti, bet 
užtat apie jos darbus labai 
daug girdėti.

Klausykite: ta mažytėlė 
kuopa—nešnekanti, bet dir
banti, nutarė nupirkti iš 
“Kovos” Augusto Kebelio 
“Moteris ir Socijalizmas” 
net už $100.00.

Ei, vyrai, iš Chicagos, 
Brooklyno, Bostono —- ar 
jums neišmėtinėja soči j Mis
tiška sąžinė! Jūs daug šne
kat — bet mažai dirbat. O 
ta maža Mindeno kuopelė 
triūsia ir dirba. Gal būti 
200 egz. tos puikios knygos 
pasklis po W. Virginijos 
mainas. Męs įgysime dau
giau naujų simpatizatorių,

Per tai nieko

♦

Sako, kad Gabrys atva
žiuoja Amerikon sutaikint 
partijas ir srioves

Čia, veikiausia, bus zece- 
riška klaida. Jisai atva- 
žiuja ką nors supešdint, bet

/

Tai vadinasi Bagočius dir
ba Amerikos Darbo Federa
cijai. Jam yra proga pasi
daryt federacijos foreinerių 
prezidentu su tokia galia, 
kaip ir Samuelio Gomperso.

už tėvynę žada galvas pa-, kalinga inteligentija ir jeigu 
guldyti. J ‘

i Bet ar tie mūsų inteligen- džiai, kuri pasiliko ant vie
tai ištikrųjų taip elgiasi, tos, atneštų didelę naudą, 
kaip jie liaudį mokina? Ar j Negeriau yra ir su Lcn- 
jie, kaipo liaudies vadovai,1 kijos inteligentais. Kaip 
ištikro priešaky liaudies ei- praneša lenkų laikraščiai, 
na ir patįs pirmieji patinka tai yisi dvarponiai, visi

I visas nepalaimas? Ar jie iš- magnatai, visi grafai ir ku-
tikro yra liaudies vadovais? nigaikščiai išdūmė iš Lenki- 

| Niekados! Inteligentai tik jos. 
patol narsus, pakol jiems 
negręsia jokis pavojus, jie 
tik patol liaudį vedą į kovą, 
pakol nemato priešo, o kaip 
tik priešą pamato, tai kaip 
tie zuikiai, ausis suglaudę, 

; nešasi, kur tik akys veda ir 
kojos neša.

nukentėjusių ne sutaiKint.
♦

♦ *

Viskas brangiau 
pabrango. Pernai mokėjau 
Į Sąjungos kasą 25 centus, o 
dabar moku 35 centus.

viskas

ji būtų, tai Lietuvos liau-

Nėra namie didžiausio 
Lenkijos magnato kunigaik
ščio Czartoryskio, kunigaik
ščio Seweryno Czetwertin- 
skio; nėra grafo Žarnojskio, 
grafo Branickio; nėra Po- 
matowskio, barono Krorte- 
nebergo ir kitų buvusių tau
tos “šulų”. Iki kares tie visi

MAŽMOŽIAI.
Męs gavome pirmąjį “San

taikos” num., kuri ^išeina iš 
Clevelando. Ji išrodo net 
prastesnė, negu Grand Ra- 
pids’o “Pasaulis” ar Maha- 
noyaus “Saulė”. Todėl ne
vertėtų apie tą “Santaiką” 
ir kalbėti.

Paskutinis numeris “Jau- r . 9 
nosios Lietuvos” (už spaliu ^eligentai. 
mėn.) jau prastesnis, r 
anksčiau išėję numeriai. |- - - 
Net Apžvalgos nėra. Nepro- 
porcijonaįiškai daug vietos 
pavedamapRusijos gyveni
mo iiv reikalų gvildenimui. 
Amerikos/reikalų nagrinė
jimui vietos veik nepaveda
ma. ;

“Naujienos” susiginčijo 
su “Dilgėlėmis” dėl A. Bebe- 
lio. “Dilgėlės” pasakė, jog 
po karei reikės iššluoti dau
gelį socijalistų iš Internacio
nalo. Tame “Dilgėlės” tu
rėjo tiesą, bet jos kasžin ko
dėl užgavo šviesią' Bobelio 
atmintį, turbūt, norėdamos 
tuomi nurodyti, kad A. B*

Paimsime kad ir dabartį- ,.).onai skaitėsi tautos šulais, 
nę karę. Lietuvos klerika-' </,e neva rūpinosi tautos 

"reikalais”, žmonių “gero
ve”, bet dabar, kada ištik-liškoji ir patriotiškoji inteli

gentija daugiausiai šaukia, . d
kad Lietuvą patiko nelaimė) reikia rūpintis tautos 
kad Lietuvą reikia gelbėti, reikalais, kada ištikrųjų rei- 
kad Lietuvos žmones reikia Į\ja šuteikti ^savo ^’ 
šelpti ir tt. Bet kaip jie pa

ltys elgiasi? Kaip jie rūpi-?

* ♦

• Yra ant svieto tokie mies
tai, kaip Binghamtonas ir 
Yonkersas. Ir viename ir 
kitame, mažiau, daugiau, 
gyvena apie 800 lietuvių. 
(Binghamtone truputį dau
giau).

Į Binghamtoną pareina 
kokia 60 ‘Kovų”, kokia 50 
“Laisvių”, tiek pat “Kelei
vio” ir pusėtinai “Dilgėlių”.

Į Yonkerį pareina kokios 
8 “Kovos”, kokia 15 “Lais
vių” ir tiek pat “Keleivio”.

Matote, kokia dar didelė, 
į kokia begaliniai didelė dir- 
iva dėl platinimo visų socija-

Kiek 
Kovai”,

♦ 
♦ «<

Elizabethe y yra 
Tėvynės Mylėtojų 
jos, kurio nariai 
zuojri socijalistams (bent di- ’ listiškų “laikraščių, 
džiuma jų)_. vietos dar yra ‘------- ,

Tas labai patinka Eliza- ..].ajsvej» “Naujienoms” ir

skyrius 
Draugi- 
simpati-

betho socijalistams ir jie sa
ko: vely simpatikai tegul 
dirba T. M. D., negu socija- 
listiškffj Darbininkų Litera
tūros draugijoj.

Mano socijalistiška 
geninė neperverda 
“principiališkumo”.

♦ 
*. ♦

Naujas Sąjungos admini
stratorius savo paskutinia
me cirkuliare sako, kad mes 
ligišiol mitom vien literatū
ros pasturlakais ir tik Mote
ris ir Socijalizmas ne pas
turlakai.

Ly ginais taip šnekėjo, 
ir K. Jurgelionis, išleisda
mas Shakespearo Macbethą.

Nejaugi męs mintame tik 
pasturlakomis? Nejaugi vi
si ligišioliniai Sąjungos, 
“Keleivio”, “Laisvės” išlei
dimai tai tik pasturlakos?!

taip toliau!
J O tokių Yonkerių yra la
bai, labai daug.

Čiru-Viru.
sme- 
tokio Lietuva ir Lietuviai

Vilnius. — “Deutsche Lo- 
dzer Zeitung” rašo: “Šiose 
dienose kelintas žmonių iš 
Vilniaus atvyko Varšavon. 
Jie pranešė šiek-tiek ir apie 
tenykščiuosius atsitikimus. 
Anot jų pranešimų,, rusai e- 
są pagadinę tik kelintą fab
rikų bei gelžkelio tunelį,bet 
nesuskubę to padaryti ir 
tiltams bei gelžkelio stočiai. 
Žmonėms buvo leista pasi
imti naphtos, anglių ir ki
tos medžiagos iš gelžkelio 
stoties. Policija prasišalin
dama iš miesto paėmusi su 
savimi 500 vyrų. Ji vienok 
podraug su suimtaisiais pa
kliuvo vokiečių nelaisvėn.

Vokiečiams miestą už
ėmus, miesto galva ir du at
stovu tapo paimti laidais 
(užstatais), bet vėliau juos 
vėl paleido. Vokiečių palie
pimai spaudžiami vokiečių, 
lenkų, lietuvių bei žydų kal
bomis.

► viengen
čiams pagelbą, jie išdūmė.

Visai kitaip elgiasi soci- 
kuriuos patriotai 

kaipo tautos 
Štai, pavyz-

rasi tėvynės reikalais, apie jalistai, 
kurią taip daug kalba ir ra- pasmerkia, 
šo? Kur dabar Lietuvos in- pardavėjus.

Ar jie sykiu Ožiui, Vilniuje pasiliko visi'

kairią taip daug kalba ir ra-

negu 1 lSU liaudžia patiko visas ne- 
• • i palaimas? Ne, ir dar sykį 

i ne! Jie liaudį apleido ir iš- 
1 bėgiojo į tas vietas, kur jo- 
kis. pavojus negręsia. Vie
ni jų sėdi Maskvoj, kiti Niž- 
niam Novgorode, treti Pet
rograde, kiti vėl Sibire.

Ir ką Jie su liaudžia pada
rė? Jie liaudį įklampino 
dar į didesnius vargus, į di
desnes nelaimes. Gal dau- 

i gelis pasakys, kad perdrą- 
Isus išsireiškiamą? Visai ne! 
Kada vokiečiai pradėjo už
imti vieną Lietuvos dalį po 
kitai, tai darbininkų' vado
vai pradėjo šaukti, kad gy
ventojai pasiliktų ant vietos,

buvęs dvasišku tėvu patrio- nebėgtų; tam pritarė ir 
tiškų socijalistų. Bet “Dil- spauda, bet mūsų inteligen- 
gėlės” užsimiršo, kaip A.Be- bčgo? kur tik akįs veda, 
belis elgėsi laike prūsų-fran- o paskui juos ir .liaudis se- 
cūzu karės. Jos užmiršo ii’T*^’ Pavyzdžiui, iš Suvalkų 
Kebelio rolę- paskutinėj gubernijos bėgo kunigai, 
tarptautiškoj konferencijoj mokytojai, advokatai ir net 
Šveicarijoje! daktarai, kaip tai: Grinius,

A. Bebelis buvo atsargus I Staugaitis ir kiti. Inteligen- 
politikas, bet esant reikalui, tai pabėgo į miestus ir apsi- 
jisai mokėdavo stovėti ant gyveno šiltuose kambariuo- 
sargybos tarptautišku prin- ° ta liaudis, kuri paskui 
cipų, juos sekė, pasiliko laukuose,
' Bebelio atminties nereik- miškuose ir ant gatvių. Pa
tu įžeisti! begeliai neturi nei pastogės,

Sulaikykit,žmonės, juokai'nei drabužių, nei maisto?Jie 
‘‘Vien. Liet.” džiaugiasi, Jan .kęsti didžiausi, vargą. 
Liebknechtu ir kairiaisiais ' 
vokiečių socijaldemokra-

aaktarai, kaip tai: Grinius,

juos sekė, pasiliko laukuose,

tu įžeisti! begeliai neturi nei pastogės,

socijalistai inteligentai ir 
dalis kairiųjų pirmeivių. Jie 
visi agitavo, kad liaudis pa
siliktų ant vietos ir sykiu 
su jais darbuotųsi. Lietu
vių Socijaldemokratų Parti
jos Užsienio Biuras gavo 
net oficiališką pranešimą, 
kad Lietuvių Socijaldemo
kratų Partijos vadovai nu
tarė pasilikti ant vietos ir 
rūpinties žmonių reikalais. 
Dabar jie rūpinasi šelpimu 
nuo karės nukentėjusių lie
tuvių ir kitokiais visuome
niškais reikalais. Jie, ten 
būdami, atneša milžinišką 
naudą. Tuorn tarpu patrio
tai lietuviai, išbėgioję į vi
sus kampus, gieda “grau
džius verksmus” apie Lietu
vą, pasakoja, kokias ten 
duobes išaria vokiškų ka- 
nuolių kulkos, prašo pinigų 
neva Lietuvos “šušelpimui”. 
Faktų, nereikia minėti, nes 
jie visiems žinomi.

švenčioniškis.

♦ *

Kuo pasibaigė tautininkų 
Spaudos Draugijos ginčas 
su “Draugu”?

“Draugas” fieatšaukė pa- 
skalipMei ant šliupo, nei ant 
Balučio?

Jeigu tautininkai išsiren
gia su kuo į kovą, tai aš ži
nau, kad jie ant 
žingsnio pirmyn, 
du žingsniu atgal.

♦ »

“Darbininke” 
“Naujienos” 
mis”

Klerikališkiems bjaury
bėms jau neužtenka kalėji
mo, jiems reiktų dar ir De- 
leware rykščių.

Literatiškas chuliganiz
mas pasiekė kulminacijos 
laipsnio.

kiekvieno 
padarys

išvadinta
“Kiaulieno-

Ar gali būti pasauly di
desnis kontrastas, kaip kai
rieji socijaldemokratai ir... 
“Vien. Liet.”! Gi tai ugnis 
ir vanduo. Tie socijald.— 
tai klesti kovos šalininkai, 
didžiausi priešai buržuazi
nės tėvynės ir taip vadina
mos tautiškos vienybės! O 

.“Vienybė”—kas? Juk ji 
kaip tik čiulba apie tą vieny
bę, apie tą pakajų vidur tau
tos; jos tėvynės meilė taip 
didelė, kad ji visuomet mo
ka pasibudavot tiltą į Ol
šausko, Yčo ir Comp. abazą!

Tai kaipgi ji gali girti tą 
kairįjį Liėbknechtą, kuris 
niekuomet ir niekados nieko 
panašaus į “V. L.” filozofi- 
ją nepasakė ir neparašė? .

Na, o jeigu “Vien. Liet.” 
ištiesti įsigeidė pagirt Lieb- 
knechtą ir jo draugus, tai ji 
turėtų girt ir lietuvius so
či jalistus, kurie taip-pat 
purtosi nuo to oficialioj pat
riotizmo, nuo tų bendriį tau
tos tarybų ir nuo tos tautiš
kos “harmonijos”! :

Bet jeigu ta liaudis būtų pa
silikus ant vietos, tuomet jai 
būtų visgi mažesnis vargas. 
Daugelis jų turėtų savo ba
kūžėles, savo tu r tą,kur į bėg
dami paliko ant “dievo ap- 
veizdos” ir nereikėtų tiek 
vargo pakelti, kaip pabėgus 
į gilumą Rusijos.

Kaipo faktą privesiu iš 
“Ateities” ištrauką, kuri pa
rodo, kaip mūsų inteligenti
ja pasielgė. “Ateitis” rašų:

“...Vokiečių valdžios pir
mininkas, kunigaikštis von 
Isenberg (Lietuvos civiliš
kas general-gubernatorius) 
labai skundžiasi, kad užėję 
vokiečiai beveik visai nebe
rado lietuvių inteligentijos. 
Vokiečiai tikėjosi užimtose 
vietose šelpimą nukentėju
sių nuo kares galėsią paves
ti pačiai lietuvių inteligenti
jai, kaip tai daroma Len
kuose, bet, girdi, išrodo, kad 
lietuviai inteligentijos visai 
neturi! Inteligentijos šiek 
tiek radę tik Vilniuje”...

4.000 LENKIJOS MIESTE
LIŲ UGNYJE SUPLEš-

KĖJO.
Ponas Kellog, Belgijos 

Šelpimo Fondo direktorius, 
neseniai atlankė Lenkiją. 
Jisai buvo Va r savo j e ir dau
gelyje kitu miestų. Jisai at
silankė ir daugelyje sodžių.

Parvažiavęs Berlynan, p. 
Kellog atvyko pas Amerikos 
ambasadorių ir papasakojo

m as daug baisesnis, negu 
Belgijos padėjimas.

4,000 miestelių supleškėjo 
ugnyje—sako p. Kellog ir 
jam pilnai galima tikėti.

Vokiečiai rūpinasi šelpi
mu nukentėjusių nuskaręs, 
bet neužtenkamai. Varšu
voje, padėkim, atidaryta 80 
valgyklų, bet jų neužtenka. 
Sodžiuose padėjimas bloges
nis.

Amerikos ambasadorius 
Vokietijoj rūpinasi išgaut iš 
vokiečių valdžios leidimą 
gabenti iš Amerikos maisto 
Lenkijon. Vokiečių valdžia 
turi pasižadėti neko'nfiskuo- 
ti to maisto.

Chinijoj yra tiesos, kurios 
draudžia palikti vienam sū- 

Ar jau lietuviai inteligen- rui daugiau turto, kitam 
,tijos ir “neturėjo”? Užtek- mažiau. Tėvas turi išdalinti 
tinai ir lietuviai inteligenti- turtą lygiai kiekvienam su
jos turėjo, bet tik ta inteli- nui. >■

♦
♦

V. Kapsukas sako,

Iš Kauno.—Anot žinių,ku
rias gavo vokiečių laikraš
čiai, Kauno miesto bei tvir
tovės išvaizda prilygsta vėl 
išvaizdai taikos laikuose. 
Gatvės yra švariai išvalytos, 
krautuvių, kavinių , viešbu
čių didė dalis vėl atidaryta. 
Gelžkelio tiltas, kurį rusai 
buvo susprogdinę, vėl atitai
sytas vokiečių saperų bei 
gelžkelio kareivių. Stotis 
vėl veikia. Arkliais vežamas 
tramvajus važiuoja iš sto
ties miestan ir antraip. E- 
lektros įstaiga aprūpina 

. Jau pirmose 
dienose įsteigta ugniagesių

V; Kapsukas sako, kad.
A. Bdlotą socijalistai nepri- miestą šviesa.
valo remt. ! ’ 1

Betgi prie A. Bulotps at- veikimas bei miesto policija, 
stovaujambs draugijas pri- O spalių 2 dieną atidarytas 
guli ir lietuviai socijalistai, 1 ir Kauno teatras, kad loštų 
tai kaip tiimnet? visą žiemą, bet turbūt dau-

Bet... jeįgii A. Bulota taip glaudai vokiškus veikalus 
ilgai važiuoja, tai gal jisai vokiečių kareiviams.

•’ Kauno teatras, kad loštų 
visa žiema, bet turbūt dau- 4. C '

ilgai važiuoja, tai gal jisai 
visai neatvažiuos.

*, ♦*i *
Vyrai, duokite visus, vi

sus darbus -‘Kovai”! Duoki
te- darbus ne tik socijalistiš- 
kų .kuopų, bet ir visų tų, 
draugijų, kliubu, ratelių, nytinių rykų. Ir šiaip jų 
kuopelių, kur socijalistai tu-' pagabenta daug brangių 
ri įtekmę. Įš visur, iš visos daiktų. Kaune atrasta da- 

...___  ___________ lis sidabrinių rykų (indų),
Tuomet “Keleivis”, “Lais- kuriuos rusai buvo pavogę

Įsručio (Instenburgo) sto
ties restorano savininkui. 
Juos galėjo lengvai pažinti, 
nes jie turėjo antspaudą 
“Bahnhof Instenburg”. Be-

Ką rusai pavogė Prūsų 
Lietuvoje? Rusams praėju
sią žiemą užėmus dalį Prūsų 
Lietuvos jie apiplėšė maž
daug visas to krašto bažny
čias, pavilkdami daug baž-

Amerikos! Į Neužmirškite.

ve”, “Naujienos” liks be 
darbų ir kova su privatiš- 
kais laikraščiais bus užbaig
ta be kraujo praliejimo.

O kadangi kunigo Keme
šio partija įgraudena visas to rasta dar maišas su ka- 
o visas katalikiškas, bažny-! vos pupomis, kurių kelis rū
tines ir arti bažnytines sai taip-pat buvo pavilkę.
draugijas nei už centą ne
duot darbo socijalistų spau
stuvėm, tai kova prieš bend
rąjį priešą, prieš Suvienytą 
Socijalistų Spaudą — turės 
pasibaigti pasekmingai1 ir 
tie nelabieji privatiški soc. 
laikraščiai nuvažiuos ant 
Marso.

'Džiaugsmas klerikalams, 
Kemešiams, — džiaugsmas

Maišas dar nebuvo praim
tas, kuo matyti, jog rusai 
Kaune dar nekentė bėdos, 
vokiečiams juos apgulus. 
Kitur rasta rusų pavilktos 
gimnazijos knygos, kitur vėl 
keliatas brangių veislinių 
bulių iš Tepliavos krašto. 
Matyt, jie vilko iš Prūsų 
Lietuvos visą, kastik papuo
lė jų rankosna. “Dabartis”.
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Charles Edward Russell— 
kares socijalistas.y

Vienas iš vadgvų Ameri-I 
kos socijalisfų partijos, vie
nas iš žymiausių partijos 
kandidatų į įvairius urėdus 
ir gabus mūsų publicistas— 
perėjo į kariškųjų socijalis- 
tų eiles ir viešai pasakė, jog 
jisai myli labiau apsigink
lavimą. negu partiją.

Ligišiol tįk- atodairomis, 
tik per pu: 
davo tai vi

riausia atvaizdina neuraste
nija.

Neurastenija šiandien la
bai prasiplatinusi. Neuras
tenija gali kartais turėti fi
zišką priežastį, bet tankiau
sia tai yra dvasinis nusilp
nėjimas arba liga; geriau 
bus pasakius proto liga.

Neurastenikas kenčia nuo 
.. a . jSuįrusio santikio tarp pro-

cijos sistema, todėl karė to ir kūno. Fiziologiškai 
neišvengiama. Jeigu męs, I kalbant, jis kenčia nuo savo 
amerikiečiai, norime is-' asmeniškumo, nykimo. Jis 
likti . toje, konkurencijos negaii vartoti tinkamai sa- 
kovoje, tai męs turime Vo valios spėką ir jis yra,

gamintų ginklus, bet ame
rikiečiams reikia ginkluo
tes. Dabar visas gyveni
mas paremtas konkuren-

ginkluoties. Žmonės 
gimsta su tam tikrais'pat
riotiškais ir nacionališ- 
kais jausmais. Jie yra 
mūsų dalia. Ateiviai nė
ra pilnai kompetentiški 
sprąsti apie* 
mo reikalus.
buvau priešingas milita- 
rizmui, bet aš sakau, kad 
jeigu Ameriką patiktų 
Belgijos likimas, aš pir
mas eičiau kariauti. Ka
da ant Amerikos užpuls 
priešai, tai visa Amerika 
sukils prieš juos ir jeigu 
nebus ginklų, nebus ka- 
nuolių, tai ginsis plikom 
rankom. Aš stoju už ap
siginklavimą, todėl kad 
karės priežastis nepanai
kinta. Ginkluokitės, gin- 
kluokitės, jeigu nenorit 
patapti Vokietijos provin-- 
ei ja. Vokietija prisiren
gus prie biznio karės pie
tų Amerikoj. Jeigu jūs 
sakysite man, kad milita
rizmas yra pavojingas,tai 
aš jums pasakysiu, kad 
neprisirengimas prie ka
rės, apsileidimas šiandien 
yra pavojingesnis. Kito 
pasigelbėjimo nėra—tik
tai kanuolės.—
Tai matot, ką sako drg. 

Ch. Edward Russell. Teisy- 

kiti laikai—kiti paukščiai!

lūpų prašnekė- 
as. tai kitas ka

rininkas iš socijalistu tarpo, 
bet Charles Edw. Russell 
pilna burna prabilo, jog A- 
merikai reikia ginkluoties, 
reikia ginkluoties ant žūt
būt, nes jai reikės kariauti 
su Vokietija! žodžiai ir 
argumentai, kuriuos'varto
ja Russell, yra kaip du la
šai vandens panašus į mū
sų kapitalistų spaudos ar
gumentaciją už karišką pri
sirengimą.

Dar pernai, karės pra
džioj, kada Ch. E. Russell 
buvn tik ką sugrįžęs iš O- 
landijos, jisai dideliausiame 
mitinge Carnegie Hall, New 
Yorke, nuniešė baisiausią 
karės paveikslą ir pasmerkė 
sistemą, kuri gimdo kares. 
Tuomet jisai nurodė į soci- 
jaliziną, kaipo į žmonijos 
vilti ir nei žodeliu neprasi
tarė apie reikalingumą A- 
mėrikai ginkluoties.

Praėjo suvirš metai ir ko
kia negirdėta, sensaciiinė 
permaina. Savo prakalboj 
pereitą nedėldienį Philadel- 
phijnj Ch. E. Russell nesa
vu balsu šaukė: ginkluoki- 
mės, ginkluokimės, nes nuo 
plėšrūnų vokiečių pražus _____________ ___ t
viskas, pražus Amerikos be vokiečių patarlė sako: 
kultūra. kiti laikai—kiti paukščiai!

Haliucinacijų liga pagavo Kiti paukščiai—kitos dai-

siginklavi- 
\š visados

taip sakant, savo jausmų 
vergas.

Svarbiausias f* 
symptomas (ženklas) yra 
nuovargio jautimas, 
rastenikas yra apimtas ti-

Laisvoji Sakykla.
DeLEI kalinių

BALSO.
Tilpusiam mano straipsny 

įsiskverbė neaiškumų, kas 
sukėlė daug neramumo tar
pe prijaučiančių nelaimin
giems kaliniams; bet tie ne
aiškumai ne visi iš mano

J. Reda.

Be antgalvio
Po dviejų dienų desperatiško mūšio 

francūzai atsiėmė prarastas tranšėjas.
Perkūniški artilerijos šūviai, zvimbian

čios, it bitės, infanterijos kulipkos, nuodin
gi, troškinanti gazai, šarpųs, blizganti dur-

Ausyse vis silpniau, vis rečiau skambi 
jo^ džin-džin-džin. Jis mirė ant tėvo ranki^ 
už minutos ir tėvas.

Vincukas prieš kelis metus iškeliavo 
Kanadon pas gimines. Prasidėjus karei, 
išėjo kariaut, kaip ir visi kareiviai.

Kareiviai ant ženklelių rado užrašus 
sekančius: “V. Adomulis, M. Adomulis”.

Supratę, kame dalykas, užkasė vienon 
duobėn.

draugą Russellį. Jani ro- 
dm. kad hunnai jau New 
Yorko vartuose ir jisai šau
kia amerikiečius 
ginklo. ____ __________

Jau prieš kelis mėnesius, tijos'gaiūtinai pamišo kari’š- 
Irada dar Ch, E. Russell bu- Į;oj egzaltacij’oj’ ir, ant ne- 
vo Francijoj, galima buvo ];,imčs, dalis socijalistu su- 
patėmvt iš jo rašiniu “Pear- tapo su buržuazijos isteri- 
sons Magazine”, jog tas kais.
mūsų draugas persiima ka-j Visi draugai, kurie tik

nuo
savo

nos.
Baisusis Europos katak

lizmas ir triumfuojantis
stverties barbarizmas sumaišė dangų 

su žeme. Buržuazinės par

nngųjų Francuos socijalis- žino didelius Russeliio 
dvasia. Jau tuomet jisai i pelnus mūši] partijai, _

kėlė į padanges Francijos e- akims nenorės tikėti, skai-
neriją ir pasakojo apie vi
sų klesų susivienyjimą. Be- 
s;dž;r”iadamas francūzu e- 
nergiškumu, drg. Russell vi
siškai buvo užmiršęs pasa
kyti anie balau renkcijo 
sigalėjimą Francijoj, r 
kariškos cenzūros šėlimą, a- 
ple klerikalų agitaciją, apie 
skandalus intendantūroje ir' 
tt. Vienok, nulyginamai, jo 
straipsniai “Pearson’s Ma
gazine” dar buvo pakenčia
mi. Juose vistik nebuvo to 
kariško dūko, kuris taip 

nražvdėjo jo pra
kalboj Phila., Pa.

Sugrįžęs Amerikon^ Rus
sell parašė straipsnį į San 
Francisco “Bulletin’!”, kur 
pasakė, jog Amerikai vėliau 
ar anksčiau reikės susikirsti 
su Vokietija—todėl vely jau

tydarni jo prakalbą.
Aš klausiu, kame gi 

tumas tarpe Russeliio patri
otiškų šauksmų ir Hearsto 
geltonlapių kurstymų prie 

J" karės? Nėra jokio skirtu- 
apm lno< viskas sumišo armotų 

trusto žiotyse.
Sekančiame “Laisvės” nu

mery aš punktas po punkto 
atsakysiu ant Russeliio išva
džiojimų.

Smagu tik, kad dideliau- 
sia dauguma Amerikos soci- 

, jalistų neis paskui Ch. E. R. 
Tai jau išanksto žinoma. 
Didžiuma nacionalio komi
teto narių neis paskui Rus
sellį. Kongresmanas M. 
London neis paskui Russellį. 
Nei vienas socijalistu spau
dos organas neis paskui 

Didžiausi mūsų

skir-

kaltės. Dalykas tame, kad, tuvai skynė jaunas gyvastis Rūkstančiais, 
redakcija, taisydama straip- Vieni vaitojo, dejavo, maldavo arba pekliš- 

‘ kus keiksmus siuntė tiem, kurie prirengė 
šį baisų pragarišką pokilį, tai vėl kiti, iš- K • Tz f 'T”T-L'ėję iš proto, juokėsi, šoko, grūdosi. Tai ^.ei ?vYa įPra^esiJP^, kad ji hk*
vienur, tai kitur valkiojosi žuvusiųjų sana-' ^!antl ls^a ^anU kaieje. Pnsilaiky-*
rial: galvos, kojos, rankos, retkarčiais 'net V0 neutralumo nutarta pereitą antradie- 
su žibančiais žiedais ant pirštų. Žeme nuoiumanų ministenų tarybos, 
kraujo pasidarius drėgna, permainius snal-/ 

tokio nepaprasto užėjo: kepures nusiėmė, 
liūdnai mąstė. Jų nervai suerzinti nuo 
žiaurių mūšių, sielos jausmai paslėpti gi
liai, kad neišsiveržtų... Jiem rodėsi, kad

snį, nekurias svarbesnes vie
tas praleido, per tai ir pasi
rodė tie neaiškumai.

1) Aš politiškų prasikal- 
I tėlių nepasmerkiau sykiu su 
i kriminalistais, net juos no-

šios ligos rgjau pateisinti.
2) Prirodžiau, kad pirktų 

knygas vien dėlto, kad kny
gų vertę brangintų. Šian-

i kalėjimo 
i ran

dasi tik po vieno kalinio už- 
žiūra; ant jo vieno vardo 
visa literatūra eina, per tai 
jis ir naudojasi, kaip jam 
patinka. Kiti kaliniai visai 
to apšvietos šaltinio nemato. 
Knygas, suaukautas kali
niams į knygynėlį, tie kon
trolieriai, išeidami iš kalėji
mo', išsineša, o knygynas vėl 
palieka neturtingas literatū
ra. Kalėjimo valdžia tuo 
knygynu visai nesiintere- 
suoja.

3) Priminsiu, kad tik ta
da jiems knygos ir laikraš
čiai pabrangsta, kada ran
dasi tarp keturių kalėjimo 
sienų nuo savo amato ati
traukti. Apšvietoja nepaki
lo tie mūs kaliniai, kurie 
steigė tą knygynėlį, nors-ti
kėtasi sulaukti naudingų 
vaisių. Pagalinus ir laik- 
rašičus buvo daug rašoma? 
Bet taip išėjo, kad iš tų mū
sų kalėjimo rašėjų, visų ap
sišvietusių visuomenė netu
ri naudos, išskyrus tik 
skriaudą. Tik tame nauda, 
kad nekurie, .išėję iš kalėji
mo, permain/5 savo amatą 
nuo peštuko, ant šiaip ga
baus apgaviko, kurie ir 

! Šiandien man žinomi, kaip 
nenaudingi visuomenei žmo
nės. Keistai išrodo, kad iš
buvęs kelis mėnesius kalėji
me ir sugrįžęs vėl griebiasi 
prie to paties blogo ir ne
praslinkus nei pusei metų, 

I papuola į kalėjimą, tik jau 
Įant ilgiau? Tai argi patai
sė jį kalėjimas?

4) Išteisinti tuomi visu^ 
kriminalistus, kad alkoholio 
spėka juos privertė panaY 
i; v vi v- x i i, x v v 1 v v. i į x x xx x u la3 

I įrankius galvom skaldyt,ro-
paprastai, dos, negalima. Ant to rei- 

pakol protas 
, tai reikia ki- 

šenius apvalyti nuo tokių į-

___  , i • t i • a. J'u vcrię uianyiuiu. kejimo, kad niekados irZe- diįn Pottsvillės 
Į'.® np£a'j į®1 Pf0" knygynėlis daugiausiaitiškai dirbti. Mažiausias 
darbelis jį tuojaus nuvargi
na galutinai ir ilgiam laikui.

Vienok,paprastai kalbant, 
neurasteniko nervai orga
niškai nenusilpsta. Jo nusil
pimas yra daugiausia įsi
vaizdintas—jei galična taip 
pasakyti. Todėl labai tan
kiai taip vadinami “gamtiš
ki gydymai”, kur neuraste
nikui suteikiama vien pasil- 
sis, palieka visai be naudos. 
Žinoma, kartais pasilsis yra 
Reikalingas; kartais vaistai 
reikalingi—priklauso nuo 
to, kokiose sanlygose randa
si nelaimingas asmuo.

Vienok svarbiausias daly
kas yra surasti būdą, kaip 
užinteresuoti neurasteniko 
protą kokiu nors dalyku. 
Neurastenikas arba kiekvie
nas nerviškas nusilpėlis rei
kalauja ne tiek pasilsio,kiek 
protiško nusiraminimo. Jį 
reikia išmokinti, kaip kokiu 
nors būdu užmiršti savo li
ga ir manstyti apie ką nors 
kita.

Neurasteniko greitas nuo
vargis gali paeiti nuo kūniš
ko nusilpnimo, nuo persi- 
dirbimo: jis gal būt dirbo 
protiškai ar kūniškai taip 
sunkiai, kad jo organizme 
prisirinko nuodingų medžia
gų, kurias nuovargis paga
mina. Bet tokios medžia
gos paprastai greitai iš kū
no prasišalina ir nesuteikia 
ypatingos blėdies, jei žmo
gus per daug nemano apie 
jas. šitą labai puikiai iš
reiškia garsus nervų speci
alistas Dr. J. H. Co^iat, sa
kydamas:

“Neurastenikai paprastai' doti peilį, revolverį ir kitus 
neturi organiško nervų nu-ji 
silpimo, bet jie i 
yra kankinami nuolatiniais1 kia. atsakyti 
atsiminimais apie praeitus blaivas, 
muskulu nuovargius”, v C ’

kariaut dabar. 1915 metais, Rus^llį. ......
negu 1925 metais. Ameri- paytjjos lokalai prisilaiko 
kai. girdi, reikią turėti 
5,000,000 kareiviu.

Savo prakalboj Philadel-

parodė visas savo kortas. 
Štai, trumpai suglaudus, 
kvintessencija Ch. E. R. 
kalbos.

—Vokietija—tai žiau-i 
runas. Ji nori tapti visa- 
parauline spėka. Franci- 
ja ir Anglija atstovauja 
'žmonių valdžią, demokra
tija. Vokietija gi, tai įsi
kūnijęs militarizmas. Lai
mėjusi karę, Vokietija, 
sniaus ant doros. Ji ir 
dabar jos nenripažįsta. Ji 
nesivaržo jokiom sutarti
mis. Vokietija ciniška ir 
pripažista tik užkariavi- 
ma. Vokietija norės įsi-

aštriai anti militariškos li
nijos.

Nepasidžiaugs socijalistai 
iš drg. Ch. E. Russeliio agi
tacijos ir nepasiseks jam

RUMANAI LIKS NEUTRALIŠKAIS. |
I kai-kurias neutrališkas žemes atejej 

žinia, jog Rumunija padavusi Paryžiuje

į. kareiviai, rinkusieji’sužeistuosius, ką ANTAGONIZMAS TARP GRAIKŲ BEI
ITALŲ.

“Dabartis” rašo:
Nauji tamsus debesiai kįla ant sąjun- 

; giečių dangaus. Italai ir graikai neužsiti-
įie„ Į ki labai vieni kitais nuo tos dienos, kada

italai praėjusioj žiemoj užėmė Albanų uos
tą Valoną. Dabar pranešama, kad Graiki
ja priešinasi Italijos kareivijos išlipimui 
mieste Saloniki. Anglai ir francūzai ba 
italų neturi užtektinai kareivių, kad galė
tų eiti serbų pagelbon; tokiu būdu gręsia 
pabojus, kad jų sumanymai sugrius pačioj 
pradžioj. Kad graikai ištikro priešinas,

mo, jie dėl mūšių 
atsitikimas sujuc 
gonių.

Šalę apkaso gulėjo du apsikabinę, drū
čiai susiglaudę negyvi kareiviai, 
arti 50 metų senumo vokietis, antras ne se
nesnis, kaip 22 metų anglas — kanadiškis. 
Kas jiedu per vieni?... Kilo klausimas pas. m«xxmm x^™
kareivius. . Vokiečiai anglų nemyli, kaip-gi matoma iš jų netikėto reikalavimo,kad ita- 
jiedu galėjo taip susimeilint? Panašus: lai ap]eistų tas dvylika salų arba Dokeda- 
viens J kitą. Tik ką mirė nuo sunkių zaiz-j kuriu vyriausia saja R.kodua italai ap_ 
dų. Vieno krutinę kulipka peršauta, kito ’ u J K
durtuvu perdurta. Kas-žin ar ne patįs ša
še susižeidė? Taip, jie patįs...

♦'
♦ *

—O, tėveliai brangiausi.... broleli Jokū- 
buk, aš jau mirštu, mirštu apleistas. Se
niai...

mę—bet šis retas 
is šių nerviškų li-

Vier ,s

ėmė Tripolio karėje. Taikos sutartyje 
Lausanne 1912 m. yra pasakyta, kad salos 
turi būti grąžinamos turkams, kaip veiM 
Turkija atsitrauks visus osmaniškuosius 
aficierius iš Lybijos. Tat jau seniai atsitL 

i ko, bet italai, remdamies niekinga priežaa- 
____ nors prieš mirtį vaitojo jaunas ka- į salas palaike. Dabar jas nori gauti 
nadietis. Šalę jo gulėjo senas vokietis, ku-' graikai, kadangi salų gyventojai esą hele
rį nudūrė atlyginant už žaizdą, išgirdęs lie- nai (graikai.).
tuviškai dūsaujantį, savo jauną priešą, pa- Anglų ir Francūzu dėkingas uždavinys 
kėlė galvą pažiūrėti. Jo veidas susiraukė, bus sutaikinti savo sąjungietį su graikais, 
akįs mirties apimtos sužibėjo, spėkas sunn-,^aj Salonikus galėtų eiti serbų pagel- 
kęs susuko: —Sūneli, Vincuk, ar ne tu e- 1 1
si?... Taip, taip. Aš tavo tėvas. 
dievui! kartu mirsime. .
bučiavosi, spaudėsi; meilinosi

—Dovanok, tėvuli!—maldavo. 
nekaltas, nežinojau... Kur randasi motina,

Anglų ir Francūzu dėkingas uždavinys

Ačiū b°n-
Ir jiedu sukibo, 
osi. 4 KARALIAUS KONSTANTINO DOKU

MENTAI PAVOGTI.
Atėnuose atidengta didelė vagystė. Per

kur jaunas brolelis? Greičiau, tėveli, mi- tai tūli augšti, arti ententes diplomatų sto
nutos mums suskaitytos-^-duok žinot...

—Nebėdavok, sūneli, brolelis jau ap- rus slapti politiški dokumentai iš karaliaus 
rūpintas anksčiau. Prie jo einam. Jį, ru- Konstantino rašomojo stalo yra .išvogti, o 
sai įsiveržę., jis žuvo. Motina jau mirus, tai da iš karaliaus privatinės koresponden- 
Mums nieko kito nelieka... | cijos. Vagis tam padarytu r/iktu atraki-

—Dovanok, tėveli ! — sunkus, silpnas nęs stalo skrynelę, išėmęs tiktai jam tinka- 
balsas išsiveržė. masias popieras, o kitų nekliudęs.

vį^asmens yra sunkiai kompromituoti. Įvai-

| ei jos. Vagis tam padarytu raktu atraki

ten ji susidurs su Monroe 
doktrina, skelbiančia, kad 
Amerika tik dėl amerikie
čių. Man nesvarbu, kas 
darvs ginklus Schwabb ar 

Carnegie ar valdžia. Pri
verskite, kad valdžia pati

CENTRAL 
MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St., 

Chicago. III. 
Valstybinis Bankas 
Kreipkitės rnAtu ar ypatifikai.

A. PETRATTS. 
Liet Skyriaus Vedėjas.

VAIKUČIAI VERKDAMI REIKALAUJĄ *

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

Marmalade kendčs ralitcsavin ui 
VIDURIŲ,

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

MARMALAX išvalo kepenis ir vidurius be mažiausio skausmo; 
sustabdo galvos skaudėjimą, negerą kvapą, skilvio skaudėjimą 
arba šaltį. Geriau vartot Manualas, 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 tyrinėjiipai paro
dė, jog kenkia vaikų sveikatai.

Marmalax nčturi jokių pavojingų medegų, kaip tai opiumo, 
morfinos ar kitokių, bet pavaduotojas Castor Oil. Sustabdo 
graužimą ir sumažina karštį. Marmalax per metų metus yra var
tojamas, kaip tai ndb 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.

I

Geri tėvai visada turi namuose. Išbandyk šį vakarą!

Besirūpindamas pajauti- tankių, tuomet ir apsvaigin- 
niais, kurie iš pradžių’buvo ,tu^rotu_n(;ĮPPlš J_tcįs b.aisias 
ištikruju sunkus ir ant jų r * "“ z 
savo atydą sukoncentruoda- 
mas, nervų ligonis juos pa-1 "
daro sunkesniais ir ilges-' 
niais. Apart to nuolatos a- 
nie savo negalę manydamas, loikrascms. 
jis sukelia ir kitokius ken- Paki
tėjimus.

Jis gali sukelti tokį simp
tomą, kuris jį kankina švie
są pamačius, k 
ti tikrą muskulų judėjimą, 
jei apie tai ilgai mąsto. Ne
urastenikas rali tankiai jau
sti, būk jo širdis nuolatos 
dreba, nors nieko panašaus 
nėra.

Kaip ten nebūk, jei neu
rastenikas neturi organišką

nelaimes, kaip kad dabar i 
Kodėl gi jis blai- 1 

vas nešiojasi tuos įrankius? < 
Aš neprotestuojau, kad j 

kaliniai skaitytų knygas ir i 
, nes tas labai į 

. Bet aš turėjau ome-1 t 
ny 'pakelti tą klausimą, jog y 
kalėjimas kriminalistų ne-| 1 
pataiso, arba labai mažai; J 

I !c£ dVIU" j •

lis rali snkpl-, Pataiso. iyk ‘ | Toliaus aš polemikos ne-1 1
vesiu su p. A. A. T. tame' į 
klausime. T

Pilnai patyręs. J

perkelt Europos pamišėlių I kokios nors kūno dalies su- 
psichologija į Amerikos so- Irimą, tai pirmutinė gydv- 

icijalistų galvas. L ‘ ”
Tik armotų trusto bosai kokiu nors būdu pertikrin-

tojaus pareiga yra stengtis

draugui Ch. E. Rus- 
selliui.
, (Pabaiga bus).

L. Pruseika.

Nervų nusilpimas.
Mūsų dienų gyvenimas y- 

ra taip trukšmingas, reika
lauja tokio didelio viso kū
no įtempimo, kad tiktai pil
nai stiprus žmogus pajiegia 
sunkią naštą be suirimo neš
ti. Laukiniai savimi užsiga
nėdinę žmonės nežinojo, jo
kio “nerviškumo”. Tiktai 
prasiplatinus mūsų dirbti
niai civilizacijai, atsirado vi
sokios rūšies nervu nusilp
nėjimai, kuriuos gal but ge-

ti pacientą užmiršti visus 
savo ligos simptomus. Ta
da išgyjimas pats savaimi 
ateina.

Žinoma, kiekvieno žmo
gaus protinis anaratas yra 
kitokis. Todėl kiekvienas 
nervų ligonis turi būti ki
taip apžiūrimas; reikia 
skaitytis su visokioms san- 
h goms, kad ? kuopasekmin- 
giau suįrusias “mintis” nu- 
laminti.

Čia priminiau tik vieną 
protinį suirimą. Tikiuosi 
vėliaus galėsiu skaitytojams 
daugiau anie panašius daly
kus pakalbėti.

A. J. Karalius.

LA1VAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
į visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname.

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

pinimui.

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

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

Marmalax Mfg. Co.
Dept. M.

Brooklyn, N. Y.691 Broadway,



c

ant jūros.
Audra kįla, vėjas kaukia,

Jure tik putoja,
Staugia, švilpia, laivas braška, 

Bangos jį kilnoja.
Jis kovoja, kaip milžinas,

Su audros galybe, 
Nor nuveikti ir pernešti

Keleivių daugybę, 
Kurie vargo yr prispausti, 
Nors nežino, kad pražūtis,

Ein laimės jicškoti,
Juos gal pakovoti

Jūros gelmėj begalinėj
Ant žvirgžduoto dugno, 

Kur žuvelės vien tik nardo,
Maisto sau žvejoja.

Tarp keleivių viens vaikinas,
• Gražus, kaip bijūnas, 

Apsijuosęs korku diržu
Stovi nusiminęs.

Ir misilija: Ak prakeiktas tu likime, 
Nuo visų atskyrei

Tarp banguotos šaltos jūros
Man mirtį paskvrei.

Tu neleidai man gyventi
Lietuvoj tėvynėj, 

Už tai kad norėjau dirbti
Vargdienėlių miniai.

Būk prakeiktas care—gude!
Ir visi valdonai!

Tegul jūs išnvksta sėkla, 
Žemiški šėtonai.

Gana spaudė t, gana žudėt:
Prie karų rakinot;

Už liuosybe, tiesos žodį 
Sibire kankinot.

Bet jūs darbui kraugeringui
Jau matyti galas, 

' Stoja eilėn susipratęs
Jaunas Proletaras,

Prieš kurį dreba galiūnų 
Kraugeringi sostai!

Krisit. kain nuo kirvio medis, 
Jūs visi balvonai.

Supyškėjo, kain perkūnai, 
Laivas pasinėrė

Ir vaikinas skaistaveidis 
Žuvo jūros gelmėj.

J. Sakalas.

kilnus ar tai pavienių draugijos narių gy
venime arba jų organizuotuose dideliuose 
pulkuose.

Dabartinę Europos karę sukėlė tasai 
pats ūpas, tik skirtingumas tame, kad 
toji baisi viesulą atkeršijimo įsisuko ne 
paprasto žmogelio darbininko jausmuose, 
bet jojo išrinkto valdono — karaliaus, ku
ris valdydamas tūkstančius žmonių, pagal 
jų sutaisytas valdymosi tiesas, pasiuntė 
minias skerstis ir šaudytis ant karės lau
ko su tikslu, kad atkeršinus savamjam prie
šui arba apsigynus nuo jo antpuolių.

Žinoma, męs nūnai pasmerkiame už- 
mušėjystes, praliejimą kraujo, ypač, svar
ba tame, kad dėlei ypatiškumų pavienių 
ypatų nukenčia milijonai nekaltų žmonių; 
bet kaip męs nepasmerksime, kaip męs ne
paniekinsime žmogžudysčių, vis jų negalė
sime sustabdyti bei išnaikinti galutinai to
lei, kol egzistuos supusi gyvenimo tvarka, 
kol žmonėse bus neužsiganėdinimo ūpas, 
kol štokuos duonos!

Jeigu pasibaisėtinai atsiliepia mūsų 
širdyse skerdynės, korimai, užmušėjystės. 
Jeigu męs nasmerkiam tokius apsireiški
mus, stengkimės anuos pakęsti. t. y. vie
ton blogos netikusios mašinerijos įtaisyki
me naują, ištobulintą, be gresiančio pavo
jaus. Siekime tikslo prie idėjos, kuri su
teiks visai žmonijai lygybę, ir aprūpins 
džiaugsmo ir užsiganėdinimo ūpu. Kuo
met mums pakaktinai bus duonos, negręs 
rytojui pavojus, be abejonės, ir upas mūsų 
nesukels keršto, nei atmonijimo liepsnos 
širdyje. Jeigu veidą šypsą puoš, negalės 
jame užsilikt raukšlių rambai. Eikime prie 
idėjos, kuri naikina tą amžiną kovą, o duo
da laimingą užtikrintą rytojų.

Gi tasai tikslas, toji idėja—yra socija- 
Ilzmas!

KARĖS ĮTEKMĖ ANT 
VAIKŲ.

Breslavly, Vokietijoj, bu
vo mokytojų suvažiavimas. 
Visi vienu balsu pripažino, 
jog mokinimo dalykai, dėlei 
karės, yra begalo apleisti. 
Trįs ke’tvirtdaliai mokyto
jų yra karės lauke. To vie
no ketvirtdalio mokytojų, 
suprantama, visiškai nepa
kanka, kad aprūpinti vaikų 
lavinimą. Daugelis mokyklų 
paversta Nigonbučiais. Mo
kyklos randasi tankiai kur 
nors tuščiuose namuose, 
kluonuose ir tt.

Vaikų tėvai taip-pat ant 
karės lauko. Motinos var
giai spėja aprūpinti namų 
reikalus. Vaikų prižiūrėti 
nėra kada. Vaikai, be tėvų 
priežiūros, bėgioja ant lau-j!.1 r" ko.išdvksta. I l Prašalino.

Mokinimas kasdien tęsia
si tik kelias valandas. Reš- 
tą dienos vaikai praleidžia 
niekais.

Kas bus iš naujai priau
gančios kartos?

šalino iš karčiamos, tai pa
sakoja tie Vasnelio draugai, 
kurie sykiu su juorni kar
čiame j buvo.

Beje, Vasnelis sako, kad 
ne į karčiamą nuėję, bet į 
svetainę. Puiki svetainė, 
kurioj svaiginanti gėrymai 
pardavinėjama. Jeigu to
kias vietas galima pavadin
ti svetainėmis, tai tuomet 
reiktų pasakyti, kad New 
Yorko valstijoj karčiamų 
visai nėra.

10 d. lapkričio buvo susi- 
, rinkimas L. M. P. S. kuo
pos. Svarstyta ir apie Vaš
kelio neįsileidimą. Didžiu
ma norių nutarė ir ant to- 

1 liaus jo neįsileisti į savo va- 
, karus.
! Dar turiu priminti.

užlaikyti, per tai nėra nie- socijalistai ant jų “nepyks- 
ko nuostabaus, kad keliatas ta”.
moterėlių, sustojusių kam
pe, garsiai kalbėjosi.

Abelnai, mūsų lietuvaitės 
nėra jau tokios, kokiomis 
jas Skaisgirių Juozas per
statė.

Draugai, daugiau veiki-

Onytė.

ANSONIA, CONN.
22 d. lapkričio buvo vestu
os drg. J. Valaičio su O. 

Urboniute. Abudu nariai 
me, bet mažiau turėkime y- “Liet. Šviesos Dr. Am.” 
patiškumų, tu'omet didesnę Taipgi buvo sumanyta pa- 
naudą turėsime, negu tokias rinkti aukų dėl nukentėjusių , 
kritikas rašydami.

J. Balakas.
nuo karės. Svečai tam pri
tarė. Aukavo šios ypatos: 
jaunavedžiai—po $1.00; S. 
Žiūraitis—$1.00; A. Mockai- 
tis, A. Bagdoniūtė, A. Jakš-

Į KONGRESĄ.
Nelaimėjusios atskirose

valstijose sufragistės dabar tis ir J. Balsis—po 50c.; J. 
stengsis padaryti įtekmę Dičkus, J. Jankus, M. Jan- 
kongrese, kad toji įstaiga kus ir M. Drulis—po 25c.; 
pripažintų visoje Amerikoje E. Žiūraitis — 15 c. Viso

R. M. židžiūnas.

Amžina Kova
Nekalbant jau apie šiandieninę sker

dykla. Europinę karę, kur tūkstančiai-tūk- 
stančiu, arba milijonų-milijonai nekaltų 
gyvasčių žūva karės kovoje, męs žinom, ir 
niekas negalės užginčyti, kad apart to, pa
saulyje tebėra niekad neužbaigiama, am
žina kova.

Imant nuo mažiausio gyvūnėlio, priei
nant iki pat milžino—žmogaus, kuris yra 
tobuliausias sutvėrimas pasaulyje, męs at
randame tą kovą ar tai pavergimo tikslu 
arba apsigynime; visi kovoja, kovoja ir ko
voja.

Taigi, lieka klausimas—ar bus kada 
nors išnaikintos karės iŠ tarpo žmonijos, 
ar užsibaigus šiai baisiai Europos skerdy- 
r.ei, nepakils kada nors tokios arba dar bai
sesnės. ar mažesnės karės?

Ne. Karės niekados neužbaigiamos— 
neišnaikinamos ir paliks tol, pakolei vieš
pataus amžina kova.

Anot profesoriaus Math. Raymond,ku
ris aiškiai išguldė ši klausimą anglų mė
nesiniame žurnale “The Outlook” tarp kit
ko išsireikšdamas, kad “Kovą sukelia ū- 
pas, ūpą gi sukelia geros arba labai blogos 
—vargingos gyvenimo aplinkybės”.

Pasižiūrėję i tai arčiau suprasime, kad 
žmogų^ir kiekvieną kita gyvą sutvėrimą 
valdo nežinoma jiega. Padaro jį stipres
niu. bei silpnesniu, šiurkščiu ir mandagiu 
piktu ir gaileširdingu ir tt. Esama, jog 
žmogus, užganėdintas, džiaugiasi, juokiasi, 
tampa geraširdis—net ir paskutinius marš
kinius jisai atiduotų veikiant tokiam ūpui. 
Bet gaila, kad tokie apsireiškimai labai re
tai gyvenime pasirodo. Tečiaus, žmogus 
neužganėdintas kuomi nors, supykintas, 
suerzintas, gatavas viską sulaužyti, suplė
šyti—išterioti. Ar jis norėtu tą daryt ar 
ne, neįstengia pasipriešinti.. Tankiai po lai
kui apgailestauja, kuomet pamato papildy
tą klaidą laike savo rūstumo,,bet ne jo va
lia tai esti papildyta. Reiškia, veikia ne
žinoma jiega—ūpas.

Šį paskutinį apsireiškimą tenka labai 
tankiai sutikti todėl, kad didžiuma žemės 
gyventojų—žmonių yra varge paskendę, 
nelaimingi darbininkai; jie kas dieną sutin
ka ant kelio sau neprielankius—nemalo
nius įspūdžius, kaip va: stoka maisto, sto
ka drabužio, stoka darbo ir tt., kas, supran
tama, negi gali padaryti širdžiai džiaug
smo jautimą. Ir štai, tuo būdu jie jaučia
si neužganėdinti, pas juos gema ūpas nu
liūdimo, auga širdyje kerštas atmonijimo 
tiems draugijos tvarkadariams—valdyto
jams, kurie nesistengia pagerinti būvį 
vargdieniams, nesirūpina jų reikalais, ne
pasotina, arba neužganėdina žemesnių luo
mų.

Šis ūpas tankiai būna pavartotas ko
vai. apsigynimui. Šis ūpas sukelia strei
kas, revoliucijas ir t. p. Kilus gi panašiai 
kovai krinta aukos lyginai kaip ir karės 
metu. Męs kasdien sutinkam tokius atsiti-

Kaip sujieškoti saviškiai?
Be apskritosios pagelbos visai nukentė

jusiai Lietuvai kiekvieno Amerikos lietuvio 
turi būti dorinis privalumas sujieškoti šio
je karėje saviškius ir gimines ir nuraminti 
juos tiek asmenine pagalba, tiek karštu už
uojautos žodžiu. Ypačiai tas svarbu pasiti
kusiems karėje mūsų seneliams. Jiems iš
rodo, kad dabartės darosi beveik “svieto 
pabaiga” ir visa yra žuvę. Jie įsivaizdinė- 
ja, kad yra žuvę ir jų vaikai, gyvenantieji 
už jūrių-marių, kuriose skandinama tiek 
laivų ir žmonių. Teko girdėti pabėgėlių 
tarpe aimanavimų, kad esą turį jie ir A- 
merikoje sūnelį ar dukrelę, brolį ar seserį, 
bet laiškų nuo jų nesulaukia ir dėlto, “kas- 
žin kaip ten su jais esą”, gal ir jie žuvę. 
Tokiems seneliams/gavimas žinios nuo sa
viškių, pajieškojimas jų, bus tikrai didis 
suraminimas.

Kaip tai geriau padaryti ligišiol žmo
nių, j ieškojusių saviškių yra praminti šioki 
takai. Jei girdėjote ar spėjate, kad jūsų 
namiškiai yra pabėgę Rusijon, tai tuomet 
rašykite šitokiu adresu: Russia, Petrograd, 
U. S. General Consulat Centralnoje Vsero- 
sijskoje biuro po registracij bežencev pri 
Komitete Velikoj Knjaznij Tatjany, ulica 
Žukovskavo No. 59.

Pats prašymas gali būti ši-taip parašy
tas: “Prosu počtitelno dostavit mnie svie- 
denija, gdie nachodiatsia v nastojaščeje 
vremia moji roditeli (jei jieškai tėvų, arba) 
rodstvenniki.... (padėti jįeškomojo as
mens vardas, jo tėvo vardas ir pavardė) ro
dom iz......  (čia įsakmiai parašyti iš kokios
gubernijos, apskričio, valsčiaus ar gmino 
ir sodžiaus paeina jieškomieji asmens. Po 
tuo raštu pasirašyti naciam ir padėti savo 
Amerikos adresas. Rašyti toki laišką ar 
atvirutę, kas nemoka rusų kalbos, galima 
ir lotinų raidėmis, tai yra taip lygiai, kaip 
čia surašyta.

Jeigu girdėjote ar spėjate, kad saviš
kiai bus Vokietijoje pasilikę, tuomet rei
kia šitaip rašyti: Germanv, Berlin U. S. 
General Consulat. An die Keiserliche Poli
zei—Direktion

i pripažintų visoju niiivriKujc v. v aom

i . ............ kad (moterų su vyrais teisių ly- $6.15.
[ir Liet. A. kliubas p. Vasne- gybę. | Pinigai likos perduota vie-
, _ . L. S. S. 154 New Yorke 2 d. gruodžio tlniam kasieriui A. Murei-
i kuopa buvo įnešus skundą >00 automobilių praūžė kai.
i išbraukti iš Sąjungos, bet; Fifth Avenue. Ant vėliavų, |
i paskui Vasnelis prižadėjo i kurios plevėsavo, buvo už-
, rasas: “on to Congress”.

Wilsonui bus paduota pe-' 
ticija su 500,000 parašų, kad 
federalė valdžia pripažintų 
moterims joms prigulimas 
teises.

atšaukti visus šmeižimus ir 
dalykas perėjo trečiųjų teis
man. kuris jį ir suspendavo.

Tai,tiek šiuom sykiu apie 
Vasnelį.ATSAKYMAS p. A. V.

VASNELIUI.
“Laisvės” N90 p. Vasnelis 

bando save išteisinti, o ma
ne pavadina melage, bet vi
sai nesijaučia, kad pats me
lagiais rolę lošia.

“Laisvės” ‘ xxxivxvj uuvu
paminėjau apie p. Vasnelį, I su]0§ta veikalas “Nastutė”.

Sufragistė.

ROCKFORD, ILL.
Atvėsus orui ir Lietuvių 

Moterų, ProgresyviŠko Su- 
sivienvjimo 5 kuopos narės 

KTQO . ..pradėjo smarkiau veikti. 13 
lapkričio buvo vakaras;

bet dabar priversta esu pla-1 Aktoriai''skvo uWo«sUatli- 
ciau paaiškinti, kaip ištik- ko kopUikiausiai. 25d. Kruo- 
rųjų dalykai buvo. * ’• ’ ■

4 d. rugsėjo buvo Liet. A. prakalbos
kliubo piknikas ir tame pik
nike Vasnelis išvadino viso
kiais žodžiais drg. F. Smei- 
dziūniūtę. Vakare, grįžda
mas iš pikniko, kare pradė
jo šmeižti drg. F. Lukaševi-

džio bus balius, o adventuos 
------------ Labai malonu, 
kad ir moterįs pradeda dar-

COLLINSVILLE, ILL.
Mūsų moterįs buvo su- 

bruzdusios tverti klerikališ- 
i “šv. 

Ražančiaus”. Bet neturint 
dvasiško tėvelio, nebuvo 
kam jas sutvarkyti ir visas 
jų triūsas vėjais nuėjo.

Kad jos bandė tverti to
kią draugiją, tai visai ne
nuostabu, bet labai juokin
ga, kad jos bijojo, idant i jų 

I tarpą neįsiskerbtų kokia 
Tuom tarpu, 

saugodamosios nuo bedie
viu ir pačios išsisklaidė.

Nesbijokite, 
turi

čienę. Tuomet T. Petkūniū- - ką draugija po vardu 
tė pasakė: “Stataisi mokin
tu vyru, o taip nemandagiai 
elgiesi”. Vasnelis tuojaus 
visokiais žodžiais pradėjo 
šmeižti ir Petkūniūtę. Šmei
žikas taip įsikarščiavo, kad 
net konduktorius turėjo jį 
stabdyti, grasindamas iš ka
ro išmesti.

Laike L. S. S. 154 kuopos ^ors bedievė, 
pikniko Vasnelis iškoliojęs • _ 
lenkę merginą, kad su juo-j - .....- ~
mi nėjo šokti/ ' ' Nesbijokite, laisvesnės

18 d. rugsėjo L. M. P. S. 7 , moteris turi . laisvesnes 
7 kuopa rengė balių su įvai- draugijas ir prie jų priklau- 
riais pamarginimais. Drg. ’ so.
F. Lukoševičienė buvo apsi-1 
ėmus skaityti referatą, bet! 
pasakė, jeigu Vasnelis bus 
svetainėj,tai ji atsisako skai
tyti. Mat, Vasnelis pasako
jo, kad drg. Lukoševičienę 
kritikuosiąs, tai ji bijojo.

Serbentą.

MAŽMOŽIAI.
Jeigu surokuotumėt visus 

parapijonus Amerikoj, 
pasirodytų, jog 75 jų 
centai yra moterįs.

Štai kodėl kunigai 
gretinasi prie moterų.

J. P. Xhupas.

PATARMES MERGINOMS 
Apie Lyties Dalykus 

PARAŠE M M. SANMR 

b'n priveik. La M

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI 
KNTGA. Kaina 50c.

Rciknlnviaiua ir pHiignt tiųakii iiuo »dre«n: 

J. STROPUS.
6 Loring Stn S*. Boston, Maas.

tai 
pro-

Suvienytose Valstijose y- 
ra 76,000 seserų mielaširdy- 
stės.

Vokietijoj yra moterų 
kliubų organizacija, kuri tu-. 
ri 500,000 narių.

GARDNER, MASS.
27 d. lapkričio apsivedė 

Juozas Pitkauskas su Mar
cele Vaitekute. Abudu L.S. 
S. 89 kuopos nariai. Šliū
bą ėmė civiliška ir vestuvės 

i buvo labai pavyzdingos. Su- 
! sieję giminės ir draugai dai
liai pasilinksmino.

I Puikus pavyzdis mūsų jau
nimui iš tokiu vestuvių.Nie- 

;kuomet nepykite ant kuni
gų, kad jie brangiai už šliū
bą ima ir neišmetinėkite

PimgM* germanai «itpt mnner or<kriu, b«t 
kufi Via ■eparrmku, gali «hj«t mackčiui*.

Nauja knyga 
DARBO ŽMONIŲ 

ISTORIJA.

paveikslėliais, kaina 25c.Su .
Kiekvienam darbo žmogui 

reikalinga perskaityti.
jiems už tai, bet darykite Reikalaukit šiuo adresu:
taip, kaip socijalistai daro. 
Nuo socijalistu kunigai už 
šliūbą visai nieko “neima” ir

1S3 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

Tos dovanos bus duodamos tik iki

Basiskubinkit kitus prikalbinti ir pa-

LAISVES” ADMIN.

Kalėdų DOVANOS

Tilsit; Ostpr. 
(jei palike Kauno ir Vilniaus gub. arba- 
Lodz (Lodz (jei palikę Suvalkų gub.).

Dpr erpobenat. Unterzeichnete bittet 
die Keiserliche Polizei Direktion ihm bei 
der Ermittelung seiner'Angehoerigen und 
zwar meine.... Elter (tėvai) Bruder (bro
lis), Schwester (se«no) Schwieger (švoge- 
ris—svainis) behilflich zu sein. Die Ge
ri annten haben in Dorf.... (kaimo vardas 
Kreis... (apskričio vardas) Gouvern.... (gu
bernijos) Litauen gewohnt und habe ich 
seit Ausbruch dės Krieees nichts mehr von 
meinen Angehnerigen Versuche zu deren 
Ermittelung blieben fruchtlos.

Ich mochte die Keiserliche Polizei — 
Direktion ergehenst bitten nach dem Ver- 
hliebe der Familie... (vardas ir pavardė) 
Nnchfor^chungen ausstellen un deren Re- 
<mltat mir durch Vermittelung dės Kefcer- 
liche Deutschen Konsulat hierselbst mittei- 
len zu wollen.

Hochachtungsvoll (pasirašyti savo 
vardas ir pavardė ir padėti pilnas Ameri
kos adresas).

Kas nežino tikrai, kur vra pasilikę na
miškiai tas vienu kartu gali rašyti ir i Ru
sija ir i Vokietija. Tiek vienur, tiek kitur 
pajieškojimai atliekami dykai.

M. šalčius
(Iš “Ateities”).

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA.

Mūsų kritikai.
“Laisvės” N75 tilpo s

, užvardytas “Lietuvai- 
Tame

i straipsny Skaisgirių Juo
zas pasmerkia vietos lietu
vaites, kad jos nesilanko į 
viešus susirinkimus, nedaly
vauja lošimuose ir tt. Bet 
sykiu pasmerkia ir tas, ku-

P.l JI UIJUJU, - ---
kad| vėl nepradėtu kolioti. i sms, 
Taigi, L. M. P. S. kuopa no-jtės . Argentinos”, 
rūdama. išvengti nesmagu
mų, sušaukė nepaprastą su
sirinkimą ir nutarė Vasne
lio i svetainę neįsileisti.

Vasnelis sako, būk jis su
žinojęs per p-lę Žukauskiū-
tę, kad tokio tarimo nebu-1rios bando dalyvauti. Pa- 
vę. Turiu pasakyti, kad vyzdžiui, Tofilaitė deklamo- 
tame susirinkime Žukaus- vo,o S.Juozas kritikuoja,kad 
kiūtės visai nebuvo.

Kada buvo L. M. P. S. 
kuopos vakaras, tai atėjus 
Vasneliui, draugės, kurios 
bilietus pardavinėja nepar
davė jam bilieto. Kadangi 
moterįs nejsilefdo j svetainę, 
tai sumanė jom atkeršyti ir 
atsistojęs ant gatvės, neto
li svetainės, pradėjo agituo
ti tuos, kurie ėjo į svetainę, 
kad neitų. Suprantama, 
greitu laiku surado sau pri
tarėju ir atėję visi pareika
lavo. kad Vasnelį į salę įsi-j 
leistų, nes kitaip ir. jie nei
sią. ' Kada jų pareikalavi
mas tapo atmestas, tai visi 
leidosi atgal ir dar apie 3 
vaikinai iš svetainės išėjo 
i F nusibalado jo į T. Rocz- 
kowskio smuklę. Pagal jų 
naciu praneširųu, tai buvę 
14.

Kad karčiamninkas pra

| negerai deklamavo. Man ro
dosi, jeigu męs norim, kad 
lietuvaitės dalyvautų vie-į 
šuose susirinkimuose, tai 
neprivalom jų kritikuoti, 
bet pamokinti, privalom nu
rodyti jų klaidas ne per lai
kraščius, bet ant vietos. 
Mūsų gi kritikai visai ki- i 
taip pasielgia: jeigu kas ne
patiko >jr jeigu dar turi ko
kius nors ypatiškumus, tuo-1 
met jau duos vėjo per laik
raštį. I

i Toliaus Skaisgirių Juozas 
sako, kad laike to vakaro 
publika kėlė didžiausj triuk
šmą ir vėl suranda didžiau
sią kaltininkę Tofilaitę. Čia 
jau aiškiai matosi vpatišku- 
mai. Tiesa, negalima tvir
tinti, kad publika užsilaikė 
ramiai, bet ją ir kaltinti ne-1 

[galima, nes patįs tvarkos

Laisve” duos dovanas 
savo skaitvtojams * *

DOVANOS NAUJIEMS SKAI
TYTOJAMS:

Kas užsirašys arba kitą prikalbins už
gyti “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.

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

20c. 
2Oc. 
«5C. 
25c. 
20c. 
20c. 
1 5c. 
10c. 
20c. 
10c. 
10c.



LAISVE

[KORESPONDENCIJOS
vedamas sistematiškai ir 
nariai turi progą susipažin
ti su mokslu. Draugija tu
ri paveikslams rodyti maši
ną ir savo knygų bei paveik
slu.

L. PRŪSEIKA KALBeS.
5 d. grd. Youngstown, 

Ohio. Prakalbos įvyks 7 va
landą vakare po N245 East 
Federal St.

6—7 d. grd. utarninke ir

mokėti nereikia.
Prot. Rat. Sekretorius

D. Pilka.

CHICAGO, ILL.
Pas mus dabar eina imty-

seredoj Cleveland Ohio.Pra-' nes tarp socialistų ir neso- 
kalbos įvyks J. Popovich’- 
iaus svetainėje po N2537 St. 
Clair Ave. Pradžia prakal
bų pagarsinta plakatuose.

8 d. grd. (četvergė) Ak
ron, Ohio. Bus kalbama šv. 
Juozapo draugijai. Smulk
menas sužinot ant vietos.

12 d. grd. Detroit, Mich., 
svetainėj Aurora Hali, 1167 
Chene St. (kampas Ferry 
Ave.). Pradžia 2:30 vai. po 
pietų.

Apie prakalbas Dayton, 
Ohio ir Grand Rapids, Mich, 
dar galutinai nėra žinių.

F. BAGOčIUS KALBeS.
5 d. grd. Lawrence, Mass., 

šv. Onos draugijai. Smulk
menas sužinot plakatuose.

SCRANTON, PA.
Kunigas Kuras baisiai su

mušė žmogų.
Lapkričio 21 d. Nedėlioję, 

Antanas Ginevičia tapo pa
siųstas nuo šv. Mikolo pa
rapijos komiteto išdalinti 
plakatus palei lietuvišką šv. 
Juozapo bažnyčią. Pradėjus 
jam dalinti plakatus,, tuoj 
duota žinia kun. Kurui, kad 
palei bažnyčių dalinama pla
katai. Kuras, ilgai nelauk
damas, tuoj atbildėjo pas

cialistų. Imtynės ant kiek
vieno žingsnio: laikraščiuo
se, teatruose, prakalbose, 
privatiniuose pasikalbėji
muose. “Naujienos” “Kata
liką” paliko užpakalyje de
šimts mylių, o dabar, kada 
išėjo ir “Nedėlios Naujie
nos”, o “N.” dienraštis eina 
8 pusi, kas dieną, tai jau 
“K-ko” visai nesimato.

Kartą man teko kąlbėti su 
vienu žymiu “Ka-ko” rams
čiu.

—Kaip biznis?—paklau
siau.

—Jeigu tamista apie laik
raštį kalbi—suniurnėjo—tai 
turiu pasakyti, kad nekaip: 
“N-nos”mus stačiai pjauja... 
Nežinau, ar mums apsimo
ka net...

—Juk tamsta sakei, kad 
katalikų yra 85%?

—Yra tai yra, bet kad jie 
neskaito, o jei skaito, tai 
r.eužmoka...

—Ar kunigai už jūsų lai
kraštį neagitųoja?

—Ne visi. Dabar jie tu
ri “Darbininką” ir kitokius 
dalykus. Išrodo, kad mums 
įeikės patiems sau kelią ki
tokiu būdu skinties.

—Būkite liberališkesniais, 
tai seksis.

—Man tai būtu vistiek, 
bet “mūsų galva” nedalei- 
džia. Kaip pasiklos, taip ir

Aidablistai pas mus irgi 
bando išlysti, bet nekaip se
kas. Mat, tie vyrukai ban
do kritikuot socialistus, bet 
tokiais kvailais ąrgumen- 
tais, kad ir prasčiausias 
žmogelis tik juokias ir ga
na.

♦ m

Garsusis “kun.” Mockus 
pas mus labai įsivyravo. 
Jam prakalbas rengia ir so
cialistai, jis net jiems svar
biuose atsitikimuose kalba 
(pv. 81 kp. vėliavos apvaikš
čiojime). Susidarė būrelis 
taip vadinamų “Mockaus a- 
paštalų”, kurie jį ant rankų 
nešioja.

Jonas Varnyla.

“šventinyčią” ir suriko į da- \ išsimiegos...' 
hntoją plakatų: “Eik šen,kąI Teatrų dirva veik ištisai 
aš tau pasakysiu”! Žmoge-; socijalistų rankose. Žmo- 
1,0 m,™ ! n^s jau ^aįp prįe pripra

to, kad mano, jog tik socija- 
listai gali ką nors parodyti.

Kartą 81 kp. vėliavos įsi-

lis, eidamas artyn prie kuni-! 
go, sako: “Ką kunigėlis man 
pasakysi?” Kuras tuojaus 
griebė Ginevičiui už krūti
nės ir į 
daužyti, o paskiaus davė j 
krūtinę, kad žmogus ir nu- _ ___ __ .......
suvertė nuo akmeninių laipy į socijalistų vakarus? 
tų žemyn. Puldamas misi- i Atsakė: '....... "
laužė du šonkauliu, per ką 
greitai negalės dirbti. To- 
kiu būdu kun. Kuras tapo nennmdo”' 
apskųstas vyskupui Hoba- į 
r.ui. 
Kurą pas save ir prisakė 
taikinties su minėtu žmo- 
gum, o jeigu ne, tai būsią j-tiokus'padaro- 
blogai. Girdėjau, kad tas . - 
žmogelis reikalauja nuo Ku-j Tokiu būdu šiose imtynė- 
rp atlyginimo $3,000. Jeigu ge socialistai gana lengvai 
Kuras jo reikalavimo neis- vjsus Ritus apveikia. . v I z-J V />• T- » L-v /«• 1 z »- <-» ZM I

♦ *
Man teko būti vyčių “la

vinimosi” vakare. Pasėdė
jau pusvalandį—nieko nėra, 
tik vyrai rūko ir spjaudo. 

SIT ;\nt galo kas žin kas iš

pradėjo antausius gijimo apvaikščiojime suti-
kau didelį vyčių šulą ir už
klausiau: “Kodėl tamista ei-

“Aš jiems neprita
riu, bet einu, nes kitur taip 
gražiai niekas nepasako ir

__ . _ ; Prakalbose, tai tik vieni
socijalistai ką ir veikia. Jei 
kartais išlenda koks Kazys 
arba Škaplierninkas, tai tik 

■žmonės ne
ateina arba atėję neklauso.

pildys, tai bus patrauktas' 
teisman. Kuras teisinosi, 
būk jis manęs, kad plakatus 
dalina neprigulmingosios' 
bažnyčios, per tai ir 
męs, kaipo kokį šunį, 
vargšas padarė klaidą,

kampo išlindęs pranešė, kad 
ateina kunigėlis.

Atėjo kunigas ir sako: 
“Šiandien aš jums pasaky
siu viską apie žemę” ir pa
ėmęs geografiją pradėjo 
slebizavoti. Kol pabaigė 
skaityt, tai dauguma vyčių 
taip įmigo, kad visuose 
kampuose knarkė visokiais 
balsais. Aš ir vos galėjau 
išsilaikyti nuo miego. Pra
sidėjo klausimai.

—Kaip greit ta mūsų že
mė sukasi, kunigėli?—vie
nas oaklausė.

—Palaukit, pažiūrėsiu i 
knygą.

Kunigas vartė vieną kny
gą, vartė kitą, trečią...

Vyrai vėl sumigo.
140 E. 19th St., New York, galo kunigas atsiliepė: 
Rand Schobl kambariuose. | —Negaliu surast. Kitą 

Dar sykį atkartoju, kad vakarą aš jumis pasakysiu...
šios lekcijos jkūrtos supa-| —Grinorius!—tarė Pus- 
žindinti draugus su plates- girtis, šalę manęs sėdintis, 
niu socijalizmo mokslu ir a- vyras—jis čia pliurpa, kad 
belnais gamtos mokslais,kad žemė sukas...
paskui galima būtų pasek-1 Susiiinkimas užsibaigė ir 

i darbuotis tarpe aš išėjau.

stū-

su-

joną. Matomai, jau kunigė
liui nusibodo ramiai gyven-

Kuomi tas viskas užsi
baigs, pranešiu vėliaus.

. Eržvilklo Juozas.
Nuo red.—Mums rašo ki

tas korespondentas, J. A. 
An-tis, kad sužeistasis jau 
buvo pas advokatą pasitar
ti.

ATYDAIBROOKLYNO IR 
APIELINKIŲ DRAUGŲ.
Jau buvau minėjęs, kad L. 

S. S. IV Raiono Propagan
distų ir Agitatorių Ratelis 
įkūrė lekcijas, kurios būna 
kas nedėldienis 10 vai. ryte,

šios lekcijos jkūrtos supa-1

mingiau darbuotis tarpe 
darbininkų ir kovoti su savo 
priešais.

Lekcijas skaito plačiai 
žinomas mūsų visuomenės 
veikėjas drg. C. Herman. 
Taigi, kurie draugai nori j- 
gyti platesnį supratimą apie 
socijalizmą ir abelną moks
lą. atsilankykite pasiklausy
ti tų lekcijų. Už lekcijas

Ant

♦
* *

Pasidarbuojant keliems 
draugams Chicago]e gy
vuoja Mokslo draugija 
“Žmonių Universitetas”. 
Nariai laiko susirinkimus 
kas nedėldienį Pulaski Park 
sv., kampas Blackhawk ir 
Noble gtv. Lavinimas yra

PHILADELPHIA, PA./
L. S. S. 1-oji kuopa per

mainė savo veikimo būdą. 
Pirma laikydavo susirinki
mus du syk į mėnesį, dabar 
gi nutarė mėnesinį susirin
kimą laikyt kaip ir papras
tai, o pusmėnesinį pašvęs 
narių lavinimui. Taigi pus- 
mėnesinį susirinkimą pa
švenčia diskusijoms. Vienos 
tokios diskusijos jau buvo 
27 lapkr.< Buvo diskusuota 
apie šv. Juozapo Darb. Dr- 
ją,—ar ji atneša darbinin
kams naudą ir ką lemia da
bartinė karė Rusijai”. Į 
diskusijas atsilankė gana 
daug pašalinės publikos iš 
ko galima tik pasidžiaugt.

Pereitą vasarą pradėta 
budavoti Philadelphijos lie
tuvių salė ant Moyamensing 
ir Christian Sts., jau baigia
ma statyt. Ant naujų me
tų jau bus visai užbaigta iš 
viršaus. Pradžioje gruo
džio, 1916 m. salės statymo 
draugija (Lietuvių Real Es
tate Co.) turės paeiliui tris 
vakarus balius. Bus dova
nų ir kitokių įvairumų.

Girdėjau, kad po naujų 
metų atvažiuos į Philadel- 
phiją laikyt misijų kun. M. 
X. Mockus. Katalikai turi 
prisirengt tinkamai jį pasi
tikt, t. y. nepražiopsot jo 
misijas, nes kun. M. X. Moc
kus dar garsesnis ir už ka
puciną Kazimierą.

28 d. lapkričio norėjo pri- 
sigirdyt Jonas Peksellis 
(lietuvis), bet likosi policis- 
to pastebėtas ir išgelbėtas. 
Nugabentas ligonbutin jis 
sakėsi, jog dėl bado jis ėjęs 
sau galą pasidaryti. Vie
nok pas jį atrado $23.17; 
tuomet Peksellis pasakė, jog 
jis buvo durnas, kad ėjo 
skandytis.

kuopos leidžia mums many
ti apie Bardzevičiaus nedrą
są politikierių Irvingo ir 
Darlingo akyse.

K. Vaivada pagyrė vietos 
lietuvius už darbštumą, sa
kydamas, jog binghąmtonie- 
čiai pralenkė didmiesčius, 
kuriuose lietuvių skaitlius^ 
lekuojamas tūkstančiais. 
Kalbėtojas ragino ir toliaus 
vienybėje veikti naudingus 
darbus.

Po prakalbų buvo šokiai. 
Žmonių buvo neperdaugiau- 
siai, tikėtasi daugiaus. Ma
noma, jog įžanga perbrangi 
buvo, nes 50c. ypatai. Pelno 
nuo šio pirmo parengimo 
bus apie 150 dol.

Ant 12 d. gruodžio Tautiš
ko Namo bendrovė rengia 
teatrą. Bus sulošta Vargšo 
4 veiksmų drama “Pirmi 
Žingsniai”. Svetainei deko
racijas piešti pakviestas 
Mockapetris iš Montello, 
Mass. Jis taipgi musų mė
gėjams padės ir “Pirmus 
Žingsnius” sulošti.

* ♦

, L. S. S. kuopa rengia la
vinimosi susirinkimus du 
syk mėnesyje. Vienas tokių 
susirinkimų buvo lapkr. 28 
d. J. Jankauskas skaitė 
knygutę “Kas iš ko gyve
na?”, o po skaitymui buvo 
diskusijos ant temos “Ar 
socijalistai privalo dalyvauti 
sau įmešingose draugijose 
ir jų parengimuose?” Per- 
balsuota 9 balsais prieš 8, 
jog neverta sau priešingose 
draugijose dalyvauti ir eiti 
į jų parengimus, kurie būna 
su įžangos mokesčiais, nes 
tuomi męs stipriname savo 
priešus. Gruodžio 12 d. bus 
skaitoma “Apie turtų išdir- 
Limą” ir diskusijos temoje 
“Ar gerais keliais męs ei
name?”

♦
♦ ♦

Lapkr. 28 d. buvo paskai
ta parapijos. Skaitė K. 
Vaičiūnas apie Astronomi
ją. Paskaita naudinga, ypač 
mūsų parapijonams, kurie 
apie astronomiją da neturi 
mažiausio supratimo. Tik
tai kalbant apie astronomi
ją, išrodo, jeigu parapijonai 
ją suprastų, gali virsti be
dieviais, nes išgirdę, kaip 
toli nuo žemės saulė,gali nu
stoti vilties į dangų patekti. 
Mat, prelegentas sakė, jog 
norint saulę pasiekti, reikė1- 
tu važiuoti 500,000 metu,da- 
rant po 190 mylių į valandą.

tam žmogui? Ar jau apie 
tai užmiršo?

. Toliaus J. B. sako, kad 
visi kaliniai skaitomi mušei
komis ir girtuokliais, sykiu 
ir aš. Taip, bet ką 4 d. lie
pos, 1914 m. vos pusgyvį nu
gabeno į Call Dale ligonbutį, 
ar ne tamstą?

Tiesa, p. J. B. pasakė ir 
teisybę, kad nereikia paisy
ti kuo žmogus buvo pirmiau, 
bet reikia žiūrėti, kuo jis v- 
ra dabar. Bet visgi negali
ma ir užsiginti, kad pirmiau 
tokiu nebuvau. Man links
ma, kad p. J. B. permaino 
savo gyvenimą, bet visai ne
sutinku su tuo. kad užsigi
na, jog tokiu pirmiau nebu
vo.

V. Unžuotas.

WOONSOCKET. R. I.
Šis miestelis nemažas ir 

apgyventas įvairiomis tau
tomis. Darbai eina neblo
gai ir nesunku darbą gauti; 
daugiausiai audinyčios. Už
darbiai taipgi nevisai maž. 
Lietuvių visai nėra. Dau
giausiai gyvena galicijonai 
ir baltrusiai.

St. Navickas.

Zaranka.

BINGHAMTON, N. Y.
Kaip jau žinoma “Lais

vės” skaitytojąjMS; Pa- 
dėkavonės dienoje mūsų lie
tuviai apvaikščiojo atidary
mą svetainės. Buvo sureng
ta paroda, kurioje dalyvavo 
šv. Juozapo dr-stė, Liet. 
Kliubas ir L. S. S. kuopa. 
Pradėjus nuo svetainės, pa
roda numaršavo iki miesto 
centrui (Court St.) ir vėl 
sugrįžo atgal. Sugrįžus sve
tainėn, prasidėjo prakalbos. 
Angliškai kalbėjo St. Bar- 
dzevičius, ex-majoras Ir
ving, Darling ir Seasberg 
(latvys); lietuviškai kalbėjo 
K. Vaivoda iš Rochester,N. 
Y. Bardzevičius kalbėjo a- 
pie lietuvių istoriją mūsų 
mieste, pažymėdamas, jog 
pirmas lietuvis j Bingham- 
toną pakliuvo 1892 metuose, 
o lietuvė moteris 1896 m. 
Taipgi sakė, kada lietuviai 
pradėjo organizuotis į drau
gijas. 1904 m. tapo sutver
ta šv. Juozapo dr-stė. Pami
nėjo ir kitas draugijas, ku
rios susitvėrė daug vėliaus, 
bet Bardzevičius, nežinia 
dėl kokios priežasties, nei 
puse žodžio nepriminė L. S. 
S. 33 kuopos, kuri sutverta 
pradžioje 1908 m. ir Bardze
vičius buvo vienas jos tvė
rėjų. Tokis nepaminėjimas

iaus... Po paskaitai Vaičiū
nas kalbėjo apie lietuviškus 
laikraščiu^ ir labai nupeikė 
redaktorius, kad jie nieko 
naudingo neparašo, o tik 
tarp savęs pešasi. Sake,jog 
kitų tautų laikraštininkai 
tarp savęs visai nesikriti- 
kuoja. Matyt, vyras kitų 
tautų laikraščių neskaito, 
arba jeigu skaito vienos pa
kraipos, tai nepermato.

Taipgi kalbėjo J. Stanisla- 
vičius apie senovės istoriją, 
bet kalba taip buvo iširusi, 

ikad negalima gerai nei su
prasti, apie ką kalba. Per- 
ulačią temą paėmė, o trum
pai norėjo apie viską pasa
kyti, tai ir išėjo mišinys.

Parapija, matvt. norėjo 
pasipelnyti, nes vietos “kal
bėtojams” atlyginimo ne
reikia, vien tik salės kaštai, 
o įžanga buvo padaryta 10 
centų, oet žmonių buvo ne
daug—apie 60.

Viską girdėjęs.

ROCKFORD, ILL.
19 d. lapkričio čia įvyko 

nelaimė: bestatant naują 
namą įlūžo antru lubų vi
sas viršus ir du darbininku 
užmušė. Pąsirodo^ kad 
miestas labai/gerai” prižiū
ri statomuosius namus, kad 
jau dabar lubos įlūžo. Už
muštieji darbininkai buvo 
vedę ir ju moteris su kūdi
kiais pasiliko be duonos kąs
nio. Ir kas dabar rūpinsis 
tu nelaimingųjų šeimynų li
kimu? Darbininkus užmušė 
iš priežasties miesto nepri- 
žiūrėjimo, bet ar miestas 
suteiks našlėm pagelbą?♦

• ♦
21 d. lapkričio buvo va

karas L W. W. Programas 
susidėjo iš prakalbų, dainų, 
deklamacijų ir tt. Reikia 
pažymėti, kad pas mus įsi
gyvenęs labai blogas įpro
tis: jeigu katalikai rengia 
prakalbas arba kitokius vie
šus susirinkimus ir laisves- 
uieji prašo balso, tai pradė
jus kalbėti, publika pradeda 
rankomis ploti ir neduoda 
žmogui kalbėti. Laisvesnie- 
įi, kad atsiteisus su katali
kais, panašiai pasielgia lai
ke savo prakalbų. Taip bu
vo ir šiame vakare. Kaip 
tik katalikas paprašo Balso 
ir pirmininkas liepia kalbėti, 
tai publika pradeda delnais 
ploti ir neduoda kalbėti.*

♦ *
11 d. gruodžio bus persta

tymas sceniško veikalo 
“Bomba” ir “Žioplių Jonas” 
Socialist Party lietuvių sky
riaus 75 kuopos.*

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugystė nutarė suloš
ti veikalą “Nichilistai”.' 
Taipgi 12 d. gruodžio bus ■ 
draugiškas vakarėlis.♦

* *
Socialist Party Jaunimo 

Ratelis rengia ant naujų 
metų koncertą. Abelnai, 
vietos lietuviai visgi darbuo
jasi ant visuomeniškos dir
vos.

Antanas iš Naudžių.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

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

žjstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA

Berline, todėl galime persiųsti pinigus j tas vietas ant sumas 
neaugėčiau 800 markių (apie 625 rubliai).

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

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatifc- 
kai ar rašykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 Third Ave., cor. 7th St., New York City

DETROIT, MICH. I išbarė parapijomis, kad ne- 
Kaip pažiūri į tilpusias iš ’ saką. būk jis sykiu su 

mikn mMn koresnondenci-' kolektoriais pinigus vogda- niusų miesto kor^pon^nci . Jis sako: “Tai krimi- 
jas, tai n npnqfq(ni« ir šališkas apšmeižimas ir jei- 
manyb, "epatogus r b Lietuvoj, tuo-
dfdT iXe Ir Uu ten žiliočiau, kaip pasielgti, 
d d( |ę Įtekmę. li ję „t b t - į • j • Rajp gunl3 
Įštikrųjtj butų, tai ljereĮką-! prieš mėnulį”.

Po jo pamokslo dar sakė 
pamokslus du kunigai: vie- j 

l ras angliškai, o kitas len- 
i kiškai. Abudu išgyrė buvu;
i si kunigą ir ragino maloniai
i naują priimti, nepaisant į

• tai, kad daug skolų randasi.
Liepė pinigus duoti ant baž
nyčios, o ne į bankus nešti, 
tuomet ir skolų nebūsią ir 

y i dūšias išganysią.

lingi ir atsakinėjimai ant jų 
neteisingai paduotų žinių.

“Laisvės” N92 tūlas Ka
zys aprašo apie Dailės My-

suloštą veikalėlį, bet iš to 
aprašymo matosi, kad ko
respondentas turi kokius tai 
ypatiškumus, per tai ir apsi
lenkia su teisybe.

Jeigu susitvėrė D. M. D. 
tai, matomai, buvo tam tik
ros aplimcybės, kurios vertė 
susitverti, o ne tai, kad so
cijalistų kuopai užkenkus. 
Rodosi, kad jau apie trįs 
dramatiški rateliai ir du 
chorai buvo gimę ir mirę. 
D. M. D. susitvėrė tuom lai
ku, kada nebuvo nei vieno 
tų ratelių ir chorų, per tai 
ir niekam už akių neužbė
go. Rodosi, kad D. M. D. 
bus taip-pat pageidaujama, 
kain ir socijalistų kuopa. • . - .

Tiesa, buvo išreikšta, kad V.elen>I bačkos ir sako ‘ spy- 
pageidaujama daugumos aPie vyčius, 
nariu, bet pageidaujama tu, zp^ziais^ plusdamas 
kurie nori dirbti. ~ . ............... ’’
čia ne teisybė i 
Kas iš tos daugumos, jeigu 
jie neveikia?

M. D. visados pageidauja
ma ir nieks negali korespon
dentui užmesti, kad jis ne
teisingai kritikavo suloštą 
veikalėlį. Bet sykiu ir apsi
lenkė su teisybe. Korespon
dentas sako, kad publikos 
susirinko 20, tuom tarpu 
pradedant lošti jau buvo 
120. Kaslink užvardijimo 
juokų veikalėlio drama, bu
vo ant plakatų klaida pada
lyta ir prieš lošiant svetai-

Dzūke.

AMSTERDAM, N. Y.
Vyčių generolas ant pelenų 

bačkos.
27 d. lapkričio, eidamas 

gatve, patėmijau ant Mar
ke^ gatvės būrį žmonių. Pa
ėmė žingeidumas ir pasukau 
linkui tos vietos, kad persi
tikrinus, kame dalykas. Pri
einu arčiau, o gi žiūriu, vie- 

i tos vyčių generolas sėdi ant

čių” apie vyčius, visokiais 
; socija- 

Bet ar bstus. Žmonės aplinkui sto- 
nnsakyta? vi ir juokiasi, kaip vyčių 

[ generolas pelenuose kapsto- 
• - - si, kaip žvirblis iš vandens 

Sveika kritika apie D. trauktas, i i • ♦ v • • •— t •Gerbiamieji vyčiai, jūs Vi
suomet plūstate socijalistuSy 
bet kodėl neatkreipiate aty- 
dos į savo vadovus, kurie 
ant gatvių įkrinta į pelenų 
bačką ir iš pelenų bačkos iš
kišę galvas, kaipo pelės iš 
miltų, juokina žmones. Ar 
ta*' jums suteikia didelę gar
bę?' ’

Gėda taip elgtis ir žmo
nes juokinti.

Urbšas.

TAMAQUA, PA.
“Laisvės” N96 tilpo tūlo 

J. Busliaus laiškas, kuriame 
nateisina. Pottsvillės kalėjf- 
mo kalinius, atsišaukusius, 
kad visuomenė paaukautų 
jiems knygų ir laikraščių. 
Apart kit-ko J. B. sako.kad 
ir jis išsėdėjęs Pottsvillės 
kalėjime 4 mėnesius, nors 
nepriklausęs nei prie peštu
kų, nei prie girtuoklių ir 
dvasiškijos palaikytojų. 
Priežastis sėdėjimo—tai ne
norėjimas sušelpti dvasiški- • « ją.

Tas gerai. Bet kodėl p. 
J. B. nepasakė, kad sėdėjo 
už pastojimą kelio ir pramu
šimą galvos niekuo nekal-

SO. BOSTON, MASS.
L. S. S.. 60 kuopa statys 

scenoje penkių aktų trage
diją “Jėzuito Sąžine”, para
šytą garsaus kritiko K.. Ža
garo. (Dar rankrašty).

Pirmu sykiu mūs scenoje 
pasirodys šis veikalas. Tai 
vaizdai iš po revoliucijos 
laikų ir carizmo reakcijos 
Lietuvoje. Veikalas vienas 
iš geriausių, kuriame aiškiai 
parodo bjaurus ir purvinus 
darbus mūs visuomenės vei
kėjų.

Šis veikalas bus suloštas 
18 d. gruodžio Lietuvių sa
lėje, kampas E ir Silver Sts., 
So. Boston, Mass.

Širdingai užprašome vi
sus atsilankyti ant šio žin- 
geidaus perstatymo.

N. Januška.

'korespondentas apie atitai- 
syma nieko nepaminėjo.
^Toliaus korespondentas 
stebisi, kad “dramą” j 15 mi
nu tų sulošė. Čia reikia pa
sakyti, kad laike lošimo.ma
tomai, korespondento laik
rodis buvo sustojęs, per tai 
jam ir pasirodė 15 minutų. 
Pagal i aus, argi nėra tokių' 
dramų, kurias galima i pu
sę valandos sulošti? Iš to 
matosi, kad korespondentas 
mažai apsipažinęs su teatra
liškais veikalėliais, per tai 
taip ir rašo.

Man rodos, kad dabar, 
kuomet D. M. D. visai jau
na, daug ko reikalauti irgi 
negalima. Laikui bėgant ir 
tą padarys. |‘

Jeigu kritikuoti, tai kriti- Į 
kuoti sveikai, rimtai, o ne 
taip, kaip kad dabar mūsų 
kritikai elgiasi.

Miško Deivė.

Sku dūlis, Lewiston, Me

kuoti vyčiu teatrus. Atleis
kite, kad netalpiname, nes 
turim daug svarbesnių da
lykų, negu vyčių teatrų kri-

E. ST. LOUIS, ILI

Lakštingalės Vaikui. — 
Apie tai jau buvo rašyta ir 
dėl vietos stokos negalime 
sunaudoti. Rašinėkite nau
jus nuotikius, bet neatkarto
kite senųjų.

Senam Singeliui, Miners
ville, Pa.—Nei apie kliubą, 
nei apie kunigus negalime 

• sunaudoti. Jūs vadinate 
tim<5 žmones RiHi'v' h* ang
lių kasyklų kompanijos šni- 

Ipais, bet faktais nenrirodo- 
I te jų šnipvstės. Kitoj ko
respondencijoj rašote, kad 

. kunigas nėr naktis kazyruo- 
ja, o paskui eina mišių lai
kyti. bet faktiškai irgi to 
negalite prirodvti. Patalpi
nus jūsų koresnordencijas,

21 d. lapkričio mūsų kuni-- galima teisme atsidurti. Ra
gelis pasakė paskutinį pa- šinėkite tikrus atsitikimus, 

j mokslą, apsisveikindamas su c ne nugirstas pasakas.
parapijonais. Išvažai oda- F. Kontenui, w 
mas pranešė, kad naranijo- Mass.—Apie ta i • "i (p r** r* i 1 ' j i • i v

F. Kontenui, Worcester, 
l vakarienę 

rams palieka $17.515 skolos.' talpiname anksčiau gautą. 
Paskui nusiskundė, kad A-l J. Dobilini, Buenos Aires, 
merikoj kunigams labai esą Argentina. — Patalpinom 
sunku gyventi. Visai kas anksčiau gautą. * 
kita Lietuvoj. Ten kunigai ■, 
turi žemės, arklius, 
žmonės gerbia, valdžia už 
stoja ir tt. < ............. _
turi būti žmonių tarnu1 ir j TTrhšiii, Amsterdam. N Y* 
atkišęs ranką vaikščioti.kad —Meldžiam tankiau rašine- 
kas pinigų duotų. Paskubti.

Scran ton,Pa.
juos Pa.—Anrie Kurą talm’nnme 

anksčiau gauta. Atleiskite. 
O čia kunigas kad negalėjom sunaudoti



«

i

A

' Krt

JUOKŲ KĄSNELIAI PILVO LIGOS 1

ORAKULO PATARIMAI.

NAUJAI ATIDARYTA Dr. J. Russell Price Co, l. neo—208 n. sth a ve., Chicago, 111 .u.s.a.
Gerbiamieji:—Meldžiu man funjaua pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jns^ brangią, medikališką knygą.

Vardas ir pavardė................................................................................................... ..
Gatvė ir No..................................... .

Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir aięsk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti stcuipą, kad laiškas paa mus ateity greitai.

dauguma jų

Schweinhundienės rūstu
mas, nelengvai numaldomas 
dėlei j J* panašiai užsivilku
sių pasisvečiavimų. Ji da- 

; bar, be abejonės, jo laukia,' 
i sėdėdama su karštomis 
kūmščiomis ir širdyje “vel
nią mislija”. Tūtai profeso
rius išsitraukė paskutinį ba-' 
varską, apsisiautė savo 
šiūba ir nesitrukdydamas 
visiems svečiams pasakė su
die.

Naktis buvo pažymėtinai 
šalta. Šaliuakiai buvo ne
tinkami pribyrančiam vaikš

čiojimui, ypač kad profeso- 
' r i aus kojose viešpatavo ko
kis tai neįveikiamas silpnu
mas, o galvoje jautėsi įki- 
rus šaltis, nors bavarskas ir: 

'gelbėjo tokiame atvejyje,bet 
'visgi ne ganėtinai. Tokios, 
nesmagios apystovos jį pri
vertė stapterėti prie arti
miausiojo gatvinio žibintu
vo, kad pasitaisius savo šiū- 
lą. Taip pasilsėjęs keliatą 

.......... ......... ininutų, jis atsisegiojo, šiū- 
eiviai (valparaisiečiai ir ki-’hos segutes,pasižiūrėjo į lai- 
toki “iečiai”) daugiausia mo
kinasi an| kunigų ir dakta
rų ir 
prieš eisiant į mokslą apsi
veda?

3) Dėlko nuotaka, eida
ma į šliūbą, apsirengia bal
tai, o jaunikis juodai?

4) Dėlko moterįs bažny
čioj nenusiima skrybėlių?

5) Ar visos tos “moterįs” 
ir “merginos”, kurios raši
nėja į moterų skyrių, dėvi 
dreses?

Orakule, jei šituos klausi-

Klausimai:—
1) Dėlko lietuviai inteli

gentai (ypač tautiečiai) ne- 
skuta barzdų?

2) Dėlko lietuviai, moksl-
krodėlį ir paskui prideran
čiai užsisegiojęs rengėsi 
traukti toliaus link namų. 
Vienok, didžiausiam savo 

| nusistebėjimui, patyrė, jog 
ne tik kad negali toliaus ei
ti, bet negali nei iš vietos 

i pasijudinti. Kokia tai ne
matoma, nežinoma pajiega 
jį taip stipriai laikė prie ži
bintuvo stulpo, kad pasiliuo- 
savimas išrodė visiškai ne
galimas.

Sulig atjautimo, pirmiau
siai jam toptelėjo į galvą, 

mus išekspleinysi, tai būsi kad jį kokie vagiliai, ar 
molodec vyras. *............................ .. ’ ‘

Vijoklis.

Atsakymai:—
1) Lietuviai inteligentai, 

kurie nešioja barzdas, turi 
nevienodus išrokavimus. 
Vieni iš jų nešioja barzdas 
dėl “unaro”, kiti, pas ku
riuos “no body home”— 
barzdomis protauja, o dar 
kiti nešioja barzdas tik to
dėl, kad visus pinigus pra
geriu ir neturi už ką nu
sipirkt britvą arba užmo
kėt barberiui už nuskutimą.

2) Lietuviai valparaisie- 
čiai mokinas daugiausia ant 
daktarų ir kunigų todėl, kad 
lengviausia galėtu paliuo-

savo tautiečius nuo 
naštos—pinigų.

su ne
sunkios 
Tries eisiant j mokslą tūli iš 
jų apsiveda todėl, kad pa
čios uždirbtų jiems duoną.

3) šliūbas — nuotakai 
džiaugsmas, nes ji išsigelb- 
sti nuo senmergės vardo ir 
gauna penėtoją. Todėl ji 
baltai ir apsirengia. Vyras 
gi, eidamas į šliuuą, pasako: 
“Good-bye happy days”, nes 
jisai žino, kad per visą am- 
žį bus pririštas prie lovos 
kojos ir visas savo 
turės atiduoti pačiai, 
jis apsirengia “žėlabnai”.

4) Moterį^ bažnyčioj ne
nusiima skrybėlių louei, jog 
bijo, kad iš jų plaukų nepa
bėgtų “šeškai”.

5) Orakulas patyrė, kad 
revisos moterįs ir merginos, 
kurios rašinėja į moterų 
skyrių, dėvi dreses. Ir ar 
žinai kodėl jos taip daro? 
Ogi todėl, kad tūlos iš jų 
nėra nei moterįs, nei mer
ginos.

j niekšai turėjo prie žibintu- 
jvo pririšti, kada-staptelėjo 
pasilsėti, bet kaip nečiupinė
jo aplink save, vistiek jokių

■ virvių niekur negalėjo už
čiupti, o be virvių juk pri
rišti negalima. Netrukus 
jis pajautė kokį tai nežino
mą dalyką, labai šaltą, ei
nantį išilgai krūtinę ir iš
ilgai vidurius, tarytum kokį 
ledinį žaltį, palindusį po jo 
drabužiais. Jis dabar aiš
kiai jautė, kad tasai šaltas 
jausmas ėjo tiesiog per krū
tinės kaulus žemy n,todėl jis, 
kaipo gilus filozofas, tuo- 
jaus suprato, jog tasai tekė
jimas, prišakyje jaučiamas, 
turi kur nors kitur atsiras
ti ir jis, be abejonės, teka 
žemyn per jo nugaros kaulą. 
Giliai apsvarstęs, jis atsi
minė, kad Berlino žibintuvai 
yra sujungti su elektriška 
pajiega. Pakėlęs galvą į 
viršų pastebėjo, kad žibintu
vas buvo ne vien labai skai
drus, bet ir padalintas i tris

Aišku todėl, kad šio nesu
prantamo, ncišrišarrto klau
sinio paslaptis buvo atrasta. 

'Žibintuvo stulpas, prie ,ku
prio jis buvo prikabintas,bu-

Todčijvo be abejones, apimtas e- 
ilektriška pajiega. Taip pro
fesoriui besvarstant užtiko 

šitokiame 
, padėjime.

Paklausk mulo.
Vienas airys jojo ant įsiu

tusio mulo, kuris bėgo kaip 
ak^ išdegęs.

Vienas praeivis sušuko:
— Kur tu taip skubinie-'

— Paklausk mulo! — at
rakę airys, įsikibęs į mulo 
karčius.

LAISVE

Žinotina Lietuviams!
KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 

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

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir Iš.) IEŠKĄ U DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM A TO M 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: 1 -

BANKER JOHN KOVACS
C Grand S^nct. 155 Clinton Ave.
BROOKLYN BOROUGH of NEW YORK, MASPE I'll,L.I.N.Y.

s.)Z.IMsh\s A ĮTIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Newatkkciai! Kalėdų ir Naujų Metų
Dovanas (prozentus)l pirkite pas vie* atinį lietuvišką jubilicrių 

(jewelry) VINCĄ UKMANAVIČIŲ, 151 Ferry St., Newark, N. J., 
Pas jį galima gauti viskas, kas tik randasi ir 
ruošė”, o patarnavimas kaipo vientaučio daug 
galite gauti kalbamų mašinų (gramafonų) 
kalbose. Visi, kurių šeimyna išpirks vertės 
tavorų vertės $1.50. Reikaldukite kortų.

Meldžiamieji, nepamirškite at silankyti.

kituose “jewelry što- 
prielankesnis. Beto 
ir rekordų visokiose 
$20.00, gaus dovanų

KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Ar Nori

Geriausias būdas (Jei iirinin

irnc

JUOZAS J. SZLIKA8

Specijališkas nužeminimu 
kainos ant trumpo laiko. P» 
siskubinkite įgyti šitą grama 
foną an 12 lietuvišku dalni 
bm) kaitų, kaiituoja $12.5* 
Gvarantuotas ant 10 metų, ši 
tą gramafoną siunčiame klek 
vienam su tiesa apžiūrėjim 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei 
gu nepatiktų, galite sugrąžini 
atgal. Reikalaudami, prisiųakl 
te $1.00, likusius užmokėsit, 
aplaikę tavorą. Pasitikimo, ka< 
tuomi gramafonų būsit# pilna 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. I)

NEW YORK. N

Jonas MATHUS
Kauti DYKAI dvi įerajt Mukai 
ir Didelį Kataliogų visokių .na 
gtškii štukų ' kitokiu visokių 
dalykų, kurių tu labai oort o 
nežinai kur ,q gaut/ Atsiųsk 

Skų adresą <r už 
dėl uždeng

savo pilną ir ai 
6 centus stenipų 
prisiuntimo kašl„__ų. o męs luojaus 
tą Kataliogą it štukas tau tinsiu- 
Sint 5>YKA‘ Adresuok.

(MAGIJAS)
3261 S Halstad St. Chicago. UI

Vienatinė mokykla amatų, Šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rude- 

ada yra reiklaaujama 
šoferių, todėl kam būti 

galima už-
daug

I he darbo.
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 

v šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias neda
lias. Galima mokintis dieno
mis ir vakarais. Gvarantuoja- 
mc, jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
į INTERNATIONAL SCHOOL
J Ol? AUTOMOBILE 

ENGINEERS
j? 147 E. 4()th St.. New York,N.Y.

I

tra^čiu, I le 1 u visk a i kalbančiu vy>ti ir mo
tete i>as:iulye. AS noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisinrą draiicą ir Reredari ~~ 
kad žinotų kas tS esu-kuomi aš esu—ka aš 
esti padaręs praeityje ir kad Žinotų apie pra
kilnų darbų, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus gnlite ma'j ti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu i er daucelj. daunelj 
metų. Mano plaukui dabar yra pabalę delei 
mano titrų metų mokslo, tirinęiimų ir patiri- 
mo. AS atidžiai stud jivati ir tirinėjau tas se
nas, chroniškas, eilini įsisėdusias litras, taip 
sunkiai gydomas ir apie kuri, s kiti daktarai 
taip mažai Žino. Aš noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atnešti). Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man bmi jūsų diangu 
ir getadatiu. Para s ųsdinkiie mano Dykai 
Duodamų Knygų ir skaitykite nr.tuio pra- 
nefiima viltieH.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS I 
IR ŠVARIAUSIAS SALIO- < 

NAS VISAME SO. < 
BOSTONE.

Sveiki geriausios rūšies gėry- ' 
mai ir užkandžiai. Patarnavi- * 
mas prielankus. Atsilankykite, J; 
o per rasite.

ONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

312—314^W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystes Draugijos namo.)

Neturi .šiokiu >t nei viename name
D r<> Idchter’io

PAIK-IMPELLER _
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėti, 

naminių būdų pas letuviiikus ir 
visame

Tikras tiktai pažymėta marke
fKARA”

25c. ir 50c. butelbikn* vis.'so aptiekus® arbtv
st čiui uno

P. AD. RICHTER & CO.
74-80 Wautilngton Street, New York, N.Y.

TAI YRA DUODAMOS

jį policistas 
apverktiname 
Policistas, išklausęs jo skun
dų apsakymą, tarė:

“Žiūrėk, senpalaiki! Esi 
tiek girtas, kad nematai, jog 
savo šiūbos sagtis apsegio- 
jai aplink žibintuvą”.

Filozofo galvoje ūmai 
prašvito aiškus supratimas, 
kuomet jis išgirdo policijan- 
to patėmyjimą ir jis grei
tai dirstelėjo j į savo šiūbos 
stovį. Ištiesų, policisto kal
boje buvo teisybės pamatai. 
Profesorius Von Schwein- 
hund apsegiojo savo siūbą 
aplink žibintuvo stulpą ir | 
turėjo visą naktį išdrebėti 
ant šalčio. ,

Žiponas ūmai buvo atse
giota ir ponas profesorius, 
nusispjovęs, ėjo namon.

T n

I'EISINGIAUSIA IR GI 
LIETUVIŠKA

RIAUSIA

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas man< 

dienrašti
“Naujienas”, 
tasai gaus se 
kančias dova 
nas: “Laisvę'
ar Keleivi a 
“Kovą"ar “Tė

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų 

Tai vienatinė lietuviška aptieks 
Bostone ir Massachusetts valstijoj.
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per ex presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kam p. C Street 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So.Boston 21014 ir 21018.

nybę Liet 
ninku”, 
“Lietuvą”, 
“Amerikos1 

arba knygų >Lietuvi” ar "sakę”
tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
(amistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs "Nau- 
jienas”gausi dar vieną visai dykai pei 
metus laiko. Tai būk pirma* prie do- 
van#*.

J. BRAKNTS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.
DB

NEPAPRASTAS PATYRI
MAS.

Gruodžio 21 dieną profe
sorius Von Schweinhiind 
teikėsi visą vakarą praleisti 
geroje draugystėje pas savo . „ _ 
gera pažįstamą, jo mylistą grajinau ant fortepijano. 
Schultz, apkalbant neapri-j TZ---
botą filozofiją, susi in nerudi a, 
neatskiriamai susijungusią 
sn garsiu bavarsku alumi, staliuko, dėlto grajinau ka- 
Apie pirma valandą profe-. zyromis ant fortenijano. 
šoriui prisiminė ponios) B. J. š.

Grajino.
Džimis:—Ar tamsta esi 

muzikai iškas?
Kupris:—Ne. Tiktai vie

ną sykį savam gvvenime

Džimis:—Kaip tai vieną 
-ykį?

Kupris -Taip, nebuvo

GERA PROGA!
Gratnat:ka angliškos kalhoa 

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

Vaikų Drungna arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
be mokytojo ........... ............. L5c

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

Aritmetika mokinimulsi ro- 
knmlų. su paveikslais (ap
daryta) ...................................... 35c

Vi.-,© $1.60
Kas atsius l&klrfręs Aitą ap

garsinimą iŠ “IvaisvfĮs” i* $1.00 
money orderiu, tai iraus vLas 4 
knygas <»()c. pigiau.t

P. MIKOLAINIS
R. F. D., Route 2 

Hudson, N. Y.

Valstija

Dyspepsija ir Nevirirumas, Juknų Negalės, Tulžingu
mas, Prictvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažų užmokestį.

Mes taip gi norime Jums pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekejhno Striktura, Pūslės bei Inkstu Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina. - '

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
Randeliu žinijos ir užtari tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač, gvarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jiima gali Imti sugražinta jūsų senų laikų svai- 
kata, stiprybė ir gyvlngunias, jus turite tuo jaus parsisiųsdinti 
Šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apio tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
Vardą ir adresą aiškiai parašytą aut dykai duodamos knygos
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

T'hiigvs už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite Šitą brangu vadą Į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais • patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų neguh s gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

Miestas

A. SHRUPSK1
Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

Tel. 885 Greenpoint.

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

61 S. 2nd st, Brooklyn.

>.

Kada tu gimei?

“Laisves” spaustuvė atlieka visokius spaudos dar
bus pigiai, greitai ir gražiai.

“Laisvės” agentūra siunčia pinigus į visas dalis 
svieto ir parduoda laivakor tęs ant geriausią laivų.

JAUNĄJĄ LIETUVĄ I

Prisiusk savo adresą ir kokiam 
menesį tu esi gimęs ir 10c. < ei prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo, talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia y.pata apsivesti, ka'ip auginti 
kūdikius parai jų menesio planeta. 
Planetos daigte del vyrų ir motery, 

adresuok:
A. ZV1NGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.

NEWARK0
AKUŠERKA

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

O. STROLIENe
Jauniškaitė

319 Walnut St., N EWARK,N.J.

Telefonas 408-fc Market

su paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenės menraštj.
“JAUNOJI LIETUVA” eina kas menuo 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 "JAU.N0.10.l LIETUVOJ” yra dar šie skyriai:
I. Mokslas ir pažanga; 11. Ruožai iš politikos ir visuomenes gy

venimo; III. Spauda ir gyvenimo atbalsiai; 
gyvenimas; V. Literatūros apžvalga; VI.
Moksleivių keliai.

Kaina metams $3.00, pusei metų $1.50.
Meldžiame užsisakyti tuojau:

IV. Sriovių ir partijų 
Jaunimo Balsai; VU.

Vienas numeris 25«.

“JAUNOJI LIETUVA”
2257 W. 23rd PI., Chicago, III.

Dovana nuo 
SUSIVIENUJMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1310 metams;

Tokio KALENDORIAUS lietuv.’.-.i dar neturėjo, nesą nebuvo I as 
gali tokį išleisti. Greta įdomi ai parinktų reik^Ergų kalendoriui žinių, 
jame yra keleląa sky: ių, kuriu ve t -J pa įvairus lab..i naudingi prsiskaity- 
rrfai; '.pysakos, eiles, straipsniai 13 hlstorljos, hyglcrcc, drau
gi).tilo gyvenimo ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau
sių rašytojų ametikiečių.

“S.L.A. K/rLENDORIUS”, gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio forn.ato ir gražius popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose", vi
suose lietuviškuose knin^ynuose. 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 IŠPARDAVIMAS. GE'i,AVS'
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus vieną dolerį rankpinigių su t esą peržiūrėji

mo pirm užmokėjimo pinigu.

c

n NEW YORK. N. Y.

8 bal
au 21 

balsaisD C 
$ O

$2 CANAL STREET.
L

»<

Vienas su 21 klavišiu.
s. Kaina Fa.OU. Tokia armonika 

klavišiu, 12 basų, su plieoiniaia 
Kaina 112.00.

<U’ o "* o 3 Čl.2. <t>‘ m O C" o r* C Ų1> 2 
- 2.,a s; p

6 ftrūnų balalaika, 
mechaniški koleliai. 7 
claponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio lš- 
dirbitno $4.50.

Visi užsakymai Išsiunčiami ta pačia dieniuPrieš išsiunčiant siuntinys pertikrinamas r*- 
riausiais specijalistais—meistrais, todėl nei jokio tuisigadinimo negali atsitikti. Reikalaukite iiliua- 
truoto kataliogo, kuris siunčiamas dykai. %

MOSCOW MUSIC CO.
Dept. M
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Geriausia dvieilinė Vienuos Armonika su v’saIb 
pusbalsiais, minorui ir majorui basai, 21 klavišis. 12 
b*nų. minornų basų atskiri p'ieno balrai. Viskas 
kuotvirėiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

x KAINA 32 dol. Tokia pat armonika dviejų to
nų KAINA 25 <lol.

i..
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Lietuvos Socijaldemo 
kratą Atstovybė 

Amerikoj.

“Socijaldemokratas” sekasi 
platint.

Ligišiol bostoniškiai ma
žai teolatino “Socialdemo-

Daugirdos ir Kairūkščio: 
G. Sakalauskas, A. Milaki- 
nas—p,o $1.00; J. Gustaitis, 
C. P. Petraškiūtė, K. Ši
maitis, P. Masiulis, J. Jaku
čionis, K. Smutulskis, F. 
Navaickis, A. Dainovickas, 
N. KovalČik — po 50c.; 
smulkių $2.70;' viso $9.20.

Kaunas and Co.: B. Grič-

Kosulis ir Užkimimas
Knygius S. Tiškevičius,

P. O. Box 149, Ansonia, 
Knyg. pagelb. A. Jakštys,

103 Liberty St., Ansonia, 
Knyg. R aš t. P. Rageišis,

113 N. Alain St., Ansonia, Conn.

Conn.

Conn.
Lietuviška Muzikos

paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 
pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydyme 

ir gerų gyduolių.

kratą”, bet sukrutus dar- kiūniūtė, M. Pliušleriūtė, P. 
buotis drg. N. Januškai,1 roviiionis, J. Noras, A.^Juo- 
“Soc.-Dem.” 
60 egzempliorių, 
skaičius parduota 
penkių dienų.

Ligišiol, kiek man
ma, “Soc.-Dem.” platinamas 
Brooklyne, Bostone, Jersey 
City, New Yorke. Bingham- 
tone, Hartforde ir Phila.

O kur kitų miestų drau
gai?

Reikia patėmyti, kad cbi- 
cagiškiai ypatingai apsilei-

N.
N4 parduota 

Tasai 
bėgyje

žino-

Šiomis dienomis L. S. D. 
P. Atstovybė išrašinėjo 10 
laiškų nekuriems žymes
niems draugams su nurody
mais, jog metas jau būtų

kas, F. Bernotas — po $1.00, 
J. Tvušas, M. Žemaičiūtė,P. 
Gibiliškius, A. Rutkūnas, G. 
Baubonis, A. Scimutis, M. 
Bielis, A. Karušiutis, P. Ki
kilis, Z. Sadauckiene, P. 
Vižliauskienė G. Ackovičius, 
A. Budritis, P. Gustas, R. 
Kiburis, K. Stelmokas, B. 
Daugirda, S. Karūšis, L. 
Baubonis, J. Milkeris, P. Mi
kulis, R. Morkevičius, J. 
Kuodžiukovičius, L. Dišnius, 
A. Tvoskas,—po 50c.; smul
kių $5.80. Viso $24.30.

Manhattan Taylor Co.: 
S. Pavalius — $1.00; S. Va-, 
lantinas, J. Ruzgas, V. Ži-

Num. 5 “Socialdemokra
te” jau spaudoje.

Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 

reikaluose.

dirbtuvės:
■ $2.50: S.

OEVERA’S
Balsam for Lungs

(Soveros Calsamns Plaučiams)
gydo kosulius, prasiSaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, krupus ir kokliušu nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija, 
jame vartojimui 
ir suaugusiems.

Mes labai ją rekoinenduo- 
jauniems ir seniems, vaikams 

Kainos 25c. ir 50c.
Aš turėjau baisų kosulį,” rašo Frank Vacha iš Eik 

tai aš gavau butelį ccvcra’B
for Lungs ir pirm, negu suvartojau' visą butelį, kosu- 
lis visai prapuolė, f Aš esu 
čiuosi gana sveikus.”

Minn., Bnlsam

C3 metų amžiaus ir jau-

Konservatorija
f i ~ h' i uiTiFaiiiiai^iaaaįai—ia»

Rd.. Waukegan, Ill. 
Amhraziūnas*

St., Waukegan, Ill.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai:
Pirm. J. Rastis
1330 So. Sheridan 
Pirm, pagelb. M.

1421 Lincoln
Protoko'ų sekr. S‘. Deikus.

721 Cummings Ave., Waukegan, III. 
Fin. sekr. V. Rudzinskas

1408 Victorian St., Waukegan, Ill. 
Kasif>r!ns M Kairmtie

1G6—10th St., North Chicago, III.’ 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln > 
St., Waukegan, III. 2. M. liekis, I 
No. Jackson St., North Chicago, 111. 
Maršalka K. Navickas.

i 1420 Victorian St., Waukegan, Ill.
I Susirinkimą' atsibūna pirmą nedėl- į 
dienį po 12-tai dienai kiekvieno mė
nesio. pirmą vai. po pietų F. Delkaua ' 
svetainėje, 101h gatvė,North Chicago,

395 \V. Broadway 
So. Boston, Mas.-..

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

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

Mylėtojui: muziką ir dainas, 8 l«te» 
rijos lietuviškoj kalboj išsimokinime 
(notų) “Gaidų” ant visokių instru
mentų, kad ir nėši matęs gaidų, Iš
moksi be mokytojo, kuriam mokėtum 
60c už 1 lekciją. Knyga $1.60, par
duodu už $1.00. Adresuokit:

G A. BARONAS
McKern Rork*. Pa.

BEVEIK DYKAI

LIETUVIŠKA

E APTIEK A
$1.00
$>i.uu

5U<

(kult Severus gydao’’i! preparacijas 
p?s savo cptickinir.l.ą. ■

Nepriimk kitokių. Jei juątj np- 
tiekininkn* jų neturi, tai tužsi- 

orderiuok tiesiog iš (_

VA R SEVERĄ CO.,

galvos 
skamlCji-Užkietėjimas, 

rnns, jaknų trnk<lė.siai, 
nerviškumas greitai pagydoma.

Severn's Liver Pilis 
fScvi ros Pigulkos nuo kepenų 1 

Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, laivą.

si tvėrė Waterbury, Conn. 
Prie kuopos prisirašė 22 
draugai, bet greitu laikuti
kimasi daugiau naujų narių 
susilaukti.

14 d. lapkr. įvyko pirma
jai susirinkimas. Visi drau
gai nilni energijos daugiau 
darbuoties. Pirmininku 
kuopos tapo išrinktas drg. 
Šteinys, raštininku J. Trili- 
kaunkas, iždininku S. 
Garbačauskas.

Kuopos N26.
Kaip mums praneša, 

naujos kuopos L. D. L.
P^cbe°t(

N. Y., ir Forest City, Pa

čiūniūtė, J. Ponkevičius, A. 
Abromaitis, A. Drabišius— 
po 50c.; smulkiu $3.60; viso 
$8.10.

Unguraičio
J. Unguraitis
Unguraitis — $1.10; M. Ma- 
čluliūtė, M. Jukelis, P. Čer
niauskas, A. Sedaitis,H. Un
guraitis, K. Plišims — po 50 
c.;smulkių $3.65; viso $10.25

Titliaus dirbtuvės: J. 
Sniokis, M. Urbanaviče, J. 
Matulevičius, J. Krunglevi- 
čius—po 50c.;smulkių $5.50; 
viso $7.50.

Mėšlio dirbtuvės nuo drg. 
N. N. $1.00; D. Striupaitis, 
J. Ganiprauskas, P. Pakin
kis, K. Striupaitis, V. Reti- 
kevičius, P. Vizbarą — po 
50 c.; smulikių $5.00; viso 
labo $9.00.

LAWRENCE LIETUVIŲ 
ATYDAI.

Pranešu visiems, be skirtumo, jog 
dabar prieš Kalėdas duosiu DIDE
LES DOVANAS. Kas užsirašys lai
kraštį “Kovą”, tas gaus už dolerį 
knygų. Tas mane galima gauti vi
sokių knygų, kokios tik randasi pa
saulyj. Taigi nepra’eiskit progos. 
Pas mano galima gauti pirkti ‘Ko
vą” pavieniais numeriais. Priduok 
savo adresą, o aš nunešiu į tavo stu- 
bą kiekvieną pėtnyčią. Taipgi pas 
mane galima u'įsirašyti šiuos laik
raščius: “Laisvę”, “Keleivį”, “Šakę”, 
“Amerikos Lietuvį” ir kitus. Para
šyk man atvirutę, o aš nueisiu į tavo 
namus.

Priimu ir visokius spaudos dar
bus, kaip tai knygas, konstitucijas, 
programus, plakatus, 
laiškus, korteles ir tt. 
daromi greit ir puikiai, 
lieka 
Nl.

Su 
resu:

PRANEŠIMAS.
Gerbiamieji Montello ir apieHnkcs 

lietuviai! Kurie norite rašyti laiškus 
i Lietuvą yrba kam prisiimz,ia iš Lie- 

I tuvos vokiškai rašytus laiškus, kreip- 
1 kitos pas mane, aš perskaitysiu ir 
parašysiu vokiškai.

! Taipgi, kurie norite vokiškos 
bos mokyties, aš sutinku duoti 
cijas už visai mažą atlyginimą.

LIETUVIŲ APŠVIETUS DRAUGI
JOS, BROOKLYN, N. Y., V1K- 

šl.MNKŲ ADRESAI.
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 Si.,
Hoboken, N. J.

Iždininkas B. Vaičekauskas, 
526 39th St., Brooklyn, N. Y.

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačią: 
Auu Keumaiizmo ... 
Kiaujo Valkiojas .... 
Vidui iu Keguiialorius
'Irujanka .................... 25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių l-gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačią.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

Drtičiausifts laik
rodėlis, vyrioke 
ar moteriško sai- 
zo, tikru auksu 
‘Gold Filled’, ver
tas $20.00, ga-s 

lfe_Jrant. per isair- 
ISB'VO- bgius ant flatigr
U w -.^76 \ metų, labai gra-
u? ž'ai graviruotas.

Bus pasiųstais
kožnnm su tiesa peržiūrėti, kas pri
sius savo tikrą adresą. Firma del pa
garsinimo savo laikrodėlių, atiduoda 
dabar beveik dykai. Jei patiks laikro
dėlis, nemokėsi agentui $5.65c ir už 
persiuntimą. Jei nepatiks, nemokėk 
nei centq. Rašvk tuojaus štai kaip: 

Imperial Credit Co. Sale* D 
Box 2526. PHILADELPHIA, PA.

DR

DAKTARAS

Matulaitis
£ Akušerka

tai
ATSIŠAUKIMAS

kal- 
lek-

Su

A. LIUTKUS
670 N. Main St., Montello, Mass.

kalendorius, 
Darbai pa- 
Darbus at- 

unijos spaustuvės po N105 arba

bile reikalu kreipkitės šiuo ad-

V. ŽELIOIS 
Gcnerališkas Agentas

245 Prospect St., Lawrence, Mass.
(97—101)

rw 1 Ir^

r| [ 1Į j

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Viršininkų nominacijos jau 
užbaigtos.

Šią savaitę visų kuopii se
kretoriai gaus balsavimo 
blankas. >

Gavę balsavimo blankas, 
kuopų sekretoriai teiksis 
kuogreičiausia sušaukti 
susirinkimus, kad kuogrei- 
čiausia galėtume išrinkti le
galius viršininkus.

Aukos Brooklyn© kriau
čių Chicagos kriau-

Aš gavau laišką nuo An
tano Dvrdos, Kupiškio vals
čiaus, Kauno gub. ir jis pra
šo surasti jo brolį Petrą 
Dyrdą ir draugus: Antaną 
Ridiką, Justiną Stančiką, 
Mikolą Bironą ir kitus ku- 

i. Brolis gyveno 
Cleveland, Ohio 
Dyrdos adresas sekantis: 
Petrograd, Voznesenskij 
per., 15|17, kv. 8, arba kreip
tis pas mane sekančiu adre
su: J. K. Karazija, 55 Endi
cott St., Worcester, Mass.

Taipgi yra atsiųstas Pet
rui Dyrdai laiškas iš Lietu
vos.

piškiečius
Antano

J. K. Karazija

ciams PAJIESKOJIMAI
Lietuvių korporacijoj: J. 

Kr^nč’r’nact. J. Kivita, O. 
•Merkevičiūtė K. Čėsna. P. 
jaiift.UA—po 50c. Smulkių 
aukų $9.03. Viso $11.53.

H. G. Taylor Co.: K. Mer- 
keviče, P. Atkočaitis, J. Šy- 
raaitis — po $1.00; V. Šil
anskas, J. Vilimaitis, J. Mi- 
Čiulis, J. Menderis, P. Gied
raitis, S. Malinauskas, A.

MAGIC SCHOOL
Ar nori būti magiku? 

dirbti teatruose? 
ją, yra lengva išmokti, 
lekcija ir 
kite 25c., 
tik 10c., 
kataliogą 
mokslas, 
ir lekcija 
nuostabą tarp žmonių.

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

(97—104)

Ar nori ■
Tai mokykis magi- 

Dykai pirma 
magijos štuka, tik prisiųs- 
o jei nenori štukos, tai 

tai gausite didelį magijos 
ir aiškinimą, kiek kainuos
Su pirma magijos 
jau galėsi padaryti

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

štuka 
didelę

Mass.

DYKAI, VISAI DYKAI!
2 labai dailios špilkos vyrams į 

kaklaraikštį, arba merginoms špil
kos su jūsų paveikslu—fotografija. 
Kiekvienam dykai. Reikalauk infor
macijų, įdėdamas 3 štampas po 1c. 
šiuo

Box

adresu:
G. I. DAUGĖLA 

(Photographer)
404, Oakville, Conn.

KOSTUMIERIŠKAS KRIAUČIUS
MOTERIŠKU DRAPANŲ-

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

PETER SERTWITIS
1107 Bedford Avė., prie kampo Gates

BROOKLYN, N. Y.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

JOHN KULBOK CAFE
kad 

biznieriai 
biznį gi-

kaip ko- 
lapas, 

gardžiai

Žinoma, 
visi 
savo 
ria. 
nors 
pūsto 
bet
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man

tai nereikiadraugai
Žinoma,

kalba, 
vieta atsakanti dė’ 

Kambariai u visais 
Prašau kreiptis į tą

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

JOHN KULBOK
291

rodos, 
gir- 
pa- 
pa- 

vie-

Aš Vincentas Tumialis pajieškau 
sr.vo dėdės Augustino švedo, paeina 
iŠ Suvalkų gub., Puncko parapijos, 
Navinikų kaimo; keliolika metų «cgai Į 
gyveno Brooklyne, o dabar nežinau, : 
kur randasi. Malonėkite pats ar kas 
k.ias pranešti ant žemiau sekančio 
adreso.

W. Tumialis
1G5 Teneyck St., Brooklyn, N. Y.

R EIK A LINGĮ A G E N TA I.
Reikalaujame agentų Conn, valsti- 

| joj dirbti prie insurance; turi mokėt 
anglų kalbą ir rašybą. Mokame al
gos nuo $25.00 iki $50.00 kas savaitė.

Atsišaukite
J. R. GAYSIN, Manager for. Conn. 

647 Main Street, Hartford, Conn.
(89_97)

Te!.

Locnininkas
Wythe Ave., Corn. So. 1st St. 

BROOKLYN, N. Y.
Greenpoint 279

au

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

SIEGER U-L.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

Box 566, Steger, Ill.
Vice-prezidentas W. Stoškus,

Box 435, Sieger, Ill.
Protoh. raiStlnJ. buniijiauskAo, 

364 I.. Box Htfiror, 111 
Iždo raštininkas A. Salasevičia,

Box 141, Steger, Ill.
Iždininkas (k*3.«-/nn<)

Box
Knygyno raštininkas

Box
Knygyne Iždininkes 

Box

419 BOYLSTON ST.. BOSTON.M ASS.
Netoli didžiojo miesto knygyno.

(Jffiso valandos: nuo 10—12 valandai.
“ “ “ 7—9 v. vakare.

i’vrnfadioniai« ntin W—4 v no nir’Aj.

PabaU"** kurtą Woman* Medico* 
College. Baltimore. M d

PaM’ktr.injral atlieka savo darbą Orte 
gimdymo, taipg1 suteikia visokia* roda* l» 
pagelba invairiose motetu ligose

6 Loring st.,
} arti C Ir 7th tt*.

2)
e)

i

» F. Stropiene
I H KO. KOSTO

482, Steger, Iii
F. Striško, 

566, Steger, 111 
J Darnius vili*
407, Steger, Ill.

Suvirink imr.l hiaohui* piratai*, 
clokviene mfueaio medėdej, F. A.
nevi*’/ocwtn*l

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. ėebanauskas,
4ZU 8. chesnui bi., Collinsville, 

l’irm. pageibminkas Al. Kazokas, 
Vamiaua Box 100, Collinsville, 

Nutarimų Kast. A. DziUoiikas, 
j5» E. Wecklilf Ave., Collinsville, 
I’m. Kast. J. Baronas,

u 01) 8. Clinton bu, Codinsville, 
Iždininkas J. Wlllumal,

33 < Central Ate., Collinsville,
Organo uzziureiojas V. Raudonius,

3Uo bliung Ave., Collinsville, 111.
Susirinkimai būna kiekvienu mene

sio 1-mą ir 3-čią uedėldieių, 1-mą va
landų pu įlietų, bailei suicj,kampas E. 
Main ir N.Munisun A’'c., Cullinsviile, 
Illinois.

111.

Iii.

111.

III.

m.

LIETUVOS SŪNŲ IK DUKTERŲ 
DKAUGIS1E, iiuCKl'CKO, ILL.,

V UlSliMMl Ų V AKIJAI IK

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

Vice-pirmimnkas F. Kaskcvičius,
0<>y Island Ave.

Protokolų raštininkas unu Cžualiute
622 bu. llui.n 

Finansų raštinuikas J. bliuzas, 
llZo—bih 

Iždininkas Si. Buzinskis,
b3U Island Ave.

bl.

St.

Kasos Globėjai:
Al. Ceiuuulė, 

nu9 S. Winnebage St.
Ona bavraseviciulė,

o39 Island Ave.
Maršalka A. Neveraushas,

411 bo. Church Si.

A- P. L. A. DK-JUS CENTRO VAL
DI BUS Iii KOUI'V dl'MU.lU-

Centro pirmiiunKas i*. Liepus,
2z6 Magazine bl., Carnegie, Pa. 

Ctniio bcivieįurius J. Muziuana, 
lill Markei £>c.,l\.b. Pitisuurgn, Pa.

lx and Caiaun bis.,8.8. I'litsburgh.l'a 
lurių Kontroles Komisija:

G a t a v cc k a »,
luu Cross St., Carnegie, l’a.

M. Urlakis,
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

P. Saniuuonis,
Box 63, McKees Rocks, l’a.

j.

SERGANTIEJI!
nustojote sveikatą iš 
po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių.

sau, kiek aš išgy- 
kiek palinkeminau gyvenimą.

jumis gyvenimas jkirėjo var- 
visokias gyduoles ir jaučiate 
blogiau, tuomet, nieko ne

laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį da’-tarą ir specijalistą

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

ryti, kad išge'bčti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą, 
visokias 
sekmėm’'s, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervij ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidčliokite 
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. (I>exington ir 3rd Avė.)

priežasties ligos?
Diena 

užsiimu 
Persistatykite 
džiau, 
Jeigu 
tojant 
nuolat

Gydau per 20 metų 
ligas u didžiausiomis pa-

j) %. LASM51 Ov/c-DovG 
£*5T

vai. ryto iki 4 po pietų.

Lietiivišk

Columbia

ginskas, S. Sturas, M. Šibi- 
čiūtė, P. Tumelis, S. Šimai
tis, J. Matulaitis, J. Zavec- 
kas — po 50c.; smulkių au
kų — 75c. Viso $11.25.

Beržiečio dirbtuvėj: J. 
Beržietis, J. Baladžiūnas.A. 
Kazickas — po $1.00; J. Ku
lis, M. Žukaitė, A. Diadulia, 
J. Mažickas, J. Medieža, J. 
Sutkūnas, J. Dagilis, P. Sa
balis, B*. Sriubas. M. Miko
lai tis — po 50c.; smulikių— 
4.00. Sykiu $13.00.

V. Yuškausko: A. Lapa- 
čauskas — $1.00; J. Adomo
nis, A. Kulinskas, A. Prava- 
lauckas, J. Masaitis, B. Pet- 
raviče, A. Kalinauckiūtė, A. 
Kasparavičienė, A.Višniauc- 
kas, M. Račiūnienė. P. Šit- 
kauckienė, G. Knataitis, S. 
Kriščiūnas, J. Velecka, F. 
Vaitukonis; smulkių 4.05; 
viso $12.05.

G. Yuškausko: G. Poviliū
nas — $1.00; A. Kunigonis, 
G Kazevičius, G. Miliušauc- i 
kas, J. Galinauckas, M. Ska- 
nnkevičius, J. Petraitis, P. 
Milickis, V. Bielckus — po 
50 c.; smulkių — $2.50; viso 
sykiu $7.50.

Pajieškau pusbrolio Vincento Nie
kaus, Suvalkų gub., Scnapilės pav., 
gmino Gudelių, kaimo a«vi>a.u, 
4 metai atgal gyveno Sheboygan, 
Wis., o vėliau Chicago, Ill., Meldžiu 
atsisaukt ant šio adreso.

Joseph Veiveris 
4“ Hudson St., Hartford, Conn.

Pajieškau dėdžių J. Jačiausko ir P. 
Nevidionsko, paeina iš Kauno gub., 
parapijos Truskavos. Pirmiau gyve
no Amsterdam, N. Y. Malonėsit at
sišaukti patįs ar kas žinot meldžiu 
pranešti, už ką būsiu dėkingas. Tu
riu svarbų reikalą.

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

(95—98) *

Pajieškau brolio Jono Yermalo, Su
valkų gub., Kalvarijos pavieto, Žai
bų kaimo. Se iau gyveno Bigford. 
W Va. Dabar nežinia kur randasi, 
kas žinot, ma'onėkit pranešti.

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

(94—98)

PRANEŠU TAUTIEČIAMS
kad aš krajuj būdamas užsiimda- 
vau taisymu laikrodžių — laikrodėlių 
aihionikų, skrypkų ir tt. Dabar no
riu pradėt čia, Amerikoj. Taigi jei 
kam 
pirkti

pradėt čia, Amerikoj.
būtų reikalinga pataisyti arba 

iš minėtų daiktų, 
patarnavimą.
ypatiškai ateikit.
P. M., o subalomis

Adresas:
J. P. GERIBA, 

325į — 4th Avė. (ant 
MOLINE, ILL.

arba 
nuo 4 
P. M.

gausit tei- ' 
Rašykit 'aišką 1 

Valandos; 1 
nuo 1-mos

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!

Kiekvienam atsišaukusiam prisiųsiu 
kataliogą, iš kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų. Adresuokite.

J. P. CIIUPAS
P. O. Box 330. Ansonia. Conn.

'KIEKVIENAI MOTERE1 ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specijaliul““ Mnteriuku Ligų.
E. 50lh New Y»rl

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*;

I Nedėliomie pagal nutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męa liti 

riame ir pasakome visas Ilgam Ir pa 
i gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems I) 
; gontams parūpiname vietą, kol gydo 

«1. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėtume ir duosime pneteliiką rod^ 
Patarnavimas visai pigus. Neutmlri 
kita mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
X14 E. M)th SU NEW YORK,N.Y 

Kalbame lletbvlškal.

p»

Box
3

118,
4

J. K. Mažiūkna, Jill 
N. 8. PilisDurgli, Pa. • 
P. A. buniuuunis, P. O.

K uopų
1 kuopos, 

Markei bl.,
2 kuopos,

63, M c
kuopos, J. Galdinas, P. O. Box 
Laupurex, l’a.
kuopos, Ig. Kasinskas, 2104 

on bt., b. S., Pittsburgh, Pa.
b kuopos, P.Petrauskas, Pusi office, 

Cuddy, l'a.
6

7

kuopos—J. Pūkas,
Box Lock 4 <6 Export, Pa. 

kuopos, S. Kirmius,
2220 Tustin Si., Pittsburgh,Pa. 

kuopos A. J. Normunas.
S.S. Pittsburgh,!'^.

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

8
2317 Cherry All

DRAUGIJOS 
kurios apsirinko “Laisvu 

' uavo organu:

Galima gauti pas

J. GlKIlES
103 (Iran I St., HrooXbn.N.Y

PASINAUDOK GERA 
PROGA.

Pirk valdiškus bondsus 
gacijas, atnešančius 4’,55į 
mokamus kas pusė meto, 
saugiausias ir didžiausias 
atnešantis pinigų taupinimas.
reika'o anglų kalboj tokie bondsai ar
ba obligacijos vadinasi “Giltedged 
securities”. Bondsų vertė $39.00,, 
$86.00, $92.00, $122.00, $248.00 ir t. 
t., bot visi Bondsai gaunami ant iš
mokėjimo. Blankas tegalima gauti 
tiktai pas Brokerių autorizuotus a- 

Biznis išdirbtas per 15 metu. Vie- Kentus ir B’anką išpildžius pirkėjas;
j-«'r*vventa b’^tuviais ir lenkais. įjbokej^8. a^cnLui rankpinigius, siun- 

Kreipkitės ypatiškai ar laišku.
A. B.

28 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA STUDIJA arba obli- 
ir G 7c, iš- 

Yra tai 
nuošimtį 

Nebe-

LIETUVIU KELIONEI PARELPOM 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba:

Pirmininkas J. Bkirniontau,
72 Hudson Av*., Brookly«, 

S. Karveli*, 111 AinslL St., 
Brooklyn, 

Iždininkai J Butkevlčla,
88 So. 2-nd St., Brooklyn,
Kaupų Sekretorių adresai:

kuopos Brooklyne — L Deveiki*, 
146 Metropolitan Avė. Breeklyn 

kuopoi Brooklyne — V. Vitkeviči*.
29 Hudaon Av*., Brooklyn, N. Y

N.

N.

N.

t

Y

Y

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA. ('O N N.. VIRSI-

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S. 
Pirmininkas A. Pakšis, 

• 462 Jenna
Vice-pirmininkas K. Brazevicia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Ba-rlkus, 

105b Jenn« 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

818 Jenna 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenna 
Iždo globėjai; J. Sukelia,
change Si., J. Bagdonas, 14 Congress 
Si., J. Bagvilas, 8b8 Dayton Si. Mar
šalkos:, V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
Si., J. Kasiulis, 6b3 Garden St. Duri
ninkas J. 

Sūdžia 
Vėliavų 

Caledonia 
Main St.

St.

St.

St.

st.

266 Ex-

Žilius, 614 Market St.
A. Kubelis, 
nešėjai:
St. ir J.

313 Quince 
P. Miliauskas,

Jnrevičia,

St.
801
152

E

E

e:

E

E

E

E

2339.
«<

2340.
«4

2341.
44

2342.
44

2343.
44

2223.
44

2224.
44

2225.
44

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetai.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.

“DR1NOPOL1S”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS bCBAlUS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVU A1ARAAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Poika-Mazurka. Griežė Republikonų 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
| SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava 
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRI ALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapslija.
PER ŠILĄ JOJAU. 
ŽYDAS STATINĖJE. 
SAULELĖ 
Kapelija.
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTĖ Ir
DARBININKĘ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ.
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas. 
SUDIEV. (Dr-ae V. Kudirka). Mazurka.
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas.
MANO MIELAS. Polka.

Vaiskava

Gvardijos

Kapa'lja.

Gvardijos

2226.
44

2227.

2228.

2356.

2357.
2358.
2359.

44

2360.
4

Polka. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO Ir MAKSAS. Princo VahkavaE

LIETUVIU PRESERIŲ UNIJOS 18 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKU ADRESAI:
Prezidentas A. Drobinius,

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

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

18 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
Iždininkas P. Patašius,

94 S. lat St., Brooklyn, N. Y.

TĖVYNĖ MOŠŲ ir TYKIAI NEMUNĖLI!Ečia Bondsų vertę brokeriams. Kam 
rupi šia proga pasinaudoti tesikreipia 
į Brokerių 'ietuvį-agentą

C. PILĖNAS,
493 West 22nd St.,

Pirmininkas A. Mureika,
103 Liberty St., Ansonia, Conn. 

Vice-pirmininkas W. Ulles,
223 N. State St., Ansonia, Conn. 

New York Nut. Raštininkas J G. Vaitkevičius, 
N. B.—Kas vakaras nuo 6 valan-I P. O. Box 128, Ansonia, Conn.

dos ir nedėldieniais. Iš ryto agentą : Finansų Raštininkas J. P čiupas, 
; galima matyti kas dieną, išimant ne- , P. O. Box 230. Ansonia, Conn.

žiūrėti. ' dčldienius tarp 9 ir 11 vai. Room 301, Iždininkas J. Mockaitis.
634 Driggs Ave., Brooklyn, N, Y. ^59 Broadway, New York. P. O. Box 128, Anaonia, Conn.

... _____ '

PARSIDUODA GROSERNĖ.
Geroj vietoj, biznis išdirbtas. Ge

ra nroga kiekvienam. Ateikit ap-

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.
E

E



J

VIETINES ŽINIOS
Gražus vakaras Politiško 

Kliubo.
New Yorke, šv. Veronikos 

svetainėj, buvo vakaras Lie
tuvių Politikos Kliubo, 27 
lapkričio. Pirmiausiai su
lošta 3 aktų drama “Ant be
dugnės krašto’1. Iš visų lo
šėjų geriausiai lošė S. Garš- 
viūtė, kuriai veik nieko ne
trūko. Taipgi gerai lošė ir- 
J. Kačergis, tik antram ak
te, kuomet lošė girto rolę,tai 
perdaug tūpčiojo. Kalbėjo 
irgi kartais visai nusigėru
siu,o kartais išduodavo visai 
blaivą balsą. Bet užtai visai 
gerai atliko pirmam ir tre
čiam akte mirštančio rolę.

P. Raibužiūtė su Valen
cia visai typiškai atvaizdi
no kaimo pa'sileidusio, kaipo 
girtuoklio tėvo vaikus.

Buvo deklamacijų ir Sta- 
kauckiūtė sulošė monologą 
“Motina”. “Harmonijos ir 
“Aido” chorai sudainavo po 
3 daineles. Dainos, ant kiek 
teko nuo publikos patirti,pa
tiko geriau “Aido”. Ypa
tingai publikai patiko dai
nelė “Eisiu pas mergelę”, 
kurią sutaisė “Aido” choro 
vedėjas L. Ereminas. Ne
prastai sudainavo ir “Har
monijos”, choras, bet kadan
gi dainos senos, kurias dai
nuoja būlivių kasėjos,tai pu- 

... blikos neužinteresavo.
Bedalis Vaclovas.

Pranešimas visuomenei.

lekcijų plakatų buvo pra
nešta, kad kuopa rengia- 
koncertą 19 d. grudžio. Da
bar tai atsišaukiame, nes 
koncertas tampa perkeltas 
ant 11 d. Gruodžio, subatosi 
vakaro. Taigi koncertas 
vyks 11 d. gruodžio. Įžanga 
10 c. ypatai. p

Komisija, y L

Jaunimo Lavinimosi Ra^ 
telis laikys extra susirinki
mą 3 d. gruodžio, pėtnyčiosį 
vakare, 8 vai. vakare, kun. 
Petkaus parapijinės mokyk
los svetainėje, kampas No. 
5-Ms ir Havemever gatvių.;

Visi ratelio nariai malonė
kit atsilankyti.

J. Kripaitis.

jas nurodė, kad rusai dar apsiėmė pildyti sekretoriaus 
gali subrusti ir mėginti iš- pareigas. Protokolų sekr. 
vyti vokiečius. Tuomet į išrinktas J. Jakimavičius.

Kasos globėjai: V. Januška 
ir K. Vilkas.

7. V. R. K. įnešė, kad rei
kia įsteigti mokyklą angliš
kos kalbos ir lietuviškos ra
šybos. Tas likos atidėta, ant 
toliaus. |

8. Kandidatai į sekreto
rius išrinkti ant sekančių 
metų šie: F. Kalpokas, F. 
Deveikis ir T. Lisajus.

9. Pavesta V. R. K. ir L. 
Š. F. kom.* kad kaip tik pri-

vyti vokiečius.
Lietuva taptų galutinai nu- 
teriota.

Po prakalbų buvo šo
kiai. Nuo baliaus kuopai 
liksis šiek-tiek pelno.

Po prakalbų drg. S. Mi- 
chelsonas atsilankė ant ves
tuvių drp. .J. Undžiaus su 
drg. M. Kavaliauskiūte.

Ant rytojaus drg. S. Mi- 
cbelsonas atlankė vaikų 
draugijėlės mokyklą Sokolų 
salėje.

Po pietų Tautiškame Na- bus į Brooklyną Bulota, tai 
ne drg. S. Michelsonas skai- surengti prakalbas, kur tik

ant temos “Ekonominis de-i 10. Skaitytas laiškas nuo 
terminizmas”. Žmonių bu- L. P. K. iš N. Y., kad reikia ( 
vo dikčiai. Prelekcija buvo plačiau supažindinti svetim- 
labai naudinga. itaučius su lietuvių istorija.

Brooklyniečiai džiaugiasi Bet pasirodė iš Įiresos kom.

gavę išgirst drg. S. M. ir no- dirbamas per 
rūtų, kad jisai kuotankiau- 
sia pas mus lankytųsi.

Iš Brooklyno Michelso-' draugijom ir kuopom nusi- 
nas išvažiavo į Elizabeth,1 

kalbėjo kitokių

Antras laiškas—kad reiktų 
(Brooklyno ir New Yorko

pirkti daržą dėl piknikų ir 
l.L.Ll.i pasilinksminimų. 
Tas likos priimtas ir išrink
ta komisija iš šių draugų: 
F. Vaitkaus, J. Samulevi- 

(čiaus ir J. Vcsdžiūno. Ko-
4 d. gruodžio M. Skučio misija su V. R. K. sekr. tu- 

svetainėj bus susirinkimas rė3 apie tai pranešti visoms 
L. S. S. 59 kuopos. Drau- ■ draugijoms ir kuopoms, 
gai ir draugės malonėkite! n. Buvo atsiųstas už- 
atsilankyti, nes šiame susi- kvietimas nuo L. T. N. K. 
rinkime bus išduota baliaus ant konferencijos dėl apkal- 
atskaita ir kiti svarbesni įėjimo apie 
dalykai. , Imą”. Išrink

Taipgi neužmirškite atsi- komisiją jojo

N. J., 
vietos

kur vakare

Reporteris.

J

Prelekcija.
L. S. S. 19 kuopa rengia šį 

nedėldienį Tautiškame Na
me, 2 vai. po pietų, prelek
cija ant temos tautininkys- 
tės rolė žmonijos progrese.

Skaitys drg. A. Herman.

GIMNASTIKOS KLIUBO 
PRAKALBOS.

šį nedėldienj, 2 vai. po pie
tų, Tautiškame Name įvyks 
Gimnastikos Kliubo prakal
bos.

svarbus, nes Kliubas yra su
manęs įgyti nuosava namą.

gai ir draugė

vesti ir pašalinių, kad pa
dauginus savo skaitliu.

D. Pilka.

Did. New Yorko Lietuvių 
Draugijų Sąryšio reika

luose.

Žaltys, Dr. Kaškevičius iš
Newark, N. J. ir p. Liut- mi pasirūpinti, kauskas. " - _ _

Šią pėtnyčią kliubo

M.&V. FURNITURE Co
Makauskas & Vidžiūnas, Props.

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

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS.
Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime parduoti 

lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šitokių vaisių: 
1) ORRAPH’AS, Linimcntas 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) {VAIRUS VAI
STAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 5) KVEPIAN
ČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumos ir visokių 
CREAM’Ų dėl veidų. 6) BITTER TONIC, vartotojas dėl vidurių. 
Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų apbiekose kal
bama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilankyti. 
Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, galima 
siųsti pinigais arb stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius 
410 So. 2nd Street, kampas Union Avė

Skyrius; 745 Dnggs Avė., kampas 2nd St.„ Br ooklyn, N. Y.

|Q

WWW
w»»rwir

Tautiška Na-

OOUKAOr S

ir

cd 
mo

F. Deveikis.
i jas K. Vilkas.

SANITAKY DENTAL PARLOR
307 Bedford Ave.. Tarpe 2-ros 

1-mos gatvių 
BROOKLYN, N. Y. 

Kalbame Lietuviškai.

>N

1G9 GRAND ST

Pirmas Lietuviškas

$500.00 NEBUVĘS PASIŪLYMAS

NEW YORK. N.UNITED COMMERCIAL COMPANY. K NU K ERBOCK ER BLDG.

Geru patai
symu!

Gvara ntuo-

«) kt.
» 

coupon*Teisingai sutaisomi vaistai 
prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugą, o būsite už
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptickorius ir Chemistas
215 Roebling St., Cor. So. 2nd 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone 595 Green point

Daktaras J.
SPEC1JA LESTAS 

PLAUČIŲ
V altuidoii;

8—JU ryla 
12—2 po pl 
6-—8 vakar*

Telephone 2,334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pas 

PETRĄ DRAUGELĮ.
Skanus alus 
gat;di arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvėpei!- 
'i cigarai ir 
luiikųs užkan- 
Ižiai. Salė dėl 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
atsakančios 

vietos,o būsite 
užganėdinti. 
Palei Wythe 
A ve.

St., Brooklyn.

šie draugai: 
J. Neviackas, V. Januška, T. 
Lisajus, B.Švegždžiūtė ir M. 
Trintas.

12. Sekretorius F. Devei
kis pridavė bilų padarytų lė
šų per pusantrų metų. Kon
ferencija nutarė atmokėti

Protokolas 
L. D. S. D. N. Y. konferen- 
; ei jos spalių 17 d., 1915 m. 

Konferenciją atidarė pir
mininkas J. Neviackas. 
; 1. Perskaitymas manda
tų: pasirodė, kad dalyvauja' 
nuo 12 draugijų 26 delega-1 
tai.

2. Rinkimai tvarkos ve
dėjo. Paduoti šie draugai: 
K. Vilkas, V. Januška, F. 
Kalpokas. K. Vilkas likosi 
išrinktas tvarkos vedėju, F. 
Kalpokas pagelbininku.

3. Protokolo skaitymas. 
Protokolas vienbalsiai pri
imtas. Raportai veikiančio 
komiteto: pirmininko, sek
retoriaus, ir finansų sek- 
rct. L. Š. F. priimti.

4. Buvo įnešta per V. R. 
K., kad reikia išrinkti dau
giau kolektorių 
daiktų fėrams. 
vienbalsiai priimtas ir įs
linkta šie draugai: V. Ja
nuška, B. Švegždžiūtė, 
Merkevičiūtė, A. Sirgila, 
Jankauskas, J. Grybas, 
Jakimavičia, K. Vilkas, 
Kalpokas, A. Macaitis, 
Klastauckas ir F. Vaitkus. ,

5. Buvo pakeltas kiauši-! 
mas, kaslink muzikantų dėl' 
foru. Pavesta V. R. K. tuo-1

, i Įima gauti po 15c., 20c ir ! Š. F. Finansų sekr.; .... .. . .I Alijošius Grinkevičius

ANT P A R., AVIMO.
Parsiduoda. saliūnas lietuviais, 

lenkais ir rusais apgyventoj vieloj. 
Parsiduoda iš priežasties ligos

ANTON GEGET 
.71 North 7th S’1, Brooklyn, N. Y.

rinkimui
Įnešimas
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Karpctų, lovą, šildomų.bočių, siuvamų mašinų

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS.
REKORDAS I’REKIL'OJA tik 75 c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o 
apturėsi didelį ir puiku katalogu, kuriame rasi visokiu goriausiu 
ARMONIKŲ, SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokiu' MUZIKA- 
LfšKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas 
su 7(> ir 104 rakiais. Kainos labui prieinamos. Naujausias Lietuviš
kas Sapnininkas dydžio 5x(»i, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavo- 
rus. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresai

W. S. WAIDELIS,
i!2 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. Y i

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

nigus, parduoda laivakortes. Patar
nauja kuogcriaiu ’?i.

j. KOVACS
36 Grand St., Brooklyn

UŽGANĖDINTAS

O.

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

Užplombavimas 50c ir augščiau.
Išvalymas ............................................. 5()c
Užplimibavimas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

Šią pėtnyčią kliubo rui- V. A. Zaperiackas rezigna-1 
muose įvyks mėnesinis susi-, vo nuo savo vietos, bet po
rinkimas.

Kliubietis.

i3t&xWiMv*k

irs ru

PARSIDUODA
VISUR

-L a

Misevičia
Al K DIES 
LIGŲ.

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubatna! 
Išdirbu visokias

KOKARDAS, “BADGES”. GUZIKUS

Visokiems piknikam?, šermenims ir 
tt. Darau visokius Medalius ir vi
sokias antspaudas draugystėms

Ant kiekvieni, pareikalavimo pri
siunčia sainpelius.

A. STRUPAŠ
Novelty Manufacturer

AR NORI vEVERYKUS?
Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
č E VERI K Ų KRAU-

kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

Gold filled Bracelet 
, I: CTO coupons

A
GERIAUSI KORKOS GALAIS CIGARE! AL 
YPATINGOS KALĖDŲ DOVANOS Už ’ '

Ndbt) Kuponu ir bikselių viršelius. Taupykite juos
Ncho baksuko viršui kiekvienas vertas 
ragais. Tie viršiukai turi p Iną vertę 

dovanu.v

Piniginis Kuponas kožnam bakse.
Reikalaukit Katalogo Dovanų.

MP’O DEPĄ PI MliTAS
95 First Street. Jersey City, N.J.

pusę cento pi
li r i e gavimo

Drg. S. Michelsonas 
Brooklyne.

Pereitą subatą drg. S. Mi
chelsonas, “Kclevio” redak-! 
Birius kalbėjo Tautiškame ' 
Name ant temos karės prie- 
žastįs. Prakalbas surengė 
L. S. S. 19 kuopa.

Žmonių buvo apie 400, iš 
ko galima pasidžiaugti, nes 
tą pačią dieną klerikalai,kad 
atitraukus žmones nuo pra
kalbų, tyčia parengė 
vyčinį teatrą ir buvo
magaryčių parsitraukę dar 
kokį tai misionierių.

Tačiaus, nepaisant 
Tautiškame Name buvo 
daugybė publikos ir visi su 
didžiausia atyda klausė į- 
domios S. Michelsono pra
kalbos.

Kalbėtojas privedė daug 
karės vaizdų ir pagaliaus 
šigk-tiek apsistojo ant vo-1, Į 
kiečio Bernhardi išvadžioji- d 
n?ų, kuris sakė, kad šioji ka- J 
rė tęsis 7 metus. Kalbėto- u

savo 
ant

to,

$51)9.00 ATLYGINIMO DYKAI!
PILNĄ LŽSIG \NĖDINIMĄ.

t^FREE
VISKAS, KĄ MES PARDUODAM, (i V AR\N TUO VA. 
TAS TURI SUTEIKTI

. Duoti i •na ant išmokė--No, a 
lea y iatislo terni.no, mokant 
$ !,O()iir $1.00 į sm ailę 'I tiri 
$5.00 ar d mg ati, ęali pripilti 

ruimu n min f >i niču.

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

P. Lorlllard Co., lee., New York City. Esi. 1750.
Emerson Phonograph. SOO couponstrumpo pasikalbėjimo vėl I BROOKLYN, N. Y.

U.i'IAIm

vairią stalų, salat Oak medžio, iš- 
IziaiiHi. su 3 Iciilniii's. 'I arpui vi 

Kokiu kukiuos stalu dėl pasirinkimo, 
nuo (H) ir augščiau.

Said hordžiu. d r ešerių, 
kamod'/ių, su jva’ruiis iš
muš’m a is.

$5(10.00 duosim dovanu kiekvienam koris prirodys. jogei kiti, prieš mūsų nelrnvusj pasiūlysimi).•pardavinėjo ant .1 akmens 14 K 9,?,^5 
EIT.LED ant 20 meta G V A R A NTL’OTA LAIKRODĖLI pigiau, negu mes ir davė 31 prezentą prie laikrodėlio dykai, tai tam duosim *f>ou.«»u 
grynais pinigais už tai. U idant mūsų ant 21 akmens 14 K Gold Pilimi Laikrodėlius, gvarantuotus ant 20 metų kuolabiaųsiai praplatinti, 
darome dar nebuvusį pasiūlyjinią, nes parduodam tuos Draugius laikrodėliusodėlius tik už $6.75 ir prie kiekvieno laikrodėlio 31 augsciau pa
talpintą prezentą duodame visai dykai Taigi, kas mums prisius savo tikrą adresą sykiu su šiuo apskelbimu ir La centu* pradotko stampomis 
arba kvolerį, tai męs išsiųsim jam" tuoįaus ant 21 akmens 141< Gold pilled Laikrodėlį, gvarantuotą ant 20 metų su geriausiu lo> rusies me
chanizmu pasaulyj ir prie 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, Armonika. Kryžiuką, \ eidrodelĮ su 

'I sū 3 prietaisais, Pei'uką, Diržą, Importuotą adatą (model) Laikrodėlį, Durklą, Skūrinj tabakui krepšelį, Nikilinę dėžutę dėl degtukų (mtnia-
1 ture) ir Žiūroną. Kada atneš tau į namus Laikrodėl) ir prezentus ir būsi užganėdintas, tai- užsimokėsi likusius $6.50, taipgi .30 centų už
1 prezentą persiuntimo išlaidas. Jeigu nebūtum užganėdintas, lai nepriimk, o męs sligrąžinsim tau 25 centus padotko. Apart to. pnmenam,

kad mūšų laikrodėliai yra ant 21 akmens 14K Gold l?illed gvarantuoti ant 20 metų ir męs laike tų 20 metų laikrodėlius pataikom arba apmai- 
| Dome ant kitų visai Dykai, prisiunhus mums tik 25 centus ant persiuntimo išlaidų. Taigi, pirkdamas iš mūs laikrodėlį, visiškai nieko neri-
1 zikuoji. Iš Kanados visus pinigus reikia pisiųsti iškalno. Adresuok aiškiai taip:_____________

Dept. 185 (Fifth Ave.)

j Macys & Marcin Furniture Co.’
I

198-200 GRANDS'U Tarpe
Šalę ••Comedy” teatro. Teloph uio 2 Greenpoint.

terni.no



