
The Lithuanian eemi*weukly 
“LAISVE” 

Published by
The Lithuanian Co-operative Pub. Society 

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

YEARLY SUBSCRIPTION RATE:
Tn the United States  ......................... $2.00
To Foreign Countries........................... 3.50

Advertising rates on application.
All communications should be addressed to: 

“LAISVE"
18.3 Roebling St.. Brooklyn. N. Y.

No. 98. Telephone 5281 Greenpoint BROOKLYN, N. Y., 7 Gruodžio (December), 1915 m. Telephone 5281 Greenpoint
“Entered as second class matter March 11. 1914. nt Post Office at the Brooklyn, New York < Act of March 3. 1879”. V M etas

- VOKIEČIŲ VALDŽIA
KAUNO ir VILNIAUS

GUBERNIJOSE.
Kauno ir Vilniaus gu

berniją plote veikia tam 
tikras komitetas, kuris su
sideda iš 24 narių. Tas ko
mitetas turi labai plačias 
teises žmonių šelpimo klau
sime ir ii užtvirtino vokie
čių valdžia. Taip praneša 
“Ateities” redaktoriui iš 
Prūsu Lietuvos. i- i

“Po ilgų derybų, tas ko-’ 
m i tetas yra susidaręs iš 24 
narių, iš kurių 12 lenkų, 5 
lietuviai, žydų ir gudų po 3. 
Likusysis 1 yra lietuvių, gu-| 
dų ir žydų drauge išrinktas,1 
jis yra lenkas—demokratas. 
Taipogi ir tarp 12 lenkų yra 
pažangiųjų dauguma, taip 
kad lenkų endekų partija y- 
ra mažumoje ir negali vy- į 
kinti savo panpolonistiškųjų! 
siekinių. Lietuviai gerai at
jaučia tokį neteisinga vietų 
padalinimą, bet nėra kas da
ryti, nes lenkai turėjo leidi-
mą ir gerai, kad jų visai iš 
komiteto neišstūmė. Iš viso 
ko matvti. kad lietuviai tė
ra i turės daugiau svarumo, 
kaip tik visi susivienys. Li- 
gišiol priguli į ta komitetą: 
J. Vileišis, šaulys, Kyman
tas ir tt. Taigi beveik visi 
pažangesnieji, klerikalai tuo 
tarpu ten nepriklauso. Ši
tie su tautininkais ir s.-d.su- 
sudaro “nukentėjusių dėl 
larės šelpimo draugiją”, į 
kurią “L. Ž.” žmonės nenri- 
guli. Bet yra viltis, kad 
greitai ir čia įvyks vienybė. 
Vilniuje vra palike “Liet. 
Žinių”, “Liet. Ūkininko” re
dakcijos su mažomis išimti
nus. Iš kitų pažįstamu p.p. 
Basanavičius, Janulaitis, 
Biržiška, Kvmantas, Jonas 
ir Ant. Vileišiai, Kairys, 
Smetona, Staniškis iš Kau
ro ir tt. Išbėgę vra: Yčas, 
inžinierius Vileišis ir tt. 
Yra pasilikusios dalis beveik 
visu lietuvių įstaigų. Ofi
cialiai jos yra išbėgusios”.

Tasai komitetas jau 
pradeda gana plačiai veikti. 
Taip:

“p. Šiaulvs ir vienas len
kas, kaipo atstovai nuo “Vil
niaus ir Kauno miestu komi
teto” e,, vokiečiu valdžios ir 
von Hindenburgo leidimu 
buvo atvažiavę Vokietijon. 
Eerlvne jie norėjo sueiti j i 
sąryši su Rockefellerio Ko- NAUJI SMUI KUS PINI- 
mitetn. bet to ten jau nebu- GAL
vo. Tečiau jie yra kreipęsi “Rygos Naujienos” rašo: 
į kitus komitetus ir. reikia Dėlto kad vietininkės smul- 
tikėti, neveltui. Su jais bu-, kiųjų pinigų markės varto- 
vo drauge d—ras Gaigalaitis. jimc pasirodė latai nepato- 
Vidaus dalyku ministerija gios, tai nutarta išleisti nau- 
leido jiems gabentis maisto ius pinigų ženklus, kurie, 
dalykus Lietuvai iš neutra-kaip regis, pasirodys api- 
liu valstvbiu. P. Šaulys ir, vartoje jau ateinančios sa

vaitės pabaigoje. Draug su 
tuo prašalins iš apyvartos ir 
ligšiolinės pinigmarkėsNau- 
jieji pinigų ženklai bus pa- 

’našus į italų liras ir per pus 
mažesni už mūsų popieri
nius pinigus. Tų pinigų
ženklu bus 10, 15, 20 ir 50 
l ap. vertybės. Paskui gi
imsis dirbdinti popieros pi
nigus ir 5, 3, 2 ir 1 kp. Nau
josios popieros pinigus 
spausdins ant geresnės po-

liu valstybių.
kiti susidūrė ir su prigulimų 
neutraliu šalių konsulais.Po 
to abudu buvo Poznanės 
miete, kame gavo nrižadą 
duoti kas mėnuo 50.000 mar
kų nukentėjusioms šelpti. 
Tas komitetas turi dabartės 
leidimą vežti į užimtąsias 
dalis druskos, arbatos, sil
kių, cukraus, drobužių — 
taipgi už tas 50,000 markių 
bus prekėmis pristatyta. 
Priešais įvairiu laikraščių, 
žinias, patirta, kad yra pa- pieros ir įvairiose skaisčiose 
silikusin savo vietoje daug‘varsose, kad galėtų juos

lengvai atskirti.gyventojų, pirmiausiai, ži
noma, neturtingųjų, ku
riems tuojaus reikia pašel- 
poo”.

Tos naujos žinios apie nu
kentėjus?’! nuo
mą parodo Amerikos lietu-

viams, jog šiandien Lietuvą 
reikia šelpti ne per Gabrius 
ir Yčus, kurie liko be fun
damento, bet per Tilžę ir 
Vilnių, šiuo tarpu, tai yra 
patsai tikriausias kelias.

LIETUVOS JAVAI VO
KIETIJON.

“Naujia Lietuviška Cei- 
tunga” praneša, jog iš Vla- 
dislavovo (Naumiesčio) pa
vieto į Širvintą atgabenta 
800—1,000 vežimų su javais.

Apart javų, buvo dar ir 
ropučių atgabenta, taipojau 
sviesto bei kiaušinių, ku
riuos tavorus miesčionys 
mielai pirko. Dabar nusi- 
duos tie priėmimai kas pa- 
nedėlį ir četvergą.
“Nauja Lietuviška Ceitun- 

ga” priduria, jog vežimai 
buvo labai gerai pakinkyti i 
ii negalima buvo manyt,kad 
jie atvykę iš karės vietos.

MAŽEIKIAI—MURAV
JOVO.

Vokiečiams nelabai tesi- 
sekant ties Dauguva, jie po- 
valiai pradeda slinkti pietų 1 
linkui. Seniau tai Mintauja 
buvo'jų kariško veiklumo 
centras. Dabar Mintauja 
apleidžiama ir jos vietą už
ima Mažeikiai.

Mažeikiai yra labai svar
bus gelžkelio centras. Trau-1 
kiniai nuolat eina per Ma
žeikius iš Liepojaus į Min
taują ir atgalios.

Vokiečių kariumenė ir 
maistas gabenama pro Ma
žeikius. Tai didžiausias 
koncentracijos punktas 
šiauriniame karės fronte.

Gyventojų tarpe Mažei
kių ir Mintaujos beveik ne
pasiliko. Laukai nenuvaly
ti.

GATVEKARIAI LIETU
VOJ.

Paryžius. — Dienraščiui 
“Temps” praneša iš Petro
grado, jog vokiečiai įtaisė 
Lietuvoj ir Latvijoj puikią 
komunikaciją.

Visur pravesta gelžkeliai 
ir daugely vietų vaikščioja 
elektriški karai. Tarpe 
miestelių įtaisyta labai ge
ras susinešimas.

P^GOS KAUKAZE.
Mūšiai Kaukazo fronte 

susi trukdė, kadangi ten šėl
sta baisiausios pūgos. Snie
go yra per 10 pėdų.

RUSŲ GENERALIO ŠTA
BO ELENAI.

Rusų generalis štabas ren
giasi prie pavasarinės kovos. 
Mat, jis mano, kad tik su
laukus pavasario bus tikra 
karė. Dabar paimta kariu- 
menėn keli milijonai senųjų 
zapasnųjų ir opolčencų pir
mo ir antro skyriaus. Per 
kelis mėnesius visas kariš
kas frontas bus dapildytas 
naujomis jiegomis.

Pirmiau trūko aficieriu, 
bet dabar ir ta spraga už
pildyta. Tūkstančiai stu
dentų ir šiaip inteligentų iš
laikė specialius kvotimus 
ant uriad-praporščikų,kurie 
pildys aficieriu pareigas.

Rusų fronte didelių per
mainų neįvyko. Rusų arti
lerija smarkiai bombardavo 
vokiečių žiemines pozicijas 
kairėje pusėje Dvinos, tarpe 
Fridrichštato ir Jakobštato. 
Vokiečiai turėjo apleisti sa
vo policijas, palikdami šim
tus užmuštųjų.

DALIS SERBŲ ARMIJOS 
GRAIKIJOJ.

Dauguma serbų kariume- 
nės šiuomi laiku randasi 
Juodkalnijoj. Kita gi da
li'? keliasi Graikijon. Tre
čioji persikėlė Albanijon.

austruos vėliava
VIRŠ MONASTYRIO. k

Galutinai pasitvirtino ži
nia, kad austro-vengrai už
ėmė Monastyrių (Serbijoj). 
Bulgarai dar neįėjo į Mona
styrių. Jie pasiliko Kenali 
į pietus nuo Monastyrio.

VOKIEČIAI SAKO, RUSAI 
NEGALĮ SUDARYT DI
DŽIOS KARIUMENĖS.
Iš Rusijos buvo atėjęs 

gandas, kad caras mano su
daryti kariumenę iš 6 mili

jonų naujų kareivių ir pa- 
1 daryti generalį užpuolimą 
ant vokiečių.

Vokiečiai sau daro juo
kus iš to pieno. Jie klau
sia, kur gi Rusija gaus ga
nėtiną aficieriu skaičių, ku
rie vestų tą kariumenę. Ru
sijai jau ir dabar trūksta a- 
ficierių.

Antras klausimas—kurgi 
i Rusija gausianti pinigų. Jai 
labai trumpa su finansais.

Tipai Amerikos politikierių.
Kaip juips patinka tie “taulos” šulai?

SERBAI KRAUSTOSI GRAIKIJON.
*

PASAKYS APIE TAIKOS 
SĄLYGAS.

Reichstago socialdemo
kratai reikalauja, kad impe
rijos kancleris Bethman 
Holweg pagaliaus viešai 
pasakytų, kokiomis sąlygo
mis Vokietija sutiktų tai- 
kinties.

Tą socialdemokratų rei
kalavimą remia ir pirmeivių 
dienraštis “Berliner Tage- 
blatt”. Daugelis laikraščių, 
o ypač “Frankfurter Zei- 
tung” smarkiai agituoja už 
taiką.

Socialistiškas “Vorwa- 
erts” sako, jog pati liaudis 
turi dalyvauti diskusijose 
dėlei nustatymo taikos sąly
gų. Slaptajai dipliomatijai 
negalima pavesti visų reika
lų svarstymo.

RUSAI BULGARIJOJ?
Į Londoną per Salonikus 

atėjo gandas, kad rusų ka
riumenė forsiruotu marša- 
vimu ei-na per Rumuniją į 
Bulgariją.

Vienok, ligšiol tas gandas 
oficiališkai dar , nepasitvir
tino.

NUO BERLYNO IKI 
KONSTANTINOPOLIO.

Nuo Berlyno iki Konstan
tinopolio jau pradėjo vaikš
čioti ekspresiniai traukiniai.

Už GERĄ TARNAVIMĄ.
Francijos kariumenė] tar

navo buvęs pirmosios dūmos 
atstovas, darbietis Onifko. 
Jisai viename mūšyje buvo 
lengvai sužeistas. Už kokį 
tai mažmožį Onifko paso
dintas kalėjimam

Tai, mat, kaip eina pat
riotiškoj Francijoj.

------------- i
33 PARLAMENTO AT

STOVAI KALeJIME.
Čechų laikraštis “New 

Yorske Listy” skelbia, jog 
33 Austrijos reichstago at
stovai pasodinti kalėjiman, 
kadangi reikalavo kuogrei- 
čiausios taikos jvykdinimo.

KIEK NUOSTOLIU PA
DARĖ VENECIJAI?

Apskaitoma, jog paskuti
nis Austrijos xorlaivininkų 
apsilankymas Venecijoj, la
bai brangiai apsiėjo tam 

miestui.
Austrų bombos sunaikino 

dailės vaizdų už $400,000.

Iš LENKŲ SPAUDOS.
“Dzien. Pol.” rašo, kad 26 

spalių Varšavoje, Pacų rū
muose,buvo atlikta pirmasai 
apskričio teismo posėdis 
lenkų kalboje. Lapkričio 
pradžioje laukiama atidary
mo lenkiškojo universiteto 
ir politechnikos Varšavoje. 
Austrų valdžia leidus Chol
ino gubernijoje lygiai varto
ti lenkų ir ukrainių kalbas. 
Varšavoje jau sutvarkyta 
jačtas. Ant markių atmuš
ta lenkų arelis ir raidės pi
liečių komiteto. Tiktai gelž- 
keliais važinė]imas dar ne
sutvarkyta. Rusų pavaldi
niams neduoda bilietų. 
Varšavos arcivyskūpas Ka- 
kovskis, gavęs iš piliečių ko
miteto 600,000 rb. badaujan
tiems, norėjo juos padalyti 
su pagelba tam tikro ko
miteto, bet vokiečių valdžia 
neleido. Todėl pinigai liko 
padalyti pašalinėmis labda
ringomis. draugijomis. Ne
žinia, kaip ilgai vokiečiai 
pataikaus lenkų kalbai už
imtose žemėse?

STOKHOLMAS.
Vėl prasidėjo mainymasis 

imtiniais, nebetinkančiais 
karėn, tarp Rusijos ir Vo
kietijos. Dabartinieji mūsų 
imtiniai, atvežamieji iš Vo
kietijos, daug geriaus ap
vilkti ir užlaikomi, negu pir- 
miaus atsiųstieji.

Švedijos valdžia leido iš
vežti iš savo valstijos 10,000 
arklių.

PABRANGIMAS PRAGY
VENIMO EUROPOJ.

Paryžiuj išeinantis laik
raštis “La Journal” paskel
bė, kad iš priežasties val
džios apsileidimo maistas 
labai pabrango. Dabar pa
aiškėjo, kad ant gelžkelių 
šimtai vagonų ir sunkiųjų 
automobilių stovi be darbo 
nuo pat pradžios karės.

Mieste Gaure vienam san
dėly randasi 10,000 tonų cu
kraus, tuom tarpu Paryžiuj 
cukraus svaras pardavinėja
ma po 26 centus. Anglies 
tonas kaštuoja 30 dolerių, o 
partiniuose miestuose ran

dasi daugiau milijono tonų 
anglies, bet nėra vagonų, 
kad juos nusiuntus į Pary
žių. Tas pats ir su kitais 
produktais.

Toks laikraščio praneši
mas baisiai nepatiko val
džiai, ypatingai ministeriui, 
kuris valdo gelžkeliais ir ki
tokiais visuomeniškais dar
bais.

Kitas Paryžiaus laikraš
tis praneša, kad Berlyne 
buvo didžiausios demonstra
cijos iš priežasties maisto 
pabrangimo. Tas demonst
racijas išvaikė kariumenė. 
Pagal pranešimus, apie 200 
demonstrantų užmušta. Vo
kiečių valdžia užginčija,kad 
Berlyne tokių demonstraci
jų nebuvę ir jokių susirėmi
mų neįvykę.

Vokietijoj kainos ant mai
sto neapsakomai pakilo. Net 
kiauliena, kurios vokiečiai 
tikėjosi iki sočiai pavalgyti, 
pardavinėjama nuo 67 iki 77 
centų svaras. Dešros svaras 
iš kepenų—60 centų, sūrio— 
40c., sviesto—66. c., miltų — 
61c., žirniai—18įc. svaras ir 
tt.

ITALIJA SIŲS KARIUME- 
NĘ ANT BALKANŲ.

Jau nuo tūlo laiko Angli
jos diplomatai darbuojasi 
Italijoj, kad prigūndžius ją 
siųsti savo kariumenę ant 
Balkanų. Mat, iki šiol dar 
Italija nekariauja su Vokie
tija, tai ir savo kariumenės 
nesiunčia ant Balkanų. Bet 
dabar Italijos parlamente 
baronas Sonnino pranešė, 
kad Italija nutarė siųsti ka
riumenę ant Balkanų. Reiš
kia, Italija turės apskelbti ir 
Vokietijai karę.

FORDO LAIVAS IŠVA-. 
ŽIAVO.

Pereitą subatą išplaukė 
Europon Fordo “taikos lai
vas” Oscar II.

Ant laivo važiuoja 83 
“taikos apaštalai”, 54 repor
teriai ir 3 krutančių paveik
slų operatoriai.

Fordas yra pasirengęs iš
leisti kad ir 5 milijonus, kad 
tiktai jo taikos misija pa
vyktų.

Rimtesni amerikiečiai 
juokiasi iš Fordo sumanymo 
ir sako, jog tai esąs labai di

delis humbugas.
Ant laivo važiuoja daug 

žymių žmonių: tarpe jų yra 
net gubernatorių ir vice-gu- 
bemotorių.

Įvairios šnekos kilo, iš
plaukus Oscar II į Europą. 
Vieni sako, kad ant laivo e- 
są bombų. Kiti nurodo, kad 
vokiečių submarina nuskan
dins Oscar II ir tt.

VYS Iš AMERIKOS VO
KIEČIŲ IR AUSTRŲ 

DIPLOMATUS.
Suv. Valstijų valdžia ma

no, kad Austrijos ir Vokieti
jos ambasadų viršininkai 
prikiša savo pirštus prie vo
kiečių agitacijos Amerikoje. 
Tam yra jau gana daug da- 

: rodymų. Įvairus teutonų 
konspiratoriai gauna pini
gų iš ambasadų.

Suv. Valstijų valdžia jau 
reikalauja, kad iš Amerikos 
prasišalintų kapitonas Boy 
Ed ir kapitonas Papen. 
Taip-pat bus prašalinta ga
na daug Austrijos konsulų.

UNIJOS.
CaEfornijos darbo federa

cija rūpinasi, kad naujai į- 
stojantiems į unijas nariams 
būtų kuomažiausia įstojimo 
mokestis. Didelės įstojimo 
mokestys daugelį žmonių 
atbaido nuo unijų.

United Mine Workers u- 
nijos suvažiavimas įvyks 
sausio mėn. Indianapoly. 
Manoma, kad suvažiavime 
dalyvaus 1,600 delegatų. 
Suvažiavimas bus begalo 
svarbus, nes, kaip žinoma, 
sekančių metų bal. mėn., 
mainieriams, mažu, reikės 
išeiti streikam

NORI LIKTI KATALIKU.
Bulgarijos karaliaus Fer

dinando sūnūs Borisas, ku
ris trijų metų buvo priskir
tas prie stačiatikių bažny
čios, dabar galutinai pasiry
žo grįžti katalikų tikėjimą n 
ir jau pasikvietęs jėzuitų ge
nerolą Ledochovskį tikėjimo 
tiesų mokinties. Kiti sako, 
kad karalaitis Borisas jau 
pernai yra priėmęs katalikų 
tikėjimą, dabar tiktai lau
kia. kad Bulgarija “nugalė
tų” savo priešus ir tuokart 
Borisas iškilmmgai bus ap- 

i ake^tas kataliku.

ž TAIKOS SKELBI
MĄ.

Berlyne 3 žymesnieji 
'ocijalistai J. Wolter, G. 
Patz ir E. Tetmeyer pa
gadinti ant 3 mėnesių 
į kalėjimą už taikos 
skelbimą.

Strassburge socialis
tas B. Kuas pasodintas 
ant 9 mėnesių į kalėji
mą už pasakymą, kad 

! didžiausias kaltininkas 
'dabartinių karių, tai 
i Vokietijas militarizmas.

Austrijos čechas-soci- 
alistas Lopper tapo pa
kartas už tai, kad jis 
parašė brošiūrą, kurinj 
prirodinėjo būtiną tai
kos reikalingumą.
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Dr. J. Šliupas mano, kad | 
laisvę Lietuvai gali iškovoti 
Amerikos universitetų pro
fesoriai...

Palaiminti tikintieji!

“Kovos” red. sako, jog sa-1 
vo laikraščio skiltyse ji ga-1 
Ii talpinti i
straipsnį ir prie jo nėra rei
kalo dėti jokių prierašų.

Jeigu tas ypatingas prece
dentas taptų taisykle, tuo
met demoralizacijai nebūtų 
galo—pabaigos. Redakcijai 
padoriai tylint, koksai nors 
literatiškas kavaleristas ga
lėtų ištrypti vicką ir visus, 
užnuodint užsitikėjimą tarp 
draugų ir paleist insinuaci
jų virtinę.

RUMUNIJA
Žiupsnelis žinių apie politiką 

gyventojus ir jų papročius.

Darbininkų upas 
Vokietijoj.

Laisvoji Sakykla
MILICIJA.

Paprastai sakoma, kąfl 
milicija, tai tvarkos prižiū
rėtoja. I miliciją priimama 
neva ištndmi šios šalies pi
liečiai. Bet ar ištikrųjų mi
licija rūpinas šios šalies rei- 
kalaais?

Dabartinė mūsų milicija 
susideda iš draugijos išma
tų. Tie, kurie įstoja į mili
ciją, žiauresni ir už rusų ka
zokus. Jie žudo savo bro
lius, seseris ir net tėvus. 
Pas juos nėra žmoniškumo, 
nėra supratimo ir sąžinės. 
Jie daugiau nieko nežino, 
kaip tik darbininkus šaudy
ti. Kur tik darbininkai ap
skelbia streiką, tai darbda
viai reikalauja į pagelbą

Visiems jau žinoma, kad 
Vokietijos reichstage (par
lamente) didžiuma socialde
mokratų atstovų pritaria 
karei, dalis jų tyli ir kada 

.prisieina balsuoti už kariš- 
'ką biudžetą, tai jie susilai
ko nuo balsavimo ir tik ma- 

' ža dalelė visuomet priešina
si karei ir visur atvirai rei
kalauja karės užbaigimo.

Bet koks ūpas Vokietijoj 
darbininku? Kam darbinin
kai pritaria? Ar jie taipgi 
pritaria didžiumai parla
mento atstovų ir sykiu su 
jais reikalauja kariauti ant 
toliaus, ar jie pritaria K. 
Liebknechtui ir kitiems, ku-! miliciją. Kada milicija pri- 
rie griežtai priešingi karei? i būna, tai tuojaus pradeda

Į šį klausimą atsako ko- šaudyti savo tėvus, brolius 
respondentas “Naže Slovo”jir seseris. Milicija nei ne- 
N. T., kuris dalyvavo tarp
tautinėj konferencijoj Zim- 
merwalde. Jis atydžiai ty
linčio Vokietijos darbinin
kų ūna ir persitikrino, kad 
darbininkai eina- išvien su 
tais socijaldemokratų va
dais, kurie priešinasi karei 
ir reikalauja taikos. Vokie
tijos darbininkai visame ka
me sutinka su drg. K. I 

ILiebknechtu ir kitais kai-

ti rolę penktos kojos prie 
stalo Klerikališkai tautiško
je taryboje. Po Brooklyno me 
seimui męs pamatėm tikrąjį 
tautininkų veidą. O apie 
juoduosius apaštalus męs 
turime supratimą ir be ben
drų seimavojimų.

Niekas dar nenrirodė ir 
nepabandė prirodyt, kas bus 
veikiama bendroje tautos 
taryboje. Veikiausia, i ‘ 
non vieton ten bus statoma ii vokiečiai ir talkininkai, 
Lietuvos šelpimo klausimas, prašydami talkos? 
paskui Lietuvos politikos 
klausimai.

Tame miestely nėra soci- 
jalistų kuopos; tame mieste
ly nėra jokios progresyvčs 
draugijos.

Jeigu męs pasakytume a- 
pie tai latviui ar finui soci- 
jalistui, jie būtų labai blogos 
nuomonės apie lietuvių soci- 

niekingiausią1 jalistų veiklumą ir organi- 
- 'zatyviškus gabumus.

Męs mėgstame seimavoti, 
mėgstame rezoliucijas raši
nėti, protestuoti, bet nema
tome darbo, kuris čia jau, 
šalę mūsų, laukia pasišven
tusių žmonių. Niekam ir į 
galvą neateina, kad ten rei
kia pasiųsti gabių organiza^ 
torių, kad ten reikia pasiųs
ti glėbius soc. laikraščių!

Rajonai apie tai negalvo
ja, aplinkinių miestų drau
gai negalvoja, o juk norint, 
viskas galima atsiekti.

Mūsų judėjimas stačiai 
negali tarpti dėlei šitokio 
apsileidimo. Jam gręsia 
didelis pavojus iš klerikalų 
pusės.

“moja chata s kraju!”

Nei vienas socijalistas ne
privalo nominuoti Charles 
Edward Russell, 
cialistų Partijos 
ant n rezidento.

Mušti partija 
balsavimu įdėjo savo konsti- 
tucijon paragrafą, kad par
tijos narys, agituojantis ar 
balsuojantis už apsiginkla
vimą, tuomi pačiu jau tam
pa prašalintas iš partijos.

Amerikos S. P. pirminin
kas drg. M. Hillquith pasa
ko, kad mūsų buvusiam 
draugui Ch. E. Russell ne
bėr vietos S. P.

kaipo So- 
kandidatą

visuotinu

bosus!

pas ij ieško sau 
armotų trusto

DABAR . PA.LIUOSUOKI- 
ME P. QUINLANĄ.

Patersono policijai nepa
vyko pasodinti kalėjiman I. 
VV. W. agitatorės Elizabeth 
Flynn. Teismas pripažino, 
kad jos prakalboje,laike Pa
tersono streiko, nebuvo nie
ko kiršinančio, nieko tokio, 
kas ragintų kelti riaušes. 
Ji buvo atvykus Patersonan, 
kad pagelbėti streikieriams 
organizuotis, kad lavinti 
juos darbininkiškam susi
pratime. Liudininkai, kurie 
stojo teisman, prastais, bet 
teisingais žodžiais išpasako
jo. kaip ten būta laike to di
džiojo streiko ir Elizabeth 
Flynn tapo laisva. Bet ji 
pasakė: “Aš paliuosuota,pa
siremiant tuo paliudijimu, 
kuriuo nuteista Patricką 
Quinlana nuo dviejų iki sep
tynių metų prie sunkiųjų 
darbų”.

Jų tariamoji kaltė buvo 
vienoda, o tačiaus Flynn 
laisva, kuomet P. Quinlan 
be mažiausio prasikaltimo 
sėdi katorgos kalėjime.

Patersono policija nepa- 
jiegė įmesti į kalėjimo urvą 
E. Flynn, bet jai navyko su
taisyti konspiraciją prieš P. 
Quinlan. Jį taip-pat kaltino 
tvarkos griovime ir kvieti
mo kelti riaušes.

E. Flynn apgynėjams pa
vyko darodyti teisme, jog 
policija išanksto sufabrika
vo apkaltinimą. Policmanai 
net buvo susitarę sakyti tei
sme, jog E. Flynn prakalba 
susidėjo iš 86 žodžių. Advo
katai tuoj nurodė, jog nega
limas daiktas, kad penki po- 
licmanai, vienas kaip kitas 
būtų suskaite, jog Flynn 
pratarė 86 žodžius.

New Yorke buvo susitve
ręs specialis E. Flvnn apgy
nimo komitetas. Dabar jam 
išpultų rūpinties P. Quinla- 
no bylos atnaujinimu.

KIEKVIENAM SOCIJA- 
LISTUI PAGALVOTI.
Pennsvlvanijos kietųjų 

anglių distrikte yra New 
Philadelphia miestelis. Lie
tuviai tame miestely sudaro 
60% visu gyventojų , skai
čiaus. Miesto taryboj e,kaip 
rašo kuh. Miluko organas 
“žvaigždė”, sėdi dauguma 
lietuvių. Lietuviai biznie
riai yra pirmiausių piliečių 
eilėse. Tame miestely - yra 
10 klerikališku organinei jų 
(Saldžiausios Širdies, Šv.Al
bino, Šįv. Antaho ir Udtų 
šventųjų), \

CARNEGIE’S LABDA
RYBĖ.

Užpereitą nedėldienį mili
jonieriui A. Carnegie’iui 
suėjo lygiai 80 metų. Visa 
kapitalistiška presą pažy
mėjo tą “didelės svarbos” 
atsitikimą ir patiekė savo 
skaitytojams sieksninius 
straipsnius apie to asmens 
“nuopelnus”...

Amerika, tai milionierių 
šalis, o Carnegie vienas iš 
jų šulų. Tai tipiškas Ame
rikos milionierius, kuris sa
vo kapitalistiško plėšrumo 
nagus moka paslėpti labda
rybės skraiste. Gi ne kas ki
tas, kaip tasai pats Carne
gie ir įvedė* ta labdarybės 
madą kapitalistų tarpe. 
Vergais pavertęs savo dar- 
bininkus.išnaudodamas juos 
iki paskutinio galimumo 
laipsnio, nepripažindamas 
unijos—tasai milionierius 
exploatatorius stengiasi lab
darybe nubaltint savo ne
gryną sąžinę.

Apskaitoma, jog ant lab
darybės dalykų, ant įvairių 
jo vardu institucijų ir kny
gynų Carnegie išleido 400 
milionų dolerių, tų dolerių, 
kurie turėjo būti jo darbi
ninkų kišeniuose.

Svetimu darbu pralobęs 
žmogus, suvijęs sau laimės 
lizdą, išdraskydamas lizdus 
tūkstančių žmonių—Carne
gie negali būti gero piliečio 
ir doro žmogaus pavyzdžiu.

Darbininkai šiandien ne 
labdarybės prašo, bet pilno 
produkto jų darbo. 
Carnegie’s fabrikas patįs 
darbininkai valdytų, jeigu 
jie ten būtų savininkais,tuo
met jų gyvenimas būtų ra
mus ir užtikrintas; tuomet 
jie būtų labiau prasilavinę 
ir jų pasauliažvalgos regra- 
tis būtų daug platesnis. Da
bar gi ten viešpatauja var
gas ir joks darbininkas ne
gali pasakyti, koks jį laukia 
rytojus...

" Amerikos visuomenė irgi 
jau pradeda suprasti, kad 
milionierių dovanos mies
tams ir bendrijoms yra tai 
demoralizuojantis faktorius 
mūsų gyvenime. Amerikie
čių būdui yra svetima išmal
dų prašinėti. Jie nori būti 
savyjstoviais, neprigulmin- 
gais. Štai kodėl dabar dau
gelis miestų stačiai atsisako 
priimti milionierių dovanas.

Jeigu

jeigu

Žinomas Amerikos žurna-’nedideliam skaičiui aristo- 
lištas John Reed paskutinių- ’kratiškų šeimynų 
_„j “Metropolitan©” ]

----- ----- t ----- „ ą (bajo- 
num.'ram). Apie puspenkto tūk- 

(už gruodį) suteikia pluoštą stančio aristokratų familijų 
žinių ir įspūdžių iš savo valdo visą Rumuniją.

Iš 100 rumunų 78 yra so
diečiai.

Didžponiai, kaip, pad.ėkim

buvimo Rumunijos sostinėj, i
Buchareste.

Kas per vieni tie rumunai,
apie kuriuos pastaruoju lai- ir Lietuvos ponybė, retai gy- 
ku taip daug šnekama? , vena savo dvaruose. Jie tu- 
Kas per šalis ta Rumunija, ri kotelius Paryžiuje, Vien- 

pir- kuriai gerinasi ir lenkiasi 1 • ......

Patįs rumunai apie save 
Tuo^e klausi- sako, jog jie yra ainiai anų 

muose męs, socialistai,nega- garsiųjų senovės 
lime pripažint kompromisų. Mat, Ryma 
Gyvenimas parodė, kad ristus 
kompromisai labai negerai 
atsi rū ar,ta. Patvi rtinimu 
tam gali būti Brooklyno sei
mas. Nukentėjusiu nuo ka
rės šelpimo klausime mes 
visnnirmiausia norime rū
pinties rankpelniais ir tame 
darbe męs negalime šutan
ti su pp. Gabriu, Yču ir ki
tai". Anie bendrą akciją 
politikoj ir kalbos negali bū
ti.

Tautininkai iš “Ateities” 
dabar jau ir patįs nebežiną, 
kaip čia sudarius tautos ta
rybą. Dabar jie gali pama
tyt, kad labai tankiai gra- vadina italus, francūzus ir Ro asmenų, 
žios teorijos neivykinamos, ispanus savo pusbroliais. ! 
praktikoje. Ateitininkai 
nori. kad. klerikalai nasisa- niuose 
kytų, kuomi jie esą, kad jie rvmiečiu kraujo 
išklostvtų savo idealus poli
tikoje ir socialio veikimo, 
srityje.

Naivus noras! Kiekvie
nos partijos programas la
bai dailiai skamba, bet vie
nas dalykas—programas,pa
žadai—o kitas dalykas — 
darbai. “Ateitis” to viso 
ir nemato.

“Vien. Liet.” ir “Lietuva” 
pritaria tautos tarvbos idė
jai. Jų tautiškoji širdis jau 
nuo seniai linksta prie kle- 
rikab’ško bernelio. Jie, tau
tininkai, jau sutinka, kad iš 
10 vietų “tautos taryboje” 
jiems paskirtų tik 3 vietos.' 

Koks nusižeminimas! Jie

noj e,x Miunchene ir kitur.
Rumunijoj jau buvo daug 

revoliuciją. Paskutinė re
voliucija. grynai agrariška 
(dėlei žemės) įvyko 1307 
metais. Bet kareiviai kulko
mis nuramino sukilusius so
diečius, reikalaujančius že
mės.

( Politikoje valstiečių balsai 
i turi mažą reikšmę, kadangi 
100 valstiečių

> rymiečių, 
s siųsdavęs kolo- 

enūs kareivius į 
Rumunai sako

si esą tų kolionistų ainiai ir 
baisiai didžiuojasi tuomi.

Ir pats Rumunijos vardas 100 valstiečių balsavime 
rodo jos giminystę su seno- sveria tiek, kiek ir 1 didžpo- 
vės Rymu. Ir pati rumunų uis. Balsuotojai padalinti įI V C •) J. Vey JLJL1 U. Al pcvui liunuiilj ivto. /JCVl pcAkACVllll UI £

kalba turi panašumo į lati- tris klezas, žiūrint jų turto, 
nu kalba. > I

Gink dieve, pavadink Ru- visuomenės nuomonę. Vals- 
valstybe! tiečlai apie politiką nieko 

rumunas tuoj neišmano. Jeigu jiems lieps, 
tai jie eis už rusus, o jeigu 
lieps—tai eis už vokiečius ir

Dabar apie taip vadinamą
munija Balkanų valstybe!
Kiekvienas 
užprotestuos.

—Męs ne slavai, męs ne 
pusiau laukiniai graikai! — air-trus. ILiebknechtu ir kitais kai-
šaukia rumunai. . .J Politikos reikalai Rumu- riaisiais. Vokietijos darbi-

rumunų laikraščiai nijoj yra rankose nedauge- rinkai slanta snausdma ir 
i slapta platina atsišaukimus 

savo pusoronais. . j Rumunų tautiškas klausi- grynai 
mažai tėra dabartį- rnas yra begalo supainiotas, dvasios.Bet... i 
rumunuose senovės

Labai rna-

revoliuci joniškos 
Korespondentas

Bessarabija, kur veik per- sako:
„ . dėm gvvena rumunai, prigu-1 “Visur, kur tik mes galė-

žai., Rumunų gįslose labai p Rusijai. Rusija pasiėmė jom susieiti su darbininkų 
sau Besarabija dovanų už miniomis, vi^i, jie pritaria

2 suteikimą Rumunijai poli- “opozicijai”, t. y. Liebknech- 
tiškos laisvės. Ir šioje.karė- tui ir kitiems.

daug kraujo salvų. vengrų, 
dakų, valachų,na. pagalinus,, 
ir Čigonų. Rumunų kalba 
tai tikras mišinys slaviškų 
ir aziatiškų priemaišų.

Vienas rumunų gyvenimo 
tvrinėtojas pasakė, jog rm 
mupai. tai blogi Prancūzai, 
ar dar geriau suitalėję či
gonai.

iwdosi, ta charakteristika 
visiškai gera.

Būdas rumunų nekoks, y- 
pač smulkiųjų buržujų. Bū
do ynatvbės—skūnumas, ne- 
užsitikėjimas, gašlumas.'

Buchafestą, Rumunijos 
sostarmestį, vadina papras-

ir seseris. Milicija nei ne
pagalvoja, už ką tuos varg
šus šaudo ir kuo jie prasi
kaltę? Milicija pildo kapi
talistų įsakymą. Kapitalis
tas milicją pareikalavo ir 
jai pribuvus liepė šaudyti 
išbadėjusius darbininkus 
vien tik už tai, kad jie iš
drįso pareikalauti didesnio 
duonos kąsnio.

Milicija užlaikoma ne ša
lies apgynimui, ne tvarkos 
prižiūrėjimui, bet kapitalis
tų reikalų apgynimui ir iš
alkusių darbininkų šaudy
mui.

Negalima būtų milicijai 
priešintis, jeigu ji ištikrųjų ę 
rūpintųsi šios šailes reika- 
lais, bet dėja, kad jai visai 
šalies gerovė neapeina ir ji 
apie šalies gerovę suprati- 

imo neturi.
I Milicija, tai aklas kapita
listų įrankis ir su pagelba 
I šio įrankio kapitalistai 
spaudžia darbininkus. Ka
pitalistams milicija tik tuo
met reikalinga, kuomet dar
bininkai streikuoja, o kaip 
tik darbininkai grįžta prie 
darbo, tai ir milicija palei
džiama.

Pastaruoju laiku atsiran- 
, kurie pri-

i

J a
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dar ne/eniai kalbėjo, kad ių tai, Balkanų Paryžium. Bu-j Serbijoj ir Makedonijoj, 
sriovė nati itekmingiausia, Įcurechti—tai ir reiškia Bessarabijoj yra ap

w • • • 1 /• 1 1 — • i •• • 1 • • • Ii

"opozicijai”, t. y. Liebknech- 
Ir šioje.karė- tui ir kitiems. 

• V • ■

i Toliaus korespondentas 
sako :

“K a i rie j i soči j ai dem ok ra
tu vadai pasakė: nesumaišy
kite Vokietijos socialdemo
kratų darbininku su Vokie
tijos socialdemokratais at
stovais. Didžiuma darbinin
kų pritaria Liebknechtui, o 
ne tiems parlamento atęto-i _______
vams, kurie balsuoji už ka- ja‘ ir hetUvrų7*kurie^* pri
rėš biudžetą, arba kritiška- klauso prie milicijos. Reiš- 

i me momente visai nuo bal- kia, atsiranda ir lietuvių iš- 
sayimo susilaiko.ir.be jokio matų, kurie aklai tarnauja 

spaudžia • 
savo brolius darbininkus.

Sokolov. -

prisidėtų prie talkininkų, jei- 
o’u ne ta Bessarabija, kurią 

Xusija geruoju nenori ati
duoti.

Bet prie vokiečiu Rumu
nijai ir sunku prisidėti, ka- 

‘ dangi patsai rumunų tau
tystės lopšys Transylvania 
priguli Vengrijai. Bet, 
daug rumunų gvvena Buko
vinoj, kurią turkų sultonas 
anuomet Austrijai padova
nojo.

Rnmnnų yrą Bulgarijoj. tKukš^"--apTėidžia' pos’ė- “i?

NUPUOLĘS SUMANY
MAS.

Socialistų spauda, išėmus 
“Keleivį” ir “Laisvę”, tylė
jimu praleido “Ateities” su
manymą išnaujo riktuoti 
“tautos tarybą”. “Kovos”, 
“Nauj.” jr “Dilgėlių” drau
gams, veikiausia, išrodo, jog 
neverta net svarstyti to 
klausimo. “Kel.” ir “Laisvė” 
—prieš tautos tarybą.

Kiek męs žinome, oficialės 
L. S. S. įstaigos neturi nei 
mažiausio noro pasiųsti sa
vo delegatus į tautišką i kle- 
rikališką priemenę. Socia
listai visiškai nenoii suloš-

Bessarabijoj yra apie 2. „° *,. v . , , 
* et dau- Daugelis pranašauja, kad > 

vnatin- Vokietijos kairieji socialde-1

uždrausta sutvers naują sriovę. Bet į 
J I tas pranašimas neturi jokių 

Bonate pamatų. Minėtas kores
pondentas tvirtina, kad vo
kiečių socialdemokratų opo
zicija visai nemano apleisti 

i partiją. Ji sako, kad aplei
dimas partijos būtu ne kas 
kitas, kaip tik atidavimas 

i be
■ jokio* mūšio. Vokietijos opo- 
| zicija dabar mokinasi su sa
vo priešais kovoti, mokinasi 
kovoti su tais, kurie “leaa- 
liškai” veikia ir kuriu val
džia nepersekioja. Darbi
ninkai stengėsi ir stengiasi 

I neperžpno’ti partijos nrinci- 
nu, nnišeifi už partijos ry- 
bų. Jie dabar rūpinasi įgy-

i ti ssvo organus, Vnrin no 
1 valdžiai tarnautų, bet darbi
ninku reikalams ir skleietų 
darbininkišką idėja. Darbi
ninkai laiko savo konforen- 
ciiąs ir jnu pradeda nelega- 
liškai veikti.

Reikia pastebėti, kad tap- 
|pe neloo-ališkos opozicijos 
apsireiškia dvi tendencijos: 
kraštutinis kairysis spar
nas laidžia nelegpučViią at
sišaukimus gana aštraus tu
rinio —g r v n a i re vo 1 i u ei i o n i š- 

|kus; parlamento nariai tau
ri sonpsdina ir platina no
lo gališkus atsišaukimus, tik

bet dabar viešai rezignuoja, “linksmybės miestas”. milijonai rumunu, bet dau- 
Tai iš tiesų gana puikus guma ių surusėjo, . . ... . T <r.TZTAO ,,. r-rATT A

' ; i" pragyvenimas gai diduomenė. Mokyklose nm<ratai anlen partiją ir ItOKIAS KALeDŲ DOVA- 
- bažnyčiose uždrausta sutvers naują snovę; Bet! N AS TURIM PIRKTI?

i j. j Kadangi tarpe Amerikos
gyventojų yra įprotis pirk
ti Kalėdų dovanas, tai ir 
męs, lietuviai, sekdami ame
rikiečių įprotį, perkam do
vanas, nors būdami savo tė
vynėj visai nieko nežinojom 
apie dovanų pirkimą.

Kada pažiūri į tu dovanų 
pirkimą, tai daugelis perka 
savo tėvams, broliams, sese
rims, giminėms, draugams 
ir mylimonjs ypatoms viso
kius nereikalingus daiktus, 
kaip tai: kokius nors drabu
žius. žiedelius, saldainius ir 
tam panašius daiktus, ku
riuos žmogus gavęs visai 
n e u žsi ga n ė d i n a. Gautos
dovanos tankiai ir trumpą 
atminti padaro.

Aš na (arčia lietuvių jau
nuomenei vieton pirkimo ko
kių nors blizgučių, saldainių 
ir tam panašiu daiktu, už- 

I rašvti savo broliams ir se
serims darbininkiškus laik
raščius, k*dn tai: “Laisve”, 
“Kovą”. “Keleivį”, “Naujie
nas”, “Dilgėles” ir kitus. 
Kada jūs suteiksite tokias 
dovanas, tai jos bus atmin
timi per čielus metus ir su-

į užkamnį.
Anie klpnknlus nėra ką miestas , _ __ _ ____ _ _

nei šnekėti. Pono Kemešio ! Buchareste nepigesnis, kaip ir 
laikraštis irgi kalba anie 
vienybę ir beria žiunsnius 
grūdų tautiškoms vištoms. 
G tos naba^ėo višteles ne- 
benumano, kad Kemėšis jas 
lesina ne iš mielaširdystės, 
bet kad pagavus už uode
gos ir pasigaminus pečen- 
kos!

Bet tautininkams ne .pir
miena, būti pečenka antlkle- 
rikališko stalo.

X y < \ * *■ VV * X- V M A I . •’

pragyvenimas New Yorke. I vartoti rumunu kalba 
Vyriausia Bucharesto gat-| Transvlvam’ioj ir Z------
vė, tai Calea Victoriei, kur yra apie 3 milijonai rumunų 
randasi puikiausi hotnliai. * ir vengru valdžia ištisais 
Bucharestas, tai prostitutei- stengiasi juos *
jos miestas. Prostitucija madžarizuoti.
i-mn z,.,a; inhimt. regu ku- Avuniiinu patriotai, be vi
rtame kitame pasaulio mies-, o to, "ori dar ir Makedoni- ...
te. ■ l.jos. Jie sako, kad ten dau- pozicijoj savo priešam
"Tries 30 mecu, kur dabar guma gyventojų, tai rumu-

Pucharestas. buvo tik men- nai.
kas bažnvtkiemis. Dabar 
miestas iš'1’.1 go ir auga labai 
greitai. Bet nieko nė^n ja
me originališko, 
skolinta. Valdžios 
skolinta iš Belgijos.
tara maitinasi fmncūzų li
teratūros pavyzdžiais. Ar-

KANDIDATAI I L.D.L.D.
VIRŠININKUS.

Nominacijos L. D. L. D. 
viršininkų jau užsibaigė. 
Dabar seks rinkimai.

Kandidatais i pirmininkus chirekturos modeliai skolin- 
yra: L. Prūseika (123 bal- ta iš Francijos. 
sai), F. J. Bagočius (20 bal- kant
su), J. Ramanauskas (iš 
Minersville, 14 balsų).

Kandidatai ant : 
riaus: J. Benesevičiūtė (112 
balsų), A. Kupčinskas (Phi- 
la., Pa., 9 balsai), J. Vaške
vičius (Pittston, Pa., 7 bal
sai)., J. Stasiulevičius (6 
balsai).

Ant iždininko: K. Liutkus 
(Brooklyn, N.
H. Stankus (Montello,Mass., 
14 balsų), J. Klevas (Chica
go, 10 balsų), N. Januška 
(Boston, 8 bal.), J. Dainius 
(Brooklyn, 8 bal.).

Ant Lit. komiteto: K. Vi
jikas (79 bals.), P. Kurkulis 
(42 balsai), A. J. Karalius 
(Chicago, 31 bal.), J. Nau
džius (Brooklyn, 25 bal.), J. 
Kučinskas (18 balJ. J. Vire- 
liūnas (Montello, Mass., 14 
bal.).

Ant organo: “Kova” (85 
bal.), “Keleivis” (68 bal.) 
(“Laisvė’.’ neapsiima būt or
ganu).

Rinkimai baigiasi 25 d. 
gruodžio.

Viskas 
sistema 
T. i tėra-

;, viskas skolinta. Poe
tai. ■ dnktarai. muzikantai, 
politikieriai. įgijo mokslą 

-defror dau polis 
m menasi’ Vokietijoj ar Aus
trijoj. Kabaretai ir muzi
kos namai Įvadai tokie jau, 
kaip ir Paryžiaus Montmar
tre. i

sekreto- Fikcijoj*-

Vokiečiai už prisidėjimą 
nrie i o žada Rumunijai Be
sarabiją, o Rusija—už prisi
dėjimą prie talkininku žada 
Tmnsvlvaniją,. Bonatą ir 
Bukoviną.

Rumunijos akis dvejoja ir 
ii nežino, kurion nucėn pa- 
kreint savo simpatijas.

Valstiečiai, kaip sakinu, 
politikoje nedalyvauja, bet 
politikieriai baisiai nešasi. 
Vieni jn už vokiečius, kiti, už 
Rusija ir Francija. Ypatin-

ra biznį is politikos. Jie sta-

l

i

., 37 balsai)

Or ’ p’i nali škoji Ru muni ja 
prasideda tik už Ruohares- 
to. kur rvvena sodiečiai. Iš 
100 kaimo gyventom tiktai

Milionierius Mnvnmmmnn 
ir jo organas “La Politique” 
omą už teutonus. Jisai tu-

°ai vra atžagareivių parti
jos šulas.

i Filipescu stoją už talki
ninkus. Jisai turi savo or- 

0Tin‘) Tzą, i vr> <■> i Unc* iv fi
res” Neutrališkumo laiko
si dabartinis premjeras 
Rratianu ir jo laikraštis 

I “Independence Roumane”.
Monatchistiški jausmai la-i Take Jonescivv^a v^d^s 

bai gaiūs rumunuose. Kar- stipriausios . partijos—kon- 
ta J. Rohd’ni teko važiuoti °ervatvvų demokratu — ir Luoiasi.

rašyt. , Daupuma kaimiečių 
gyvena nra^činuciiose o-ričin- 
se ant ponu žemės. Žmonė
se Dilnįi prietarų. Labai di
dele dar it^kmę ant rumunų

traukiniui kuriame važiavo jisai eina už talkininkus, 
kadaitis I Rusijos rubliai plačia

Pakeliu i vwnr velsiečiai pe plaukią i Rumunija ir 
saugojo gęlžkelio liniia. sau- nerka. nolitikieriu^. Aii°.t.ri- 
o-ojo ne varu verčiami, bet iš jos kronos jr VoVietims 
liunso norĮn. ( į markės tain-pat plačia upe

RnmunŲM labai gera dir- plaukia i Rumuniją.
,rą dėl r«voliuciioq- Puse, Ir niekas nežino, no ku- 
Rumunijoš žemės priguli ria puse eis Rumunija!

i 1

na, visuomet paėmus i ran
kas prisimins, kad tai Ka
lėdų dovana.

Bet to dar neužtenka. Su
teikdami tokias dovanas, 

| prisidėsite prie nranlatini- 
Gal too vpa- 

too visai ne~k<Rto darbinin
kišku laikraščiu, bet kada 

darbininkai social-patriotų jūs jiems padovanokite, tuo
met jie, be abejonės, inras 
prie skaitvmo laikraŠčui.

Kai n matot, tokios dova
nos iš viou atžvilgiu yra 
daug aVakantesnės ir nau
dingesnės. nėr tai apie jas 
ir pasirū"i"v’me.

Mažoji Varguolė.

ras pavardes ir suredaguo
ja juos trunuti švelniau, nn- 
°ilaikvdami daugiau juridiš
kos formos.

Tai toks Vokietijos darbi- mo apšvietus, 
ninkii ūpas ir taip jie dar-

Pasirodo, kad

u- balso visai neklauso ir savo 
gaivu nenori guldyti, kad iš
gelbėjus tėvyne nuo “novo-!

Su^inrafn dovH nie
kai kaip buvo, taip ir pasi- 
lieka ištikint tanptautiškai 
socialistų vėdavai.

švenčioniškis.
U C
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Charles Edward Russell— 
kares socijalistas.

Pirmutinė klaida, kurią 
daro Ch. E. Russell, ragin
damas .amerikiečius gink 
luoties, yra vertimas visos 
bėdos už Europos kapę ant 
Vokietijos.

Russell mato tiktai vieną 
galvažudį—Prūsijos milita- 
rizmą. Bet jisai nemato vi
sos eilės kitų galvažudžių. 
Kurgi dingo plėšrusis Rusi
jos carizmas, kuris jau bu
vo bepradedąs kazokiškai į- 
sivyrauti Galicijoj ir Prū
suose?

Kurgi dingo plėšrusis An
glijos imperializmas, paver-

giptą ir bendradarbiaujan
tis ° u carizmu Persi ioje?

Kurgi dingo Franci jos im
perializmas ir šovinizmas, 
talkininkaujantis carui ir 
besismelkiantis Afrikon, į 
Balkanus ir kitur?

Kodėl mūsų buvęs drau
gas Russell to viso nemato? 
Kodėl iirai išskiria tik vieną 
g^ivnžndi iš eilės jo sėbrų, 
tekių jau niekšų!

Mes sakėme ir tebesako
me, jog Europos tautos to
dėl pasinėrė kraujuose, kad 
visu šalių eksploatatoriai iš
tisais dešimtmečiais vedė 
politiką, kuri turėjo prives
ti prie skerdynių. Varžy
masis dėl rinkų, smelkima
sis i pasaulio vadovus, slap
tosios diplomatijos intrygos, 
perkamosios snaudės agita
cija—visa tai vedė prie ka
tastrofos ir Ch. E. Russell, 
bent ta jau turėtų

<om, delei įtekmes Turkijo
je. Indijoje. Egipte, Persi
joj ir tt. Kiekvienos vaisty

to imperialistai trokšta vi- 
sapasaulinės galybes.

Štai kodėl kilo Europos 
karė.
Tą, turbūt supranta ir Ch. 

Edw. Russell ir jisai nebe-:

na ant Suv. Valstijų

ną socialistų kongresmanas 
Meyer London įneš rezoliu
ciją, kurioj bus kalbama a- 
pie taikos reikalus.

Socialistas kongresmanas 
ragina prezidentą Wilsoną 
sušaukti neutralią šalių 
konvenciją ir pažymėti prin
cipus, kuriais galima būtų 
prieit prie susitaikymo.

Meyer London įneša, kad

ti žmonėse žvėriškus jaus
mus ir tame patriotiškame 
staugime susivienyt su re- 
nublikonais, demokratais ir 
bulmuzais!

Jūs matot, kokį vilkų 
koncertą nori surengti Ch.
E. Russell!

Kokia baisi demoralizaci
ja, koks baisus pasipiktini
mas !

Čia pabriežiau tik pama- konvencijos surengimui bu
tines Russellio klaidas. Bet tu skiriama $100.000 iš 
savo prakalboj Phila., Pa., Suv. Valstijų iždo.
jisai ir daugiau dar nonsen
su pripasakojo.

Meyer London savo rezo- 
...........  ....   Taip jisai liuci jo j nurodo, jog ameri- 

?neka rka7FvokiečiaT\rinūL prasitarė, kad ateiviai nega-'kiečiai negali.būti indiferen
tą ant Suv. Valstijų. Sa-Ji spręsti apie Amerikos tiškais akyvaizdoje Europos 
vo paskaitoje Philadelphijoj ginklavimąsi ar nesiginkla- karės. Juo labiau užsitęsia 

-........... - -...... ■......... —•—( Tai jau gompersiz- karės Europoj, tuo ^labiau
mu kvepia, tai jau zoologiš- Amerikoj pučiama į karės 

i kvepia, trimitą ir agituojama už 
, (prepared

prisirengimą (prępared-
Žmonių akįs nukrei-

Ch. E. R. nurodo, jog Ame- Vim^-
rika susipeš su Vokietija... ■ 1 t .
pietų Amerikoj. nacionalizmu kvepia, trimitą j

Tai matot, kame dalykas! Rusreli taip-pat dar tvirti- prisirengimą 
Vokietijos ir Suv. Valstijų 
imperializmas pešis dėl pie
tų Amerikos rinkos, dėl 
aukso maišo—o Russell 
kviečia darbininkus duoti 
militaristams pinigų ir gul
dyti savo galvą už jų inte
resus.

Kokia gėda socialistui 
kalbėti panašiai!
Kur dingo drg. Ch. E. R.
“common sense”, kuriuo ji
sai visuomet, būdavo, pasi
žymi?

Russell kviečia Ameriką aią apie Charles Edw. Rus-
ginkluoties prieš Vokietiją selho atsivertimą.
ir Japoniją jau dabar. Taip!
elgdamasis, jisai daro daug 
didesnę klaidą, negu daugu
ma Europos socialistų, 
šiaip ar taip, bet Europos 
socialistai, bent ligi kares, 
niekur, ir niekuomet nebal
savo už kares kreditus. 
Francūzai, anglai, vokiečiai 
ir rusai socialistai visuomet 
balsuodavo prieš karės biu- 

žinoti, džetą ir visuomet nurodyda- 
‘ ’ vo, jog apsiginklavimą jie

skaito blogiausiu dalyku. 
Europos socialistai persfer-

Jo^be rė.i° tautas nuo karės pavo-

Tiek u^' šią kare Europos so- >

na, jog jam visviena ar gin
klus gamins privatinės kom- ness). 
panijos ar pati valdžia. Męs lu, nuo kovos už būvio pa
žinome, kad privatinės kom
panijos baisiai lobsta, ga-• (dirbtinų) nervų dilginimo 
mindamos ginklus ir ammu- ir , gązdinimų nematomu 

‘ , Ir Russellio agitaci-'priešu.

gerinimą, prie artificialio

niciją.
I ja atneš joms dideliausią 
naudą.

Hearsto geltonlapiai (N. 
Y. Journal, Boston Ameri
can, Chicago Examiner ir 

i kiti) patalpino ilgą editori-

Meyero Londono rezoliu
cija jau atkreipė į jį atydą 
Washingtono politikierių.

Tai ką gali padaryti nors 
ir vienas socialistas!

O jeigu jų būtų daugiau!

Džiaugiasi Hearsto rašti
ninkai. kad “senas pesimis- 
tas” Ch. E. R. sugrįžo ant 
tiesaus kelio. Bet Hearsto 
editorialų rašytojas nuliū
dęs, kad Russell grasina iš
stoti iš Socialistų Partijos. 
Sako—likite partijoj, nes 
jūs būsite labai naudingas.

Klausimas kam? Partijai 
ar kapitalistams? Partijai 
nėra jokios naudos iš žmo
gaus, kuris be jokios gėdos 
agituoja už apsiginklavi
mus. Bet kapitalistams bū
tu naudinga, kad Socialistu 

jaus, kuris joms gręsė. Tai- \ai’ti.i°.i Ch. Edw. Russell 
..... - — i platintų supuvimą.

ciallstai morališkai noatsa- ___________ L. Prūseika.
ko, nes jie buvo vieninteliais

I žmonomis, kurie visuomet ir 
* visados agituodavo prieš 

karę.
Tuo tarpu, mūsų karinga-

Jisai liepia ginkluoties! .
Betgi ar Europos valsty

bės nesiginklavo? ‘ 
perstojo lenktyniavo apsi
ginklavimų karštligėj. 
Rusija, tiek Vokietija, tiek 
Anglija didino ginkluotos 
kumščios spėkas.

Dabar męs matom, kas iš 
to ;šėio!
E<LKuS 'nori daryti Ą*- sis RusseU -iau dabar kvie-: si veria S. V. kongreso pose- 
merikoj! Jisai nori įkalbėti 
Europos ligą sveikajai Ame-

Meyer London
6 d. grd. Washingtone at-

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
j visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname.

Viską atliekame greitai, 
mandagiai ir sąžiniškai. 
Pinigus priimame tau

pi ni m ui.

MANUFACTURING
DISTRICT BANK
1112 W. 35(h St.,

Chicago. III.
Valstybinis Bankas

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.

čia kurti karės ugnį, auklė- džiai ir pirmą posėdžių diė- r
Liet. Skyriaus Vedėjas.

•waorarw**

Kodėl Amerika^turi gink- 
luoties? Ar todėl, kad New, 
Yorkui gręoia pavojus?

Mažai šiandien tėra kvai
lių. kurie tikėt’?, kad kuri 
bent Europos-valstybių ga
lėt į pasiirti kariumenę. ku
rios užtektų Amerikos už-■ 
kariavimui. 3,000 mylių 
skiria šios šalies krantus 

• nuo Europos kontinento!
Tiktai sapne galima sau į-, 
sivaizdint armadą,plaukian- , 
čia užkariaut Columbo šalį, i

Jokiai Europos valstybei 
r ė ra mažiausio intereso už-į 
imti Suv. Valstijas. Jokia' 
Europos vaktvbė negali pa-j 
siusti užtenkamai kariu me- j 
nė’, kad užkariavus S. v

Bet leiskime sau, kuri 
bent Europos valstybė pa
siustu kariumenę Amerikai 
užkariauti.

Pakanka tuomet užminuo
ti Atlantiko najūrj, pakanka 
gero lai vynelio pigiai kaš
tuojančiu submarinų ir tie 
sargai p’lnai apgina Ameri
ka.

Pn žiū rėkit į Vokietiją! 
Vokietijos pajūris užminuo
tas ir jį saugoja submari
ne’,. Didysis anglų laivynas 
nedali pasiekti Vokietijos. ' \

Tokie Amerikos karės rei
kalų žinovai, kaip admirolas 
Fletcher ir Fisce. sako,’jog 
pakanka pridėlioti jūros pa
krašty minų, pakanka sub
marinų sargybos—ir Ameri
ka’ negresia pavojus.

Tai matote, kame dalykas. 
Bet svarbiausia tai tas. kad 
nei anglams, nei vokiečiams 
i ’ i p-nlvas neateis mintis 
užpulti ant New York o, 
Baltimore^ ar Bostono. Gi 
ir Europoje karė kilo ne to
dėl. kad vokiečiai būtų įsi
geidė Maskvos ar Peterbur- ( 
'go, o rusai Berlvno. Taip-! 
pat reikia pasakyti, kad 
Anglijai nerūnėio Hambur-j 
pas, o VnkigtŲni I.ondonasJ 
Euronos karė kijo dėlei ne-i 
pasidalinimo Balkanų rin- i

VAIKUČIAI VERKDAMI REIKALAUJA

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.
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Lėkimas.
Parašė Kuodaitis. *
(Iš “Dabarties”)

Visųpirma turime aiškiai suprasti, ką 
tat reiškia: “lėkti”. Tai reiškia, kad koks 
kūnas.ore judinasi. Bet besijudinančių 
ore kūnų esti visokių. Pavyzdžiui: 1) svie
džiami kūnai (šautuvų kulkos, rankomis 
mesti kūnai ir tt.). 2) paukščiai, vabz

džiai. 3) vėjo pučiami kūnai. 4) kūnai, 
kurie esti taip-pat sunkus, kaip ir oras ar
ba lengvesni už jį, kurie plaukia. Visi 
šie privestieji kūnai, išėmus plaukiančiuo
sius, ore nenori lėkti, — atbulai, visi nori 
žemėrį kristi. Tiktai kokios ten spėkos va
romi Jie lekia. O ir plaukią ore kūnai ne
sikelia kažin-kur lig begalės — ąugštybės. 
Ir jų kėlimos turi ribos. Tat augštai rodo 
debesys. (

Anie lėkimo pranokėjai nebuvo nei 
lengvesni už orą, nei tokie pat sunkus kaip 
oras. Taigi, negalėjo lėkti kaip balonai ar
ba debesys. Aplamai tokie ore plaukią kū
nai lekia kitokiu būdu, negu kūnai, paskait- 
liuoti 1) 2) 3). Dėlto apie anuos vėliau 
kalbėsime. Turime pirmiausiai atsakyti į 
šiuos klausimus: 1) Kodėl visi kūnai nori 
žemėn kristi ? 2) kodėl paukščiai, vabz
džiai, kulkos ir tt. lekia?

Pirma: kodėl visi kūnai žemėn krinta? 
Čia yra toks įstaymas, kuris netiktai ant 
mūsų žemės veikia, bet visur, kur tiktai lig 
šių laikų gamtą pažįstame. Tai reiškia :Jr 
ant mėnesio visi kūnai, augštyn mesti, krin
ta žemyn; taip-pat ant saulės, taip-pat ant 
kiekvienos kitos žvaigždės. Šis visoje gam- 

, toje veikiąs įstatymas esti kažin kokios, 
mums nežinomos gamtinės jiegos dėtas. 
Dėlto tokis įstatymas vadinamas: “Gamtos 
dėsnis”. Šiuo gamtos dėsniu kiekvienas di
dis kūnas traukia kitą — mažesnį — kūną 
prie savęs. Dabar jau aišku, kodėl visi 
ant žemės esą daiktai nuo žemės nenulekia, 
jai besisukant, arba kodėl jie nenupučiami. 
Žemė neleidžia, ji juos visus pritraukia. Da
bar ir suprantama, kodėl šauta kulka arba' 
sviedžiamas akmuo vėl žemėn krinta. Že
mė juos vėl pritraukia prie savęs. Tat 
apmąstant paaiškėja štai kas. Jeigu koks 
nors kūnas nori lėkti, tai jis tat jokiu būdu 
nedaro savaimi. Jis turi būti varomas ko- 

ikios spėkos. Tai anie lėkimo pranokėjai 
jau puikiai žinojo, nėsa pasidarė visokius 
sparnus ir ratukus.

Bet jeigu žemė visus kūnus taip jau la
bai prie saves traukia, tai visgi juk yra ste
bėtina,kaip kulka ar sviedžiamas akmuo to
kį ilgą galą perlekia. Tai jie daro kitam 
gamtos įstatymui valdant. Šis įstatymas 
esti toks: kiekvienas besijudinąs kūnas no
ri tuo pačiu greitumu ir ta pačia linkme to- 

i liau judinties. Jis tai daro, kol kokia jiega 
i ji sutrukdo tat darius. Dėlto — pavyz
džiui— Įsibėgėjęs arklys, šuo, žmogus, dvi
račiu važiuojąs negali ūmai suristabdyti 
arba susykiu kitokiu krypsniu sukties.

Nūnai galima aiškiai suprasti, kokiu 
' būdu kulka lekia. Būtent: šovus, sprogs-

VIDURIŲ, 
kurios labai reikalingos vaikams. 

Skanios vartojimui, kaip seniems, taip ir jauniems 
MARMALAX išvalo kepenis ir vidurius be mažiausio skausmo; 
sustabdo galvos skaudėjimą, negerą kvapą, 'skilvio skaudėjimą 
arba šaltį. Geriau vartot Marmalax, negu kokias druskas, 
Castor Oil, Calomel arba piles, nes Martnalax nedaro jokio 
skausmo.

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

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

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

VAIKAMS NUO VISOKIŲ LIGŲ PAGELBA. 
MOTINOMS DRAUGAS.

Geri tėvai visada turi namuose. Išbandyk šį vakarą!

Geriau vartot Marmalax, negu kokias druskas,

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

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

Marmalax Mfg. Co.
Dept. M.

691 Broadway, Brooklyn, N. Y.

iš šautuvo, jai suteikdamas judėjimo link
mę ir judėjimo spėką. Įsibėgėjusi kulka 
vis nori toliau lėkti taip-pat greitai ir to
kia pat linkme kaip iš šautuvo išlėkusi. Bet 
kulkai šautuvą apleidus žemė jau traukia 
kulką savęspi. Beto kulka, greit lėkdama, 
dar turi orą stumti šalin. Ęaip su kulka, 
taip su kiekvienu sviedžiamu kūnu atsitin
ka. Taigi, sviedus, trįs spėkos varžosi tarp 
savęs, beje: 1) žemės pritraukiamoji jiega, 
2) jiega, kuria oras nenori, duoties persi
pjauti, 3) kūnui suteiktas judėjimas. Jiegi 
Nr. 1) bei 2), o jiegos Nr. 3) yra labai di
delis. Nėsa jiegi 1) ir 2) veikia įdurmiai 
(nepertrauktinai) visą laiką, kuriuo kū
nas lekia. Bet jiega Nr. 3) teveikia vieną 
akies mirksnį; būtent tą akies mirksnį, ku
riuo kulka apleidžia šautuvą, arba akmuo 
sviedžiamąją ranką. Reiškia, kad jiegi 1) 
ir 2) turi apgalėti jiegą 3). Nėsa jiega 3) 
nuolatai kovodama prieš jiegi 1) ir 2) vis 
silpsta, kadangi ji neturi iš ko semti, 
kaip tik tiktai iš savęs pačios. Bet jiegi 
1) ir 2) lieka vis toki pat. Dėlto kulka, no
rint ir toli lėkusi, vis tik turi žemėn kristi 
ir galop ramiai vietoje gulėti. Nėsa būti
nai bus akies mirksnis, kuriuo jiega 3) bus 
išsemta. -H

Tiek sužinoję apsipažinkime arčiau su 
gyvių lėkimu. Tam tikslui apsižiūrime du 
gyviu, beje laumarklį (velnarklį) ir vana- 

! gą. Toks laumarklis tai yra lakūnų — 
lakūnas. Apžiūrėkie tiktai jo lėkimą! 

I—dabar jis stovi ore vietoje—tarytum pri- 
; kalta ’, tiktai sparnus neapsakomai greitai 
judindamas, dabar jis žaibo greitumu su- 

I kasi ant vietos, dabar jis ityn šaute šautas 
lekia mažą galuką pirmyn — dabar vėl vie
toje stovi lėkdamas, ūmai, minties greitu
mu, jis palekia didelį galą toliau, susykiu 
dešmesp, kairesp—augštyn, žemyn—. Vi
sai kitaip lekia vanagas. Jis retai tejudina

sparnus. Labjausiai, tarytum stat oro už
sigulęs, sklando. Mūsų turtinga kalba pui
kiai skiria tuodu lėkimo būdu. Aną vadi* 
name “plasnojimu”, o šį “sklandymu”. 
Plasnojimas griežtai skiriasi nuo sklandy
mo. Plasmrfant sparnai taip greit judina
mi, kad sujudintas jų oras dažnai balsą ga
mina. Tais balsais net galima atskirti, 
koks vžlbzdis lekia. Paprastas uodas, pa
vyzdžiui, gamina smuiko balsą “a”. Šis 
greitas sparnų judinimas reikalauja milži
niškai stiprių raumenų. Vabzdžiai ištikro 
ir turi tokius stiprius raumenis. Tiktai ap
žiūrėkite tokio laumarklio krūtinę! Jojo 
rasite sparnų raumenis tokius, kaip męs 
žmonės juos turime piršte vadinam “ma
žiuku”. Tokiam vabzdžiui lekiant labai 
daug spėkos suvartojama. Dėlto toks gy
vis ir beveik nieko nedaro, kaip tiktai me
džioti ir ėsti. Yra susekta, kad laumarklis 
kasdieną ėda" mažų-mažiausiai triskart 
tiek, kiek patsai yra sunkus. Aišku tuo
jau, kad žmonės tokiu būdu niekaip negali 
lėkti. Visi mūsų rankų ir nugaros raumens 
turėtų jfiūti storos, kaip maži boseliai, jau 
nepaisant to, kad\isas mūsų kūno sudėji
mas turėtų būti kitoks. Taigi, jeigu lėkimo 
pranokėjai manė lėksią tokiu būdu kaip 
vabzdžiai, tai aišku, kodėl nukrito ir užsi
mušė; jie neturėjo tinkamai daug spėkos. 
Bet vargu anie norėjo tokiu būdu lėkti; 
veikiau jie norėjo lėkti kaip paukščiai.

Paukščių lėkimas susideda iš visų trijų 
lėkimo būdų. Tai esti: jis yra iš plasnoji
mo ir sveidimo ir sklandymo sudėtas. Žiū
rėkite tiktai į kokį paukštį, kuris nuo., že
mės pradeda augštyn kilti ir lėkti — saky
sime į balandį. No i ėdamas nuo žemės pa
sikelti, jis plasnoja sparnais. Gana didelį 
įsibėgėjimą įgijęs, jis sklando, o dar dau
giau įsibėgėjęs net Svaidosi, kaip kulka. 
Nėsa veizdu matyti, kaip ilgus šmotus jis 
ore palekia, sparnus visiškai prie kūno pri- 

; glaudęs. Tuo tarpu gerą šmotą krinta že
myn, kaip kiekvienas sunkus kūnas tat da
rytų. Tuo jo greitumas eina dar didyn. 
Ūmai, sparnus išskleidęs, sklando. Lygiu 

i laiku su tuo ir labai dažnai plasnoja. To
kiu būdu išnaujo augštyn keliasi ir viskas 
atsikartoja išnaujo. Greit fotografavus le
kiantį paukštį, esti susekta, kad sparnų da
limi, kuri prie kūno priaugusi, paukštis be
veik vien tiktai sklando. Tuo tarpu spar
nų galais ore nuolat irkluoja, tokiu būdu 
paprastą greitumą vėl įgydamas. Tuojau „ 
matyti, kad paukščiu lėkimas esti gana 
narpliai sudėtas judėjimas. O net męs dar 
turime pripažinti, kad paukščių lėkimo 
mums neviskas aišku, norint galime naudo- 
ties labai išlavintu ir greitu fotografavi
mu.

Taigi galime dabar atsiliepti, kodėl 
anie žmonos negalėjo lėkti: Negalėjo, ka
dangi 1) neturėjo gana daug spėkos padirb
tais sparnais naudotiem 2) jokio suuratimo 
apie sklandymą ore neturėjo. 3) jokio su
pratimo apie paukščiu lėkimą neturėjo. 
Jeigu jie tuos tris dalykus būtu žinoję 
kaip męs, tada i?’ jie būtu tai teisingu pri
pažinę, kas šiandieną aplamai pripažinta, 
būtent:

1) Žmogus neturi gana spėkos be ma
šinos lėkti, 2) žmogus mašinomis besinau
dodamas negali lėkti kain paukščiai bet tik
tai sklandyti. Tokiu būdu visai aišku, kad 
mus ypačiai sklandvmas rūpi. Dėlto apsi- 
pažinkime su juo arčiau._

Tai daryti norėdami atsiminkime, kad 
yra toks žaislas, kuris irgi vadinasi “la
kūnas”. Javams buvus nukirstiems, bul
vėmis qiknci-'n’ \ laukams nuvalytiems męs 
gi lakūną lėkdinome. Visi męs vaikėsai, 
drauge ir mergelės, sėdėjome namie ir la
kūnus dirbinėjome^. Iš plonu virvelių su
statėme rėmą. Tą ji aptraukėme poniera. 
Tinkamai pririšome ilgą virvnže ir leidome 
prieš veja lėkti. Lakūnas kėlėsi, tik kėlėsi 
augštyn. kol virvikė pateko ir kol j’S įsten
gė virvelę nešti. Kartais buvo tain labai. 
^naštai. Kaip tai tiktai gali atsitikti? 
Tai taip nusilošia: lakūnas vra tokiu būdu 
nrie virvikė' pririštas.kad už virvinės trau
kus jis ore stovi įskypai.. Vėjas pučia. Ant
ru mūsų gamtos dėmiu vėjas vis nori ton 
nnč'on JinVrmėn tolinu nfpti tuo pačiu grei
tumu. Bet štai, susykiu lakūnas jam kelią 
užkerta. Vėjas stengiasi lakūna stumti to
liau. nėsa nenuri nei nuo senon pnVmes nu
krypti, nei baigti—pūtęs. Bet lakūną ne
gali rtūmti šalin, anam esant pririštam prie 
virvikėa. Taigi vėjas poroms nenorams tu
ri nuo linkmės nukrypti. Tai jis daro taip, 
kad kuonuožinusipi nukrvnus run sormg 
linkmės, jis krvnria žemyn. Tai daryda
mas vėjas snaudžia lakūna augštvn. Kiek
vienas lakūna lėkdines žino, kokios dide
lės spėkos didokas lakūnas vra keliamas. 
Nutraukti ir kartais vos galima. Sakėme, 
kad ir mes žmonės sklandydami turime 
lėkti. Tokiu būdu ferekėtų vėjas gaminti, 
tinkamo pavidalo lakūnas sustatvti, prie 
lakūno kokia sėdynę prikergti, lakūnas prie 
žemes pririšti ir valai! lėkie!!
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Senbernis.,
(Monologas).

Įeina ant scenos 45 m. senbernis, gra
žiai apsitaisęs, taip, kad išrodo pirmos rų- 
šies sportas. ’ Prie balto brusloto prisika
binęs auksinį laikrodėlį ir prisisegęs šv. 
Jurgio kryžių. Ant pirštų apsimaustęs žie
dais. Įėjęs nusimanua nuo rankų pirštinai
tes, nusiima akinius, išsitraukęs iš kiše- 
niaus šilkinę skepetaitę nušluosto stiklus ir 
vėl užsideda ant akių. Iškilmingai nusiima 
skrybėlę, išsiima iš kišeniaus veidrodėlį ir 
žiūrėdamas į jį prabyla.

Tai, rodos, apsirengiu gražiai ir viską, 
bet nors tu pasiusk, nemyli mergos ir ga
na. (Į publiką). Nagi, pasakykite man, ar 
gi aš negražus vyras? Žiūrėkit (apsisuk
damas), vyras iš abiejų pusių. Ir tai dar ne 
bile koks, bet vyras, kuris Rusijoj tarnavo 
ciesorienės gvardijoj net dvi šlūžbas ir už 
gerą užsitarnavimą (rodo į kryžių) dar 
ir šiandien nešioju šv. Jurgio kryžių. Jus 
žinote, kaip Rusijoj ir Lietuvoj tos rūšies 
kareiviai nuo visų yra paguodojami, ypa
tingai nuo merginų. Kada aš Rusijos sta- 
ličnam mieste Peterburge eidavau su viena 
panele ant spaciero, tai kokia dešimts pas
kui mane sekdavo, Bedamos gailias ašaras, 
kad tik gautų progą su manim susipažinti. 
Arba, tik dirstelk kur į šalį, tai tuoj pama
tysi gegužėlę, iškišusią per langą galvą ir 
siunčiančią man saldžius bučkius.

Parvažiavus iš kariumenės į tėviškę 
ireri mergų netrūko. Būdavo, kaip musės 
apie medų sukdavo, taip jos apie mane. 
Kitos net melsdavosi arba duodavo ubagui 
ant mišių, kad tik aš jąs pamylėčiau.

Gal jūs tam netikit?
Aš jums faktiškai galiu prirodyti, ką 

pats savo akimi mačiau ir girdėjau. Klau
sykit:

Vieną rudens šaltą nedėlios rytą, aš 
atsikėliau dar tamsoj, apsirengiau unifor
ma ir ėjau į Šidlavos bažnyčią išpažintį at
likti. Nuėjęs, bažnyčią radau jau atrakin
tą, bet žmonių dar nebuvo. Aš užlindau 
už panelės švenčiausios altoriaus ir pradė
jau griekus rokuoti. Štai neužilgo klausau, 
kas tai per bažnyčią žingsniuoja. Aš, iš
kišęs gaivą pro altorių, dirstelėjau ir pama
čiau, kad tai pažįstama mergina ateina. Ji, 
priėjus prie altoriaus, apsidairė aplink, 
paskui klupšt ant kelių, susiėmė rankas, 
pakėlė galvą ir žiūrėdama į panelės šven
čiausios abrozą, prabilo:

—O, motina šidlaviške, o motina ste
buklingoji, ar pažįsti Marę Kiaulinckiūtę?

Paskui pradėjo mušti į krūtinę ii’ šauk
ti:

“Duok jai Raulą, duok jai Raulą!”
Ir tai daug panašių atsitikimų būdavo.
Tiktai vieną kartą labai nemalonų prie

tikį turėjau, kurį iki šiai dienai negaliu už
miršti.

Tas atsitiko po pu^ei metų sugrįžus 
man iš kariumenės. Aš dar tuomet, eida
mas į miestelį, visuomet nešiodavau karei
višką uniformą ir eidavau kojo į koją, kaip 
Peterburge laike parodos. Kartą, beeinant 
per miestelį, klausau, užpakaly manęs 
trakt, trakt, trakt, taip ir žengia po ko
mandai paskui mane. Man dingt, tai karei
vių būrys paskui mane maršuoja. Žmonės, 
kuriuos eidamas sutikau, labai juokėsi, 
žiūrėdami į mane, bet aš į tai visai neat
kreipiau atydos, tik dar labiau įtempiau sa
vo kojas ir žengiau pirmyn. Perėjus mie
stelį, maniau sau reikia grįžt atgal. Švilpt 
ir apsisukau (kareiviškai apsisuka), bet, oi, 
šventas Jackau, vietoje kareivių, pamačiau 
prieš savo akis didžiausį pulką ožkų, mar
guojančių paskui mane. Nežinojau nei kur 
dėtis iš gėdos. Tada tik supratau, ko tie 
žmonės, eidami pro šalį, taip juokėsi.

Nuo tos dienos paskydo gandas po visą 
apielinkę apie mano maršavimą su ožkom, 
ir visi pradėjo vadinti mane ožkų genero
lu. O mergos, tai ištolo pradėjo neprisi
leisti. Mat, jos ištikrųjų manė, kad aš esu 
ožkų generolas. Girdėdamas tokį bjaurų 
pravardžiavimą, nutariau ilgiau Lietuvoj 
negyventi, sumaniau važiuoti į Ameriką.

Sumanyta—padaryta.
Atvažiavęs į Ameriką pradėjau studi

juoti mergologiją.
Per keliolika metų studijavimas sekė

si velniškai gerai! Būdavo, ant kokios 
tik mergos užmesiu akį, tai jau ta ir pa- 
kutavoja paskui mane sekiodanąa. O jeigu 
katrai užfundydavau “aiskrymo” už nikelį, 
tai ne tik ką bučkių gaudavau, bet ir ženy- 
tis sutikdavo.

Suprantama, aš tais laikais buvau 
karščiausias vyras, ir savo karšta meile 
n.-ergas, kaip su elektriką mokėjau pri

na sau. Bet ar žinote dėl ko taip yra? 
Dėl to, kad visos mergos, kaip susitarę, 
pradėjo mane vadinti senberniu.

Beje, štai dar jums priminsiu šio vaka
ro atsitikimą. Kaip visuomet, taip ir šį va
karą po vakarienės apsitaisiau ir pusė po 
septynių išėjau ant spaciero. Beeinant 
“Mainstryčiu” brūkšt ir pralenkė mane 
mergina, bet graži, kaip aniuolėlis.

Patėmijus ją, mano širdis, kaip ais- 
krymas burnoj ištirpo. Iš eisenos ir būdo 
spėjau, kad tai lietuvaitė. Bet kaip čia su 
ja susipažinus? Truputį pamislijus, atėjo 
mintis į galvą, kad reikia pavartoti seniai 
man žinomas, būdas. Tad, paspartinęs 
žingsnius, prisivijau ją ir užmyniau ant 
užkulni o, kad net jos šliperis nuo kojos nu
krito. Nusiėmiau skrybėlę, linktelėjau 
galva ir sakau: “Eskiuzmi miss, jei neapsi
rinku, tai tamstelė išrodo t ant lietuvaitės? 
Labai malonėčiau su jumis susipažinti!” 
Ji rūsčiai pažiūrėjo į mane, paskui čiupt 
šliperį nuo žemės ir tik tvykt man į nosį. 
Oi, tu, Marijėle saldžiausia, net žvaigždės 
mano akyse pasirodė nuo jos pasiutusio 
smūgio! Ir tai laimė, kad dievas man nosį 
įspaudė į tarpą akių,kitaip būt tiesiai patai
kius į akį. Išsitraukiau iš kišenihus nosi
nę ir besišluostant nosį, atėjo į galvą žmo
nių patarlė, kad tai gera reikšmė, jeigu 
mergina muša. Dar norėjau ką tai sakyti, 
bet žiūriu, kad jau pusę bloko nuo manęs 
nuėjus. Manau, seksiu paskui ir užsirašy
siu jos “auzos” numerį. Žengiu paskui ją. 
Netrukus pasuko į šalį ir įėjo į “auzą”. 
Aš priėjau prie durų, užsižibinau lemputę, 
išsiėmiau popierą ir rašau numerį. Ji tuom 
tarpu pravėrė duris ir pūkšt viedrą pamaz
gų tiesiai ant manę^/

Na, ar matot, į ką panašų padarė ma
no šilkinį siūtą? Na, argi tai ne bjaurus 
pasielgimas?

Ne, aš taip ilgiau nekentėsiu. Bet pa
sakykite man, ką turiu daryti, jeigu mer
gos nemyli?...

Tiesa, aną dieną rašė mano\ draugas iš 
Chicagos, kad ten mergos visai kitokios, 
girdi, su dinarke alaus gali tuziną mergų 
gauti. Tuom atsiminimu reik eit, susi
rinkt visus savo tinksus ir braukti Chi- 
cagon.

J. Sakalas.

BŪSIAMOJI NEGRŲ KARIUMENĖ. 
(Iš “Dabarties”).

Laikraštis “Libertė” nuo 24. 9. viena
me įžanginiame straipsnyje labai prielan
kiai išsitaria apie deputato Pierre Masse 
sumanymą įsteigti didę negrų kariumenę. 
Beje, sako jis, negalima skaityties su 750,- 
000 juodų kareivių, bet pusę milijono esą 
galima samdyti po 50 centimų dienai. Tai 
būtų 200 milijonų frankų išlaidų metams. 
Lavinimui jų taip jau yra asmenų užtekti
nai. Franci ja turi teisę vartoti savo ko
lonijų gyventojus, nors jie tat ir ne taip 
gerai suprastų, bet vis tiek kovotų už kul
tūrą, teisę ir pačių liuosybę. Karei kilus 
Europon liuosu noru atsikeldino 60,000, be
rods jųjų norą kiek pakarštinę buvo guber
natoriai.

Šitokias nuomones, rodos, galima pa
vadinti vien ciniškumu (šunybe). Tai yra 
pašiepimas kultūros, jeigu “kultūringa” 
tauta girinius žmones leidžia ant kitų tau
tų, kurios kovoja už savo liuosybę. O jei
gu Prancūzai tame jokio supratimo nebetu
ri, tai yra ženklas jų visiško doriško nupuo
limo.

LAKSTYTUVAS PASKANDINO LAIVĄ.
Patirta, kad rugsėjo 12 d. vienas vo

kiečių vandeninių lakstytuvų Rygos jūros 
įlankoje paskandinęs vieną laivą. Laksty- 
tuvas, besklandydamas 1,500 metrų augštu- 
me, išvydęs vieną beplaukiantį laivą. Tą 
laivą jis apsupęs ir jame esančiuosius žmo
nes įbauginęs šūviais. Tie rankas pakėlė 
ir pasidavė nelaisvėn. Lakstytuvas nusilei
do ant vandens/vienas jo kareivių lipo į 
laivą. Išsireiškė, kad tai buvo laivas var
du “Ui”, kuris gabeno anglių ir geležies Ry
gon. Laivas paskandintas, žmones nukeldi- 
nus kitan laivan, kurį lakstytuvas paleido, 
nes jam rodės, ilgiau pasilikus ant vandens, 
galėtų būti pavojus. Kiek ikišiol tirta, tai 
bus pirmutinis kartas, kad vandeninis laks
tytuvas paskandinęs priešų laivą.

ŪPAS PETRAPILĖJ.
“Rieč” talpina straipsnį apie permai- 
Petrapilės išvaizdoje. Ikišiol pabėgė- 
traukdavo būriais per sostapilę. Bet

Dabar, tiesa, jau baigiu antrą Kristaus 
amžį, bet meilė dar neužgęso. Bet pasek- 
A.i j jau neranda. Seniau nikelis tarnavo, o 
šiandien nupirk ir už dešimtuką “aiskry- 
r»o”, užfundyk benanų ir tai jei tik užsi
ginsi apie ženybas, tai tik nusijuokia ir ei-

n as 
liai 
dabar gaujos turtuolių ir vargdienių be 
skirtumo ilgas valandas stovi prie maisto 
sankrovų. Kuo mažiau ištekliaus yra, tuo 
daugiau kai-kurie žmonės stengiasi jo suši- 
krauti. Tokiu būdu tarp gyventojų kyla la
bai netikęs ūpas. Žmonės užinteresuoti 
vien tik savo pačių reikalais. Taip tad 
gręsia pavojus valstijai, ardoma bei išgai
rinama žmonėse valstijos idėja. Valdinin
kai tiktai daug rašinėja, bet nieko nevei-
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AR DAUG VISUOMENE 
BLĖDIES TURĖS, KUO
MET MOTERIS BAL

SUOS?
Ar daug visuomenė blė- 

dies turės, kuomet moterįs 
balsuos, tai parodys tik at
eitis. Bet tūli mūsų garbės 
vyrai jau pradeda prana
šauti Visus blogumus; ypa
tingai šiuom darbu užsiima 
taip vadinami patriotai, ra
šydami straipsnius į patrio
tiškus laikraščius. Jie sten
giasi nurodyti moterų visus 
blogumus ir silpnumus, re
komenduodami joms nesiju- 
dint iš savo vietų. Pasta
ruoju laiku man teko skai
tyti daug tokių laiškų ir 
straipsnių “Tėvynėj” ir ki
tuose laikraščiuose. Pavyz
džiu, K. S. Karpavičius

silpnos moterįs, net ir to
kios, kaip “Girtuoklio Vik
tė”, pradeda svarstyti, kad 
per amžius taip negali būti, 
nors jų protingieji vyrai, 
parėję iš smuklės, kala joms 
į galvas, sakydami, kad jie 
jų viešpačiai ir gali su jomis 
pasielgti taip, kaip tik jiems 
patinka.'

Ant kiek aš patyriau, tai 
kad ir blogiausia motina, 
daugiau rūpinasi savo kūdi
kių likimu, negu tėvas. Jei
gu moterims neatima teisių 
atlikinėti bažnytines-ir ki
tokias tuščias pareigas, tai 
ir suteikimas balsavimo tei
sių nieko negali užkenkti. 
Moterįs, gavę balsavimo tei
ses, taipgi negali daug ką 
užkenkti, nes jos nevelis 
blogo nei save vyrams, nei 

viename savo laiške pripa-1 tėvams. Nejaugi mūsų bro- 
žįsta, kad ir moteriai, kaipo liai-rašėjai mano, kad mote- 
žmogui, turėtų būt suteikta 
balsavimo teisės. Bet kitoj 
vietoj džiaugiasi, kad, girdi, 
nebereikalo jos buvo pir
miau neprileidžiamos prie 
balsavimo ir tt. Mat Kar
pavičius labai bijo, kad ne-

rįs, gavusios balsavimo tei
ses, stengsis nuo jų paverž
ti vyriškumą?

Moterįs silpnos dvasiškai 
ir fiziškai, o vyrai ant visko 
tvirti ir gudrus, tai pilnai 
galima suteikti tiems silp- 

kiltų šeimyniški nesutiki-: niems sutvėrimams balsavi
mai, kuomet moterįs turės mo teises ir pažiūrėt, ar 
lygias su vyrais teises. Bet mokės tomis teisėmis naudo- 
deja, kad Karpavičius da-[tis. Jeigu nemokės, tuo- 
bar nemato šeimyniškų ne-' met galima vėl atimti. Juk

DETROIT, l^ICH.
26 d. lapkričio apsivedė

eždas nedidelis. Todėl, 
Irau ges, kad greičiau pa- __ _
uektų plačiąją visuomenę drg. p Zelankauskas su E- 
musų rengiama išleisti kny- Į lena pa]čauskiūtė. Šliūbą 
ga, tai męs dabar turim bis- į civilišką. E. palčaus- 
ki daugiau Susiyienyjimui j buvo veikliausia mer- 
pasidarbuot. Dabar yra gįna tarpe vietos lietuvai- 
kuogenausias laikas del ant socialistiškos dirvos, 
rengimo prakalbų, prelekci- jųebuvo tokio kuopos susi- 
jų ir t. p., taigi, dabar turi- rjnkjmo arba prakalbu, kad 
me gerą progą platinti savo nebūtų daiyvavu<>. ji da. 
literatūrą. Daugiau platin- ijyvavo lošimuose, deklama- 

moterų,vo įr eĮdavo pas bažnyčią 
klausime, netik ką męs ls’|plakatų dalinti, nepaisyda- 
• V • J • . . bet ma į tai. kad fanatikai už- 
ir pačios sustipnnsim savo pa]davo ir sumušdavo pla- 
spekas. Juo daugiau męs katu dalintojus. Pereitais 
savo literatūros parduosim, > metais buvo L s s< 116 

kuopos finansų sekreto
rium . Drg. Zelenkauskas 
pasižymėjęs deklamacijomis 
ir kunigo Bimbos pamoks
lais. Pereitais metais buvo 
viršininku 157 kuopos.
Linkėtina naujai porai ko- 

geriausio šeimyniško gyve
nimo. K. T.

tuo daugiau Sus-mas galės 
vis geresnės išleisti. Todėl, 
draugės, prie darbo.

L. M. P. S. A. Centro Sekr.
K. Petrikienė.

BRIDGEVILLE, PA. 
šeimynų ardytojas.

Pereitais metais čia apsi
vedė tūla porelė ir šliūbą ė- 
mė civilišką. Metus išgyve
no laimingai. Bet pastaruo
ju laiku lietuviai įgijo savo 
bažnyčią ir kunigą, tai lietu
vės kūmutės sumanė, kad ta 
porelė būtinai eitų pas lietu
vį kunigą ir užtvirtintų šliū
bą. Suprantama, jos pradė-

sutikimų. O gal jis mano, tvirtas ir gudrus su silpnu moterl kurstyti, kad su 
kad dabar šeimyniškų nesu-.ir kvailu gali taip pasielgti,Ivyru negyventų, jeigu jis 
tikimų visai nėra? i kaip tik jam patinka. Duok Peis. i bažnyčią antro skubo

Karpavičius nurodo, kad kaip kūdikiui žaislą pasibo- Raganaus, joms pavy- 
moterįs nieko kilto ir nuož- vyti, o paskui atimk ir paka- į? mo^e_r.iai susukti galvą.

tikimų visai nėra?

maus negali nuveikti, nes; vok!
jos yra silpnos. Reiškia, j Kiti rašėjai tvirtina, kad 
moterįs daugiau niekam ne- i

Ji pradėjo reikalauti, kad 
vyras eitų bažnyčion ir už-

____ ___ moteris ir dabar turi’dau- tvirtintų civilišką šliūbą pas 
tinka, kaip tik namu prižiū-1 giau teisiu, negu vyrai, tai V .uvl.a kunigą. įskilo gui
rė jimui. Bet kas keisčiau-i ko jos, girdi,- nori? Jeigu cai,. Pjoyvpes^nes.vyras at- 

kevd hcvyLIko______ aviniuko Ogiojo j /L- sisa^e bažnyčion ir im-
tingesnių moterų protą pri-'Įima versti visokias niekšvs-!antrą šliūbą. Pagaliais 

• ° • c t. f 1 i -? 1 I . . . , ■ . -.t ’rną viskas irzsihaicrn noo-nis-

rėjimui. Bet kas keisčiau-i ko jos, girdi,- nori?
šia, kad Karpavičius išmin- atimtas balsas,tai ant jų ga-

YONKERS, N. Y.
Teko patirti, kad vietos 

moterįs pradeda rūpintis 
rinkimu drabužių dėl nu- 

i kentėjusių nuo karės lietu
vių. Labai puiku.

Taigi, sesytės, prie darbo!
' J. V. Laukelis.

lESS

4

sisavina. Jis sako, būk vy-',tęs ir jos turi tylėti. Nuo J?s V1?kas uzsibaige negeis- 
ro protas užgimsta moteries amžių moterįs buvo panie-1 Lnonns paseKmemis: vyras 
rymuose. Tik gaila, kad kintos, neprileidžiamos prie.Pa/.e^° nuo aiopers- vv. . 
Karpavičius nepasakė, kaip mokslo ir visame kame buvo I. motens vaikščioja 
atsitinka su kvailiausiais paskutinėmis. O dabar yra ' rauc*a*k.a apa-K muse k vai-. 
vyrais? Gal moterų pro- baramos, kad jos tamsios, 'J0- moteielių ir per tai nete-1ko vyro.

Tai matot,, kas griauja 
šeimynišką gyvenimą.

PATARMĖS MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M H SANGER

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

Itsikalavhaui ir pinigu* muškit fcjuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring StM So. Boston, Mass.tas užgimsta vyro rymuose? atsilikę, kodėl jos nesigrie- 

Kaip yra su tais vyrais, ku- bia mokslo, nesilavina ir tt. 
rių visuomet pilnos smuklės,'Juk tas negalima taip greit 
kurie per kiauras naktis 
baubia, kaip jaučiai ir laike 
rinkimų už skūnerį alaus 
parduoda savo balsus? Tik 
jau tas vienas vyrų pasielgi
mas verčia kvailą ir silpną kaip kad jas vyrai vadina, 
moterį, kaip ja vyrai vadi-,nes jos jau užgimdamos at- . j • 17 • • V •• 1 — • v 1 U • i • 1 2 ' A-'CAA Į/1J4I1U I\«.ULU M/j VVIMCIO IXUllICAO H1V rv i * 14A i •»K • v ni.’M v« i’.mina, pagalvoti: jeigu ji ture- sinesa tą mintį, perduotą šitas apgarsinimas gal daugiau ne pasirodyt—naudokis proga, 
tų balsavimo teises, ar ne-'savo motinų. Ir išraut tą moksta, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi, r“ 
geriau galėtų sa^o balsą su- jų mintį taip lengvai negali-1 
naudoti už protinguosius 
vyrus? Labai keistai išro
do, kad tie mūsų protingieji 
vyrai visai nemato savo 
blogumų, o tik žino mus 
kvailintu ir niekinti. Kodėl- 
gi jūs neduodate mums gerų 
pavyzdžių, kodėl mūs kvai
lu ir silpnų nemokinat, bet 
niekinat ir kumščiuojat?

Karpavičius sako, kad 
moterįs, gavę balsavimo tei
ses, neapvers augštyn ko
jom pasaulį, bet tik pasi
daugins balsų už ir prieš. 
Jeigu taip, tai kam tuomet 
bijotis ir pavydėti moterims 
balsavimo teisių?

Toliaus minėtas rašėjas 
nurodo, kad moterįs dabotų . 
savo vietas, rūpintųs išauk- abejo, atsiras ir daug mote- 
lėti savo kūdikius apšvies-rų, kurios daugiau , pradės 
tus ir protingus, vieton ko- darbuotis dėl savo ir visos 
vojimo už balsavimo teises, žmonijos gerovės.
Bet rašėjas visai nepagalvo-1 Linkiu naujai kuopai Chi- 
ja, ar galima tą atlikti? .cagoje geriausio pasisekinio. 
Jis žino tik parašyti, pamo
kinti ir atliktas kriukis.

Visųpirmiausiai reikia 
teisingai pažvelgti į darbi-, Draugės:— 
ninku gyvenimą. Moterįs, Jau išėjo iš spaudos kny- 
norėdamos padėti savo vy- gėlė “Moters turėtų užsiimt 
rams vilkti sunkią gyvenimo savais reikalais”, 
naštą, yra apsikrovusios I Knygelė yra naudinga ir 
darbais ir neturi laiko net dabai pigi, tik 3 c., todėl tu- 
kūdikių atsakančiai apžiū- retu gerai platintis, 
rėti. O ką kalbėti apie mo-; Žinot, draugės, kad mus 
kinimą prie šiandieninės su- laukia didelis darbas, t. y. 
puvusios sistemos, kuomet referendumu didžiuma bal- 
žmogus turi dirbti pe/ kiau- su nutarė, kad Sus-mas iš- • 
ras dienas ir neturi atsa-, leistų knygą “Kūdikių prie- 
kančio maisto ir drabužių.

apsukti ir pastatyti prieša
kiu, kas nuo amžių buvo už
pakaly. Apart to, daugelis 
moterų mano, kad jos ir tu
ri būt tokiomis kvailomis,

m a. Laikui bėgant ir jos 
pradės- protauti.
\ Girtuoklio Vikte.

Pinigus geriausiai .iu.t money orderiu, bet 
kam tu. neparanku. £ali »ių»t pnčtoa markėmis.

MĘS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI Už $5 00.
Aritmctiką( rokūndą) už $3. Lietuvių kalbos gramatikų už $4. Graž- 

rašystę už $2. ( . . . •
Dar pirmu kartu už tokias kainas mokiname. Atsišauk šiandien, nes 

. Visi iš- 
Įdėk štampų atsakymui.

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINĖ MOKYKLA
1327 N. Robey St., Chicago. III.
fl ■DE

Iš LIETUVIŲ MOTERŲ 
PROGRESYVIŠKO SU- 

SIVIENYJIMO.
Nauja Lietuvių Moterų 
Progrcsyviško Sus-mo 

kuopa.
Per pasidarbavimą drg. 

A. Misčikaitienės Chicago, 
Ill., susitvėrė L. M. P. S. A. 
9-ta kuopa. Nors iš nedide
lio skaitliaus kuopa susitvė-1 
rė, bet, reikia tikėtis, kad 
greitu laiku kuopa smarkiai 
dauginsis narėmis, nes Chi- 
cagoje gana daug lietuvių 
ir tarpe tokio skaitliaus, be

L. M. P. S. A. Sentro Sek.
K. Petrikienė.J.

Jau išėjo iš spaudos kny-

Žinot, draugės, kad mus

žiūra”. Šita knyga mums

Kalėdų DOVANOS
“Laisvė” duos dovanas 

savo skaitytojams 
*

DOVANOS NAUJIEMS SKAI
TYTOJAMS:

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

Kas užsimokės už sekančius metut 
$2.00, tas gaus dovanų knygoms už 50c.

Knygas pasirinkit iš šio surašo:
Išvogimas iš l'aviako 10 kalinių, kaina'..............
Moteriškė ir Meilė .......................................................
Raudonu* Juokas ...........................................................
Darbo žmonių istorija ...................................................
Lietuva sušals .................................................................
Moterų padėjimas evangelijoj .....................................
C nu vėsiuose .....................................................................
šeimynos istorija ...........................................................
Kont rohandnikai .............................................................
Galutinis klesų kovos tikslas .....................................
Lekcijos apie atskyrimo ženklus ...............................

Tos dovanos

Pasiskubinkit

n n

f

20c. 
2<)e. 
85e. 
25c. 
2(»e. 
2(>c. 
15c. 
1< »c. 
20c. 
10c. 
10c.

i 
ė
4
♦
4
4
4
4

bus duodamos tik iki

kitus prikalbinti ir pa-

LAISVES” ADMIN.
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WATERBURY, CONN. 
Nelaimingas atsitikimas.

leidžia ir pervežę per mies- 
l i, vėl prie tų pačių vartų

25 d. lapkričio, Padėkavo- atveža.
nes dienoj, atsitiko nelaimė. I Matomai tą daro su tiks- 
Vakare, apie 7 valandą, ėjo H]* kad parodžius streikie- 
per tiltą M. Matelis, nukrito jog daug turi skebų 
nuo tilto į upę ir prigėrė.111’ Kad ^streikuodami. nieko 
Suprantama,jau per tiltą ei- nelaimės. Bet darbininkai 
damas buvo gerokai rudžio Į supranta visą . kapitalistų 
įgėręs, tai ikri1’’1'’ i vandenį. gudrybę ir nesiduoda ap- 
mažai ko ir reikėjo. gauti.

Velionis paėjo is Kauno . Js. lietuvių streiklaužių 
gub. ir pavieto, Seredžių pa- ,lki šiol nesiranda; tik .viena 
rapijos, Pikčiūnu sodžiaus.1 lietuvė streiklaužiauja, 
Buvo karštas katalikas, pri- bet į ją niekas nei atydos 
gulėjo prie šv. Stanislovo ir neatkreipia.
šv. Jono draugysčių. Laik- T* 
raščių jokių neskaitė, bet vi- ją turės « • « • < v • I L. - I — - .

gauti.
Iš lietuvių streiklaužių

są liuosą laiką praleisdavo 
smuklėj ir prie kazyrų.

S. Z. M.

Iš visko matosi, kompani- 
i pasiduoti ir dar

bininkų reikalavimus išpil
dyti.

ki, tai jau seniai būtų su 
šliupu kovojęs prieš Romos 
agentus. Bet pinigai dar 
palaiko.,

Argi galima kur nors su
rasti kitą tokį kunigą, kaip 
mūs? Jis tankiai aiškina 
biblijos paslaptis ir duoda 
bažnyčioj klausimus užduot. 
Dabar parapijonai perka 
biblijas ir moldnasi,kad baž
nyčioj galima būtų kunigą 
sukritikuoti. Draugija, ku
ri biblijas pardavinėja, iš to 
daro gerą biznį.

Jis tankiai pradeda pa
mokslą sakyti nuo rusų gar
siojo karvedžio Nikolai Ni- 
kolajevičiaus ir užbaigia 
lietuvių socijalistų laikraš
čiais. Už vis labiausiai jam 
nepatinka “Laisvė” su savo 
korespondencijomis.

Metežninkas.

pratę ir nepaiso.
Darbininkai irgi turėtų 

pagalvoti apie tai, koks jų 
padėjimas kasyklose ir kas 
laukia.

G. P. Buvęs Mainieris.

S-tis.

JERSEY CITY, N. J.
Mūsų Jonelis taip nupro- 

gresavo, kad parapi j onus 
žada į kapus “numufinti”. 
Mat, jis paleido paskalą, 
kad yra graborius.. Apart 
to, nusipirko automobilių ir 
dabar parapijomis vežioja,

TRENTON, N. J.
Mūsų mieste darbininkai 

taipgi pradeda susipras
ti. Pastaruoju laiku, tai vie
nur, tai kitur matosi darbi
ninkų susirėmimas su savo 
išnaudotojais, tai vienur,tai 
kitur darbininkai apskelbia 
streiką. Tie apsireiškimai kad įgijus tarpe jų geresnę 
parodo, kad darbininkai įtekmę. Nekuriems net už- 
ęradeda suprasti savo rei- fundija po cigarą ir stikle- 

alus, pradeda rūpintis sa-; lį degtinės arba stiklą alaus, 
vo būvio pagerinimu. r- 
sa, čia dirbtuvių randasi 
gana daug, tik gumų išdir- 
bystės randasi apie 20 dirb
tuvių ir dauguma darbinin
kų neorganizuoti, bet dabar 
jau po truputį pradeda or
ganizuotis.

Už darbininkų susipiati-

Tie-j Dabar parapijonai labai di
džiuojasi, kad Jonelis juos 
automobiliuj pavėžija.

Bet kas keisčiausia, kad 
mūsų Jonelis ir prie socija
listų pradeda taikytis. Tik 
gaila jo triūso, nes iš soci
jalistų nieko nepeš ir socija- 
listai surinktų aukų nuken-

DETROIT, MICH.
*24 d. lapkričio buvo pra

kalbos D. L. K. Keistučio 
draugystės ir D. M. D.. Pir
miausiai kalbėjo F. Dručas 
apie Europos kares ir kaip 
jas galima būtų prašalinti. 
Antras kalbėjo Khsparka. a- 
pie žmogaus kūną, kaip jis 
sutvertas ir kaip jame krau
jas dirba. Aiškino, kad pir
miausiai žmogus privalo 
pats save pažinti, o pažinęs 
pats save, supras, kad rei
kia pagerinti savo būvį ir 
visas aplinkybes, kurios 
šiandien egzistuoja. Trečias 
kalbėjo Danta. Jis taipgi 
kalbėjo apie pagerinimą 
darbininkų būvio ir kvietė 
rašytis prie D. M. D., kuri 
mokinsianti dailės.

Keistutis.

NEWARK, N. J.
Nelaimingi mūsų šiandie

niniai politikieriai per pas
kutinius rinkimus bėgiojo 
gaudydami lietuvių balsus. 
Mat, nabagai turėjo persi
skirti, nes vieniems darbus 
žadėjo demokratai, o ki
tiems republikonai, tai vie
ni už demokratus agitavo, o 
kiti už republikonus. Su 
darbo gavimu, tai kaip die
vas duos, nes miesto valdy
ba pusiau išrinkta iš demo
kratų ir pusiau iš republiko- 
nų, tokiu būdu lengva bus ir 
darbą atsakyti.
. Bet kas juokingiausia,kad 
politikieriai mūsų lietuviš
kiem politikieriam prižada 
tokius darbus, kokių ir pa
tys negali užimti. O mūsų 
šiaudadūšiai piltfhi tam tiki.

išduoti, kiek turi įplaukų ir j 
išlaidų. Dabar komitetas ; 
nieko nesako ir žmonės nie- ' 
ko nežino. O juk aukos , 
plaukia kasdien. ;

22 d. lapkričio, atidarant 
dirbtuves, policija manė, ■ 
kad tarpe streikerių ir ■' 
streiklaužių bus didelis su- : 
sirėmimas, per tai buvo pri- : 
sirengus streikierius numal
šinti. Net ir vežimai ant 
gatvių stovėjo, kad suaręs- • 
tuotus vežti. Bet viskas iš
ėjo kopuikiausiai, jokių su
sirėmimų nebuvo. Supran
tama, komitetas prašė, kad 
streikieriai vengtų susirėmi
mų.

Miesto • majoras palaiko 
kompanijų pusę.

S. Zavadskis.

WATERBURY, CONN.
Sceniškų veikalų darkymo 

draugija.
Iki šiol tarpe pirmeivių 

užsiimdavo statymu sceniš
kų veikalų tik 34 kuopa .ir 
vietos lietuvius pilnai užga
nėdindavo,.. nes, supranta-Klerikalų judėjimas prieš,____ __  __ , ___ ____.

socijalistus pradeda nurim- ma, stengdavosi sutraukti 
ti. Tas liudija, kad pas juos gabesnius aktorius ir tt. 
yra kokie nors negeistini (Klerikalai turi teatrališką 
apsireiškimai.

BALTIMORE, MD.

i

mą ir judėjimą reikia ištar-j tėjusiems nuo karės neduos, 
ti ačiū socijalistams, kurie nes turi L. Š. F., kuriam ati-
ir čia darbavosi ir darbuo
jasi, kaip įmanvdami.

T. A-lų Perkūnas.

DETROIT, MICH.
Tarpe vietos lietuvių eina 

gandas, būk J. Danta su
rengęs buvusią “Lietuvių 
Jaunuomenės vakarienę”. J. 
Danta surengime tos vaka
rienės visai nedalyvavo.

Rengimo Komitetas: 
Jonas Balsis.
F. C. Wenslaw.
A. Goodman.

duoda. Lai Jonelis pasako, 
kur parapijonai padėjo su
rinktas aukas nuo karės nu
kentėjusioms lietuviams? 
Taipgi buvo rinkta aukų ir 
bažnyčiai, daugelis davė po 
$10, bet kur dabar tos au
kos? Ar Jonelis nieko a- 
pie tai nežino?

Bepiga Joneliui automobi- 
liuj važinėti, cigarus fundy- 
ti ir saliūnus pirkti, kad 
dar daug yra kvailių.

Parapijonas.

PATERSON, N. J.
Vietos klebonas kun. 

ftvagždis savo laisvamaniš
kais pamokslais ir pasikal
bėjimais sužvejojo visus 
tautiškus laisvamanius į sa
vo avlnyčią. Bet, anot tos 
patarlės, “girioj augęs, gi
rion ir žiūri.”. Jie myli ku
nigą ir jo pamokslus, bet pi
nigų neduoda ir gana; tūli 
net į bažnyčią neina ir tuo
mi nusuka dešimtuką.

Parapijonai tuojaus pa
stebėjo tokius apsireiškimus 
ir pradėjo ant kunigėlio 
rūgoti. Jie sako: “Męs jam 
algą mokam, užlaikom kle
boniją ir bažnyčią, o jis su 
bedieviais draugauja ir juos 

i.uiucididu puukiij zciiMiUB, mokina . >
kuolais ir revolveriais, apie I Mat, pereitą žiemą .mūsų 
300. Vieni jų policijos uni- kunigėlis susigabeno iš “V. 
formose, antri nuplyšę civi-1 Lietuvninkų” visus bedie- 
Lškose drapanose. Žiūrint ,vius ir redaktorius ir iš Vi-

NASHUA, N. H.
Vietinės dirbtuvės, kurios 

stovėjo per aštuonias savai
tes iš priežasties iškilusių 
streikų, 22 d. lapkričio liko 
atidarytos.- Atidarant dirb
tuves, kompanija manė.kad 
streikieriai suvargę ir eis 
dirbti. Bet pasirodė visai 
kas kita: darbininkai dar 
smarkiau pradėjo rašyties 
prie unijos. Nuėjo dirbti 
vos keli vaikai ir apie pora

Pirma atidarymo dirbtu
vių, kompanija pasirūpino 
jas apstatvti “policija”, ku
rią surankiojo iš apielinki- 
r.ių miestelių. Viso jų čia 
randasi su policijos ženklai*

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Por mūsų banką galite pagelbsti savo giminėms bei p*- 

žjstamifomH užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Beri Ine, todfl gah'me peraiusti pinigtis į tas vietas ant somos 
peaugfičiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MOSU BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE
ŽIŪRA. TODĖL TAVO PINIGAI G VA RANTUOTI.

NnrSdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypati^- 
kai ar rašykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO , Bankierfus 
Metropolitan Saving Bank Building

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

M

bet atbulai—nupūldysi savo jis buvo užklaustas, ar su
tinka su socializmo princi
pais ir atsakė, kad sutinka. 
Bet nežinia, kodėl jis taip 
elgiasi ? Kaip tik būna mie
sto viršininkų rinkimai, tai 
jis bėgioja ir agituoja lietu
vius balsuoti už republikonų 
partijos atstovus.

*
♦ *

18 d. gruodžio bus didelės 
prakalbos; kalbės M. X. 
Mockus. Visi lietuviai atsi
lankykite.

L. S. S. 51 kuopa nutarė 
parengti prakalbas drg. L. 
Prūseikai, kuomet jis šioj 
apielinkėj lankysis.

vardą, kaipo netikęs lošėjas 
arba netikus lošėja.

Juozas Kemėšis.

BINGHAMTON, N. Y.
Lapkričio 30 d. L. S. S. 

kuopa surengė prakalbas; 
kalbėtojum buvo T. J. Ku
činskas; aiškino apie revo
liucijas ir socializmą. Po 

___ _ j prakalbai parapijos šulai 
gi atsižymi tarpe vietos lie-,bandė kalbėtoją kritikuoti, 
tuvių. Bet štai atsiranda Bet vieton rimtos kritikos, 
keblumų: yra tokių narių, vartojo kolionės žodžius, ko-

X.I draugiją “Aidas”, kuri taip-

24 d. lapkričio buvo, va- kurje visai neturi supratimo ]<iu i laikrašti dėti gėda, 
karas su perstatymu ir įvai- apie sceniškus veikalus, ne- Kalbėtojas į kolionės žo- 
riais pamarginimais -S-S- turi jokio aktoriško gabu- džius irgi peraštriai atsakė, 

—------ ------ s mo> nori pąsirodyti ga- &
ę 11 * 2 I blausiais aktoriais,nori gaut k

“G ‘̂Uė^”S* mo’ bet nor* Pasirodyti ga-

1 “ * 1 2 'geriausias roles, bet jų ne
gerai mokėjo savo roles ir gauna< Jie visai nesupran-

Kalbėtojas į kolionės žo-

sakydamas, jog kaip užmo
ka, taip turi atsimokėti. 
“Kritikieriams” tas nepati
ko. Mat, jiems viskas valia,

♦ ♦

i “Laisvės” N89 įsiskverbė 
klaida. Tet pa*—.yta, kad 
S. D. draugystė parengė ba
lių 13 d. spalio, o turėjo bū
ti 31 d. spalio.

L.” Reporteris”.

p-prai atliko Geriausiai ? \ j • ko. iviau, jiems visKas valia,
m U’ kad lr menkiausi3 o jeigu prieš juos žodis, taipasižymėjo M. Kazlnite, O. i sudarko, bet jaučiasi 1 F ‘ ‘

Smolenskiute, M. Rulienė ir kriaustais, ‘ paniekintais,kad ‘‘kritikieriai” patys save su- 
IVlliemS nnnrminn ta i rm Iri tu? i n i ii vnlin ' ___

* <
nus~ I jau ir (negerai. Nekurie 

t Z T ••• 1
YONKERS, N. Y.

Mūsų mieste randasi “ne
laimingas” žmogelis smukli
ninkas Bimba. Jis darbuo
jasi dėl “visuomenės labo”, 
kiek galėdamas, biS visur 
ir visuomet nepalaimas su
tinka.

Pirmiausiai jis darbavosi, 
kad išmetus visus bedievius 
iš vietos šv. Jono draugys
tės. bet tas jam nepavyko 
padaryti.

Paskui jis darbavosi, kad 
suardžius prakalbas vietos 
L. S. S. kuopos, kuomet kal
bėjo drg. Petrikienė iš New 
Yorko. Bet ir tas nepavy
ko.

Kadangi visur sutinka ne
palaimas visuomeniškuose 
dalykuose, tai bandė atsi
gauti: pradėjo savo žmoną 
mušti. Bet ir čia nelaimė! 
Moteris pagriebę šiūčį ir 
pradėjo į galvą kalti. Tik 
tuomet paliovė kalus, kuo
met jau Bimbai šeši ragai 
išdygo.

Ar tai manot viskas? O, 
ne! Į Bimbos smuklę atėjo 
keliatas jo parapijonų ir vi
si sykiu pradėjo gerti. Be
geriant vienas parapijonų 
užsimanė p. Bimbai opera
ciją padaryti pagal naujau
sius išradimus ir. nieko ne
laukęs, pasiėmė keliatą stik
lų ir pradėjo p. Bimbai į 
galvą kalti. Bet paskui pa
matė, kad operacija nevisai 
gerai sekasi, tai leidosi per 
duris ir laimingai pabėgo, o 
p. Bimba tapo nugabentas į 
ligonbutį ir daktarai užbai
gė pradėtą operaciją.

J. V. Laukelis

V. Stankevičius.
truputį trūko gyvumo, bet įkartais'ir'"jokfų. Tokių 
kaip iš darbininkų, tai ne-.“nuskriaustųjų” yra nema- 
gahma daug ko ir reikalau- £aį įr jįemB jau “pritrūko” 
ti. Monologai, dialogai ir kantrybės 7ąnt toliaus bū- 
deklamacijos taipgi puikiai įj “vergais”, per tai nuta- 
sulošta. 1^ v - ■ ' ’ -

Tik gaila, kad publikos gijos .
buvo visai mažai—apie 60 draugiją 
ypatų. Mat, mūsų jaunimas “Aušra”. ~~ 
geriau į smuklę nueina, ne-l

negauna pirmklesinių rolių, kritikavo.
l Tokių

re pasiliuošuoti iš tos “ver- 
i”. ' Jie sutvėrė sceniš-

Kalbėtojui prisiminus a- 
nie Rusijos politiškuosius 
kankinius, ir vakaro pirmi
ninkui Bardzevičiui papra
šius, publika suaukavo apie 
15 dol., iš kurių padengus 
prakalbu lėšas, keli doleriai! 1 • *a t • • •

gu į svetainę, kur yra ko
kie nors perstatymai.

J. G. Bijūnėlis.

Vėliaus susitvė
rė panaši draugija “Var
pas”. Tikslas tų draugys
čių darkyti sceniškus veika
lus. Iki šiol tarpe pirmeivių 
nebuvo scenos darky to jų,bet 
dabar jau susilaukėm. Tū
las vaikinas, L. S. S. 34 kp.1 
narys, prisišliejo prie be
veik mirusios laisvamanių 
4 kuopelės ir taipgi sutvėrė 
naują scenos darkytojų gru-• 
pelę ir tuojaus pastatė dra-| 
mą “Jono širdis”.' Lošimas 
pavyko, kaip buvo ir tikė-

, . i ir iikusio tuir uzvaraijo ūks kankiniams. Aukavusių.+;. n m n i a 11 q ei i ei f I 3 • i _____ .• terr _ "

NASHUA, N. H.
Darbininkų streikas vis 

dar tebesitęsia, tik dabar 
kur kas gyvesnis judėjimas, 
negu kad pirmiau buvo. 
Mat, čia randasi gabus fran- 
cūzų organizatorius,tai veik 
baigia visus francūzus dar
bininkus organizuoti. Lie
tuviai irgi gerai laikosi, tik tąsi—veikalą sudarkė. Reiš- 
apie porą streiklaužiauja. kia, savo tikslą atsiekė. Po 
Graikai beveik visi streik-’ 
laužiau ja. Bet streikieriai 
tikisi ir juos suorganizuoti.

28 d. lapkričio buvo grai
kų susirinkimas, tai strei
kieriai parūpino jiems gerą 
kalbėtoją ir dabar yra vil
tis, kad ir jie susilaikys nuo 
streiklaužiavimo. i

Galima sakyti, kad strei- to, jau prirengę ir antrą 
kas greitai bus laimėtas, nes darkymui dramą “Alkani 
abi kompanijos pradeda ne- Žmonės”.
rimauti. | Kada tarpe klerikalų bu-

27 d. lapkričio kompanijų vo scenos darkytojų, tai męs

■ sudarkymui šios dramos bu
vo tikėtasi, kad jeigu ne vi
si, tai bent didžiuma supras 
savo silpnumą ir ant toliaus 
paliaus darkę veikalus. Bet 
kur tau! Jie pasijuto to
kiais galingais, kad dabar 
nori į kitus miestus važiuoti

i ir rodyti savo sorkes. Apart

vardai bus pagarsinti “Ko
voje”.

Bingham tonietis<

KLAIDOS ATITAISYMAS. 
Detroit, Mich.

“Laisvės” N96 pasakyta, 
T. M. D. reikalauja knygų 

! ir likusio turto, o turėjo bū-

GRAND RAPIDS, MICH.
27 d. lapkričio buvo balius 

Lietuvos Sūnų draugystės, 
kuriame dalyvavo vien tik 
draugystės nariai. Publikos 
susirinko gana skaitlingai ir 
linksminosi gražiai. Tik 

| vienas atsirado niekšas, ku- , 
'ris pradėjo triukšmą kelti. 
Tuomet maršalkos jį praša
lino iš svetainės, bet jam to 
neužteko. Susirado plytą ir 
paleido į svetainės langą. 
Langas išbyrėjo ir plyta į 
vidų įkrito. Tik laimė, kad 
nieko nesužeidė. Komitetas 
pašaukė policiją ir tas niek
šas tapo suareštuotas.

Gėda panašiai lietuviams 
elgtis.

Kazys.

PUIKIOS ATVIRUTĖS!
Šilkinės ir rankų darbo, su lietuviu

kais linkėjimais ant Kalėdų, varda
dienių ir Širdingų linkėjimų. Trįa 
atvirutės už 25 e. Reikalaudami įdė
kite du dešimtuku ir 5 rentinę štam
pas, o tuojau aplaikysite tris puikias 
lietuviškas atvirutes. Taipgi turiu 
labai didelį pasirinkimą ir kitokių at
viručių. Reikalaujantieji kreipkitės 
šiuo adresu:

184

Reikalaujantieji

J. SPURGA
Grand St.. Brooklyn, N. Y.

(98—101 )

ŽINIA DEL SERGANČIŲ.
Vyrai, būdami silpni, apimti net'- 

viskun-o per palaidą gyvenimų aroa 
i usnie, m ą prieš sveikatos įsta.vis, 
kas s- j< da kūno spėkas ir duoda i : i t 
pirmos pažiūros pažinti. Jūs išsigy- 
dysite, vartodami tą gyduolę “Tolseoj 
New Man Tablets". I’risiųskit mums 
vieną dolerį ir męs prisiusime tą gy
duolę tau. Rašyk tuojaus.
CHICAGO RUSSIAN M. O. HOUSE, 
30J1 So. Union Ave.. Chicago, HL 

Dept. L.
(98—106)

GERA PROGA VISIEMS.
Pranešu, kad aš turiu daug recep

tų labai naudingų nuo Europos gar
sių daktarų, nes aš pažinau tų re
ceptų vertę, būdamas per daugeli 
metų daktaro pagelbininku. Turiu 
receptus nuo šių ligų: reumatizmo, 
vidurių sugedimo, susižeidimų ir t. 
t. Kas norit tų receptų, tai prisiųs- 
kit 2 dešimtuku ir už 2c. štampą, o aš 
jums pasiųsiu. Su tais receptais vai
stus galima gauti bile aptiekoj.

šiai, nes nebuvo išgarsinta.' „ J- vitaitis 
i Kovos spaustuvei buvo uz-į os—99)
sakyti plakatai, bet per 
klaidą mums atsiuntė visai

♦

lapkričio buvo dis-
kusijos L. S. S. 51 kuopos. 
Diskusuota klausimas: 
“Kaip socijalistai žiūri į at-

nusamdyti agentai nešiojo neatkreipėm jokios atydos, gimstančią Lietuvą? Žmo- 
per stubas lapelius, kuriuo- bet dabar, pasirodžius tarpe 
se agituojama nesirašyti į Pirmeiviu tokiems apsireiš- 
unijas. Tie lapeliai strei- kimams, jau negalima tylėti., 
kieriams dar daugiau drą- nes tokie scenos darkytojai 
sos pridavė. 1 atneša visuomenei blėdį: >■ ----

Vietos anglų laikrašty jie nupuldo scenišką dailę ir atus’c?er- ^125
buvo paskelbta, kad nuo 29 tuomi atgrąsina publiką 
d. lapkričio dirbtuvės pilnai nuo lankymosi ant perstaty- 
pradės dirbti, bet tai tik mų. Antra, tai skaldo pirm- 
gązdinimas, tas laikraštis edviškas jiegas, jkalbinėda- 
rūninasi darbdavių reika- mi lengvatikiam,kad tie pri- 
lais. įsidėtų prie jų ir sykiu• su

Keikia pastebėti, kad šia- jais darkytų veikalus; 'bėga 
me streike daug gelbsti lie- u.ž akių su savo repeticijo- 
tuvių kunigas L. Tyla. Jis mis ir lošimais ir tarpe 
draudžia darbininkus nuo pirmeiviu, sukelia neapykan- 
streiklaužiavimo, kas labai tą. Trečia, panašiais sce- 
gerai. Ant pirmos kolek- mškais pamėgdžiojimais že- 
tos davė $10, o vėliaus atne- mina pirmeivių vardą. Per 
št $5. ’ tai su tokiais “aktoriais”

27 d. lapkričio į streikie- prisieina kovoti. _ 
rių abeiną valgyklą kunigas Broliai ir sesutės, aš vi- 
atvežė 2.į bušeliu bulvių, 5 sai nesistębiu, kad jūs nori- 
bušelius obuolių ir 2 peku te scenoj atsižymėti ir tą 
cibulių. Matomai, kunigas skaitau geru noru, bet pir- 
supranta, kad tik iš darbi- miausiai turite supranti,kad 
ninku gali gyventi, o ne iš pasižymėjimui reikalingas 
kapitalistų. tam tikras gabumas. Rei-

vo lošimu publika 
J^igu tu ir pui-

me streike daug gelbsti lie
tuvių kunigas L. Tyla. Jis

turėsi tam tikro gabumo, tai

mtcrn Biblijos 5’/įx8 colius, turi 382 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
Įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas iig Bibliją ir tė- 
mydamas j paveikslėlius, (kurie per
statų kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirė vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kią knįgą įgijo, jam bus trumpi žie
mos vakarai.

Dabar ką tik liejo ii po apaudoa

Nauja Lietuviška

BIBLIJA

Norinti gant iią Biblija, pinigui 
siuskit Exprcao ar Pnčto Money Orde
riu, arba registruotame lauke adreau:

A. V. BAGDONAS
4736 S. Wood St. CHICAGO, ILL.

Lškose drapanose. Žiūrint, vius ir redaktorius ir iš Vi- 
į juos labai juokinga ntro-' dūno. knygos skaitė jiems 
do: prie nupiyšusio žipono lekcijas apie artimo.meilę, 
prikabintas policijanto zen-|Tos lekcijos buvo skaitomos 
klas. eidamas barzda mosi-j taip tankiai, kad į kelis mė- 
kuoja, “čiu” tabakio burna nesiūs mokiniai visus klebo- 
pri kimšta, apsiseilėjęs ir tt. mijos rakandus sugadino ir 

* Į moteris streikierkas jie, tuojaus reikėjo naujų. Tik 
kartais žiūrėdami, pradeda keisčiausia, kad tups rakan- 
šaipvtis, tai rudos seilės dus ne mokiniai turėjo nu- 
pradeda iš burnos bėgti. Į pirkti, bet parapijonai. Iš 
vyrus šnairuoja. Kada ry-1 tos priežasties j’ie pradėjo 
tai būna šalti, tai liežuviais protestuoti prieš savo kle- 
panoses šluosto. Retas jų bonėlį. Kunigas visgkpabu- 
turi baltus dantis, dauguma go tų protestų, 
visai be dantų. . |laisvamaniai

Kada visi 
susirinko į 

Persistačius sau, kad tie1 kleboniją, tai mūsų kunigė- 
žmonės, kuriems reikėtų U* įsidrąsino ir pasakė, kad 
kreipties prie daktaro, pa- ue labai nedailiai elgiasi,nes 
statyti tvarkyti sveiką dar-1 kunigėlį , išnaudoja, o prie 
bininką, kuris sutveria visas.........   i įc užlaikymo neprisideda, 
žmogui reikalingas gėrybes, Ir kas iš to išėjo? Tautiški 
net širdį pradeda skaudėti, laisvamaniai, kaip kepti vė- 
Matyt, kompanija labai nori žiai, paraudoUr vienas pas- 
sulaužyti streiką ir priversti kui kitą drožė nėr duris, 
darbininkus dirbti už tą pa-1 Nuo to laiko daugiau ir a- 
čią mokestį. Patėmyta, kad 
tuos pačius streiklaužius 
po kelis kartus veža į dirb
ai vę. Sako: atveža porą ve- 
vmn streiklaužių ir juos į- 

’džia per vartus, paskiau 
tos pačius streiklaužius 

per kitą galą dirbtuves iš-

kiu neparodo.
Tiesa, mūsų klebonas lais

vų pažiūrų žmogus ir į dau
gelį šventu tinksu visai ne
teki, bet už tai tvirtai tiki į 
dolerius, kurių nemažai 
gauna. Jeigu ne tie pinigai, 
į kuriuos jis taip karštai ti

GIRARDVILLE, PA.
27 d. lapkričio įvyko ne

laimė anglių kasykloj Pac
ker Colliery N5, Z. V. Co. 
Ištiko gazų ekspliozija ir 
užmušė du darbininku: F. 
Vainauską—lietuvį ir F. 
Rilshoe—lenką. Priežastis 
ekspliozijos dar tikrai nesu
žinota. bet visuomet tokiuo
se atsitikimuose kompanijos 
lieka teisios, o užmuštieji 
kalti ir tik jų laimė, kad jau 
jie negyvi, o kitaip dar gau
tų keliatą mėnesių kalėjimo.

Ar šiaip, ar taip, bet ang
liakasių unijos į tai turėtų 
daugiau atydos atkreipti ir 
priversti kompanijas geriau 
nrižiūrėti kasyklas,kad nuo
latos tokie atsitikimai neat
sikartotų.

Reikia pažymėti, kad ir 
darbininkai visai nenaiso į 
nelaimingus atsitikimus. 
Mat. nuolatos buvo sužeidi
mų ir užmušimų, tai apsi-

neišgarsinom. t Socialistų 
pusę palaikė drg. P. Kau- 
šius. Jis nurodinėjo, kad 

i jokie prašymai, kuriuos 
tautiečiai rašo carui ir jo
kie Lietuvos garsinimai sve
timtaučių laikraščiuose Lie
tuvos neišgelbės ir nepaliuo- 
suos iš po to jūngo, po ku
riuo ji iki šiol buvo. Jis nu
rodė, kad visas pavergtąsias 
tautas tik socializmas pa- 
liuosuos.

Daugiausiai ant socialistų 
užsipuldinėjo A. Bielskas. 
Jis sakė, kad nekurie L. S. 
S. 51 kuopos nariai nepildą 
socializmo principų, esą 
priešingi pilietiškom ponie- 
rom. Pankui dar pridūrė, 
kad ne piliečiai negali būti 
socialistais ir tt. Bet kada 
jis buvo užklaustas, ar ma
tė socialistu konstitucijoj, 
•kad jie nepripažinta pilietvs- 
tės ir kad ne piliečiai nega- 

Viskas eina labai gerbi. tik; tas nieko negelbės ir tuomi Ii būti socialistais, tai tuo- . a 1 -------Taipgi

Visuomenė streikieriams kia, kad th 
atjaučia ir pinigiškai šelpia., gėrėtųsi. Y 
27 d. lapkričio Bostono/uni-jkiausią rolę turėsi, bet ne- 
ja vėl atsiuntė $250. (
Viskas eina labai gerai, tik tas nieko negelbės ir tuomi n būti socialistais, 

streiko komitetas tįarėtų savęs neiškelsi į padanges, met nieko neatsakė.
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KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
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Štuka 
didelę

arba 
nuo 4 
P. M.

Taipgi pas 
irašytl šiuos laik- 

“Šakę”, 
Para

šyk man atvirutę, o aš nueisiu į tavo

Uth Y*rk
OELSO VALANDOS:

lieka 
N1.

Su
ros u:

LIEK VIENAI M OI EREI ŽINOTINA, 

JOSEPH LIPMAN, M. D. 
Specijali"**® Moterišku Ligų.
E.

V. ŽELIOIS
r Gcnerališkas Agentas

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

dar- 
kaip tai knygas, konstitucijas, 

kalendorius, 
Darbai pa- 
Darbus at-

JUOKŲ KĄSNELIAI
žmoniškumo lašai.

įeina į aptieką ponia 
klausia:

—Ar pas jurais galima

—Taip galima.—atsakė 
aptiekorius.—O kokių gi 
tamstai reikia?

—Duokib man žmonišku
mo lašų, nes mano vyras 
tankiai man prikaišioja, jo- 
gei pas mane nėra nei laše
lio žmoniškumo.

Žinotina Lietuviams!
KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 

VOKIEČIAIS.
per mano Banką galit siųst pinigus ir gromatas savo giminėm 
ir pažįstatamiem į tas vietas, kurias užėmė vokiečiai. Tai
pogi siunčiu pinigus į 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% melams nuo šimto. MANO BANKA RANDASI PO 
PRIEŽIŪRA VALDŽIOS STE1TO NEW YORK, užtat jūs pi
nigai gvarantuojami per valdžią.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir Iš.JIEšKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDA VOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM A TO M S.
G E N ERA LI š K A A G.E NT URA L AIV A K O R ČIŲ—ŠI PK O RČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
30 Grand S<root. 155 Clinton Ave.
-BROOKLYN BOROUGH of NEW YORK, MASPETI1.L.1.N.Y.

LAWRENCE
ATYDAL

Pranešu visiems, be skirtumo, jog 
dabar prieš Kalėdas duosiu DIDE
LES DOVANAS. Kas užsirašys lai
kraštį “Kovą“, tas gaus už dolerį 
knygų. Pas mane galima gauti vi
sokių knygų, kokios tik randasi pa
saulyj. Taigi ncpra’eiskit progos. 
I’as mane galima gauti pirkti ‘ Ko
vą” pavieniais numeriais. Priduok 
savo adresą, o aš nunešiu į tavo šlu
bą kiekvieną pėtnyčią. 
mano galima u 
raščius: “Laisvę“, “Keleivį”, 
“Amerikos Lietuvį” ir kitus.

namus.
Priimu ir visokius spaudos 

bus, 
programos, plakatus, 
laiškus, korteles ir tt. 
daromi greit ir puikiai.

unijos spaustuvės po N105 arba

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Kuomet caras su carieue 
verkia ?’

Carukas Aleksiejus vie
nam aficieriui šitaip išsita
rė:

—Kuomet vokiečiai sumu
ša rusus, tai pape verkia, o 
kuomet.rusai sumuša vokie
čius, tai įnamė verkia.

Mat, caruko tėvas ’rusas, 
motina vokietė.O

Ar nori būti magiku? Ar nori 
Įdirbti teatruose? Tai mokykis magi- 
'ją, yra lengva išmokt^ Dykai pi.-ma 

1 lekcija ir magijos štuka, tik prisiųs- 
I kite 25c., o jei nenori štukos, tai 
įtik 10c., tai gausite didelį magijos 
kataliogą ir aiškinimą, kiek kainuos 

I mokslas. Su pirma 
| ir lekcija jau galėsi padaryti 
nuostabą tarp žmonių.

.L G. STANKUS 
42 Vino St., Montello,

(97—104)

1 ’ R A N EŠ U TA UTT Ečl A MS 
kad aš krajuj būdamas užsiimda- 
vau taisymu laikrodžių — laikrodėlių 

'aimonikų, skrypkų ir tt. Dabar no- 
i riu pradėt čia, Amerikoj. Taigi jei 
' kam būtų reikalinga pataisyti arba 

gausit tei- 
Rašykit 'aiškų 

Valandos: 
nuo l-mos

Petrogradas. — Uždrau
dus vartot svaiginančius gė
rimus, visi Petrogrado 
“blaivininkai” apsirgo gerk
lės ligomis. Daktarai įsakė 
jiems plauti gerkles spiritu. 
Suprantama, kartais, “išne- 
tyčių” ligonis vieną-kitą 
gurkšniuką nurija. Dabar 
tik paaiškėjo, kad tie “ligo
niai” plovimui gerklių vie
name tik Petrograde išpir
ko iš aptiekų 4 milijonus 
butelių spirito.

Pasirodo, kad ant vodkos 
“russkij mužik ne durak”.

Sirata.
Advokatas: — Papildei 

didžiausią žmogžudystę, už
mušei tėvą ir motiną, kaip 
aš dabar galiu tave ginti?

žmogžudis: — Ponuli, pa
prašyk sūdžios, kad susimy
lėtu ant manęs, vargšo si-

I
I

Newaikiečiai! Kalėdų ir Naujų ft^efų
Dovanas (prezentus) pirkite pas vie-atinį lietuvišką jubilierių 

(jewelry) VINCĄ URMAN A VIČ HJ, 151 Ferry St., Newark. N. J., 
Pas jį galima gauti viskas, kas tik randasi ir kituose 
ruošė”, o patarnavimas kaipo vientaučio daug 
galite gauti kalbajmų mašinų (gramafonu) 
kalbose. Visi, kurm šeimyna išpirks vertės 
tavorų vertės $1.50/ Reikalaukite kortų.

Meldžiamieji, /nepamirškite at silankyti.

e “jewelry što- 
prielankesnis. Reto 
if rekordų visokiose 
$20.00, gaus dovanų

t r tyįftf'} v 1

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONU.

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

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

Adresas:
J. P. GERIBA, 

32.5| — 4th Avė. (ant 
MOLINE, ILL.PASINAUDOK GERA 

PROGA.
Pirk valdiškus bondsus 

gacijas, atnešančius 4,55J 
mokamus kas pusė meto, 
saugiausias ir didžiausias 
atnešantis pinigų taupininias. 
reika’o anglų kalboj tokie bondsai ar
ba obligacijos vadinasi “Giltedged 
securities”. Bondsų vertė $39.00,, 
$8G.OO, $92.00, $122.00, $248.00 ir t. 
t., bet visi Bondsai gaunami ant iš
mokėjimo. Blankas tegalima gauti 
tiktai pas Brokerių autorizuotus a- 
gentus ir B'anką išpildžius pirkėjas; 
•įmokėjęs agentui rankpinigius, siun
čia Bondsų vertę brokeriams. Kam 
rūpi šia proga pasinaudoti tesikreipia 
į Brokerių 'ietuvį-agenta

C. PILĖNAS, 
493 West 22nd St., New York

N. B.—Kas vakaras nuo 6 valan- į 
dos ir nedėldieniais. Iš ryto agentą 
galima matyti kas dieną, išimant ne- ( 
dčldienius tarp 9 ir 11 vai. Room 301, ' 
189 Broadway. New York.

Yra tai 
nuošimtį 

Nebe-

biznį gi-

kaip ko
la pas.

ga nlžiai
Nebūt

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, k 
visi 
savo 
ria. 
nors 
pūsto 
bet
kvepia.

•kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man

tai nereikta

10Iki 
piet ir

Nedėliomls pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męa Išti

riame ir pasakom* visas ligas ir pa- 
gelbstime. Ii kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap
žiūrėsime ir duosime pnvteliiką rodą. 
Patarnavimas visai pigus. Nsutmlrt- 
kit* mano antraAo

DR. J. LIPMAN
»14 E. ŠOth St., NEW YORK.N.T.

nuo 7 iki 8 vai. vakar*;

rodos.
gir- 
pa- 
pa- 

vie-

kalba, 
vieta atsakanti dė' 

Kambariai u visais 
Prašau kreiptis į tą

Tel. 885 Greenpoint.

A. SHRUPSKI

Vienas numeris 25c.

Chicago, III.

i

ir

l’AI YRA DUODAMOS

l

L BRAKNIS

Rochester, N. Y.

11-

ne-

£

*

kintis dieno- 
(Ivarantuoja-

IV. Sriovių ir partijų 
Jaunimo Halsai; VII.

ĮEISI NGI AUSI A IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

SENIAUSIA UŽEIGOS
K VIETA PAS

laiko. Tai būk pirmas prie do-

kaip draugai 
tis. Žinoma, 
kelejvingų. 
rankamais, 
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locntninkaa
291 Wythe Ave., Corn. So.1st Si.

1 BROOKLYN. N. Y.
Tel. .Greenpoint 279

mis
me,

Kaštuoja tik $15.00.

INTERNATIONAL SCHOOL
O E AUTOMOBILE

• r r a.L. O r- r- w•/. “• c
3 3M -• C r» OS• -s

319 Walnut St.. NEWARK,N.J.

Telefonas Market

mais visų moterisKų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENe

DOVANOS.
Kas užsirašyi- 
pas mane 

dienraštį

Ar Nori

Kada tu

•C -J

* s-

joj- 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto-

f
4
4

. Vienna.—Austrijos kari
ninkai laimėjo didžiausį mū
šį. kokis tik buvo kada nors 
istorijoj. Mieste Debrešene 
(Vengrijoj) jie išklojo net 
2.000 rusų belaisvių už tai, 
kad tie protestavo prieš ne-

Juokas.
Sūdžia:—Kaip tu, žmo

gau, drįsti juoktis, taip bai
siai sumušęs savo moter !

Apskųstasis:— Dovanokit 
ponuli, bet aš negaliu dalai- 
kyt nesijuokęs, kada pamis
imu, kaip puikiai man pa
vyko. Ji mane per dešimtį 
metų mušė, bet dabar jos

SpccijaiiSRhs inuzrmfnlmM 
kainos ant trumpo laiko. P» 
siskubinkite įgyti šitą grams 
foną su 12 lietuvišku dair>» 
bud kaštuoja }12.M
Gvarantuotas ant 10 metų. A 
tą gramafoną siunčiąme kiek 
vienam su tiesa apžjūrėjlm 
prieš užmokėjimą pinigų- 
gu nepatiktų, galite sugrąžint 
atgal. Reikalaudami, prisiųskl 
te $1.00, likusius užmokėsit, 
aplaikę tavorą. Pasitikime, ka< 
tuomi gramafonu- būsit* pilna 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. D

NEW YORK N

ANT PAR./AVIMO.
Parsiduoda saliūnas lietuviais, 

lenkais ir rusais apgyvento! vieloj. 
Parsiduoda iš priežasties ligos 

ANTON GEGET
71 North 7th S1 , Brooklyn, N. Y.

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

“Laisvės” agentūra siunčia pinigus į visas dalis 
svieto ir parduoda laivakortes ant geriausių laivų.

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

patriotai papenėjo juos kul
komis.

Berlynas.—Iš priežasties 
stokos maisto, Vokieti jos po
nai nutarė išpjauti sau di
džiuosius pilvus, o Įdėti ma
žesnius. Padarius šitokia o- 
peraciją, pasidarys didelė 

• ekonomija: mažįau bus su
naudota maisto ir daugybė 
pilvinės skūros atliks karei
viams ant batu.

Brooklyn, N. Y. — šio 
miesto lietuviški senberniai 
pradėjo organizuotis į 
“Senbernių orą ule”. Su i- 
organizavę jie žada užpulti 
ant senmergių ir paimti jas 
sau į “nelaisvę”. Išgirdę a- 
pie senbernių pienus, sen
mergės taip-nat subruzdo, 
kad nuo “nelabųjų priešų” 
atsigynus.

So. Boston, Mass. — Ka
dangi mūsų mieste kunigų 
skaičius padidėjo, tai tauti
ninkai sumanė duoti jiems 
darbo. Visi lig vienam jie 
nutarė apsivesti. Pradžią 
apsiėmė padaryt prrwady- 
riai: Juinila, Ivaškevičius, 
Vileišis ir Jurgeliūnas. To
kiu savo nutarimu tautinin
kai sakosi dtv zuiku nušau
sią—vieną, kad už kelių me
tu tautiška šeimyna žymiai 
padidės, o antrą, kad kun. 
Kemėšis, duodamas jiems 
ši i ūbus, neturės laiko rašyt 
straipsnius prieš “Ateitį”.

Tarp žydų biznierių.
Susitinka du žydai biznie

riai. Viqns iš jų klausia 
antro:

—Sako, kad pas tave pe- 
reitoj nedėlioj buvo gais
ras?

—Tsss! Bus ateinančio j 
nedėlioj.

Paskutinis prasikaltėlio 
žodis.

—Jūs apkaltinot mane dir
bime pinigų ir nuteisėt net 
ant 15 metų kalėjimam Bet 
žinokite, ponai, kad instru
mentai darymui pinigų man 
atsiejo daug daugiau, negu 
aš pinigų padirbau. Vadi
nasi tame amate aš nuosto
lius turėjau. Ir už ką tad į

Nesiseka eiti dievo pėdomis.
Scrantono kunigas, prisi

skaitęs šventoj biblijoj apie 
sutvėrimą svieto, karštai 
pasimeldė ir sumanė su
tverti sau Jievą. Nučiupęs 
tūlą Adomą išlauže net šon
kaulius, bet vistik Jievos 
nesutvėrė. Matomai, nemo
kėjo įpūst dūšios.

Balabaikos.
Karėje vyro su moteria, 

moters “strategija” visuo
met ima viršų.

Jeigu vyras kuomet nors 
ir laimi karę su moteria, tai 
vistiek jis turi užmokėt 
“kontribuciją”.

Jonas MATHUS

Pa»- mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o pe 
tikrinsite.

61 S. 2nd st, Brookh

JAUNĄJĄ LIETUVĄ

Šauti DYKAI d<d <n,kas 
ir Didelį Kataliog^ visokių na 
giškY) Atukų ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu iana( oort o 
nežinai kur įif gautr Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų adresą ir už 
6 centus stempų už! uždengime 
prisiuntiino kaitų o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir Stnkas tau ausiu- 
aitu DYKA1 Adresuoti

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGinASJ

3261 S Halstad St Chicago. Ill

RIA USI AS DIDŽIA USI AS

so.
rūšies gčry- 

Patarnavi- 
Atsilankykile, Jį

JONAS MATHUS 
s Savininkas) 

W. Broadway

Draugijos namo.) 1

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu. Aitą mokykla išmokina 
tikru šoferiu per ketuvias nedė-

Geriausias del itriniir
Neturi stokim! nei viename 11:1111c 

l)<<> RL.-hter’lo 
mi-EIPELLE® _

Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 
naminių biulų pas Ictuvnikus ir 

visame pasaulyj.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“JKARA”
23c. ir 50c. buteli vi«,so. nptickoso arba 

ėiai lino
I-'. A D. RlCIU l -R & CO. 

74-8O Waubtngton biroct, New York, N. V.

Prisiiisk savo adresa ir kokiam 
meresįtuesi gimęsirlCc. (’člprisun- 
ti no, o gausi kių’gel;, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia y.pata apsivesti, kaip auginti 
kūdikius pariU jų mėnesio planeta. 
Planetos daigte 'dėl vyrų ii’ moterų, 

adresuok:
A. ZV1NGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatriei M ari j A-

Scrar<on, Pa.—Rusijos 
caras, išgirdęs, kad Scran
tone yra kunigas, kuris pa
sekmingai laužo žmonėms 
šonkaulius, nutarė pakvies
ti ji į savo armiją, kad su
triuškintu šonkaulius vo
kiečių milžinui Hindenbur- 
gui.

Šmotelis popieros yra 
mažos vertės, bet ’ kuomet 
ant jo nūna užrašyta svar
bus žodžiai, tuomet jo ir už 
pinigus nupirkt negalima.

Ten, kur sveikata nralai- 
mi, protas visuomet išlaimi.

pu paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenės menrašt).
“JAUNOJI LIETUVA” <Ana kas mėnuo didelio formato 48 pusi., 

spausdinama ant gražios paveikslų popieros.
“JAUNOJE LI E l’l' VO.I E” kirk viename numeryje spausdinama 

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

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

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

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

“JAUNOJI LIETUVA”
2257 W. 23rd PI.,

117 E. 401 h SI., Now York,N.Y.

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

Tai vienatinė lietuviška aptieka 
Bostono ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu •< 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, karnp. C Street 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So.Boston 21014 ir 21013.

tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę1 
ar “Keleivj"ar 
“Kovą”ar “Tė 
vynę” ar “Vie. 
nybę Lietuv 
ninku”, 
"Lietuvą”, 
“Amerikos

arba knygų ver
tėsi' $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
umflistai geriausiai patinka. Tik la
minta atsimink, ka«l užsirašęs “Nau- 
j,erla.s”gausi dar vierių visai dykai per 
lAelus 
vanos.

J •>.
5771 Hudson Avenue 

i : r ■

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1916 metams.

Tokio KALENDORIAUS lictuv...i dar neturėjo, nesą nebuvo I as 
gali toRį išleisti. Greta įdomiai parinkt.: rcik.'.E-f.ų kalendoriui žinių, 
j >me y:a keletą:; s!;y: ių, koriuose telpa įvairus lab .i naudingi p įsi skaity
mai: '.Dysakos, eiles, straipsrifci IŠ hlstorijos, hyglcncr, drau
gi].tilo gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau
sių rašytojų ame: .kicč.'ų.

“3.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L.A. kuopose, vi
suose lietuviškuose kningynuose. 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 I
307 W 30-th St. New York, N. Y.

PIGUS IŠPARDAVIMAS. GERIAUSI MUZIKAI.IAKI INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

Visi žemiau paminėti instrumentai 
mo pirm užmokėjimo pinigu. »

siunčiaml gavus vieną dolerj rankpinigių su t’esa peržiūrėji-

Baltimore,- Md. — Mūsų 
auloblistai visuomet statosi 
mokytais vyrais. Ir tas jų 
mokslas štai kame apsireiš
kia. Viename extra susi
rinkime dabartinis unijos 
pirmininkas šitaip į susirin- j 
kusius atsiliepia: i

—Drangai, ieimi *'°- 
Vžlaikysime savo laikraščio 
šiame devynioliktame šinit-. 
mėty, tai aš nežinau.

Kas tai iš publikos, paste-1 
h, jog dabar dvidešimtas- * ' . * •**•>*. * • • ■* šimtmetis. ; __________
n-islina

Degtinės jūroje daug dau
giau žmonių paskęsta, negu 
vandens jūroje.

Žmonėms, kurie perdnng 
mato, tankiai viską reikia 
atlikti apčiupomis.

Miesto ligonbuty.
Daktaras:—Ar davei 

goniui piliu_dėl miego?
Nursė:
Daktaras: 

davei?
Nursė:—Nes jis miega.

____ _____ Daktaras:-—Niekus kalbi!
Pirmininkas. Pabudink ir duok.

Svirplys

Dar ne.
Tai kodėl

GERA PROGA!
GriimaPka angliškos kalbos 

mokintis be mokytojo (apda
ryta ......................

Vaikų Drangas 
mokintis skaityti 
be mokytojo . . .

........... $1.00 
arba kaip 
ir rašyti 
............ 15c

Natiias liūdau mokintis ra
šyti be mokytojo . . . »......... 10c

Aritmetika mokinimais! ro- 
knndii. su paveikslais (ap
daryta) ...................................... 35c

VirtO $1.60
Kas atsius iškirnes šita an

tra rsinima iš "Laisvas” :»• $1.00 
mnnov orderiu, tai gaus v;.,as 4 
knygas 6('e nir’au.

P MIKOL A T vn
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Geriausia dvieilinė Vietines Armonika bu visais 
pusbalsiais, minorui ir mn-orui basai, 21 -klavišis, 12 
bartų, minornų t»asų atskiri p’ieno baltai. Viskas 

lai padaryta Prima 4 balsų, sekunda 
6 tonų. lAiluoda malonų balsą.
82 <1ol. Tokia pat armonika dviejų to- 

25 del.

basų dalis,
K A I N A 

nų KAINA

Vienas armonikas su 21 klavišiu.
s. Kaina $K.OU. Tokia 

klavišiu. 12 
Kaina 112.00.

armonika 
su plieniniais

8 bal
nu 21 

balsais

6 strūnų balalaika, 
mechaniški koteliai, 7 
.claponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio 14- 
dirbuno $4.50.

Visi užsakymai Išsiunčiami ta pačia diena.Prieš Išsiunčiant siuntinys pertikrinamas ^*- 
riausiais snecijalistaiH—meistrais, todėl nei jokio auslgadinimo negali atsitikti. Reikalaukit* tlliu*- 
truoto kalaliogo, kuris siunčiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO. 
Dewt. MR2 CANAL STREET, NEW YORK. N. Y.
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L. S. D. P. užsienių 
biuro apyskaita.

I bet ir platinamas tarptauti-, 
nis darbininkų solidarumas, 
o tai labai svarbu ypatingai 
dabartiniu laiku.

Ir męs turime nustoti taip 
si au r apžiūrėję, kad tik lie
tuviams aukas rinkt, tik lie
tuvius šelpt. Kuomet eina, 

^ova su mūsų išnaudotojais 
ir prispaudėjais, męs nesi- 

Iskirstome pagal tautų: męs 
'aiškiai matome, kad tik pa- 
; davę vieni kitiems ranką, 
tik išvien veikdami, galime 1 
laimėt. Kalėjimuose ir trė
mime taip-pat nesiskirsto 
politikai pagal tautų: gyve- 

ina paprastai “komunomis” 
[(kalėjimuose), turi bendrų 
i susišelpiamųjų kasų (trėmi
me)... Ir Rusijos, Lenkijos 

Įkapos šelpia visus, be tautų' 
skirtumo. Kodėl tad męs 
turime tik lietuvius šelpti?

j Tai yra ne kas kita, kaip 
mūsų tautumo liekana.

Dėlto L. S. D. P. Užsienių 
Biuras norėtų ateityje poli
tikos kalinių ir 
šelpimo klausimu 
su tam tikromis 

j r.ėmis sąjungomis 
i tais ir bendrai su.

Partijos darbas.
Kaip plaukė aukos? Dau

giausia davė partijos reika
lams po Lietuvos Škotija,! 
paskui Amerika. Ypatingai. 
skūpi ji pasidarė 1914 m.,! 
kuomet vėl buvo prasidėjęs 
toks didelis Rusijos ir Lie- i 
tu vos darbininkų judėjimas. 
Kaip matyt iš apyskaitos, 
gyviau buvo pradėjęs veikt 
ir pats Biuras. Tas jo vei-, 
kimas, be abejonės, daug; 
vaisingesnis būtų buvęs, jei! 
daugiau ištekliaus jis būtų 
turėjęs.

Dau*? rvviau Amerikos 
draugai atsiliepia į politikos 
kahiu.t ir tremtinių šelpi-, 
mą. Gaila tik, kad “Revo
liucijos ir Kalinių Rėmimo” i 
komitetas pavirto vien kali-' 
nių šelpimo komitetu. Kada 
mūsų draugai Lietuvoj dėl 
ištekliaus stokos negalėjo 
išleist atsišaukimo, kad ir, 
jis labiausia reikalingas bu-' 
vd; kada negalėjo pasirodyt 
dėl tos pačios priežasties 
reikalingiausios knygelės; 
kada “Vilnis”, nuolat kon
fiskuojama ir persekiojama, 
vos-vos tik galėjo šiaip-taip 
gyvuot (bendradarbiams 
nieko negalėjo mokėt, kad ir 
jie badu būtų dvėsė); kada 
partija negalėjo laikyt Lie
tuvoj nei vieno profesionalo, 
—Amerikos “Revoliucijos ir 
Kaliniu rėmimo” Komite
te gulėjo pinigai ir “nebu
vo kur jų dėti”. Tas labai 
liūdnas apsireiškimas, ir a- 
pie tai reikia pagalvoti A- 
merikos draugams.

Dabar ir vėl męs įeiname 
į tokį įtemptos kovos laiko
tarpį. Po didelio iškrikimo 
ir mūsų draugai Lietuvoj 
ir Rusijoj vėl stoja prie są
moningo darbininkų kliasos 
darbo. Bet ir vėl tas ištek
liaus trukumas riša jų ran- 
ras ir kojas: geriausias par
tijos darbininkas negalėjo 
jos konferencijoj dalyvaut, 
nes... neturėjo už ką nuva- 
žiuot!^ Tuo tarpu kiekvie
nas mūsų puikiai supranta, 
kad Lietuvos darbininkų 
k?esos, dargi, apskritai i- 
mant, darbo žmonių likimas 
ir jų teisės (vis-tiek kam 
Lietuva priklausys — Vo
kietijai, ar Rusijai,) prigu
lės pirmių-pirmiausia nuo 
to, kiek jie mokės jų sau iš
kovoti. vadinasi, prigulės 
ruo to, kiek męs jiems savo 
khasos reikalų supratimo 
nuteiksime, kiek sužadinsi
me juos į sąmoningą kovą. 
Ir Amerikos draugams ne
gali tai nerūpėti: dėlto visi 
bendromis spėkomis turime 
šokti prie darbo.

Kaip tas įvykdinus? A- 
merikos draugai pirmiausia 
gali tai atlikti materialiai • liaus 
paturėdami mūsų partiją, j 
Įteikia atgaivinti revoliuci
jos judėjimo rėmimas. Rei
kia pasirūpint, kad minėta-' 
f,is Amerikos komitetas ne 
tik vardu, o ir darbais rem
tu Lietuvos darbininkų ju
dėjimą. Tai galima lengvai 
padaryti: politikos kalinių 
ir tremtinių šelpimą jisai! 
lengvai atlieka ir dalia tų 
pajamų, kurias turi. Kitą 
dalį galėtų apversti Lietu- 1 
vos darbininkų judėjimo rė
mimui. Pavyzdžiui, politi
kos kaliniams ir tremtiniam 
galima būtu skirti ketvirto
ji, trecioji dalis ar pusė visų 
pajamų, o kit-kas—kliasi- 
mui darbininkų judėjimui 
remti.

Politikos kaliniai tuo ne
bus nuskriausti, nes dabar 
tankiai pas mus pinigai guli 
be vartojimo; antra, yra į-! 
kurti tam tikri tvirti, pla
čiais ryšiais komitetai,kurie katos taisymui”.) 
rūpinasi tiktai šelpimu be I 
tautų skirtumo. Pavyzdžiui, Briuselio konferencijai 
galime nurodyti, kad ir 
Londono Komitetą, su ku- nei į Briusel 
ruo ir męs turime ryšių ir

b
> /

Kosmlis in? U^Eciimimmas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerų gyduolių.

OEVERA
Balsaim f®

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

Knyg. pagelb. A. Jakšlys,
103 Liberty St., Ansonia, 

Knyg. Rašt. P. Bagetais,
113 N. Main St., Ansonia,

Conn.

Conn. ■

Conn.

d

j

&
*

Lietuviška Muzikos

tremtiniu 
jungties 

tarptauti- 
ir komi t e- 
jais varyt

Tai nereiškia, kad męs,su
si rišę su vienu ar kitu šel
piamuoju komitetu,- atsisa
kysime tuo dalyku rūpinę
si. Ne, Biuras po senovės 
rūpinsis politikos kalinių 
ir tremtinių (lietuvių ir ne 
lietuviu) likimu, rinks apie 
ji: padėjimą žinių ir tas ži
nias ir adresus suteiks mi
nimiems komitetams, kad 
jie pasiustų reikalaujan
tiems pašalpos, kontroliuos 
ja veikimą. Komitete turi 
teisės dalyvauti ir L. S. D.P. 
atstovas. Per Biuro rankas 
po senovės turėtų eiti siun
čiamieji mūsų iš Amerikos 
ir kitų vietų pinigai...

Biuras jau atnaujino susi
žinojimą su žinomais jam 
politikos kaliniais ir tremti
niais, rūpinasi jų šelpimu. 
Kas turi kokių nors žinių iš 
kalėjimų ar trėmimo, prašo
me mums pranešti.

Tos 637 kor., kurios apy
skaitoje yra pažymėtos, kai
po likusios kasoje, nėra mū
sų rankose: jos pas senąjį 
kasierių, ir tuo tarpu negali
me męs jų gauti. **'

Į darbą draugai, kad ne
būtume paskutiniai!

L. S. D. P. UŽSIENIŲ 
BIURO APYSKAITA. 

Nuo 1913,1, iki 1914,1, VIII 
Pajamos.

kor. hel.
Iš Škotijos per d. Čer- * 

kevičių:
1913.11 .......
1913, 18,IV ...
1913, 3, X ....
1914, 15, VI ..
1914,17, VII ..
Viso...............

Iš Amerikos:
1913, 25, IX d. Kubi- 

........ ............................ 9.80
1913, 14, XII per d.

Bar................................ 49.02
Viso..........................58.82

i Iš Lietuvos per d. Kap
suką:

1914, III nuo V. Z. 255.00
1914, V nuo X .... 204.00
Viso ....................... 459.00

Iš Krakuvos:
L.S.D.P. narių mokes

tis .............................  11.40
Išviso pajamų .... 794.56

59.20
14.46
47.92
71.88

. 71.88
265.34

M

Konservatorija

Rd.. Waukegan, III. 
Ambraziūnas

St., Waukegan, III.
Deikus.

(Gavercs Calsamaa Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tj, kropus ir koklius;) nuo 35 metu. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems.
“Aš turėjau bais,
River, Minn., “Lai 
for Lungs ir pirm, 
Jis visai prapuolė, 
čiuosi gana sveikas.”

kosulį,” rašo Frank Vacha iš Eik 
aš gavau butelį eovcra’s 
negu suvartojau visą buteli 
Aš esu

Ssvcrcs cyL'o’jj prcparacijcs 
pzs savo rpGcLinTr.!.Q.

Nepriimk kilokii). Jei jūsų r.p- 
tiekininkan jų neturi, tai uŽsi- 

orderiuok tiesiog iš

V/. F. SEVERĄ CO„

11.30
58.38Viso...........

Kitų išlaidų:
1912 m. skolos atiduo
ta   5.61

“Vilnies” prenumera
tai ............................... 12.65

Viso.......................... 18.26
Išvi so išlaidų ... i. 849.31' 
Deficitas ................ 54.75
Skolinta ...............  132.96,
Kasoj liko ................. 78.21

Politikos kalinių ir tremti
nių šelpimas.

Pajamos:
1913 m. iš Amerikos:

28, III per d. J.Griciu, 
Montreal..................  323.40

19, V per drg. L. Prū- 
seiką.................. ;.. 246.33 ’

24, V per drg. L. Prū- 
seiką....................  90.69

10, VI per drg. L.Prū-
108.58

22, VI per drg. Prū-
“ ......... .‘............  118.39

VII per d. Vasi
liauską (?)............... 253.00

16, VII per drg. Prū- 
seiką...................... 147. 65

23^ IX per d. P. Gla
vecką .. . . .................. 245.10

21, I iš Krakuvos nuo 
Sąjungos politikos kali
niams šelpti...............50.00
1914 iš Amerikos:

26, V per d. J. Rama
nauską, Minersville 588.00 
Iš Škotijos: į

15, VI per d. Čerkevi- 
čių ...................... 47.92

Išviso pajamų .. 2266.4)8
Išviso................... 1630.09

seika v

29,

25.50
25.45
25.25

63 moty amžiaus ir

Palšam 
, kosu- 

jau-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. WAUKEGAN. ILL. ’

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

i Pirm, pagelb. M.
1421 Lincoln

i Protoko'ų sekr. S*.
i 721 Cummings Ave., Waukegan, III.
! Fin. sekr. V Rudzinskas

1408 Victorian St., Waukegan, III. 
Kasierius M. Kairaitis

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

1420 Victorian St.. Waukegan, III. 
Susirinkimą atsibūna pirmą nedčl- 

dienj po 12-tai dienai kiekvieno mė
nesio. pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, 10th gatvė,North Chicago, 

j III.

395 W. ‘Broadway 
So. Boston, Masri,

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

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

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per padą: 
i\uu Keumauzmo ... 
Kiauju \<ai> tujas .... 
Viųunų Reguliatorius 
11 ojanKa . .

g r ! ▼ c » 
fsknudė.ii- 
fcl.iri ir 

pagydoma.
Severa’n Liver Pilis 

fScv. ros I’i^ulkoT nuo Lepenu | 
Vartok pagal nurodymus. 25c.

UžkietSjhiws9 
tnns, .i.lkntj trnK-dėsini, 
nervitkuniHs

A ». zl 
1^

Pajieškau brolio Jono Yormalb. Su
valkų gub., Kalvarijos pavieto. Zai- 

kaimo. Se imi gyveno Bigford. 
Va. Dabar nežinia kur randasi, 
žinot, ma’onėkit pranešti.

LIETUVIŲ APŠVIETUS DRAUGI
JOS, BKOOKL1N, Y., VIR

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas s. Vaicekauskas,

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas A. Plečkaitis, 

228 Madison St.,
Hoboken, N. J

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

W 
kas

186 Grand St., Brooklyn, N.
(94_98)

JUS GALETE IŠAUGĖTI

PLAUKUS
Pnsekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru Ir muter.-.1.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę Jusu Plan
kai nuo mc. u? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpami 
jie?

Ar randas plnlskotos, 
niežas odas galvos?

Ar pi ink i, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia, kas iš 
anksčiau pasakytu li
ga, tai stenkitės apsnu- 
i.vkefo lluostrota kny-

Triefi gydymą, 
gnntl jos. T’?.ss 
SUie ju. a 

“TEISYBE APIE PLAUKUS.”
Pnrašiln europos g-ir- 

plngo spve.ia.isl >, kurt
ojo rantla^ Įvairins žl- 
n..>s: ,

Grnžybo plauku,—su- 
dėjimas p.auko ir od.is 
gaivos, l'ru-žastls slin
kimo plauku ir žilumas 
— .taip užlaikyti s\ «'i- 
katą ir išauginti p ati
kus.—Ir kaip t;:l i pen
ktus savltis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.— Barzda 
vnnes 
kliętu.

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IK J U ADRESAI: 

STEGER U-L.
Prezidentas A. Alkečiūnas,

Box 566, Steger,
Vice-prezidenlas W. Stoškus,

Box 435, Sieger,

DR

III.

III.
P roto k.

4H4 L. B<>’.. Si<v*r, iii.
Iždo raštininkas A. Salasevičia,

Box 141, Steger, Ill.
Iždininkas (kasitnusj 1. Micmuu*.

Box
Knygyno raštininkas

Box
Knygynu Iždiniu k aa

Box

1U482, S’eger
F. Strtako,

666, .Stvgvr, III 
J Darnlduvičts 
497, 111

Buslrinklmnl ai»ibU>o>, pirmai*,
iifrkvlam* tnAneulo n*><lė'taj, F. A. K*.

LAISVES MYLĖTOJŲ draugystė 
COLLINSVILLE. ILL., VALDYBA:

pagemuiinKas M. Kazokas, 
laua Box lull, Coiiinsvuie

111.

Iii.

111.

Mylėtojui: muziką ir dainas, 8 (ak
cijos lietuviškoj kalboj išsimokinime 

1 (notų) “Gaidų” ant visokių instru
mentų, kad ir nėši matęs gaidų, iš
moksi be mokytojo, kuriam mokėtum 
50c už 1 
duodu už

lekciją. Knyga $1.60, par* 
$1.00. Adresuokit: 
G A. BARONAS

UcKwn R oriem. Pa.

$1.00 
$1.OU 

bo<
. 25c, 50c ir $1.00

kitokias gyduoles nuo 
visokių ' gy, kurios čia dar nepaminė 
tos galima gauti per pačta.

P. A. URBANAVIČIUS 
’151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

DAKTARAS

Matulaitis

BEVEIK DYKAI
Drueiattsias laik
rodėlis, vyriško 
ar moteriško sai- 
zo, tikru auksą 
'Gold Killed’, ver
tas $20.00, _ ga- 
rant. per išdir
bėjus ant daug 
metų, labai gra
žiai graviruotas. 
Bus pasiųstas

kožnam su tiesa peržiūrėti, kas pri
sius savo tikrą adresą. Firma del pa- 
garsinim'' savo laikrodėlių, atiduoda 
dabar b< ?eik dykai. Jei patiks lankro- 
dėlis, užmokėsi agentui $5.65c ir už 
persiuntimą. Jei nepatiks, nemokėk 
nei centą. Rašrk tuoiaus štai kaip: 

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

I Akušerka
O)
K
o

PubalsruH kur.q Woman* .Med!ca> 
Colleur. Baltimore. Md

I’lwlimlniffll atlieka *avo darba orte 
gimdymo. tniprf suteikia visokias rodai •» 
t>&Keli>a Invainoae moterų ligur-e

F. Stropiene, 0̂/^?;;

Irtoje savaite.

i gano

io 1 -

iiinuis.

3u& E. WecKiilI Ave., Collinsville, 
n. Kast. J. Baronas, 
uUU b. Clinion Si., L o1 linsville, 

ts J. illumal,
centrai A ve., Collinsville, 
uz/.iurciuja^ V. Kauilumu

306 .Strung Ave., Collinsville,

deka- 
uiedintu 

Ketv
GYDYMAS DYKAI.

Męs fralcrne pcrtl- 
cnli kiekviena, kad

buaiKu slinkimą plau
ku prašalina pl.uskotes 
ir augina gražius plau
kus lž 10 centu arba' 
krnsos nrirkems prlsl- 
tislim sykiu su Justi 
atitraėu Męs i?Klv.če- 
me k P it viena ni doler
ine dėžute Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Ap’e Plau
kus.” JSpintikcfe žo- 

ietjfnie cavnitp »ntau n t spaustą k uponą gestoje savaite. c|ns]{f,te 61,.in(]_en.
UNION LABORATORY, Box 
N. Y. 
UNION LABORATORY, 

Box 145, Union. N. Y. 
Shitlu i dedamas 10 centu 

kojinio kaštu p^rniutlmo. meldžiu Išsių
sti man tojaus jusn dniorlnc dėžutė Cal
vacura N. 1 Ir knvente "Tel-vbe Apia 
Plaukus.” (Paniunkete sykiu kuponą su 
Susu antrašu.)

64 >, Union,

<1ct npmo

PARSIDUODA STUDIJA

111.

m.

uuiiinnvilie,

LIETUVOS SUNŲ IK DUKTERŲ

Pirmininkas i'. G. Aleksinas, 
i4.>u —7th Avė.

Vice-pirmininkas E. KuaKevicius,

i’rolokolų raštininkas oiic Uzoauuie 
oZZ oo. llui.n i>c.

Finansų raštininkas J. S-iuzas, 
llZu—oih Si.

Iždininkas Si. Buzinskis, 
bUU island Ave.

Kasus Globėjai:
M. uciuiiaiė,

uu9 S. Winnebago Si.
Ona bavruscviciule, 

<j39 Island Ave.
.Maršalka A. Neveruuskas,

411 bu. Church Si.

ę)
Netoli didžiojo miesto knygyno.

Offi.so valandos: nuo 10—12 valandai. e?

Gydau per 20 metų 
ligas • u didžiausiomis pa-

b R. lakW5'G««-o<m;

nustojote sveikatą iš 
po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių, 

sau, kiek aš išgy- 
gyvenimą. 

gyvenimas įkirėjo var-
gyduoles ir 
tuomet, 

kreipkis pas

’0.1
229,.(Bedford. Avė.

A KAMPAS- NORTH 4tS»GATV69-’

SERGANTIEJI!
priežasties ligos?

Diena 
užsiimu 
I’ersislatykite sau, kiek 
džiau, kiek palinksminau 
Jeigu jumis 
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specijalistą

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

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

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
tunu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
mdtyl kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. šventadieniais nuo 10

Išlaidos:
Partijos darbininkams:

Kelionei į Lietuvą dirb
ti d. Adomavičiui .... 95.53 

d. Rapolui I..... .  48.50
Alga V. K. per 6 mėn.

(1914, III-VIII) po 30 
r.).............. ............... 459.00

(Be to, dar, rodos 3 
mėnesius d. V. K. gavo 
algos no 10 rub. iš ki
tų šaltinių ir apie 100 
kor. iš Amerikos—“svei-

LSDP. Užsienio Biuras.
Išlaidos:

Kaliniams:
1913, IV d. Z. A. ..
1914,1 d. Z. A..........
1914. VI, d. Z. A. ..
1913, XI per d.Rapolą25.45
1914, 20, VI “Vilnies”

redaktoriams............ 75.75
Viso ....... . ........... 202.65

Sibiro tremtiniams:
1913, 29, VIII St. D. 50.90
1914, 19,1 St. D ... 50.60
1914, 20, VII St. D. 25.25
1913,19, XI d. L. A. 101.80
1914, 28, II d. L. A. 89.25
1913, II d. “Kunigui”51.78
1913, 31, II d. “kun.” 76.50
1913, 29, VII d. V.K.101.90
Viso....... ..............  547.98
d. V.Kapsuko pabėgi

mui 1914 m. pradžioj 420.05 ,ll,,kanių ky«ų-
Knygų ir laikraščių 

kaliniams ir tremt.siun
timas .............

Pačto išlaidų
Paskolinta:

LSDP Užsienių Biu
rui ...........................  132.96
Politikos emigrantams, 
karei prasidėjus.

į.
. " ■« »»•

1'5 metu. Vie- 
is ir lenkais.la apgyventu Iz'tnv

Kreipkitės ypatiškai
A. B.

28 Broadway, So. Boston, Mass

u

13.77

Išviso*. .. 603.03

LSDP, atstovo kelio-
161.24 

LSDP, pranešimo ver- 
kuris vis daugiau ir daugiau timas į vokiečių kalbą 8.40 
užuojautos ir paspirties įgy- X7i-- v 1
j'i t^rn anglu darbininkų. 
Bendromis spėkoynis veikda
mi, męs daug daugiau gali
me pasiekt. Be to, čia ne 
tik šelpiami Rusijos poli
tikos kaliniai ir tremtiniai,

Viso ................. . 169.64
Pačto išlaidos, literatu- . 
ros siuntimas etc.:

Nuo 1913, 1,1 iki 31,
XII............................. 33.18
Nuo 1914.1, I iki 31 V 13.90 
Nuo 1914, 1, VI iki 1,

“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 Rašykilės šiandien, nes neilgai
bus duodamos tokios dovanos!

i Kiekvienam atsišaukusiam 'prisiųsiu 
l^ataliogą, iš kurio galėsit pasirinkti 

Adresuokite.

d. V. K..................... 10.000
d. A. D..................... 100.00
r. Han......................100.00
Viso .................... 1630.98
Išviso išleista .... 1630.09
Padėta Bankoj ... 636.89
Paskolinta........... 432.96
Kasoj turi būt .. 1069.85

LSDP Užsienių Biuras.

PAJIESK0JIMA1

P. O. Box 330, Ansonia, Conn.

DRAUGIJOS, 
kurion apsirinko “Lmibv^’ 

savo organu:
IJFTUVTŲ KELIONEI PAAFLPO9 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centru Valdyba:

Pirmininkai J. Bkirmontao,
72 Hudeon Av»., Brooklyn, 1

S. Karvelis, ill Ainsli.: St., 
Brooklyn, i

Iždininkas J Butkevlčia,
88 8o. 2-nd St., Brooklyn,
Kaupų Sekretorių adresai: 

kuopua Brooklyn® — L Deveikis
146 Metropolitan Ava Brcaklyr. 

kuopoa Brooklynw — V. Vitkevičia
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y

t

N.

N.

N.

Y

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS

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

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

(95—98)

Pirmininkas A. Mureika.
Ansonia, Conn.

W. Ullex.
St.. Ansonia. Conn. 
J Ci. Vr.it kovičiuH, 
128, Ansonia. Conn.

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

Iždininkas .1 Mockaitis. t
P. O. Box 128. Aiibonia, Conn.

Vice-pi rmininkas 
I 223 N Stato
Nut. Raštininkas

P O. Box

1111

J.

4 po pietų.

York City

P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DI BUS IR ivuUi'Ų arftntlu-

3
118,

4

vai. ryto iki

140 E. 22nd St<"(Lexington ir 3rd Ave.) New

1111J.

k uopuo,
■..-UvK'

7

8
b.S. Pittsburgh,Pa.

2330.

2340E

2341ESt.

umma
P. O.

ŠĖRIAU ŽIRGELI. 
DIEDUKĄ b. Polka.

2.11 Forbes St., Pittsburgh, Bu.
Samanotus,

Ig. Rasinskas, 2104 
.., l’itisiiui gh, Pa. 
...... S ... i».. ,

. , Pa.
Kuopos—J. Pūkas,

Box Lock 416 Export, Pa. 
kuopos, S. Kirmius,

Z22U Tustin Si., Pittsburgh,Pa.

Cuddy
6

Giliumi Raulį pa»
J. GIRDĖS

103 (Irani St., Brood* n, N.Y

Dortaa.
Princo Vaiskava K a pa II Ja.

RUCKS, Iii.
altinius, 1’. O. Box

fRekordai

“DR1NOPOL1S”. Maršas. KolurnbijOB Orkestrą.

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abieju pusių.

Kaina 75c.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, \\ IS. 
Pirmininkas A. Bakšiu, 

462 Jennc 
Vicu-pirmininkas K. Bia/.evicia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bterlkus, 

105b Jeune 
Finansų raėtininkaa K. Ariauekm, 

818 Jcnnu 
Iždininkas J. Sereikifi, 670 Jcune 
Iždo globėjai: J- Šukei 
change St., J Bagdonas, 
Si., J 
ėalkos:
Si., J. Kasiulis, 653 Garden St, Duri
ninkas J.

Sudžia 
Vėliavų

St.

Si.

St.
St.

Ji 6 Ex- 
14 Congress 

Bagvilaa. 858 Daylon Si. Mar- 
V. -Rulinskis, 261 N. Chicago

Žilius, 614 Market St.
A Kubelis, 
nešėjai; P. Miliauskas,
Si. ir J.

313 tjuirica

j irevičia,

St. 
3U1 
162

E

E

E

E

“ E

E

2342.

2343.

2223.

2225.

2226.

Main St.

(8LIETUVIŲ PKEbElOŲ UNIJOS 
SKYRIAU^ A. C. W. V ĮKAI

NI iN K Ų ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

61 Ten Eyck St., Brooklyn, N.
Protokolų raštininkas A. Buzas, 

850 Grumi Si.. Brook'yn. N.
Finansų raštminkau K- Knaučiun

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

Y

94 S. Su, Brooklyn, N. T.

E

2227.

2228.

E 2356.

E
E
E

E

2357.
2358.
2359.

2360.

NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijom Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
l’O DUGALV1U ERELIU. Mariau. Princo Vata kava 
Kapeli ja.

Monologas.
ZUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapellja. 
pamylėjau vakar
DRAUGE. Poika-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardija*

MANO LAIVAS.
J SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kapa'lja. 
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. 1 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIR1ALŲ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapellja. 
l’ER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS SI ATI N ĖJĘ.
SAULELE 
Kapelija. 
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTE ir
DARBININKŲ MARSELIETE Ir SUKELK1ME KOV±.
NEMUNO VILNYS. (Dras V. Kudirka) Valcai. 
SUDIEV. (Dr-as V Kudirka). Mazurka.
VARPEI IS iDr-a- V Kudirka). Valcaa. 
MANO MIELAS. Polka.

Republikonų Gvardijas

Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo V atakavo

TĖVYNĖ MOŠŲ Ir TYKIAI NEMUNĖLI!

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.



I

/ LAISVC5 -»'V

ga

Box

Grand St., Brooklyn.73

tas ant

Manhattan Hat Store
Turime Brooklyne dvi

PILNĄ UŽS1GANĖDINIMĄ.

Nuo
Vun

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

-’7n n m t? v ct npnnwr w

VISKAS, KĄ MES "PARDUODAM, GVAR ANTUOTA.
TAS TURI SUTEIKTI

adresu:
G. 1. DAUGĖLA 

(Photographer)
404, Oakville. Conn

20 metų

Š.»le ••Comedy” teatro telephone 23 2 2 (Jreenpomt. Depl. 185 (Fifth Avė.)

EilL'd Laikrodėlius, gvarantuotus 
laikrodėliusodėlius tik už $6.75 ir ] 
avo tikrų adresų sykiu su šiuo aps

.UNITED COALMEKUI A L COMPANY. KNICKERBOCKER BLOG. YORK. N. Y.

pasiulyjnnų. ne* parduodam tuos o 
anie visai <I\^csii. Tai^. kas mums 
šsiųsirn jam) tuojaus ant 21 akmens 
prie kiekvieno laikroprlio duosini auų^’iau parodytą 31 prezentą visai dykai, kaip seka. Ret 
mature) BranzaliH<su laikrodėliu. Sria spinkų, 32 cal. (model). Revolverį. Britvą, Armonikų. Kryžiuką. \eidrodėl| su 

cų, Diržą, Importuotą adatų (model) Laikrodėlį, Durklą, Skūrinj tabakui krepšelį, Nikilinę dėžulę dėl degtukų (ininia-
a dtneš tau ) namus Laikrodėl) ir prezentus ir būsi užganėdintas, tai užsimokėsi likusius $6.50, taipgi 31) centų už 
šlaidas. Jeigu nebūtum užganėdintas, tai nepriimk, o męs sugrųžinsiin tau 25 centus padotko. Apart to, primenant, 

kad mūšų laikrodėliai yra ant 21 akmens 14K Cold Eillvd gvarantuoti ant 20 metų ir męs laike tų 20 metų laikrodėlius pataisom arba apmai
nome ant kiti) visai Dykai, prisiunt-us mums tik 25 centus ant persiuntimo išlaidų. Taigi, pirkdamas iš mūs laikrodėlį, visiškai nieko nen- 
z’kuoii. Iš KanaOo< vj^us pipirus reikia pisiusti iškalr.o. Adresuok aiškiai taip: **

dovanų kiekvienam, kuris prirūdys, jogei kiti, prieš mūsų nebuvusį pasiūlysimą, pardavinėjo ant 21 akmens 14 K COLD 
C,V A RAN IT'OT.Ą LAI K RODLI.Į' pigiau, negu męs ir davė 31 prezentą prie laikrodėlio dykai, tai tam duosim $50000 

metų kuolabiausiai praplatinti, 
lio 31 augščiau pa
ti adolko stam pomis 
įsiu tos rūšies me- 
>u katiliuku. Žiedą,

AR NORI 
<

Jeigu taip, tai visuo-
.- ' .y met eik į

J. MARTINAIČIO
ČEVERIKŲ KRAU-

VH7T1NŪC 71X1105 | fogton St. ir kampas Spring
V l£i 1lliILD 4«1111Vmw ste> New York. Pradžią 2

Neužmirškite, kad Suba- 
toj, 11 d. gruodžio, bus kon
certas L. S. S. 19 kuopos 
Tautiškame Name.

Vietos lietuviai, pasinaudo- 
kit!

Apšvietos Departmentas 
da tebetęsia eilę parengtų 
prelekcijų East Dist. High 
School svetainėj, Marcy Av.. 
ir Keap St., kurios būna pa- 
nedėliais apie įvairias Eu
ropos šalis, ketvergais — 
apie muziką. Prasideda 8:15 
vai. vakare Įžanga uždyką. 
Lekcijos iliustruotos su ste- 
reoptiškais vaizdais ir gali
ma matyti tikruose paveiks
luose įvairias Europos vie
tas, kurių niekados neturė- 

. jome progos matyti.
Po Kalėdų bus kita pre- 

lekcijų eilė prirengta sausio 
mėnesyje.

Publikos prisirenka be
veik pilna svetainė, bet lie
tuvį naujiena sutikti. Kur 
jie, kur mūsų jaunimas va
karus praleidžia? Ar jiem 
taip sunku vieną vakarą sa
vaitėje su Grand gatve per
siskirti? Per žiemą atsi
lankius ant tokių prelekcijų, 
galima gerokai apsišviesti.

Areštavo kaltininkus Bro
oklyn© gaisro.

Specialė prisiektųjų komi
sija ištyrimui priežasčių iš
kilusio Brooklyne gaisro,ku
riame žuvo daugybė žmonių, 
pripažino kalbus 4 ypatas: 
savininką namo Diamond 
ir jo žmoną ir sudegusios 
marškininės dirbtuvės savi
ninkus S. Saymoną ir S. 
Karkiną.

Kaip tik komisija išnešė 
apkaltinimo rezoliuciją, tai 
tardytojas juos visus arešta
vo. Diamond paliuosudti po 
$10,000 kaucijos, o Saymo- 
ras ir Barkinas neturėjo 
kaucijos, tai pasodinti kalė
jimam

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

vai. po pietų.
Įžanga visiems dykai. 

Komitetas.

Praėjusioj nedėlioj Tau
tiškame Name atsibuvo Lie
tuvių Gimnastikos Kliubo 
prakalbos. Kalbėtojais buvo 
drg. J. Šaltys ir p. Liutkaus- 
kas. Abudu kalbėjo 
Žmonių buvo pilna 
nė.

gerai, 
svetai-

DYKAI, VISAI DYKAI! 1
2 labai dailios špilkos vyrams j 

kaklaraikštį, arba merginoms spil 
kos su jūsų paveikslu—fotografija 
Kiekvienam dykai. Reikalauk infoi 
macijų, įdėdamas 3 stain pas po 1c 
šiuo

KOSrUMlERlšKAS KIUA LIČIUS
MOTERIŠKŲ DRAPANŲ.

Siuvamo viaokius moteriškus dra
bužius ant orderio, taipgi laikome ir 
gatavus.

PETER SERTWITIS
1107 Bedford Ave., prie kampo Gates

BROOKLYN, N. Y.

$100.00 DYKAI, SU 21 Akmeniu, 14K Paauksuotas Laikrodėlis $6.65.

*v

hM. am<i L • % T /.

tuviškus valgius. Pietus
Įima gauti po 15c., 20c ir 25c

Alijošius Grinkevičius
Hope St., cor. Roebling St.

BROOKLYN, N. Y. i

RE1K A LINGOS MERGINOS.
Reikalingos merginos į fabriką siū

ti ant mašinų: apsiūlėt nosines ir 
jae prosyt. Darbas lengvas ir čystas. 
Darbas nuolat. Priimamos mokinės. U

WILLIAM HOLLAND
145 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

{ėjimas iš jardo.

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pas 

RĄ DRAUGELI.
Skanus Na'U8 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 
• i cigarai ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
ai sakančios 

vietos.o būsite 
užganėdinti. 
Palei Wythe

$100.00 pinigais bus duodama tam, kuris priparodys, kad kas nors būtų pardavęsšituos akmeniu, 14K. paaukusuotus, ant 20genuine 21 
metų gvarantuotus Laikrodžius, prieš mūsų pasiūlyjimą už $6.65, ir bus duodama 35 dovanos dykai.

garsinimą ir 20 centų dčp ’ ' J . . .
laikrodžio, trejopais lukštais, giliu išpjaustymu, ir ant 20 metų gvaran luotas, ant kurių męs, kainą numažiname iki $6.65, ir prie šito laikro
džio męs duosime 35 dovanas absoliutiškai DYKAI: gražų lenciūgėlį, 32 kalibro revolverį, peilį, pypkę, kišeninį peiliuką, fontaninę plunksną, 
budininką laikrodį, britvą, puodelį, šepetuką, binoklį, žiūroną, žiedą, b ranzalietą.šliūbinį žiedą, mažą laikrodėlį su špilka, branzlietą su laik
rodėliu, kaklaraišio špilkų, rankovių guzikus, kalnienaus guzikus, kišeninį veidrodėlį ir šukas, vašuką ir krapštuką, ir kryželį su paveikslėliu. 
Kada laikrodėlis ir tos 35 dovanos pasieks tavo namus ir jei tau patiks, tada užmokėsi likusią sumą pinigų. Šitie laikrodėliai yrjt gvarantuoti 
ant 20 metų ir per tą laiką męs taisome uždyką arba apmainome ant naujo . Reikalaujame tik 20 centų persiuntimo lėšų padengimui. Ne
patinkant, męs grąžiname įmokėtus pinigus. Jeigu turėt gerą laikrodėlį, tai pirk genuine, 21 akmens, 14 K. paauksuotų ir ant 20 metų 
gvarantuotą. •

Iš Canados visą sumą pinigų iš kalno prisiųsta turi būt. Viskas per šitą pasiūlyjimą bus išsiųsta, kaip tik gausime užsakymą.

Norėdami supažindinti ir paskleisti savo genuine 21 akmens laikrodžius, męs duodme šias dovanas, kuris tik prisius mums Šitą ap- 
lozito,, o fnęs tuoj išsiųsime per pačią ar ekspresą dėl peržiūrėjimo mūsų genuine 21 akmens, 14 K. paauksuoto

Adresuokite:
UNION SUPPLY COMPANY, Dep. 147 SAINT LOUIS, MO.

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J.
SPECIJ AUSTAS 

PLAUČIŲ 
Valandos: 

8—10 ryta

UŽGANĖDINTAS
Geru patai

sytu u!

21 d. lapkričio ant N. 6th 
St., N201 buvo krikštynos 
pas M. Belį. Nors svečių 
mažai, buvo, bet besilinks
minant tapo sumanyta pa
aukauti po keliatą centų 
Chicagos streikieriams..

Aukavo šios ypatos: J. 
Starkevičius—$1.00; A. Bul-! 
kauskas, P. Tikaiza ir M.1 
Belis—po 50c.; P. Dainauc- 
kas, M. Dainauckas, rJ. Vo- 
liapolskis, J. Lukoševičius,' 
V.. Miglinas, A. Navikas,F. 
Lukoševičius ir V. Voliapol- 
skis—po 10c. Viso $5.20.

P. Tikaiza.
Nuo red.—čekis išpirktas 

ant P. Galskio vardo “Lais-' 
ves” redakcijoj.

Liet. Keliones Pašelnos 
Draugijos narių atydai.
Utarninke, 7 d. gruodžio, 

bus mėnesinis susirinkimas 
L. K. P. D. 1 kuopos Tautiš
kame Name,101—T03 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Pra
džią 7:30 vai. vakare.

. Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų, kaip tai: 
susivienyjimas su ^(Lietuvos 
Sūnų draugija, rinkimas 
naujo komiteto 1916 me
tams, įdėjimas į konstituci
ją naujo paragrafo ir tt.

Į konstituciją manoma į- 
dėti sekantis paragrafas: 
“Narys, neužsimokėjęs į 
draugystės iždą per tris mė
nesius, lieka suspenduotas, 
kaip pašelpos gavime,taip ir 
sprendžiamame balse ir ne
gali būt renkamas į drau
gystės komitetus”. ' • j

Nauji nariai malonėkite 
gauti nuo daktaro paliūdyji- 
mą apie savo sveikatą.

F. Kalpokas.

Prelekcijos.
Lietuvių Politikos Kliubo 

ir L. S. S. 52 kuopos New 
Yorke bus prelekcijos se
kančiose dienose:

12 d.gruodžio skaitys drg. 
J. Jukelis temoj: “Šeimvnų 
atsiradimas ir jų forma”.

19 d.gruodžio skaitvs drg. 
V. Paukštys temoj: “Ekono
minės karės priežastįs”.

Prelekcijos bus G. J. Bar- 
taiiaus svetainėj, 498 Wash-

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

Aptiekorius ir Chcmistas
215 Roebling St., Cor. So. 2nd 

BROOKLYN, N. Y.

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

U/ploinbaviinas 50c ir augšeiau.
Išvalymas .................................................
L’ž.plomba vilnas auksu .................  $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
307 Bedford Ave.. Tarpe 2-roa 

1-moa gatvių 
BROOKLYN. N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

PIRKITE KALĖDOMS SKRYBĖLĖS PAS

Pirkdami tavorą į dvi krau 
tuves gauname jį pigiau ir 
geresnį. Todėl turime įvai
riausiu madų ir visokiu ru
siu if kiekvienas gali prisi- 
rinkt. Pabandyk vieną sykį, 
nes mes žinome, kad busi 

užganėdintas.

krautuves:

230 GRAND ST. arti Driggs Av
antra krautuve

M79 Grand St. arii Union Ave
BROOKLYNE

Macys & Marcin Furniture Co.

D jodina ant išinokcsč o, ant 
Imigx iausio term no, mokant po 
$2 oO ar $1.00 j savaitę Turint 
$5.00 ar d ing au, pali pripi'dyt 

kelis ruimu n iiijii forniėu.

198-200 Grand St
Tarpe Drigs ir Bedford Ave , Brooklyn N N

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

Užsimokės kiekveinam ateit,persitikrint 
apie gerumą mūsų fornišių, ir apie žemą kainą. 
NIEKO ANT RANKOS, $1 ANT SAVAITES.
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Karpctų, lovų, šildomų pečių, siuvamų mašinų.

687-3 Ave. Cor. 21 St., So. Brooklyn, N.Y

IB ADA phonographų 
AU,vUU KIEKVIENAM KAIPO

KALĖDŲ DOVANŲ.
BUS IŠDALINTA

)ND SALES CO.

St. Louis, Mo.

Męs norime supažindint ir paskleisi savo naujausius 14 K. Paauk
suotus. ant 20 metų gvarantuotus Laikrodžius. Męs duodame šitą di
delę dovaną kiekvienam, kuris tik pirks nuo mūsų augšeiau minėtą lai
krodį—dovanų Phonographą dykai, ant kurio galima grąjint visokais 
rekordais, taipgi Columbia ir Victor. Jeigu nori gauti minėtą dovaną, 
tai prisiųsk mums šį apgarsinimą ir 25c. kaipo .depozito dėl mūsų už
tikrinimo, kad tikrai nori pirkti. Męs tuojausj išsiųsime labai gražų 
14 K. paauksuotų laikrodėlį, vyrišką ar moterijšką trejopais lukštais, 
gvarantuotą ant 20 metų, su geriausiu mechanizmu, kurių specialė že
ma kaina, tai yra tik $6.75, ir dovanų pridedame Phonographą dykai ir 
degant viduriais laikrodėlį, lenciūgėlį. Kada laikrodis ir Phonographas 
pasieks tavo namus, ir jei tau tiks, tada užmokėsi likusią sumą. Jei 
ne tinka, nepriimk jų. Tada męs sugrąžinsime depozitą. Šitie la'kro- 
dčliai yra gvarantuotais ant 20 metų ir per tą laiką męs pataisysime 
arba ant kito išmainysime dykai. Reikalaujama prisiųst tik 25c stam- 
poWis kartu apdengimui persiuntimo lėšų. Nesutinkant pinigus grąži
name.

Iš Canados visa suma ninitru turi būti iš kalno prisiųsta. Užsaky
mai greitai išpildomi, ko'iai užtektinai Phonographą turime.

Adresuokite
HAMMOND SALES CO., Dept. 237, ST. LOUIS, MO.

$500.00 NEBUVĘS PASIŪLYMAS

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
t

Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime parduoti 
lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šitokių vaistų: 
1) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bonka 25 ir 50c. 2) 
Tikra Lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50 c. 3) ŽUVIES 
TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 4) ĮVAIRUS VAI
STAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 5) KVEPIAN
ČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumos ir visokių 
CREAM’Ų dėl veidų. G) BITTER TONIC, vartotojas dėl vidurių. 
Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiekose kal
bama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilankyti. 
Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, galima 
siųsti pinigaii arb stampomis.

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

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St.,, Brooklyn, N. Y.

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubams! - 
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IR ŽENKLELIUS

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

Ant kiekvienv pareikalavimo pri- 
giunčiu sampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

1G9 GRAND ST

kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN. N. Y.

' 25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. y 

> REKORDAS PREKIUOJA lik 75 c. '
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. paČtinę markę, o 

apturėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių 
ARMONIKŲ, SKRll’KŲ, TR1UBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKA- 

» L1ŠKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
lik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas 

l su 76 ir 104 rakiais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuvis- 
t kas Sapnininkas dydžio 5x6į, su 310 paveikslėlių. Kama 50c. Rei- 

» kalaukitė visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavo* 
rus. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

W. S. WAIDELIS, .
BROOKLYN, N. Y.

$500.00 ATLYGINIMO DYKAI!
■Ali FOrTIT THIS C ■tt-Ą-,




