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AUSTRAI NUSKANDINO 16 LAIVŲ. BULGARAI STUMIA TALKININKUS ATGAL.
Į traukiniai į Konstantinopo
li-

TEUTONAI ĮSIVERŽĖ 
JUODKALNIJĄ.

Dabar atėjo Juodkalnijos ------------- " *
eilė. Didelės teutonų spė- MANOMA, KAD GRAIKI
JOS įsiveržė per 20 mylių į JA APGAUDINĖJA TAL- 
Juodkalniją ir užėmė mies-j 
tą Ipek, paimdami 1,250, 
juodkalniečių . į nelaisvę, pradėjo neužsitikėti Graiki- 
Juodkalniečiai visame fron- jos valdžia. Jie mano, kad 
te traukiasi atgal. i karalius Konstantinas tik i

(laukia patogesnio laiko, kad 
galėtų stoti teutoųų pusėn.

KININKUS.
Paryžiaus laikraščiai

AUSTRAI NUSKANDINO

Iš Viennos praneša, jog 
Austrijos laivynas nušlavė 
Adriatiko jūrą, paskandin
damas net 16 prekinių lai
vu, iš kuriu buvo 6 italu lai- 
vai ir 10 juodkalniečių lai
vų. Didžiuma paskandintų
jų laivų vežė* ammuniciją 
serbams.

BULGARAI STUMIA AN
GLUS IR PRANCŪZUS.
Bulgarai pradėjo smar

kiai atakuoti talkininkus 
pietinėj Serbijoj. Bulga- 
lams į pagelbą pribuvo 
46,000 vokiečių po vadovys
te generolo Gallwitz. Pran
cūzai ir anglai traukiasi 
link Graikijos rubežiaus. 
Reikia manyti, kad netru
kus mūšiai bus vedami ant 
Graikijos teritorijos.

BLOGAS PADĖJIMAS 
ANGLŲ ARMIJOS.

Anglų armija Mesopota
mijoj randasi apverktiname 
padėjime. Turkai vadovau
jami vokiečių generolo 
Goltz jau kelis sykius sumu- 

!šė anglus ir išsklaidė jų ar
miją. Dabar anglai trau
kiasi, o turkai veja, daryda
mi net po 16 mylių į dieną.

Iš priežasties šitų nepasi
sekimu Londono valdžia bai
siai susirūpino.

VAKARŲ FRONTAS.
Vakarų fronte nieko svar

baus neįvyko. Vokiečių 
štabas praneša, jogei jiems 
pavyko atimti nuo francūzų 
dalį tranšėjų Champagne.

AUSTRŲ LAIVAS NU
SKANDINO FRAN
CŪZŲ SUBMARINĄ.

5 d. gruodžio Austrijos 
kariškas laivas užklupo 
francūzų submariną Fres
nel ir nuskandino. Tas at
sitiko palei San Giovanni di 
Medua.

SERBIJOS KARALIUS Į- 
PYKĘS ANT RUSIJOS.
Senasai Serbijos karalius 

Petras turėjo bėgti iš savo 
žemes. Jisai dabar veik vi
sų apleistas. Bėgdamas iš 
Serbijos jisai nusiuntė &- * -v-v • • *

TALKININKŲ ORLAI
VIAI VEIKIA.

Iš Londono praneša, jogei 
30 talkininkų orlaivių bom
bardavo Turkijos gelžkelių 
centrą tarpe Konstantino
polio ir Adrianapolio.

Anglai taip-pat praneša 
anie smarkesnį veikimą 
Dardanelluose.

ui Mikalojui: “Serbija vi
suomet buvo atsidavusi Ru- 
ijai. Serbija paaukavo vi- 

;ą savo kariumenę ir pralie
jo visą savo kraują. Dabar 
aš, senelis, turiu apleisti sa
vo šalį, kurios išnaikinimas 
puola ant sąžinės blogų pa
tarėju Rusijos imperato
riaus”. ,

PRIPAŽIS CARRANZOS 
VALDŽIĄ.

Washington, D. C.—Ame
rika jau pripažino Mexikoje 
Carranzos valdžią. Dabar 

, šio-
MONASTIRY UŽGROBTA

DAUG AMMUNICIJOS. iMexikos valdžią žada
Iš Sofijos praneša, jog mis dienomis pripažinti An- 

serbai,apleisdami Monastirį.gliia. Francija, Rusija ir Is- 
resu^pėjo išsivežt nei di-|panija.
džiųjų kanuolių, nei ammu-1 Prieš Carranzos valdžią 
nicijos. Tas viskas kliuvo agituoja tik katalikų kuni- 
priešams. ’ |gai, bet šiandien jų nelabaigai, bet šiandien jų nelabai 

kas ir beklauso.
GRAIKIJOS KARALIUS 
PYKSTA ANT TALKI

NINKŲ.
J n’Uvpčnv) 1 dnY|-

tal sako, jogei Graikijos ka- 
luiiuo ivoiiocanimas uaisiai 
pyksta ant anglų ir francū
zų, kurie Solonikuose išsodi
no tiek mažai kariumenės, 
kad negali atremt bulgarų 
ir vokiečių. Talkininkai, 
kalbindami Graikiją savo 
pusėn, užtikrino, kad vokie
čių ir bulgarų antpuolis bus 
atremtas ir Graikijai nebū-! 
šią jokio pavojaus. Dabar 
gi karalius aiškiai mato lai
mėjimą teutonų ir bulgarų' 
pusėje.

Kaunas iš Aleksoto puses.

( SOCIALISTŲ REIKALA-
I . A v 1 AI

Kaip jau žhioma, Vokieti
jos sociajistai pareikalavo 
nuoTavo valdžios, kad ši pa
sakytų viešai, kokias išlygas 
mano statyti taikos metu. 
Tą socialistų reikalavimą 
parėmė daugelis laikraščių.

Dabar telegramos prane
ša, kad Vokietijos kancleris 
Bethmann-Holweg tarėsi a- 
pie tai su kaizeriu ir prane
šu socialstų vadui Scheide- 
mannuj, kad už kelių dienų 
valdžia praneš, ko ji reika
lausianti taikos metu.

visai priešingi rinkti tokį 
delegatą į minėtą komitetą. 
Petrograde 91 atstovas bu
vo priešingas rinkimui, o 81 
—sutiko rinkti. Matomai, 
valdžia nepaklusniuosius ir 
areštavo.

Tame pat Shanghai’j ui 501 i au paimta 400,000 jaunikai- terijos sekretorius ir taip 
ikilelių buvo užpuolę ant čių. > vadinamas “ammunicijossukilėlių buvo užpuolę ant 

policijos stoties. Sukilėliai 
metė tris bombas, kurios 
ekspliodavo. Vienas polic- 
manas užmuštas, o 3 tapo 
sužeisti.

Tos žinios ^parodo, kad 
Chirtijoj prasideda sukili
mas prieš dabartinę valdžią. 
Dabar Chinijoj tik iš vardo 
respubliką beliko. Gudruolis 
Juan-Shi-Kai yra faktiškai 
Chinijos vienvaldis.

ir Austrijoj ministeris”, savo prakalbojVokietijoj
“aštuoniolikiniai” jau moki-J pasakė, kad Francija pato! 

jų nesitaikys, pakol nebus su
grąžinta Belgijai ir Serbijai

<1narni kariško muštro;
randasi 800,000.

Tokiu būdu pavasary iš- neprigulmybės, pakol neat
eis ant karęs dyjko virš 2'Siims Alzasą ir Lotaringiją
milijonų jaunikaičių, vos 
spėjusių pasiekti 18 metų 
amžį. It tie Europds žie
dai, nuo kurių pasaulis lau
kė vaisių, bus nuskinti švi
ninėmis kulkomis.

POPIEŽIUS IR GENERO
LAI KALBA APIE TAIKĄ.

6 d. gruodžio Ryme atsi-

AMERIKA LOBSTA Iš 
KARĖS.

New York. — Amerika 
lobsta iš karės ir tie geri lai
kai, ypač prieš Kalėdas čiausios Konsistorijos”

ir pakol Vokietijoj imperia
lizmas ir Prūsų militariz- 
mas nebus sukriušintas.

VOKIEČIAI SIUNČIA 
KARIUMENĘ Į VAKA

RŲ FRONTĄ.
Iš Holandijos pranešama, 

jogei vokiečiai siunčia daug 
kariumenės į Franci ją ir 
Belgiją. Matomai, jie tiki
si užduoti smūgį talkinin
kams.

RUSIJOS PABĖGĖLIŲ 
REIKALAI.

20 d. spalių ypatingos ta
rybos posėdyje pabėgėlių 
reikalų šiaur-vakarų fronto 
viršiausis įgaliotinis Zubča- 
ninovas tarp kito ko atkrei- 

i pė domą į tą, kad pabėgėlių 
ibūriai bevažiuodami padaro 
gyventojams didelius nuo
stolius, iškirsdami miškus 
būrui, iškasdami būlves, su
mindžiodami laukus ir t. L 
Nors toksai pasielgimas ir 
užgauna pašalinės nuosavy
bės teises, vienoj: Zubčani- 
novas neapsiima užtatai pa
bėgėlių aštriai bausti. Ir 
užtatai buvo pakeltas klau
simas, ar reikėtų gyvento
jams atlyginti už šiuos nuo
stolius? Buvo išreikštos į- 
vairios nuomonės, ir ant ga
lo klausimas atiduotas kre-
;ditų (paskolų) komisijai. 
Toliaus Zubčaninovas pa-

as neous?ukilusintas. 5,858 tonai. La 
Nuo tokio socialisto ge-1 nįnĮęaį išsigelbėjo.

resnes prakalbos negalima 
ir norėti.

CARAS NENORI DŪMOS 
IR GANA.

darė taip vadinami “Šven-1. Nepaisant į tai, kad Rusi- 
p0_ į jos liaudis reikalauja ko- _ __ 1 fvvmAi nnoi n cn oomIzi mn TĄvtatneš daug pelno. Milijonai sėdžiai, kur dalyvauja kar-1 greičiausio susaukimo. Dū-,^ 

dolerių bus išsiųsta iš vieno' dinolai. Popiežius nusiuntė rp-os, caras jos nenori ir ga-| 
tik New Yorko Kalėdų ck)- raštišką įnešimą, kad kardi- na- į ° didelių triukšmų
vanomis į Europą. Daugy- nolai apsvarstytų ir taikos caras buvo paliepęs Dūmos r . - • i ., . v.*" . • 1 i i • v y... _ . 1. ‘dc't/nmmc ciicirinbti ir Q ei .cbė juk amerikiečių turi sa-1 klausimą. Jis įnešime sako, 
savo giminių kariaujančio-! kad taika turi būti teisinga 
se .šalyse. O kadangi veik ir lygiai užganėdinanti visas 
visų kariaujančių šalių pini-(kariaujančias šalis. Popie- 
gai nupuolę savo vertėje žius prie taikos šaukia viąas 
(ypač rusiški), tai pinigų kariaujančias šalis, 
siuntėjai, I 
taip ir pačta. pelnys 
milijonus dolerių.

Kam ašaros, o 
džiaugsmas!

kaip privatiškil Tuom tarpu Hindenbur- 
' , iš to gas apie taika štai ką sako:1S

“Karė negali būti užbaig
ta patol, pakol svarbiausi 
karės kaltininkai, Anglija, 
Serbija ir Italija, negaus at
sakančios bausmės. Dabar 
talkininkai dar nenori tai
kos, nes jie dar nėra galu
tinai sumušti. Bet męs juos 

su turim prispausti ir tuomet 
atstovu Mozzoni, kurisHžci- jie patįs taikos prašys”, 
dė jo garbę. D’Annuncio 
šioje karėje i 
kaipo karštakraujis karinm- >ką sako: 
kas ir patriotas. ,

kam

GABRIELIUS D’ANNUN- 
CIO ŠAUDYSIS DVIKO

VĖJ.
G. D’Annuncio, italų poe

tas, šaudysis dvikovėje

Generolas Joffre. Franci- 
pasižyrhėįo, jos karvedis, apie taiką štai

SERBIJOS PABĖGĖLIAI.
Tūkstančiai Serbijos pa

bėgėlių įieško jie sau 
priegliidos Graikijoj. Iš 
snieguotų Serbijos kalnų, 
bado ir šalčio lydimi, jie bė
ga Graikijon. Maži vaidu
čiai pakeliui miršta. Graiki
jos parūbežiniuose miestuo
se jau vietos neužtenka.kad 
priglausti pabėgėlius. Taip to, kad į kariumenę ima 44 ------------- -
šaltam laike jie randasi po metų amžiaus vyrus, kurie SUŠAUDYTA 300 BULGA- 
_ ___ _ ____ _____ t n i i r^lr n i (■ o t 4- i vi 1 r T?TT U A I>T?IV1TT

/ --------— - (

“Visos kalbos apie taiką,' 
tai tik juokavimai. Męs tik 

VIRŠ 2 MILIJONU VAIKŲ' tuomet’ apie taiką kalbėsi- 
PAIJ4TA į KARIUMENĘ. (me, kuomet savo tikslą at- 

Europos kariaujančių sieksime”. f 
viešpatysčių pašėlimas ne-1 Reiškia, apie taiką negali 
turi jokių rybų. Neužtenka būti nei kalbų.

atviru dangum.
Taip, karė tai pragaras.

CHINIJOS JŪRININKAI 
BUVO SUKILĘ. \

Shanghai. Chinija. — Ant 
kruizerio “Chan-Ho” sukilo 
jūrininkai. Valdžiai ištikimi

TRAUKINTAI Iš BFRLY- kareiviai bombardavo tą 
NO I KONSTANTINO- kreiceri.

POLI.
tarp Berlv-

> po ir Konstantinopolio pil
nai tvarkoj. Kiekvieną 
vaitę iš Berlyno išeina

sa- 
du

Sukilėliu minia atakavo 
rinklų arsenalą, bet valdžiai 
ištikimi kareiviai atmušė jų 
atakas. Tris sukilėliai tapo 
užmušti, o 5 sužeisti.

SUBMARINAS NUSKAN
DINO ANGLIJOS GAR

LAIVI.
Anglijos ^garlaivis “Com

modore” tapo torpeduotas 8 
gruodžio. j

“Commodore” buvo gana . , ,, . ,
didelis garlaivis. Jo įtalpa \e. a?9S-.klausimą, kaip

----- * - t nUr/i Unvm toliaus šelpti galinčius d ai'- 
bą dirbti pabėgėlius? Juk, 
girdi, negalima esą amžinai 

■šelpti pabėgėlius, nes tokiuo 
būdu jie labai dažnai vpn- 

|gią darbo. Reikia, girdi, pa- 1 i- 1 r i t* F za ii ori i n r- r> i
sim, dvi savaiti. Šitam su
manymui pritarė finansų 

i atstovai, bet 
tautiniu organizacijų atsto- 

(vai tokiam išrišitnui šito 
kietijoj pradeda sprogdinti ]?^a^ P^sipiiesino.

s ammuniciiu dirbtuvės. I Pelto V1? S1 yPat11?^ taiYba

VOKIETIJOJ SUSPROG
DINTA AMMUNICIJOS 

DIRBTUVĖ. ..
Kad Amerikoj susprogdi- T ^1D™°„;.11:gU",a’„„S.a^ 

narna ammunicijų dirbtu
vės, tai visai nenuostabu, . . ..
nes visi šaukia, kad vokie- *mnis\eriJos 

1 čių šnipai darbuojasi visa-
triukšmu1 P!eP.as.auly-, stal ’’’Y ’•

atstovams susirinkti ir 8 d. 
gruodžio pradėti posėdžius. 
Kada atstovai susirinko,tai 
caras 7 d. gruodžio išleido į-j 
sakymą, kad jie visi vėl iš
siskirstytų ir sėdėtų namie 
pakol jis jų nepašauks.

Mat. carui ir jo biurokra-j 
t’jai daug geriau “darbuo
tis”, kuomet Dūmos nėra. į 
Nors Dūmos atstovai nieko, 
gero negali nuveikti, bet vis
gi atsiranda tokiu, kurie pa
šūkauja ant valdžios.

am m u n i c i j ų dirbtu v ė s.
Iš Kopenhageno praneša, 

• kad Saksonijos provincijoj, 
mieste Galle, tapo susprog- 

(dinta ammunicijos dirbtuvė, 
• Feli šimtai darbininkų už- 
l mušta ir sužeista. Vienok 
i vokiečiai nešaukia, kad tą 
'padarė svetimų šalių šnipai,

: šiame klausime nieko nenu
tarė, pakol jis toliau nepa
aiškės. Dar buvo klausimas 
apie mirusiųjų registracijas 
(prirašymą). Mirusiųjų gi
minėms pasidaro keblus pa
dėjimas. nes jie negali priro
dyti mirimo fakto (atsitiki
mo), ir dėlto dažnai gali 

i prarasti paveldėjimo teisesninkai tą atliko.
—t----------

VEJA LAUKAN SOCIA
LISTUS, KURIE AGITUO

JA Už KARŲ. , _ . ...............
Švedijos Socialistų Parti- i' ? komisija! prirengti jo ap- 

Jja išbraukė iš savo tarpo (U1bimą.
partijos tris narius: G. Stef- į -------------
feną, J. Larsoną ir O. Ertę piNDENBURGO ĮSAKY. 
uz agitavimą, kad Švedija 
padėtų Vokietijai kariauti.

'geidavimą, kad pabėgėlių 
mirimo užrašymas būtu pa

lengvintas. Klausimą atida-

FORDO MISIONIERIAI 
NEBUS ĮLEIDŽIAMI I 

ANGLIJĄ.
Jau buvo minėta, kad 4 d. 

gruodžio iš New Yorko iš
plaukė p. Fordas su savo mi
sionieriais ant “Oscar II”, 
kad sutaikius Europos' 
kariaujančias šalis. Vos lai- paskelbė, kad būtų išrinktas 
vas spėjo iš New Yorko iš-'įum tikras komitetas, r/T 
plaukti, kaip atstovų rūme dedantis iš įvairių luomų,1 
lordas Roberts Cecil prane-; Juris rūpinsis

Feld. Hindenburgas liepė 
savo kareiviams ir aficie- 

iriams laiškus, gaunamus iš 
' namų, perskaičius tuojaus 
sunaikinti, savo gi* laiškus 
siųsti vien tik per štabą ne 

susi-; vėliaus 24 vai. po jų parašy- 
. mo. Iš vokiečiu kareivių 

še. kad Fordo misionieriai i Kridtoidais' kari^T'ddy-!'USU ŽVa?gai 
Angliją nebus įleidžiami. i

(Kaip tik laivas. įplauks Ji Dabar iš Berlyno praneša, 
sua-

- . ja. tai anglų .valdžia aty-• reštavo veik visus darbiniu-f NUSIŠOVĖ RUSŲ VAL*
vo siunčiamas turkams į džiai apžiūrės vežamas pre-1Kų išrinktuosius atstovus, • ac^wtaq

avo tarpo i

AREŠTUOJA DARBININ
KŲ ATSTOVUS.

Kaip žinoma, rusų valdžia

Reiškia, apic^ taiką negali

RŲ KAREIVIŲ.
sužinodavo apie vok 
kariumenės padėjimą.jau skaitosi visai netinka

mais dėl kareiviavimo, bet 
dabar jau ir vaikus prade- nių, kad. bulgarų pulkas bu- 
j’g imti. Rusijoj dabar ima
ma į kariumenę i 
vaikai, kurie turėjo stoti ka- .eiti turkams į pagelbą.JTuo- j bandos,' tai laivas bus 
riumenėn tik 1917 metais. J 
Nespėjo tie vaikai pražysti, To sukilėliai kr 300 jų 
nespėjo savo kūdikiškame šaudyta, 
kūne sustiprėti, kaip jau jie | -------------
siunčiami ant karės lauko, FRANCIJA NESITAIKYS 

Rusijoj — PASAKĖ SOCIALIS
TAS TAMAS. , . ____  _______________ _ ____________  ________

. Albertas Tarnas, socialia-j ir dar patys gali laikinai at- į rinkt” jo atstovu buvo dide-(mas atskaitų, kurias jis 
amžiaus' tas, dabartinis karės minis- sidūrti anglų nelaisvėj. ir ginčai: dauguma jų buvo ;siuntė į Petrogradą.

-'-Iš Amsterdamo gauta ži-! Anglijūs vandenine teritori-' pad Maskvoj policija v I k r» z-J L-v 1 •» I z-v. z-k ««« •• i , I I r r. L x 1 • • • 1 1 1 V • i _

18 metų pagelbą. Kareiviai atsisakė pes įr jeigu nebus kontra-, kfu’ie turėjo iš si 
^4.^ 4.1 1 - m Ii 4ii tilr n a-va n i zvz I’ii n ! i i j • A • A • • •

... - . .r r. i . ----------- ------- 5 Pa.’'išrinkti vieną delegatą į mi
ruet jie buvo pakaityti kai-1 nuomotas tolinus keliauti, nėta komitetą. '

DžIOS AGENTAS.
Wilmington, Del. — Ru- 

,.'.ų užsakymų ammunicijos 
(komisijos pirmininkas pul- 

Tuose kvartaluose, kur kininkas Poųomarevskis.ku-su- bet jeigu ant laivo bus su-
tuomet • gyVen0 darbininku išrink-'■ ris laikinai apsistojo Wil-

tolru jaunikaičių bus paim
ta 600.000.

Franci jo j tokio

rasta kontrabanda,
jis bus sulaikytas. , ; tieji atstovai, nėr visą naktį mingtone, 6 d. gruodžio nu-

Tokiu būdu, jeigu ant lai- policija ('arė kratas. Įsišovė.
vo bus kontrabandos, tai mi-1 Mat. Maskvoj ir Petro-i Eina gandas, kad priežas-vo bus kontrabandos, tai mi-j Mat. Maskvoj ir Petro-! 12 r.i.:
pionieriai gali netekti laivo grade tarne darbininko iš-įtis nusišovimo, tai nesutiki
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aikraščiy ir Gyvenimo Apžvalga Krizis ir karė

New ^Yorko Centralis 
gelžkelis, sykiu su juo ir 
penki kiti gelžkeliai žada 
pakelti važinėjimd kainas. 
Ligišiol už mylią imdavo 
2c., dabar rengiasi imti 2įc.

Tas nesvietiškas publikos 
aplupimas tęsis tolei, kolei 
valdžia nepaims gelžkelius į 
savo nuosavybę.

sekimais, kaip senos kūmu
tės plepa nebūtus dalykus.

Rimtesni Prūsų lietuviai 
jau serbai nurodė, kad visos 
paskalos apie Joachimo kan
didatūrą į Lietuvos ar Len
kijos karalius yra ne kas 
daugiau, kaip fata morgana.

Amžiną atilsį!
p. B. Balučio redaguoja

moji “Amerikos Lietuva” 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
(neva laikinai).

Apie numirėlį nesakysime 
nieko blogo, o gero—negali
me pasakyti.

Ponas B. Balutis nuėjo 
“Lietuvos” redaguoti, o p. 
Chmieliauskas, ‘Uaetuvos” 
redaktorius, nuėjo į “Katuli- 
ką".

Veidmainiams tik ligi 
laikui gali sekties. Vėliaus 
ar ahksčiaus jie prieina liep
to galą. Kad tai teFVbė,ga
li pasakyti ir “Kataliko” lei
dėjai ir redaktoriai.

Jie visa laiką sėdėjo ant 
klerikališko balno, betgi, 
kaip kada.žuvelių žvejojant, 
stengėsi kiek laisviau pakal
bėti.

Jie neitiko nei laisviems, 
nei klerikalams. Juos uja 
ir vieni ir kiti.

Tiktai tas laikraštis gali 
turėti- pašisekimą. kuris drą
sia^ eina pasižymėtu keliu.

IR KURGI TA DIDŽIOJI 
MEILž?

Kodėl klerikalai taip pul
dinėja prieš socialistus ir 
prašo jų išsirinkti savo at
stovą į chicagiškę “tautos 
tarybą?”

Tan klausiman atsako 
“Kova”.

^'Atsakymas j tą klausimą 
lengvas: klerikalai stengia
si visuomenės akyse pasta
tyti- savo Tautos Tarybą, 
kaipo bešališką, plačiai-vi- 
suomenišką įstaigą, jie nori 
gauti plačios visuomenės 
vardu varyti savo politiką, 
stiprinti klerikalų partiją 

• Šiapus ir anapus vandeny
no”.

Mat, jeigu greta pustuzi
nio klerikalų sėdi koks nors 
vienas -socialistas, tai jisai 
klerikalams bėdos nepada
rys, bet Užtat klerikalai tu
rės progą rėkti visa gerkle: 
“Žiūrėkit, męs bepartyviš- 
ki ir ‘cicilikas’ tarpe mūsų 
sėdi!”

Bet męs žinomo, kad j^ks' 
socialisto^ nenorės būti “ci- 
ciliko” rolėje.

Savo doru vardu socialis
tai nepridengs klerikališkų 
paškudų darbu, kurie jau 
mobilizacijas skelbia, budi
na gyvuliškus tamsūnų jau
smus, vadina socialistu laik
raščius “Kiaulienomis” ir tt.

DAR APIE CH. E. RUS- 
SELĮ.

Mūsų skaitytojai jau žino 
Ch. Edw. Russellio vardą ir 
jo pažiūras į “prepared
ness”. “Naujienos” mano, 
jog Ch. E. Russell nebetin
ka S. P. kandidatu į prezi
dentus.

“^Kokius formaiiškus žing
snius darys Socialistų Par
tija, kad paliuosavus nuo to 
militarizmo agitatorius, 
mūsų neapeina; tai yra tam 
tikrų įstaigų reikalas. Bet 
apie ji turės tarti savo žodį 
ir partijos minia, kada bus 
skiriama socialistu kandida
tas į šios šalies prezidentus. 
Senasis socialstų kandidates 
Eugene V. Debs šiomis die
nomis užreiškė, kad šiais 
metais jisai nebepriimsiąs 
kandidatūros. Po to patap
ti kandidatu į prezidentus 
ant socialistų tikieto turėjo 
bene daugiausia šansų Rus- 
•eiris. Męs neabejojame, 
kad dabar, kada socialistai 
žino Rusnell’io pažvalgas į 
“preparedness”, tie jo šan
sai išnyko”.

Russell, betgi, turi ir 
draugų. Taip, padėkime, 
Milwaukees V. Bergeris ir 
Schenectady Lunn, nors ne
visiškai, tai bent’išdalies pa
teisina Russellj. Nors ne
sutinka su Russelliu ir mū
sų vienintelis kongresmanas 
M. London, tačiaus ir jisai 
švelniai apie jį atsiliepia ir 
"ako, jog taip svarbiame 
dalyke, kaip nacionalis ap
gynimas, negali būti dog
matiškumo. Visi jie tvirti
na,kad Russell yra teisingas 
žmogus ir naujosios jo pa
žiūros yra “doro” žmogaus 
pažiūros.

Kunigai prie to ir veda." 
Šitokių pjudymų pasek
mes męs matėm jau Det-

• roite, Hoosick Fallse, 
Kanadoj ir kitur, kur su
fanatizuota kunigų minia 
užpuolė socialistus ir pa
siliejo žmonių kraujas. 
Jie, matyt, nori to kraujo 
daugiau da matyt”.

• Rymo jėzuitai jau siun
ta. Krikščioniškumo i- 
oealus jie jau seniai suban- 
krūtijo. Jie tiki tiktai j do
lerį ir kad apgynus savo do
lerius, jie paskelbė tamsiųjų 
spėkų mobilizaciją.

VARŠAVOS LAIKRAŠTIS 
APIE LIETUVIUS.

Va r ša vo s d i e n rastis
“Dziennik Polski” mano,kad 
vokieč’ams užėmus Vilnių,

Beveik visasvietinė karė 
priskubino dar ligšiol nema
tyto krizio prasidėjimą. 
Nop krizio letena smar
kiausiai palytėjo Europos 
valstijas, kur susikoncentra
vo susirėmusios šalįs, vienok 
palietė, nors ir‘ nestačiai, 
ir kitas žemes. Tiesa, karei 

į prasidėjus, kaikurios išdir- 
bimo šakos išsiplatino, padi
dėjo. Padėkim Suvienytose 
Valstijose ir kitose neeuro
pietiškose respublikose ir 
viešpatystėse daugybė fab
rikų liko perdirbta ir pritai
kinta prie karės reikalų. 
Tenai, kur seniau ir nekve
pėjo paraku ir dinamitu,kur 
seniau nežinoma buvo, kas 

dabar iš- 
kanuoles, 

ir panašias 
gaminančias

ki e ti jos s.-d. vadų

Mums rodopi, kad su Ch. 
E. Russelliu negali būti 
kompromisų. Perdideli 
skirtumai tarpe Russellio ir 
Soc. Partijos, kad tuos skir
tumus galima būtu vata ap
vynioti. Mums visai nerti
ni, kokie motvvai verčia 
Rus^ellį agituoti už apsi
ginklavimą—dori ar nedori 
—mums svarbu ne motvvai, 
bet bjaurios, demoralizuo
jančios pasekmės Russellio 
ogitacijos.

Mums gaila draugo Rus- 
-ellio, bet teisybė mums 

i brangesnė.

momentas paskelbti klausi
ma anie Liublino uniją.

Reikia ar nereikia kelti iš 
numirusių Liublino uniją?

“Supradtama — sako 
Varšavos laikraštis. — vi- 

. siškas Lietuvos sulenkini- 
mas yra negalimas. Isto
rija negrįžta atgal. Tau
tiškos sąmonės lietuviai, 
kaip ir baltgudžiai, nebe- 
nustos jau. Jie turi už
laikyti laisvę dėl tautiško 
ir kultūriško pietoj i mos. 
Bet klausimas yra. kokios 
valstybės rybose lietuviai 
eis prie tų savo tikslų?” 
Ir toliaus Varšuvos laik

raštis jau gieda apie atgai
vinimą Liublino unijos. Lie
tuva turi susijungti su Len
kija, nesą, girdi,. Lenkija 
jau parodė savo tolerantiš
kumą... Galicijoje ji leidusi 
laisvai plėtoties rumunų 
tautai (sic! —- Red.).

“Dziennik Polski” baugina 
lietuvius rusų nacionalizmu. 
Jisai sako, jog Lenkijai at
siskyrus nuo Rusijos, šiosios 
nacionalistai- stengsis suma- 
skolinti Lietuva.

Varšavos laikraštis per- 
greitai dalybom užsiima. 
Šiaurės meška dar neužmuš
ta ir jos skūrą dar ne me
tas dalinti.

tai yra patronai, 
dirbama bombas, 
kulkamečius 
prietaisas, 
lengvesnei žmonių skerdy- 
nei. Dabar kiekviena diena 
reikalauja šimtus tūkstan
čių pūdų plieno kanuolėms 
bei kulkamečiams. Plieni
nių'fabrikų savininkai, y- 
pač iš taip vadinamų neutra- 
liškų šalių, pradėjo smar
kiai turtėti, ir kuomet vieni 
nustoja netik turto, bet ir 
gyvybės, šie ponai krauja 
sau aukso kalnus. Tuo tar
pu kitoniškos pramones ša
kos vis įra—įra, ir net suvis 
susibankrūtija.

Iš visų išdirbinio 
mažiausia nukentėjo 
lurginė: jai dabar

t)EL KARALAIČIO JOA
CHIMO.

Visus mūsų laikraščius 
aplėkė žinia, kad Prūsų ka
ralaitis Joachimas skiria
mas Lietuvos karalium. Be
ne pirmutinis tą gandą pa
leido tūlas italų laikraštis, o 
paskui pakartojo Petrogra
do “Novoje Vremia”. Na, o 
vėliaus—“pošla pisat guber
nija”. Visi Amerikos laik
raščiai, pasigarduodami, pa
skelbė ta žinią.
Dabar “Rygos Garsas” pa

sakoja, kad Joachimas bū
siąs Latvijos karalium:

“Tarp kitų, rusų laikraš
čiai jau daug sykių yra ra
šę, jog Vilhelmas nori pada
ryti laiminga ir latvių tau
tą, pasiūlydamas jai į kara
lių savo jaunesnįjį sūnų Jo- 
‘achimą, kuris jau esąs persi- 
statęs" Mintaujoje kaino 
“Latvijos karalius”, valsčių 
valdyboms prisiuntęs savo 

’ fotografijas ir tt.”.
Mums išrodo, kad tos ži

nios apie Lietuvos ir Latvi
jos karalių yra tuščiausias 
pra^manvmas Petrogrado 
rusišku laikraščių, kurie ne

mano 
savo 
Bos- 

išleido

JIE TROKŠTA KRAUJO 
PRALIEJIMO.

Klerikalų pravadyriai, p. 
Kemėšis ir Comp., jau ‘pa
skelbė generališką mobiliza
ciją. Bet, kadangi Atlanti
kas jiems kliudo susijungti 
su kazokais, tai jie 
tuom sykiu parodyti 
kūmŠčias Amerikoje, 
tuno jezuitraštis
knygpalaikę, kurioj, rašo:

“šiuomi paskelbiame abel- 
ną mobilizaciją*.

“Tenelieka nei vieno orga
nizuoto lietuvio. Kiekvie
nas tautietis teestie plytelė 
tautinėje tvirtovėje. Karė 
jau paskelbta ię prasidėjo. 
Stojame fkartu prieš sveti
mus ir naminius priešinin
kus mūsų, tautos, mūsų di
džiausių turtų ir šventyklų 
naikintojus. Suorganizuo
tosios armijos jau grumia
si”.

“Keleivis” nurodo į pavo
jų, kuris gręsia nuo pana
šios rųšies raštų:

“Pagalvokit darbinin
kai, kurie savo centais 
tuos “tėvėlius” maitinat, 
prie ko toks žmoniij pju
dymas. gali privesti? Kns 
būtu, jeigu panašiu būdu 
socijalistų spauda pradė
tų agituoti prieš katali
kus? Juk galėtų r neiti

SUNKUS STREIKAS.
“Dilgėlės” nurodo, kokius 

sunkumus turi apgalėti Chi- 
cagos kriaučiai streikieriai.

“Chicagos siuvėjų strei
kas labai sunkus. Net 
876 siuvėjai areštuota iki 
pereitam nedėldieniui. 
Anot policijos viršininko 
pagalbininko, kaip rašo 
“Naujienos”,. .rubsiuviai 
yra sumušę arba bent už
puolę 339 žmones, 449 
žmonėms buvo grasinta, o 
154 atsitikimuose nuken
tėjo nejudinamoji savas
tis, daugiausia langai.

Policija gavus 1,023 
skundus. Už netvarkingą 
pasielgimą areštuota dau
giausiai, net 623. Tas da 
nieko. Bet štai kur rusiš
ku mas: už nelegališkus 
susirinkimus areštuota 
59; už žiioplinėj'imą — 
39; už platinimą plakatų 
—13. Tai kur jau ta A- 
merikos susirinkimų lais
vė?! Ar reiks pašpartų, 
norint “žioplinėti”?

Už nešiojimą ginklų a*- 
restuota 2, už žmogžudys
tę irgi 2”.

šakų 
me ta
le m ta 

nuolat gaminti neišpasakytų 
geležies ir plieno skaitlių 
karės reikalams, kad tuomi 
palengvinti žmogžudystę. 
Vienok, ir šioji išdirbinio, 
pramonės šaka ant susiban- 
krūtinimo slenksčio. Gana 
bus karei pasibaigti, ‘kaip 
daugybė pramonės įstaigų, 
ką iš žmonių kraujo, iš sve
timos gyvybės, krauja mili- 
onus, priversta bus uždeng
ti savo kromelius. Per tai 
šie pramonininkai - čiulbėjai 
su Vokietijos Kruppu pir
moj linijoj, užinteresuoti, 
kad bendroji tautų skerdy- 
nė ne taip greit liautųsi. Ka
rei besitęsiant ilgiau, galima 
turtus Išrauti, kapitalą di
dinti. Karės pabaiga šiems 
ponams—didžiausia nelai

mė. Karei pasibaigus meta- 
lurginėj išdirbinio šakoj 
prasideda neišpasakytas 
krizis, nes jau nebereikės 
tiek įvairių įrankių pato
gesniam kraujo praliejimui. 
Metalurginiai ponai ir jų 
draugai bei klapčiukai turi 
būti karės tęsimo šalinin
kai: karė dėl jų aukso ka

pne

Pennsylvanijos- Universi
tetas pavarė profesorių Ne
aring už tai, kad jis išreiškė 
socijalistiškas pažiūras eko
nomiškuose ' klausimuose. 
Nors to universiteto gaspa- 
doriai (Board of Trustees) 
.yra visi tikinti žmonės, ir 
•u džiaugsmu parsikvietė 
pašėlusį fanatiką, kurs vel
nius su kumštimis gainioja 
ir girtas sorkes a la Grikš
tas kelia, vienok jie nepra
šalina keletos profesorių 
laisvamanių. Pasirodo, kad 
tikintiems kapitalizmo ir 
nlutokratijos tarnams, soci- 
jalistas yra ir už bedievius 
ir bevelnius baisesnio.

pora delegatų at-
į kitą vietą ir tenai palei
džiama. Ir prisieina to
kiems darbininkams arba 
badu marytis, arba pigiau 
parsiduoti.

Negeriau dedasi ir vieto- 
! nuo? karės 

lauko. Padėkim. Dono Ba
seino kasyklose dirbimo na
šumas sumažėjo nuo 135 
mil. pūdų ligi 80 mil.. Ačiū 
tam ne visiems anglies iš
tenka, ir daugybė pramonės 
įstaigų priversta užsideng
ti arba bent sumažinti išdir
bi m ą. Ir vėl be 
girnas, ■ ir vėl 
vargas!...

Jei karė ilgiau bešitęs,tai 
dalykai visoj Europoj labai 
apverktinai išrodys,—ir jie

dau
guma ir beveik visi atstovai 
reichstage), ką prisidėjimu 
prie valdžios kelia darbiniu- Se tolygesnėse L i 1 L i n z J i n i i ti , 4 ! 1 1 T "A 1—1 •kų akįse valdžios autoritetą 
(kai kurie Francijos ir Bel
gijos soc.) ir 1.1. Jie visi sa
vo darbais pridengia tikrus 
karės kaltininkus, tikrus 
krizio atnešėjus.

Beveik visasvietinis krizis, 
ką taip palietė darbininkų 
padėjimą, ir įvairių socialis
to veidmainių pasielgimą 
rodo, kad tikriems socialis
tams, ne vieta būti kartu 
su šiais veidmainiais. Pas
kutinio meto dalykai rodo, 
kad reikia sutverti naują, 
trečią internacionalą, kur 
bus uždarytos durįs įvai
riems revizionistams ir na
cionalistams.

II.
Krizis palietė ir Rusiją. 

Čionai jis jaučiamas net la
biausiai karei reikalingose 
];ramonės šakose: metalur- 
ginėse fabrikose ir plieno 
dirbtuvėse. Dar karės pra-

visos metalurginės Lenkijos 
fabrikas. Užsakymų daugu-
m a iss narstyta nuo tarp 
Dono Baseino dirbtuvių. Ke
lis mėnesius saujomis buvo 
renkamas tenai auksas. Bet 
neilgai tęsėsi toji aukso ga
dynė: greit sumažėjo kasyk
lų našumas, dirbtuvėms ne- 
dateko žalios medegos ir no
ro m s- n e n o r o m s p risi ėj o 
d i r b i m ą su si a u r i n t i.

Kai-kurie pramonininkai 
pradėjo jieškoti vaistų.

iš-

tuvių dalis kelioms savai
tėms pertraukė pas save

Dabartinis krizis jau ga
na platus. Jis smaugia Eu
ropą, o ypč I 
šalis. . 
liko išguiti ant gatvių, ati
traukti nuo darbo, 
kusiųjų prie darbo dar vis kijoj prie 
perdaug, ir bedarbių skait- kiečiais I 
liūs vis auga. Karė, atim- mo šakose dirbo nuo 
dama darbą nuo darbiniu-' šeštdalio 
kų, palieka juo

sirado, kurie 
militarizmui. Bet — 
priėjo prie Dilinghamo-Bur- 
neto billiaus—\ir jų gaivu
mas buvo užnuodintas, ir' 
konvencija jį priėmė vien
balsiai. Tas rodo, jog ir 
link ateivių klausimo neįvy
ko nei mažuliausias progre
sas. Gompersas vis dar 
gieda tą seną, bet kvailą 
giesmę, būk darbininkų są
lygos esą sunkios"ir blogos 
tik iš priežasties ateivių. Ir 
tai giesmei pritarė visi tos 
organizacijos atstovai.

Pažymėtina dar ir tas,kad 
Gompersas ir visi kiti atža
gareiviai liko išrinkti vien
balsiai tos organizacijos va
dais. \

vis eis blogyn. Krizis augs, • Tie faktai turėtų nors kiek 
augs ir bedarbių skaičius, o atsibelsti į galvą visiems 
tuom ir darbininkų neužsi- tiems, kurie perdaug tikėjo 
ganėdinimas. Gal tas iš- j veiksmą iš “vidaus” ir su
šauks tokį darbininkų -at- kė -i padarysią, jog toji or- 
spirtį, kokio dar nematė gar.izacija greit atsistos ant 
mūsų pasaulis,—ir gal tuo-(darbininką klesinės kovos 
met buržuazijai ir jos atsto
vams bei klapčiukams visai kiai rodo, jog toji organiza- 
prisieis atsisakyti nuo savo...................................
ponavimo.

Žigas Angarietis.
Jarki 17-IX-1915.

bių au- 
bininkų

Konvencija Ame
rikos Darbo Fe

deracijos.
San 

Amerikos

senas dirbtuvių veiklumas 
nesugrįžo. Didžiausios dirb
tuvės griebėsi dar kitoniško 
vaisto: užgesino nečių dhu- 
f vbe ir iš 68 pasiliko tik 46. 
Kai-kurie dirba tik 3—4 
dienas per savaite. Dar kiti ri pagimdo daug naujų 
sumažino 'darbininku skait- klausimų. Ir netik Europoj 
liu.—šis dalvkas tankiausiai siaučia baisiausis svaigulys, 
atsitinka krizio metu. Ir ką, bet ir čia,Amerikoj,miltariz- 
gi męs matom? Pas vienus 
darbininkus sumažta jų*už- 
darbis (beveik ligi 50%), ki
ti gi visai be darbo lieka. 
Džiaugkitės visi tie, ką iš
ganymo laukėt nuo karės!

Panašiai dedasi dar ne
blogiausiose dabartinės pra
monės šakose. Kitur blo
giau, nes visa fabrikų eilė 
visai pertraukė darbą, užsi
darė. Daugely vietų dar- 

v;en fabrikose ir 
dirbtuvėse, dirbančiose ka- 
riumenės reikalams, ka iš
dirba viską, kas reikalinga 
apsigynimui ir užkariavi-

kariaujančias mams, kas reikalinga karei- 
Darbininkų milijonai V--W užlaikymui ir t. p. v

Juo arčiau prie karės lau- 
Pasili- ko, juo blogiau dedasi. Len- 

jos užėmimą vo-

pamato. Gyvenimo nuoti-

ei j a, kaipo darbininkų ko
vos organizacija, yra labai 
žemai nupuolus ir nei ma
žiausio progreso nesimato. 
Tas pats vergiškas pataika
vimas kapitalistų klesai, tas 
pats darbininkų interesų 
pardavimas.

Socialistams reikėtų pla
čiau anie tai pagalvoti ir į- 
iinti kitokia poziciją. Pir
miausia reikėtų išvaikyti j- 
sikalbėtųs tuos veikimo iŠ 
“vidaus” dūmus... Jie nene
ša tu .įsisvajotų pasekmių.

daugiau kritikos,

Neseniai atsibuvo 
Francisco, Cal. 
Darbo Federacijos suvažia-j Reikia 
vimas, kuriame dalyvavo daugiau tiesios kovos, kad
virš 500 delegatų. To šuva- sugriauti Amerikos Darbo 
žiavimo laukė ne tik darbi- Federacijos gompersizmą. 
ninku organizacijos, bet, h'! Užbaigiant turiu pažymė- 
kapitalistiška spauda, 
siems buvo svarbu išgirsti, 
ką tars, ka pasakys toji iš 
dviejų milijonų susidedanti 
darbininkų organizacija. 
Ypač tą svarbumą padidino 
tas, kad tuo pačiu laiku vi
sas pasaulis sudrebintas tos 
baisios žudynės—karės, ku- 

pagimdo daug naujų

Vi- ,ti, kad iš Go m perso praneši
mo pasirodė, jog per perei
tus metus organizacija su
mažėjo ant 74,324 narių. 
Tai e -ą iš priežasties karės. 
Iš dalies tas tieca. Bet rods 
bus tiesa irgi, kad prie or
ganizacijos nupuolimo 
smarkiai prisidėjo ir tą or
ganizaciją valdančiųjų re- 
akcioniškumas.

Barabošius.
mo svaigulys pradeda kuo- 
aiškiausioj formoj apsi
reikšti. Dabartinių alginių 
vergų padėjimas irgi vis ei
na blogyn. O t. ir buvo žin- 
geidu: kaip žiūrės toji dar
bininkų organizacija i mili
tarizmo klausimą. Kokius 
pienus išdirbs busimai kovai 
už pagerinimą darbininkų 
būvio.

Daugelis, socialistų tikėjo 
veikimui toj organizacijoj iš 
“vidaus” ir lauke pasekmių, 
kurios galėtų džiuginti dar
bininkų klesą—manė, jog 
nuo pirmesnės konvencijos 
ji bus pažengus pirmvn kle
kinės kovos keliu. Bet tai 
buvo skaudus apsigavimas. 
Kaip pirmiau, taip ir dabar 
kiekvienas darbininkų kle-

Gabrys atvažiuoja Ame
rikon—praneša rusų val
džia per savo pasiuntinį 
Washingtone. Kun. Kemė
šis džiaugiasi: “Dar męs ne- 
pražuvom”. Aišku kaip die
na, kad kunigai, Gabrio ir 
Yčo kompanija yra “vierno- 
podanais” ^kruvino Mikės.

Svyrūnėlis.

kaikuriose išdirbi- opesnis klausimas bko 
" ' - lią-Į užnuodintas atžagareiviška

no'rmaiiško” darbi-, Gomperso dvasia.
be darbo, I ninku skaitliaus,—be to tie, I Konvencijos liko priimti 

bažnytinių organizacijų at
stovai—kunigai, karpo “fra-, 
ternal” atstovai ir du iš Ja-j 
ponijos kapitalistų klęsos 
gizeliai, darbininkų klesos 
judėjimo slopintojai ir pro
vokatoriai. Tas jau iš pat 
pradžios rodė. 'kąii tos kon-.

!ką prie darbo buvo, dirbo ne 
ištisą savaitę, bet tankiai tik 
kelias dienas. Lenkijoj bu
vo suvartojama ne daugiau 
( šono darbo, o pagal žinias, 
paduotas lenkų pramonės

atžagareiviška

Klerikalų “Darb.” pyksta 
ant “Naujienų”, kad šios 
talpina straipsnius apie y- 
patos laisvę, girdi tai plati
nimas girtuoklystės. Kaip 
supuvęs obuolis negali dau
giau supūt, taip ir “Nau- 
j jenos”, nežinia kaip dirb
damos, negalės daugiau al
koholio i mūsų kunigus “į- 
pravodyt”, neigi kunigų pa
sekėją didesniais girtuok
liais padaryt. Tai negalimas

badauti. Patriotai, ką ka
rės reikalavo, ką ją palaiko, 
ką ją rūpinasi išplatinti, di
džiausi darbininkų priešai, 
nes jie beeidami prie savo 
buržuiškų ir nacionališkų j i'enorovūs Lenkijoj, iš 4.00,- 
tiksluu, kartu reikalauja ir 000 darbininkų, ką seniau,,. t 
net prispiria darbininkus1 prieš karę, dirbo, liko ne vencijos pasekmėmis nega- 
dvėsti iš bado. Ir visgi atsi-daugiau 50,000. Varšuvoj lės pasidžiaugti darbininkai, sparčiau auga 
rado ir dar atsiranda skai-11914 m. prieš karę buvo re; . ...
tankieji save socialistais, ką;65,0000 fabr. darbininkų;; vavo ir Anglijos organizuo- ( -------
prie karės ruošėsi, ką orga
nizavo savo kariumenę, mi
licija vadinamą, kad vienai 
iš buržuaziškų valstijų pa- smulkiųjų dirbtuvių

ŽINIŲ-ŽINELĖS.
Levai ir tigrai turi per- 

silpnus plaučius, kad galėtų

Sužinota, kad plaukai 
_ , vasaros lai- 

roparapt to. kad joje daly- ku, nekaip žiemą.
KAMI. ua! MHuunu,, i vavo ir Anglijos organizuo--------------

šįmet—tik 24 tūkst. Bedar-itu darbininkų atstovai, ku-1 Paprastas plaukikas nu- 
Varšavoj rių tikslas buvo kviesti dar- plaukia 39 col. per sekundą, 

. kada gi iriasi luotu, nu-
gi skaitlius 
50,000 ypatų (kartu su , bininkus prie klesų kovos,

‘ i darbi- sujungti spėkas kovai prieš plaukia 175 colius.- 
dėti kulti kitą buržuazišką1 ninkais). Pabaltijoj jau se- 
valstiją (atsiminkite tam-į niai kaip 70% darbininkų 
sius darbus Lenkijos taip be darbo.. Lietuvoj bedar- 
vadinamos revoliucioniškos, bių skaitlius irgi smarkiai 
frakcijos P. P. S. — Pravi- padidėjo. Nereik dar už-

vieną priešą—kapitalizmą, j
Svarbiausi klausimai, apie

ką buvo daugiausia kalbama jai buvo egiptiečiai, nes jie 
ir kas liko nutarta, yra šie: 
militarizmo klausimas, atei-

Pirmutiniai varpų išradę

3

ca—dešiniečiai, -— ; 
revoliucioniškų endekų — 
lenkiški konserv. nac.—var
dą, atsiminkite rusiškus le
gionus Franci j o j.),—ir vis
gi atsirado toki, ką neutra- 
liškas šalis rūpinosi įtrauk
ti į audros sūkurį (Italijoj 
socialistai - reformistai), ką 
agitavo už karę (kai kurie 
rusiški socialistai), ką pini
gais remia kraujuose beši-

išrado ir vartojo visokius 
skambalus ir barškalus lai-

> šven-įgijusios I miršti, kad darbininkų dau- vystės ir 8 valandų darbo ke Oziriso dievaitės
gybė paimta kariumenėn. 
ir mobilizacija nesumažino 
bedarbių skaitliaus. Da-

Lenkijos, Lietuvos, Pabalbi
jos, Baltgudijos, Ukrainos 
fabrikų daugybę evakuiravo 
ir vis evakuiruoja į Rusijos 
gilumą. Evakuiruojant fa
brikas išvežami 
darbininkai, vežant prižada

dienos klausimai. Ir ot tuo- čių. 
se klausimuose- Amerikos J 
Darbo Federacija ir užsidė- išra-Darbo Federacija ir užsidė-i ( Vienas Australijos 
jo sau didžiau0) gėdos tas- dejas užnatentavo išradimą, 
ką. New Yorko unijistų kaip padaryti gazą iš 98 da- 
buvo įteikta rezoliucija, pa- liu oro ir dviejų dalių gazo- 
smerkianti militarizmo nro-Jino gazų. 
pogandą mokyklose.—Tapo 1 
atmesta. Gompersas ir kon- Yra patirta, kad alyvų 

lieka ir vencijos d:džiuma stoveio' medis po vandeniu išlaiką 
ž aosiginklavima. už kapi- ' ilgiau nesunuves, nekaip kir

mą



LAISVE

užinteresuoti ir didesnį turi 
patraukimą prie jiems skir: 
tingos lyties. Juo labiau 
nuo mažens abiejų lyčių 
vaikai esti apsipratę nuogu
me, tuo mažiau jie tuomi 
žingeidaujas. Tame atvė- 

. .....~ juį nuogumas atlieka dide- 
dvasioj, kad nuogumą laiko- i Jį^duotį.
me nevien nenaudingu, ne-! v aikinai bei merginos, su
tinkančiu, bet dargi blėdin-iėję į pilno subrendimo me-1 
gu. Pirm kalbėsiant apie I tus nežinej, jeigu dar tūli iš- 
nuogumo naudingumą bei Heka nesusigadinę

Nuogumas 
ir lytįs.

Lėkimas.
Parašė Kuodaitis.

Kain didžioji dalis žmoni
jos, taip ir męs, nuo pat ma
žens esame išauklėti tokioj

blėdingumą, turiu priminti, 
kad ir geriausias bei nau
dingiausias daiktas tik tuo
met yra geru—naudingu, 
kuomet jį suvartojl ten, kur 
tinka, ir tiek, kiek jo yra 
reikalinga ir tada, kada jis 
turi būti suvartotas. Pa
vyzdžiui, valgis, be kurio 
męs nei gyventi negalime, 
tik tada yra naudingas, ka
da jis yra priimamas i mūsų 
organizmą tam tikroj pro
porcijoj. Jeigu męs paban
dytume valgyti jo tiek,kiek 
tik begalima būtų įkimšti į 
mūsų skilvį, jis tuomet ne
tik kad nebūtų naudingas, 
bet kaip tik nuo jo grėstų 
net pavojus mūsų gyvasčiai. 
Tas pats vfa ir su gėrymu. 
Miegas taipgi mums yra di
džiai naudingas, be kurio 
kaip ir be valgio bei gėralo 
žmogus negalėtų gyventi. 
Jeigu vietoje miegojimo tik 
keliatą valandų į parą, ko 
reikalauja mūsų organiz
mas, męs imtume i 
ppy’ ištisas dienas ir naktis, 
tada męs susisuktume to-

uoju laiku, pasitaikius pro-] PABeGeLIAI.
?,ai, prasišalina nuo karei-1 Smolenske susirinko Vo- 
/iavimo. Buvo atsitikimų, logdon važiuoti apie 200 
kad tūli kareiviai, pavieniai darbininkų; iš jų keliolika 
irba mažais būreliais, perei- lietuvių, kelios dešimtys lai
davo Šveicarijos arba Olan- vių, likusieji gudai ir lenkai, 
dijos rubežių ir pasiduoda- Draug su jų visų šeimyno- 
vo “nelaisvėn”. Tokių pabė- mis susitaisė būrys : 
gėlių nemažai randasi ir tūkstančio žmonių, kurie 10 
Danijos parubežiuose—Jut-h >s atvyko Vologdon.
landijoj. Tokie pabėgėliai; Čiabuviai gyventojai mus 
tai dažniausiai esti danai iš priėmė labai “puikiai”. Nuo 
Šlezvygo, kurie, panašiai sulinių ir pompų atsuko vi- 
lietuviams, nešė sunku Vo-,sus kranus, nei šalto van- 
kietijos jungą per daugelį dens negalėjom gauti. Pa
metu, o dabar priversti bu- bėgėlius laikė už didžiau- 
vo eiti muštis už savo sius priešus. Mus pasamdęs 
skriaudėją kaizerį. Dauge-;viršininkas nesirodo, vietinė 
lis jų jau dalyvavo smar-‘administracija butų mums 

Jaunimas išau-, Iriuose mūšiuose ir buvo net neduoda, tiktai už darbą į 
sužeisti, kiti gi taip tik bu
vo paliuosuoti namo, kad at
sigauti nuo per didelio nuo
vargio. Taigi jie, naši naudo
dami proga, bevelijo j ieškoti 
nrieeiaudos savo senoj tė
vynėj, negu pildvti žmogžu
džių pareigas. Bet. ant ne
laimūs. vietiniai ūkininkai, 
pas kuriuos tokie pabėgėliai bėgėliams nei už pinigus ne- lūnėlis, prie tvoros pririštas, smagiai sukasi 
apsistoja, juos baisiai išnau
doja,' nieko nepaisydami, 

ir

(Pabaiga).
Reikėtų vėjas gaminti. Tas daly-

: jaunys
tėj, esti labai palinkę prie 
skirtingos Ivties. Palinkę 
esti ne su tikra meile, bet 
tik laikinai užganėdinti sa
vo jausmus. Visai kitaip 
yra su tais, kurie išaugę pil
noj šviesoj. < 
gęs supratime skirtumo ly-' 
čiu ir ju užduoties, turi vi
sai kitokius jausmus ir to- 

meilė—reiškia tikrą- ne-kių 
užgęstančią meilę.

Juo jaunikaitis bei mer
gaitė labiau Įpratę prie nuo
gumo, tuo mažiau juos kan
kina Įvairios mintis, kurios 
sukelia lytiškus jausmus, 
nes tie jausmai kas karta 
labiau atsikartoja ir tankiai 
priveda prie labai negeisti
nų pasekmių. Kaip mato
me, tome irgi nuogumas lo-

do ja, nieko
kad ir saviškiai.
taip jau randasi ap^ailėti-
name padėjime. Čia jie sun-

landas už menka užmokes- 
žinoma, sunkiai at- 

jaučiama ir kitų darbininkų,

Kad mūsų kūnas mėgsta 
nuogumą, tas aišku ir iš to,'ti, kas, 
kad męs kur-kas geriausp- 
opb’me narikėti nulodami ’ x i• i-i • i. • -n t - įneš tokiu budu sumažina p.i,nuogi, negu msivilkn. Tvai- . n . . .. . , ’ 1- - - _ algas. Socialdemokratų
e. kain ir paprastose vaiku spauda aštriai išmetinėja uz 

lavinimo mokriainėse pilnai toki “ūkininku-patriotų” ei- \ __  __ — - ____________ l • ?

miegoti' r’l0se gimnastikų mokslainė-

kio pat likimo, kaip kad ir vra Praktikuojamas nuogu-, gimąsi ir reikalauja žmoniš- * 
nuo persivalgymo. Taip,gal kas daug nrigelbsti su-.į.^ dar 
cVnihrKin. nnanVva i™ stiPrimmC kl 1 PO—muskulu .1,--skaitytojas ir pasakys, jog 
valgis,’ gėralas bei miegas 
neturi nieko bendro su nuo- 
pmmn. Tie^a. taip ir yra, 
vienok pavyzdžiai mums 
duoda progą gerinus perma
tyti dalvką. Arčiau su nuo
gumu rišasi maudymasis bei 
plovimas mūs kūno vande
niu, be kurio gyvas žmogus

■bo sanlygų vargšams'
Visi drūtuoliai visuomet esti 
veik nuori, kodą eina'imtv- ~
nių bei šio in kitokių atTetiš-" ANGLŲ NUOSTOLIAI
kų užsiėmimų.

R. K

Išnaudojimas karės * 
pabėgėlių.

pavirstų į kupetą dvokian- (Nuo mūsų korespondento
čio molio. Jeigu vietoje lai
kino maudymo, pradėtume 
be naliovos būti vandenyj, 
tad ir tas neišeitų mums, 
ant gero. Kain valgyti, 
gerti bei maudytis męs pri
valome tik tam tikru laiku 
ir tik tam tikroj vietoj; pav. 
mums vriai neprideda val
gyti nuėjus į teismo rūmus, 

rnos ne su tunm tikslu 
atėjom; lyginai kalbėdami 
su ' nata arba rašvdami, ne
galim miegoti, neigi pinuti, 
nes tai ne vieta ir ne laikas. 
Tas pats yra ir su nuogu
mu. Mes negalime visuomet 
vaikščioti nuogi, nes tos su
lygintu mus su laukiniais 
gyvūnais 
negalėtum* 
žiemos šalčių, nei 
saulės, spinduliu.
mums aišku, kad nuogumas, 
kaip ir visi kiti dalykai, tik 
tuomet yra naudingas, kuo
met jis praktikuojamas tom 
tikroj vietoj ir tik tam tik
ru laiku.

Visųpirma tėvai turr pra
tinti savo vaikučius prie 
nuogumo nuo pat kūdikys
tės. Įpratimas prie nuogu
mo abiejų lyčių kūdikių nuo 
mažens, yra vienas geriau- 

'’laikvmas “čys- 
tatoj” sulaukus subrendimo 
niei i.

Slėpimas vaikams tikros 
teisybės skirtingume lyčių, 
nepamatuoti pasakojimai 
a^ha v;sai užgynimas jiems 
teirautis apie tai, neikiek 
nesulaiko vaikų nuo j ieško
jimų šaltinių išrišimui to 
klaidinančio klausimo, kuris 
tik per tėvus teturėtų būti 
išaiškintas vaikams dailioj 
formoj ir tinkamais žo
džiais. Nelaimingi tie vai
kai, kuriems artinantis prie 
pribrendimo metų, tėvai po 
bausme užgina apie tai ir 
kalbėti. Tokie vaikai bei 
mergaitės, kuriuos apima 
kokie tai nesuprantami jau
smai ir už kuriu pasiskundi
mą tėvai baudžia, pradeda 

• teirautis pas savo draugus 
bei drauges, kurie, tankiau- 

'■''UpYpfrUq no t orimais 
priveda prie to, kad vos tik 
pi a lydėjęs jaunystės ž-edas, 
turi nunykti ant visados.

Juo labiau vienų vaikų 
lytis yra slepiama nuo kitų, 
tuo labiau jie tuomi būna

iš Danijos.)
Dažnai ateina žinių 

vokiečiai kareiviai

laukiniais 
žvėrimis; . męs 

pasislėpti nuo 
vasaros

# / v u

apie 1 kas išrodo pirmu žvilgsniu tiesiog negali- 
i mas. Nesą kaip tu, žmogau, gaminsi vėją?

•į Juk plaučiais nepūsk Nėf-a vėjas tai .yra 
oro judėjimas. Orui besijudinant kiekvie
na oro dalelė žengia tolyn. \ Jeigu jis savo

nesijudina. Taigi, kaip jis galėtų augštyn 
arba žemyn lėkti. Tam yra tikras įtaisas, 
vadinamas “augštumo vairas”. Tai yra di
dokas keturkampis—arba iš daugiau ketur- 
kamnių sudėtas—plokštumas. Šis galima 
mažiau arba daugiau įskypai statyti. Yra 
jis ten prikergtas, kur paukštis turi galvų. 
Manykime lakūną lekiantį tiesiog. Susy- 
kiu augštumo vairas yra statomas taip, 
kad priešakinis kraštas truputėlį keltųsi 
augštyn. Atsitinka taip-pat, kaip prie po
pierinio lakūno. Oras, sutinkąs vairą, turi 
žemyn krypti. Dėlto spaudžia visą vairų

keliu r.utinka kokį kūną, tada ant to kūno. aug§tyn. Kadangi vairas tvirtai prijung-

dieną moka 1 r. 80 kap. Už
darbis, godos,būtų neblogas,

spaudžia. Tai jau matėme žaislu “lakū
nas”. Dabar tvirtiname, kad tiktai reikia 
tam tikros spėkos, Su kuria oras kūną su
tinka, sakydami: “Yra vis vien, ar besiju- 
dinas oras užeina ramiai stovintį kūną, ar 
besijudinąs kūnas susieina ramu orą. Veik
mė abiejuose atvejuose ta pati”. Kad šis 
protavimas teisingas, tai lengva darody- 
ti. Pirmu užtvirtinimu imame vaiku žais
lą “malūnėli”. Toks malūnėlis gali būti iš 
popieros sulenktas, arba jo sparnukai gali 
būti paukščių plunksnos, arba ploni šakalė
liai. Toliau įsivaizdinkime dvi dieni—vieną

nimo brangumu, visai men
kas: sviesto svaras 70 kap., 
mėsos jautienos svaras 22 
kap.; kiaulienos visai nėra, 
nes vietos gyventojai kiau- vėjuotą ii; antrą tykią, 
lių visai nelaiko. Butų pa-j Pirma diena: vėjas pučia. Mūsų ma-

PRIE DARDANELIŲ.
Antrasis valdžios sekreto-' 

rius Tennant parlamente 
prasitarė, • jog nuostoliai 
prie Dardanelių lig spalių 9 
d. esą viso labo 4,200 aficie- 
rių ir 92,699 kareivių. Pas
kiausias nuostolių surašąs 

165 aficierių ir 2,859jog turi . , 
pasta- kareivių vardus

nori užleisti

LAIVAKORTES
parduoda ir

PINIGUS SIUNČIA
j visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname.

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

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

Chicago, III.
Valstybinis Bankas

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.

Liet. Skyriaus Vedėjas.

—net ūžia!
Antya diena: oras visai tykus, nei lape

lis nesijudina. Malūnėlis stovi, nei sparne
lių nekrutina. Nuėmęs malūnėli nuo tvoros 

■ bėgu smagiai—štai! Malūnas sukasi, tary
tum vakarykščiam vėjui bepučiant—o oras 
juk tykutėlis. Veikmė ta pati: sukimos. 
Nors lietuvis sako: “vienas kartas—neme
luotas” bet visgi dar antrą pavyzdį privesi- 
me. Štai vėl dvi dieni. Viena vėjuota, ant
ra tyki. Koks tai žmogelis turėdamas 
slogą, aprišęs kaklą kaklaraišiu su il
gais galais. Šis žmogus eina vėjuotą dieną 
laukan. Ryšio galai plevėsuoja ore, net 
pliauškia. Tykią dieną tasai pats žmoge
lis—ir apsirišęs tuo ryšiu—turi dviračiu 
važiuoti. Važiuoja. Ryšio galai tap-pat 
plevėsuoja kaipo vėjuotą dieną, štai, veik
mė ta pati: arba vėjas ir ramiai stovįs 
žmogus, arba ramus oras ir besijudinąs 
žmogus. • Kas nori dar daugiau pavyzdžių 
susekti, tesidairo. Jųjų esti labai daug. 
Mums šis sužinojimas esti y tin svarbus da
lykas. Nėsa kadangi mes silpnučiai papra
sto vėjo negalime gaminti, dėlto turime 
stengties lakūna judinti. Tai ištikro gali
ma įvykdinti. Žinote, kad garlaivis dėlto 
plaukia vandenyje tolyn—net prieš srovę 
—kadangi jis į vandenį tiesiog įsišriubuoja.

Tain-pat žmonės daro ir su lakūnu. 
Prikergia nrie jo didelius šriubo rnarnus. 
Šie snarnai reikia tain greitai sukti, kad į 
orą isigręžtų. Tuomet, lakūnui po orą be
sijudinant. pasidarvtų vėjao. mat! tvkus 
oras—besijudinąs kūnas. Taigi, pirmas 
reikalavimas jau būtu išpildytas. reikalin
gas včias jau būtu, jei pu pasisektų spar-

tas prie lakūno, dėlto visas lakūnas statosi 
trupučiuką įskypai ore;toliau lėkdamas,esti 
jis oro augštyn stumiamas — o lakūnas ke
liasi. Tiesiog puiku, bet palaukie! Sakė
me, kad lakūnas galop turi būti prie žemės 
pririštas. O mūsų lakūnas juk be virvės. 
Na štai ! Antgalo ir lekia augštyn, visgi 
paukščiu nelakstysime. Juk bėdyka mūsų 
patarle nesako/‘Kiaušiniu nedėtas—paukš
čiu nelėksi”.

Nugi, pačiame gale, turi būti, dar bus 
painiava. Nėra ko bijoti nėsa mūsų lakū
nas yra jau prie žemės pririštas, tiktai kad 
virvės nematome, ši nematoma virvė vadi
nama: “žemė visus daiktus savęspi trau
kia”. Jeigu šios virvės stiprumu nenorite 

t^da i^u turiu priminti, ką da
rėte kūdikiais būdami: padarėte mažą — 
liktai dviejų plokščių didelį lakūną iš po
pieros. Vadinasi: sukirpote popieriuką 
keturkampiai, dvi ploni lazduti kryžium 
perkišote, prie apatinio vienos lazdukės ga
lo pririšote trumpą siūlą, prie siūlo mažą 
akmeniuką. Pasiplėšę nuo motinos siuva
mųjų siūlų kamuolį pririšote prie viršutinio 
anos lazdelės galo siūlelį. Nusprūdote ant 
rugienos ir lėkdinote lakūnėlį. Kėlėsi, kė
lėsi kolaik nebevaliojo daugiau siūlo pakel
ti. Tuomet lakūnėlį trupučiuką nutraukę 
perdraskėte siūlą ir—valia1’! lakūnas lėkė 
tiktai, lėkė, visais kūdikiais—vaikinais ir 
mergelėmis—lydinąs su klyksmu, su rėks
mu—net miške atbildėjo. Lėkte lėkė vis 
toliau, kolaik siūlelis neįšipainiojo į medžių 
šakas. Bet kartais ir kėlėsi tik, kėlėsi vis 
augštyn *ir lėkė toli, užu pievų, užu miškų, 
užu kalnuotų kalnų—turi būti į Prūsus.

Siūlelis buvo sutrukęs, o tačiau lakūnė
ms stovėjo ore tarytum prie žemės pririš
tas. Kas gi pririšo? Nematomas siūlelis: 
“žemė visus daiktus savęspi traukia”.

Taigi, visi statyti reikalavimai yra iš
pildyti. Dėlto prašome į lakūną sėsti! 
Imkite augštumo vairo dalbą (rankinę) 
rankon! Dabar įvarysime męs motorą:— 
------------- p up, pup----------- t rat — trat— 

lai-tratatatata---- -------------- Sudievu!!!
mingos kelionės — ore!!!

tis “Danaities”).

BALTAI GULBEI.

Bet va! Tai yra toks dalvkas. Ran
komis ar kojomis, arba rankomis bei kojo
mis nesukri. Tai buvo bandoma, bot vis 
mokais neišėjo. Taigi, mašina reikalinga. 
Bet kokia imti. Daug išrinkti nėra ko. 
G*’ra ’niaš-nas negalime imti. Pirmiausia 
tokia mašina esti daug nerdidelė ir runki, 
jeigu turėtu gaminti reikalingos spėkos. 
Boto dar reikėtų anglių bei vandens gerą 
daugybe ant lakūno užkrauti. Podraug 
reikėtų trijų žmonių, beje: vienas mašiną 
kūrenąs, antras mašinos dirbimą dabojas, 
trečias lakūną vairuojąs. Trumpai sakius: 
negalima. Čia priėjome prie to dalyko, ku
rio dėlei lakūnai neliko jau senai išrasti. 
Nesą pirmiau “sprogimo motorų” nebuvo, 
ir lakūnai negalėjo atsirasti, kadangi nebu- 
bo tinkamos mašinos. Jeigu norėtume ge
rai aiškinti, kas tai yra toks sprogimo mo
toras, tada turėtume ilgoką rašinį tam tiks
lui pavesti. Bet mėginkime, kiek galima, 
trumpai suglaudus, tat pasakyti. Tai yra 
mašina sprogstančiu dujų (garų) varoma. 
Dujos iš kokio skystimo gaminamos. Skys
timai yra tokie: spiritas, kerosinas (petro- 
lius), benzinas ir dar kiti. Tokie motorai 
turi daug gerų ypatybių. Svarbiausiosios 
tai tokios gi: mašina gali būti sulyginant 
labai maža ir dėlto labai lengva. Tačiau ga
mina datig snėkos. Galima mašiną tokiu 
būdu sustatyti, kad labai mažai vietos už
ima. Nereikia kūrų. Skystimo sulyginant 
labai mažai tereikia. Mašina, kartą įvary
ta, bėga beveik pati viena besitvarkydama. 
Taigi nereikia nei kūrentojo, nei dirbimo 
prižiūrėtojo.

'Tokia mašina galima lakūnan įdėti, jis 
Dulkiausiai įstengia ją oran pakelti. Ma
šiną tokią vadiname trumpai ' “motoru”. 
Dėlto motorams atsiradus, ir lakūnai (laks
tytu vai)—taip sakant—turėjo atsirasti.

Taigi, sparnai yra motoro varomi — 
ir reikalingo vėjo turime kiek tiktai užsi- 
geidžiame. Tuomi reikalavimas pirmas y- 
ta ištikro išpildytas.

2) Reikia tinkamo pavidalo lakūnas 
mstatyti. čia pasirodo, kad gamta yra 
geriausias statytojas ir skaitliuotojas. Tin
kamiausias tai paukščio pavidalas. Skir
tumas tėra toks, kad lakūnas kartais turi 
keturis sparnus, būtent vis po du virš ant
ro kiekvienoje pusę j e. Toksai lakūnas 
vadinamas “dvilubis”. Toks su dviem spar
nais—kaip paukštis—vadinamas “vienlų- 
bis”. Viskas gera. Bet lakūno sparnai

Gulbė baltoji, skaisti!
Kur tu klajoji, 
vizias kloji,

giesmę sparnuotą neši?
Erdvės žvaigždėtos, 
liepsna nusėtos, 

melsvi svajonių kerai — 
tavo paliesta,

kliksmu nušviesta 
ir išdabinta senai.

godos sumigę, 
laukia prabilsiant varpų.

Jos jau klekės taip kalnų. 
O mylimoji,

sielos raudos palūkėk!
Siela ugninė, 
daina laukinė, 

Gulbę ir dangą mylėk!

BALETO ESKIZAS.
Ji atbėgo

kaip laukinė, kaip laukinė. 
Kojos basos, gelsvos kasos, 

veidas giedrus,
kaip dangus.

Žvilgsnį meta —
saulė teka, saule teka.

Lūpos šypsos džiaugsmą lydi, 
kaip junginiai, 

kaip beržai.
Vaikšto — tirpsta,

tartum stirna,tartum stirna. 
Kaip drebulės lapas dreba

rudeniop.
Pilna džiaugsmo

kaip radasta, kaip radasta. 
Rago balsą skaudu, griaudu 

tik išgirsta
tyloje —

vai pašoksta
nusigandus, nusigandus...

Kaip paukštelė sukas — laksto 
tveria dangų

savyje.
(Iš “Baro”)



Gui de Maupassant

Kalėdų naktis
—Kūčia! Kūčia! Na, ne! Aš neda

lyvausiu kūčioje.
Storulis Anri Tamplie kalbėjo tą pasiu

tusiu balsu, tarsi jam siūlino ką tokio paže
minančio.

Buvusieji, juokdamiesi, sušuko:
—Kodėl tu taip py keti?
—Todėl,—atsakė jis,—kad kūčia iškir

to man bjauriausi šposą ir paliko manyje 
nepergalimą pasibaisėjimą kvailos tos neti
kusios nakties linksmybės. _

Bet kame gi dalykas?
—Kame dalykas? Jūs norite žinot?

Tai klausykite:
—Ar jūs atsimenate, koks buvo spei- 

• gas, du metu atgal, šitame laike: neturtė
liams nors mirk ant gatvės. Seine užšalo; 
kojos šalo einant, nors ir su šilčiausiais 
padais, rodėsi, jau-jau visi sustings.

Aš tuomet turėjau nradėta didelį dar
bą, ir atsisakiau nuo visų pakvietimu ant 
vakarienės, manydamas praleisti naktį prie 
rašomojo stalo. Papietavau vienas ir tuo- 
jaus ėmiausi darbo. Bet štai, anie dešimtą 
valanda vakare mintis apie linksmybę vi
same Paryžiuje, gatvinis trenksmas, kuris 
siekė mane nežiūrint visu^nnsisaugojimų, 
rengimosi prie vakarienėsKaimynų už plo
nos sienos,—tas viskas mane sujudino. Aš 
nieko jau nesumaniau, rašiau kvailystes, ir 
supratau, kad reik atsisakyti nuo vilties 
padaryti ką nors tinkamo tą naktį.

NT«Vnri la’kn nš vaikščiojau no kamba
rį, sėsdavau, atsistodavau. Matomai, aš 
jaučiau nesuprantamą įtekmę gatvinės 
linksmybės, ir—pasidaviau tam. Pavadi
nau tarnaitę ir pasakiau:—Andžele, nupirk 
ką nors vakarienei dėl dviejų: austerių, šal
ta kurapką, vėžių, kumpio, saldžių pyragai
čių, paimk dvi bonkas šampano; prirengk 
: talą ir eik gulti.

Ji išpildė prisakymą, biskį nusistebėju
si. Kuomet viskas buvo prirengta, aš užsi- 
vilkau ploščių ir išėjau.

Reikėjo išrišti svarbiausį klausimą: su 
kuom aš švesiu kūčia? Mano pažįstamos 
jau buvo pakviestos į įvairias vietas; rei
kėjo pasirūpinti apie tą išanksto. Tuomet 
man atėjo galvon padaryti sykiu ir gerą 
darbą. Aš tariau sau:—Paryžius pilnas 
gražių biednų mergaičių, kurios neturi kąs
nio duonos; jos valkiojasi po miestą, jieš- 
kodamos geraširdžio vyro. Būsiu Kalėdų 
apveizda vienai tų nelaimingųjų. Pavaikš
čiosiu, pajieškosiu, pasiskirsiu sulyg savo 
fantazijos.

Ir aš pradėjau bėgioti po miestą.
Suprantama, aš pasitikau daugybę lai

mės jieškotojų, bet jos buvo bjaurios arba 
t“ ;n liesos, kad sušaltų, jei tik sustotų ėju
sios.

Jūs žinote mano silpnybę: aš myliu nu
penėtas moteris. Kuo didesnis moters kū
nas, tuo labiau ji patraukianti. Milžinė iš
veda mane iš proto.

Ūmai priešais Variete teatro aš pama
čiau mano skomo profilių. Galva, augsta 
krūtinė ir storas, tartum riebios žąsies, pil
vas. Sudrebėję aš prašnibždėjau: po vel
niais, kokia gražuolė! Reikėjo tik pamaty
ti jos veidą.

Moteries veidas—saldumynas, kitas 
kas... tai kepsnys. Aš pagreitinau žingsnius, 
pavijau moterį ir po gazine šviesa greitai 
apsigrįžau. Ji buvo apkerėjanti, jauna, 
tamsi, tamsiai-juodomis akimis. Aš pakvie
čiau ją; ji tuojaus sutiko.

Už ketvirtdalio valandos mudu sėdėjo- 
va prie stalo mano kambaryje.

Įeidama ji tarė:—O! čia gerai!
Ir ji apsižvalgė džiaugdamos, jog rado 

prieglaudą ir vakarienę toje speigavotoje 
naktyje. Ji buvo apkerėjanti, graži ir taip 
stora, kad amžinai pavergė mano širdį.

Nusiėmus ploščių ir skrybėlę, ji sėdosi 
už stalo ir pradėjo valgyti,rodėsi, ji buvo 
kuomi tai susirūpinus ir išblyškęs jos vei
das traukėsi, tartum ji kentė paslėptą skau
smą.

—Tau kas nors negerai?—aš paklau
siau.

Ji atsakė:—Et! užmirškiva viską.*
Ir ėmė gerti. Išgerdavo antsyk savo 

Stiklą šampano, vėlei pylė ir gėrė, ir taip be 
galo.

Greitai silpnas rausvumas pasirodė 
ant jos skruostų ir ji pradėjo kvatoti. Aš 
jau garbinau ją, apdengdamas bučkiais, 
persitikrindamas, kad jinai nebuvo kvaila, 
ne vulgariška, neužgaunanti, panašiai ki
toms gatvės moterims. Aš norėjau išsitei
rauti apie jos gyvenimą.

—Mano mieliausias, tas tavęs jau ne- 
gilyti! — tarė ji.

Deja! už valandos...
Galop atėjo laikas gulti; kolei aš tvar

kiau stalą, ji greitai nusirengė ir pasmuko 
po kaldra.

Kaimynai už sienas kėlė baisų triukš
mą, joukdamiesi ir dainuodami, kaip bepro- 

ir aš kalbėjau sau: — Aš padariau vi
sai teisingai, išėjęs jieškoti šitos gražios 
merginos; aš vistiek nebūčiau galėjęs šią
nakt dirbti.

Gilus atdusis privertė mane atsigrįžti.
—Kas tau, mano katyte? — paklau

siau. Ji neatsakė ir skaudžiai dūsavo, tar
tum labai kentėdama.

—Ar tu nesveika?—tęsiau aš.
Ūmai ji suriko perveržiančiu balsu. Aš 

puoliausi prie jos su žvake rankoj.
Jos veidas buvo subjaurintas skaus

mu, ir ji laužė rankas, uždusdama ir išduo
dama kurčius, knarkiančius dejavimus, nuo 
kurių širdis plyšo.

—Bet kas tau? Pasakyk, kas tau? — 
klausiau aš sumišęs.

Neatsakydama ji ėmė rėkti.
Ūmai kaimynai nutilo, klausydamiesi 

to, kas darėsi pas mane.
—Kur tau skauda, pasakyk, kur tau 

skauda?—antrinau aš.
—Ach, pilvas, pilvas!—sudejavo jinai.
Aš antsyk atmečiau kaldrą ir pama

čiau... Draugai mano, ji gimdė!
Tuomet aš pablūdau; puoliau prie sie

nos ir, mušdamas iš visų spėkų į ją kūmš- 
čiomis, rėkiau:

—Gelbėkit, gelbėkit!
Durįs atsidarė; būrys įbėgo į mano 

kambarį, vyrai frakuose, moters baliaus 
rūbuose, maskos, turkai, mušketininkai. 
Tas užpuolimas taip mane užgavo, kad aš 
negalėjau nei žodžio ištarti.

Jie manė, kad atsitiko kokia nors ne
laimė, gal būt prasižengimas, ir nieko ne
suprato.

Galop aš ištariau: |
—Šita.... šita... šita moteris... gimdo.
Tuomet visi pradėjo ją apžiūrinėti, da

vinėti savo patarimus. Koks tai kapucinas 
gyrėsi geriausiai nusimanąs ir norėjo pa
dėti gamtai.

Visi buvo girti, aš pabūgau, kad jie ją 
neužmuštų, ir puoliaus, kaip buvau, pas ki
toj pusėj gatvės gyvenusį daktarą.

Man sugrįžus, visas namas jau buvo 
sukilęs; ant laiptų užžiebė gazą; visų augš- 
tų gyventojai subėgo į mano kambarį; ket
vertas sėdėjo už stalo, baigdami šampaną 
ir vėžius.

Mane pamačius pasigirdo baisus riks-

Motinoms
Amerikoj iš kiekvienų 

penkių užgimusių kūdikių 
vienas miršta da prieš vie
nus metus amžiaus. Apie 
tai, kiek iš tų penkių užau
ga į pilnus vyrus ir moteris, 
nėra tikrų žinių. Gali būt, 
kad tik vienas ar du.

Mirimo priežastim yra 
skurdas, bet ne vien tik 
skurdas, o įr nežinojimas. 
Nežinojimas seka iš skur
do, vienok žinojimas yra pa- 
jiega. kuri gali prasimušt ir 
per skurdą ir net išnaikinti 
jį. Todėl mūsų užduotim y- 
ra mokinti publiką žinojimo.

Daugelis kūdikių miršta 
dėl nežinojimo, kaip juos 
augint. Nef. turtingose šei-1 reįka]inga lieka ne tik visa 
mynose tai atsitinka. ^ino"‘n!Otinos atyda ir sunkus

i su
manumas.atsidėjimas ir vis
kas, kuo tik medicina begali 
patarnaut.

A. Montvidas.
Medicinos studentas.

lis kitus gerumus. Jei ne- EXTRA MOKESČIAI ANT 
mėgstate jo verkimo, paliki
te kitame kambaryj ant ke
lintos minutų.

Neleiskite niekam daryt 
teatro iš jūsų kūdikio ir ne
žaiskite pačios su juo. Kū
dikis nėra barškutis moti
noms ir pašaliniams žaisti ir 
gniaužyt. Lai niekas jo ne
bučiuoja, netąso ir negniau
žo.

Sveikas kūdikis reikalauja 
tik paprasto prižiūrėjimo, 
kas yra lengva, jei motinos 
nesugadina jo papročių iš 
pat mažens savo supimais, 
niūniavimais, nešiojimais, 
bučiavimais, rodymais kai- 
minkom ir tt.

NEVEDUSIŲ.
Oschatz miestelis, Sakso

nijoj, pirmutinis visoj Vo
kietijoj uždėjo specialę mo
kestį ant nevedusių—kaip 
vyrų, taip ir moterų. Išim
tis yra padaryta tik dėl ka
talikiškų kunigų.

SPRINGFIELD, ILL. 
Artimo meile.

Tūlą laiką atgal buvo toks 
atsitikimas: Iowa valstijoj 
pasiliko našlė su keliata kū
dikių gana blogam padėji
me. Ji turėjo mūsų mieste 
savo pažįstamą ir parašė

ma, kiti miršta del peprižiū- c]arbas, beį jr (daktaro
rėjimo, nes jie ateina į pa
saulį negeistini, nežinant tė
vams, kaip aprubežiuoti gi
mimų skaitlių.

Pirmiausias dalykas kūdi
kiui yra oras ir atsakanti ši
luma. Juo tyresnis oras ir 
juo mažiau žmonių kamba
ryj, kur kūdikis guli, tuo 
daugiau yra progos būti 
sveikam. Kūdikio nereikia 
sušaldyt. bet nereikia ir iš- 
kept. Daugelis motinų ap
rėdo jį ir apkloja taip, kad

riinr <wkin Jam laišM, nusiskųsdama 
lengviau užlaikyti' jį sveiku; ant var^ ,ir nelaimių. Tuo-

nereikia bedavoti, o tik pra
lyti dievą ir viskas būsią 
1 gerai. Paskui jai dar re
komenduoja atvažiuoti j 
Springfieldą, tai gausiant' 
nuo lietuvių didelę paramą 
nes čia lietuviai turi pini 
gų, kaip šieno.

Moterėlė patikėjo jo žo 
džiams, sugraibė ant keli 
pinigų, pasiėmė mažą kūd' 
kį ir atvažiavo. Bet štai jo 
“geradarys” duoda keliatą

mas, ir pieninė prinešė man ant rankšluoš- „et suaulrusio žmogaus mė- 
čio šmočiuką suraukšlėtos mėsos, kuri de- c 
javo ir miauzgė, kaip katė, ir tarė man:

—Mergaitė.
Daktaras apžiūrėjo ligonę, pasakė, kad 

jos padėjimas abejotinas, kadangi nelaimė 
įvyko tuoj po vakarienės, ir išėjo, pasakęs, 
jog tuojaus atsiųs prižiūrėtoją ir penėtoją.

Abi moteri už valandos atėjo ir atne
šė gyduoles.

Aš praleidau naktį kresėje, perdaug 
užgautas, idant manyti apie pasekmes.

sos j steiką pavirstų. Juo 
lengviau kūdikis suvystytas 
ir apklotas, tuo geriau.

Maistas yra vienas svar
biausių dalykų. Motinos 
pienas yra geriausis mais
tas, bet kartais motinos ir 
negali arba atsisako kūdikį 
žindyt ir tuomet sekantis, 
tinkamas maistas yra svie-1 
žias karvės pienas. Karvė

—Su valkatomis jokių rei
kalų neturiu. Atsitraukite 
nuo manęs, valkatos!

Taip vadinamo bedievio 
moteris priminė kunigui a- 
pie artimo meilę, tai tuomet 
kunigas, pradėjo visokiais 
žodžiais plūsti, išvadino pa
leistuvėmis, žmogžudžiais ir 
tam panašiais žodžiais. Bet 
ir “bedievės” būta ne pėkš- 
čios, nes ji su kunigu užve
dė diskusijas ir no ilgų dis
kusiją kunigas liko sukriti
kuotas. Tuomet jis pradėjo 
egzaminuoti nelaimingąją 
moterį, ar ji priguli prie pa
rapijos, ar vyras buvo palai
dotas su bažnytinėmis cere
monijomis, ar jos vaikai 
bažnyčioj krikštyti ir tt. 
Kada jau persitikrino, kad 
moteris katalikė, tai išėmęs 
iš kišeniaus padavė 50 c. ir 
liepė keliauti su dievo malo- 
ic toliaus. Moteris pradėjo 
įrašyti, kad kunigas duotų 
/aliūdyjimą ir ji tuomet pe- 
•eis per stubas, kad susiko- 
iktavus nors ant kelio į 

,’hicagą nuvažiuoti, o jau 
en vėl kolektuos. Bet kuni- 
as ir tą padaryti atsisakė 
• liepė eiti į prieglaudos na- 

.ius, tai ten ją sušelpsią.
Tai matot, kokia kunigo

NAUJA lietuvių mo
terų PROGRESY- 

VIŠKO SUS-MO 
KUOPA.

Prasidėjus žiemos sezonui 
ir L. M. P. Susivienyjimui 
vis pradeda geriau sektis, žistamu, užėjo pas viena lie- 
Neseniai susitvėrė nauja tuvį, vadinamą bedievį ir 
kuopa Chicagoj, dabar vėl verkdama pradėjo pasakoti 
turim naują kuopą Newark, :saVo vargus. Minėtas be- 
N. J. Pastaroji kuopa, ti- d.ievis priėmė moterį į savo 
kimės, kad daug pasižymės namus.
savo veikimu, kadangi iš- j Kadangi moteris buvo ti- 
pradžių susirašė į kuopą net kinti, tai manė pas kunigėlį 
22 narės, suprantančios or- gauti pašelpą ir pradėjo 

. .> įprašyti, kad kas ją nuvestų
Newarke seka pas kunigą. Bedievio mote- 

Tuomlaikinė ris sutiko nuvesti.
Kada jos prisiartino prie 

kunigėlio, tai pastarasis su
riko :

—Ką reikalaujate?
Moterįs atsakė, kad turi 

reikalą ir jau norėjo papa
sakoti savo vargus. Bet 
kunigas sušuko:

gan i zac i j o s n au di n gu m ą.
Iš eilės 

10-ta kuopa.
p— -- ~ kuopos valdyba išrinkta iš,Itun būti svei <a ir sekančiu draugiu: susineši-

mu sekretorė A. Belciene, 
, v,. v 400 Walnut St., finansų sek-barshs uzmusa_ Mų hgų rctorg A Mikulienė 

ta taip greitai. Bet jei iš-

, • ]♦ • *v •’i . . • | Idl lIlclLUv. IXUIYlc*centų y liepia issikraustyU j meilg linkui artim0-
iš jo stubos. Moteris, netu
rėdama nei pinigų, nei pa- Viską patyrus.

PATARMĖS MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H. SANGER

Su paveikiais

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimus ir pinigus siųskit Aiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St., So. Boston, Mast.

Rytmetyje daktaras sugrįžo. Jis rado švariai pamelžtas ir iškoš-

Eindokienė, 348 El m St.

Linkėtina jiems laimingo

bus duodamos tik ikiTos dovanos

■

PiuiguH geriausiai mum money orderiu, bet 
kam tax neparanku, gali xiijxt pne' tox rnarkSmia

ne- 
dėl

ligonę gana blogame padėjime.
—Tamstos pati, pone...—tarė jis man.
—Ji man ne pati,—pertraukiau aš jį.
—Na, vistiek, tamstos numylėtinė, —

nuilstančio darbavimosi
visuomenės labo.

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

tas. Pieną reikia išvirt, nes

vedė Pitkauskas, o turėjo 
būti Pilkauskas.

Onytė.

. ... _ - ivluiv za. Mikulienė, 31gaivalus ir pienas nesurups- W wick gt ižf)inink5 j. 
to tn m rruni rni l<nr im i o l _  _ _ _ _ _ . _ ___ —

tęsė jis. Ir išskaitė viską, kas jai buvo rei- virtas pienas lieka padėtas i Linkiu naujai kuopai 
kalinga,—priežiūra, atsakantis maistas, tam, kad dulkes ir muses jį .........................................................................

j gali pasiekt, tuomet jis yra 
tikri nuodai kūdikiui. Po 
išvirinimo reikia nadėt prie 
ledo, kad jis atšaltu ir sto
vėtų šaltas, nes kiek pavi
rintas pienas ir padėtas rui
mo šilumoj lieka tikru ro
jum ligų perams, kurie gali

kalinga,—priežiūra, 
gyduolės.

Ką daryti? Nusiųsti tą nelaimingąją 
ligonbutin? Mane būtų paskaitę niekšu vi
same name, visame kvartale.

Aš palikau ją pas save. Ji išgulėjo še
šias savaites mano lovoje.

Kūdikis? Aš nusiunčiau jį valstie
čiams į Puassį. Man prisieina kas mėnesis 
mokėti už jį penkias dešimtis frankų. Kar
tą užmokėjęs, aš priverstas mokėti dabar 
už jį iki mano mirties.

O paskui jis skaitys mane savo tėvu.
Bet papildymui visų nelaimių, ta mer

gina išgijo... pamylėjo mane... beprotiškai 
pamylėjo mane, niekše!...

—Na, ir kas gi?
—Na, ir sudžiūvo, kaip katė, ir aš iš- kitų atžvilgiu yra pavojin- 

mečįau už durių tą skeletą, kuris dabar lau
kia manęs gatvėse, slepiasi man pasiro
džius, sulaiko mane vakare, išėjus pasi
vaikščioti, idant pabučiuoti mano ranką ir 
beprotiškai man įkiri.

Dėlei to tai aš niekuomet daugiau ne
noriu švęsti kūčią.
• Vertė J. Stropus.

NAUJOS POROS.
27 d. lapkričio apsivedė 

v____ t x _ “Laisves” kooperacijos gas-
užsilikt gyvais ir po neilgo padorius Juozas Undžius su 
virinimo. Margarieta Kavaliauskiūte.

Kas link maisto dangų- Linkėtina jiems laimingo 
mos—geriau kūdikį laikyti, šeimyniško gyvenimo, 
biskį alkaną, negu peršerti:|-------------
Pieno atskiedimas vandeniu KLAIDOS ATITAISYMAS, 
irjo dauguma turi būti da-| “Laisvės” N97 tilpusioj iš 
sizmota pas daktarą, kuris Gardner. Mass., korespon- 
patarnauja prie . gimdymo.' dencibį Dasakyta, kad apsi- 
Todėl is šio ir iš daugelio ' ’ - ' .

MI>S IŠMOKINAMI l ž $5 00.
Aritinctiki)( rokiindų) už $3. Lie tuvių kalbos gramatikų už $4. Graž- 

rasystę už $2.
Dar pirmu kartu už tokias kainas mokiname. Atsišauk Šiandien, nes 

šitas apgarsinimas ga) daugiau nepasirodyt—naudokis proga. Visi iš
moksta, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. |dėk štampų atsakymui.

LI ETŲ VIU KOR ESI’ON D EN C1J1N Ė MOK YK LA
1327 N. Robev St.. Chicago. III.

Kalėdų DOVANOS

PIRMAS SNIEGAS.
Jau prabėgo rudenėlis — 
Tas nuobodus liūdnas laikas, 
Lyg išryto nakties sniegas. 
Jau subūrė šiaurys vėjas, 
Pabaltavo miškai, laukas, 
Kruta, žvilga baltas sniegas. 
Laukiau sniego; myliu žiemą 
Daugiau, negu ruden’s metą, 
Taip lietingą—šaltą, juodą... 
Mėgiu žiemą eit ant ledo 
Čiužinėt, kai esti šalta, 
Ant upelio, palei sodą. 
Laukiau sniego—išsiilgau,— 
Mat, gražu, kai daug žvaigždyčių 
Skrenda, lekia, mirguliuoja, — 
Lyg pūkais apkloja žemę, 
Lyg pakilę spiečiai bičių, 
Kur žiūrėk—visur baltuoja!

Merky nes Vaidybų

ga užsiganėdinti akušerkos 
patarnavimais. Akušerka 
tik tada gudri, kada pati 
gamta atlieka darbą pasek
mingai.

Kiekvieną diena reikia 
kūdikį išvysit ir leist spar
dytis bent du sykiu dienoj 
po 30 minutų ar daugiau. 
Gimnastika padarys jį gy
vesniu, sveikesniu, jis Grei
čiau gaus stipruma. Tokis 
kūdikis ims vaikščiot kur 
kas greičiau, negu visą laiką 
suvaržytasis.

Nėra reikalo kūdikį ne
šiot ir sunt. Ypač supimas 
yra pavojingas, nes jis vei-, — ...... , 
kia ant nervų, kurie kontro- ne. K. Kajutis, P. Kusbarc- 
liuoja širdies plakimą, krau
jo tekėjimą gyslose ir tt. 
Jei kūdikis verkia perdaug 
ir matote, kad jam niekas 
nekenkia iš viršaus ir jis y- 
ra pavalgęs, tuomet neškite 
ji pas daktarą, nes supimu 
ir nešiojimu galite ii nura
minti ir leisti vv~tvtis ligai.

Sveika^ kūdikis turi 
verkt. Jei-jis visa laika tv-1 Geras pavyzdys visiems 
h. rėkia nhejnį apie jo svei- lietuviams, kurie rengia 
katą

LOWELL, MASS.
20 d. lapkričio apsivedė' 

Vincas Kaitis su Stanislava: 
Mickevičiūte. Svečiams be-1 
silinksminant buvo kalbėta 
ir anie dabartinį Lietuvos 
padėjimą. Taipgi tapo su
manyta paaukauti sušelpi-1 
mui nuo karės nukentėjusių 
lietuvių. Tam sumanymui 
visi pritarė. Aukavo šios y- 
patos:

Jaunavedžiai $2; R. čiu- 
lada, J. Žiurys ir V. Brasta- 
vičius—no $1.00: R. Žiurie-

kiūtė ir J. Jurevičius — po 
50c.: J. Puskunigis, U. Pus- 
kunigienė, M. Žiūrytė, M. 
Kajutionė. J. Blažanis ir J. 
Jurevičienė—no 25c.: J. Ju
revičiūtė, O. Jurevičiūtė. V. 
Kajutukas. V. Jurevičiukas 
ir M. Kajutukė—po 5c. Vi
so $8.75. Pini rus pasiųsta 
L. š. F. per R. Čiulada.

katą. Rėkimas išdirba jo. vestu ves.
plaučius, krūtim ir daro ke-1 Senas Audėjas, £

Laisve” duos dovanas 
savo skaitvtoiams *

DOVANOS NAUJIEMS SKAI-

Kas užsirašys arba kitą prikalbins už-

2 doleriu, tas gaus dovanų knygoms už 
75 centus.
DOVANOS SENIEMS SKAITYTOJAMS:

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

Knygas pasirinkit iš šio surašo:
Išvogimas iš l'aviako IU kūlimų, kaina ........ ..
Moteriškė ir Meilė .......................................................
Raudonas Juokas ............................................................
Parbo žmonių istorija ...................................................
L.etuva sušals .................................................................

, Moterų padėjimas evangelijoj .....................................
Griuvėsiuose ............................ ........................................
šeimynos istorija ...........................................................
Konlrobandnikai .......... ...................................................
Galutinis klest) kovos tikslas .....................................
Lekcijos apie atskyrimo ženklus ...............................

20c. 
20c. 
85c. 
25c. 
20c. 
20c. 
15c. 
10c. 
20c. 
10c. 
10c.

Pasiskubinkit 
tįs atnaujinti

kitus prikalbinti ir pa-

LAISVĖS” ADMIN."



)

LAISVE

I KORESPONDENCIJOS
R ______ ________ ________ ___ — t __________ s:

SCRANTON, PA.
Kun. Kuras tapo suareš

tuotas.
1 d. gruodžio kun. Kuras 

tapo pašauktas į teismą už 
sumušimą Antano Genevi- 
Čiaus. Teisėjas pripažino 
kun. Kurą kaltu ir suareš
tavo. Kadangi teismo nag
rinėjimas bus vėliaus, tai 
kun. Kuras turėjo kauciją 
užsistayti.

Reikia pažymėti, kad Ku
rą irgi nelaimė patiko. Ka
da jis bėgo mušti Genevičių, 
tai užmynė ant skverno sa
vo sutono ir pats parkrito. 
Kad kiek, tai bemušdamas 
kitą ir pats būtų sau spran
dą nusisukęs.

Matomai, kun. Kuras no
rėjo pasirodyti didvyriu, bet 
belaužydamas savo parapi- 
jonams kaulus ir pats įsi
painiojo.

Kuo teismas užsibaigs, 
tai pranešiu vėliaus.

Tautiškos bažnyčios kle
bonas kun. Mickevičius kas 
redėldienis po pamokslų 
duoda savo parapijonams 
gerus patarimus, liepdamas 
skaityti laikraščius, knvgas 
ir tt.v Tuo tarpu kun. Kuras 
savo parapijonams šonkau
lius kriušina.

Eržvilko Juozas.

svarbi, bet publikos susirin
ko mažai. Mat, kuopa ne
pasirūpino išgarsinti. At
eity reikėtų tokias diskusi
jas labiau išgarsinti.

Mažoji Varguolė.

DETROIT, MICH.
Gal nei vienam Suv. Vals

tijų mieste nesimato tokio 
aštraus keitimosi lietuvių 

(Visuomeniškam gyvenime, 
kaip kad pas mus. Iš kitur 
pribuvusiam reikia labai nu
sistebėti ir ilgai būti nežinė- 
je, pakol pats nepapuoli į tą 
nuolat kunkuliuojantį sūku
rį. Norint arčiau su tuomi 
susipažinti, reikia nuodug
niau apkalbėti visą dalykų 
stovį. Pas mus, kaip ir vi
su, lietuviai turi dvi, viena 
kitai skirtingas srioves, 
tent tikėjimišką atžagareiš- 
ką ir socialistiška—pirmei
višką. Tarp tų dviejų ran
dasi dar savo rūšies būre
liai, kurie nei patys nežino, 
kur jiems vieta. Šiuom kar
tu kalbėsiu tiktai apie soci- 
alistišką-pirmeivišką sriovę.

Pačių socialistų tarpe jau 
nuo seniai verda nuolatine 
savitarpė kova, kova tyli, 
bet ji su laiku duoda apie 
save žinoti ir tuomet daug 
laiko pereina, pakol vėl vis
kas sueina į normales vėžes, 
naveizdan: egzistavimas
dviejų kuopų, ypatiški kivir- 
čiai tarp kuopos lyderių ir 

dvi kuopos: L. S. S. ir S. L.-tt. Tam apsireiškimui ar 
A., bet abidvi silpnai gyvuo- ■ tik nebus priežastimi įsišak-1 
ia. Mat. veiklesnieji nariai Į nėjęs vietinėje L. S. S. 116 
išvažinėjo, tai nėra kam [kuopoj laisvamanizmas, pa- 
darbuotis. Tiesa, yra šv. i skleistas M. Mockaus i w jis 
Kazio pašelpinė draugystė; surado daug karštų pasekė- 
ir nemažai turi narių; taip- jų, kurie jokiu būdu negali 
£i ižde turi apie $1,500. Bet 
dėl apšvietus arba visuome
nės labo nesidarbuoja ir nė
ra nei vieno cento paauka
vus visuomeniškiems reika-

suprasti iš antgalvio.
| “Darbininkų Balso” re
daktorius šį kartą, kaip ir 
visuomet pripasakojo bega
lę neteisybės, vientik todėl, 
kad tai vakaras buvo Amal- 

Igamated unijos, kuri nepu
čia į pono Laukio dūdą.

Kad Laukio pavadinta 
“Juodoji Draugija” nepada
rė nieko juodo, tai tą visuo
menė gerai žino ir męs nei 
žodžio netartum prieš tas 
melagystes, jei būtume įsi- 
tikrinę, kad visuomenė tuos 
“ponus” iš ’
taip gerai,kaip kad męs juos 
pažįstam, nes su tais žmonė
mis kalbėti apie teisybę bū
tų perdideliu išjuokimu tei
sybės. Šiuos kelis žodžius 
rašome tik tuo tikslu, kad 
parodžius visuomenei, jogei 
tie mūsų nelaimingi drau
gai iš “D. B.”, tie darbinin
kų vienybės “budavotojai” 
yra profesionališki šmeiži
kai viso to, kas nėra I. W.W.

rado ir daugiąu savo “drau
gų”. Pradėjo linksmintis ir 
kortomis lošti, o paskui su
sipyko ir pakėlė triukšmą. 
Kada išėjo iš stubos, tai p. 
L. pagriebė akmenį ir smo
gė savo priešui į veidą. Prie
šas likosi sunkiai sužeistas.

Man labai gaila, kad soci
alistų priešai tarp savęs 
pradeda peštis.

pažįsta

21 d. lapkričio vietos rusai 
socialistai parengė prakal
bas. Kalbėjo dra*. Ličev iš 
Bostono temoj “Kodėl da
bartinė tvarka netikusi?”

* *
23 lapkričio gavo pilietiš

kas popieras 7 lietuviai: 6 
socialistai ir 1 pašalinis.

I Lietuvių 238 skyriaus A.
’ b.*J‘ C. W. of A. Komitetas:

Pirirrėdis F. Brazauskas. 
Prot. Sekr. T. Pilipauskas. 
Fin. Sek. J. J. Denkevičius 
Iždininkas P. Smith.

BURLINGTON, N. J.
Šiame miestely gyvena ne

mažas būrelis lietuvių. Yra

CINCINNATI, OHIO.
Jau nuo seniai yra žluv-, 

ma, kad čia randasi nema-1 
žai kriaučių, kurie dar 1913 
metais buvo prisidėję prie 
visuotino kriaučių streiko. 
Bet vargiai galima būtų 
kur kitur surasti tokias 
k.riąučių blogas sąlygas,kaip 
kad pas mus. Ir kas aršiau
sia, kad darbininkai visai į 
tai jokios atydos neatkrei
pia ir duoda save išnaudoti.

Dabar, kada Chicagos 
kriaučiai kovoja už pageri
nimą savo būvio, tai neku- 
rie mūsų kriaučiai dirba 
Chicagos streikierių darbą 
be jokio pasipriešinimo, ne
protestuoja prieš darbda-

♦ ♦

T. M. D. 30 knona buvo 
sureno-us naminėjima 10 me
tu sukaktuvių nuo iwkini- 
mo Vilniaus seimo. Kalbėjo 
kun. Del i an i s. Ragino pri
gulėti prie T. M. D. kuopos. 
Pankui užvažiavo Onvtei už 
rašinėjimą korespondenci
jų ir tt. Antru kąrtu kalbė
jo apie Vilniaus se 
na gyvai viską nupiešė ir 
kalba publikai labai patiko.

Pianą taipgi pavesti to
kiai organizacijai, kuri dar
buojasi visuomenėje.*

* ♦
Čiru-Viru “Laisvės” N97 

Margose Mintyse sako, kad 
Elizabeth’o socialistai dau
giau simpatizuoja T. M. D., 
negu socialistiška! L. D. L. 
Draugijai. Kiek man'žino
ma, tai pas Elizabeth’o so
cialistus tokio apsireiškimo 
nėra buvę, nes čia dar ma
žai ir težino, kad yra T. M. 
D. kuopa, o gal jau jos vi
sai nėra, nes niekas nieko 
apie ją negirdi ir jos veiki
mo niekas nemato. Toliaus 
Čiru-Viru vadina L. D. L. D. 
socialistiška, bet męs dar jos 
socialistiškumo nepatvirti
nome. Ir ne tiktai męs, bet 
žiūrėkite “Kovos” N49 įne
šimas referendumui per 60 
kuopą L. S. S..♦

♦ *
Per prakalbas drg.

chelsono buvo pardavinėja
ma industrialistų literatūra 
ir “Darbininkų Balsas”, 
kuris nuolat šmeižia socia
listus. Pardavinėjo “ai- 
doblistas”, kuris nuolat ra
šo korespondencijas ant vie
tinės sociaslistu kuopos ir 
jos draugų, kad šie varžo 
platinti jų literatūra. Sykį 
jis parašė šitaip: “Saugoki
tės socialistų, žiūrėkite, kas 
už jų pečių”. ♦

* ♦
3 d. gruodžio socialistų 

kuopa nutarė priimti į kuo
pą moteris dėl didesnio vei
kimo su mokesčiu 5 c. j mė
nesį. Jos turės teises 
kuopos reikaluose, 
Sąjungos.

Kunst Albers.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti aavo giminėms bei Pa

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berline. todėl galime persiųsti pinigus | tas vietas ant sumos 
ąeaugščiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVA RANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatBk 
kai ar rašykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

SS'

Mi-

a ir ga-

žmo-1 Nurodinėjo, kaip inteligen-
ti ja darbavosi ir kaip ja val
džia persekiojo. Išpėrė kai
lį taip vadinamiem tautiš
kiem džiam. žodžiu, pra
kalbą pasakė gerą, ir teisin
gą. Buvo ir klausimų, į ku
rduos teisingai atsakinėjo.

Pertraukomis buvo rinkta 
aukų it deklamuota. Ge
riausiai atsižymėjo Ivonai- 
tienė. Taipgi tūlas P. Dap- 
kevičia deklamavo prieš-so- 
cialistiškas eiles. Jis tiktų 
žąsims, o ne publikai dekla
matorium.

tik 
bet ne

Onyte.

miestą, kiti atsisakė pildyti kas aidoblizmas tai kasžin 
savo pareigas, per tai ir vei- koksai mišinys, bet tik jau 
kimas buvo apmiręs. Dabar ne aidoblizmas. Jų organas 
vėl viskas susitvarkė: iš- veda nešvarią kovą prieš po- 
rinkta naujas komitetas irjitiškąjį socijalistų veikimą, 
tt. Reiškia, dabar vėl pra-tt. Reiškia, dabar vėl pra- Jeigu jie nori taikinties, 
dėsime darbuotis taip, kaip tegu apsivalo nuo visokių 
ir pirmiau darbavomės. _ i grikštinių elementų. Mums 

Taigi, draugai ir draugės, nėra reikalo persiprašinėti 
’ jų-

Dalyvavusiam daugely pa
rodų Pa. valstijoj. — Kad 
Waterburio lietuviai nedaly
vauja sykiu su svetimtau
čiais įvairiose parodose, tai 
dar negalima jų už tai pa
smerkti. Jus savo kores-

prie darbo, nes mūsų broliai 
lietuviai, išblaškyti po visą 
Rusiją, reikalauja pagelbos.

L. š. F. Komitetas.

WILKES BARRE, PA. 
Nelaimė anglių kasykloj.
28 d. lapkričio atsitiko ne

nuduoti draugais dėl naujų 
kuopos draugų arba manan- vius, kad jie priima Chica- 
čių būti tokiais. Kiti kuo- gos kriaučių darbą, 
pos nariai yra priešingi to
kiam aktyviškam kovos bū- 

lams. Beje, buvau užmiršęs, dui su įsišaknėjusiu tikėji- 
kad kas met nemažą sumą ni° jausmu. Ot, čia ir gali- 
paskiria 
bažnyčiai. __  __„r___
varpą, kuris lėšavo apie draugų, 
šimtą dolerių.

Apie sušelpimą nukentė
jusių nuo karės lietuvių nei 
neušsimink. Niekas tuomi 
nesirūpina. Kitų miestų 
lietuviai darbuojasi, renka 
aukas, o męs snaudžam. 

Liūdnas.

Tiesa, čia yra A. C. W. of 
A. lokalas, bet labai mažai 
kriaučių prie jo priklauso, 
per tai ir lokalas nieko ne- 

lenkų parapijos ma jieškoti kabutį.kuris gai- gali nuveikti. Apart to, nėra 
Šįmet nupirko vina neištikimybę tarp gerų . veikėjų. Lietuvių 

Toks nuolatinis kriaučių veik visai nėra.
[stengimasis pavergti kito | Nors ateity unija turėtų 
nuomonę ir yra priežasčia nasirūninti, kad sutvarkius 
keršyti — neapkęsti viską, 
kas yra ne pagal jų norą, 
kas yra naujo, nors galuti
nės naudos iš to ir nesima- 

I to. Štai keli mėnesiai jau 
'gyvuoja Dailės Mylėtojų 
Draugystė. Draugystės už- 
iuotis—lavinti narius sce

noje, dainose, muzikoje, a- 
belnai visukuom, kas rišasi 
su dora ir šių dienų daile,ro- 

. ... . -. ridos, niekam negalėtu už
ners apie jį laikraščiai visai, kenkti. O ir tas kuonai at
riekė nerašo. , Kadangi|rod0 kenksminga. Kodėl? 
streikas tęsiasi jau kelintas ;juk jr kuopoje yra drama- 
menuo, tai atsirado ir strei-1 f^kas skyrius ir kodėl nega- 
klauzių. Daugiausiai strejk-i]^j0 tenai tas vykdoma? 
lauziauja moterėlės, kurios (Užbaigiant pridursiu, kad 
nepriklauso prie jokiu drau-, vra neį tokiųt kurie pagal 

j išgalę stengiasi šį tą veikti 
! privatiškai. Štai organi
zuojasi laisvanoriai, kurie 
pastatys ant scenos veikalą

LAWRENCE, MASS.
Dar apie parapijonų streiką

Šv. Franciškaus parapijos 
streikas dar vis tebesitęsia

Ot, čia ir gali-

kriaučių reikalus ir kad 
nors laike streikų jie ne
dirbtų streikierių darbųjį

J. D. Bendokaitis.

pijąs susirinkimus. Parapi- 
jonai ir parapijonkos, kurie 
priklauso prie įvairių drau
gysčių,tvirtai laikosi—patįs ‘‘Nichilistai”. Pelnas skiria- 
neina į bažnyčią ir kitus B-t-Jmas sušelpimui nuo karės 
knibinėja. Tiesa, atsiranda nukentėjusių lietuvių.
ir tokių streiklaužių, kūne Tad stengkimės, draugai, 
pirmiau buvo didzaausi lais- persitikrinti save, kad nėra 
vamaniai, pavyzdžiui A. K, įarp mQSu tobulos ypatos 
kuris dabar vra streiklaužių arba tobulos draugijos, 
orgamzatonum. ! Stengkimės vardan brėštan-

.ors ^atsiranda visokių g;og žydrios ateities būti 
streiklaužių ir . agitatorių, > draugiškais ir tik suvieny- 
kune non parapijonų vieny-|tora spėkom, vengdami ypa- 
be suardyti, bet jiems tas t,§kų kivirčių, drąsiai sto- 

isim ant socializmo papėdės 
ir lauksim geresnes ateities; 
nes kuomet pas mus įsišak- 
nės tokis įprotis, tuomet ir 
su didžiausiu pasišventimu 
bus sunku mums viens kitą 
suprasti.

vamaniai, pavyzdžiui A. S

darbas nesiseka. Parapijo-' 
nai nori turėti tokį kunigą,1 
kuris jiems tarnautų, o ne 
jie jam.

Tad stengkimės, draugai

20 d. balandžio buvo mas
ių balius L. S. K. Bendro
ves. Viskas labai puikiai pa
vyko. Žmonių buvo nema
žai ir bendrovė turės keliatą 
dolerių pelno.

21 d. lapkričio buvo dis
kusijos L. S. S. kuopos. Dis-:-------- ------  _--------- - .
kukuota: “Ar socijalistas Amalgamated unijos 218 lie- net tris pačia_ - ... i • • v •• 4- 1

Pažastaitė.

GARDNER, MASS.
15 d. lapkričio sustreikavo 

“General Foundry Co.” dar
bininkai. Darbininkai rei
kalauja pakėlimo algų. Nors 
šioj dirbtuvėj dirba tik apie 
100 darbininku, bet visgi jie 
kompanijai iškirto baiką, 
nes kompanija dirba ammu- 
nicija dėl kariaujančių šalių. 
Streikas tęsiasi labai ra
miai: darbininkai švenčia 
ir viskas. Tiesa, vra 8 strei
klaužiai, kurie policijos 
sergstimi dirba.

*
* ♦

21 d. lapkričio buvo pra
kalbos “Lietuvių Kooperaci
jos”. Kalbėjo p. Z.Janlįaus- 

Ikas. Pirmiausiai drg. A. 
Ustaitis paaiškino apie ko
operacijos stovį. Pasirodė, 
kad kooperacijai susitvėrus, 
buvo tik $600, o dabar tur
tas siekia j $4,000. Paskui 
kalbėjo Jankauskas. Pra
dėjo referato formoj “Ko
operacijos klausimas”. Pas
kui agitavo už kooperaciją. 
Kalbėjo nenuosekliai: pra
deda rišti viena dalyką ir 
neužbaigęs griebiasi prie ki
to. Apart to, patartina kal
bėtojui vengti “riebių” išsi
reiškimų, kaip tai moteris 
be dresės ir tt.♦

ELIZABETH, N. J.
Prakalbos, kurias suren

gė 147 kn. L. S. S. 28 d. lap
kričio dėl drg. St. Michelso- 
no, pavyko kogeriausiai. 
Nors kunigas norėj koją pa
kišti, surengdamas ant to 
paties laiko krutančius pa
veikslus, bet daug ko neuž
kenkė. Prakalbose žmonių 
buvo daug. Prakalbos buvo 
per du atveju. Pirma aiški
no apie socializmą: “Kas jis 
yra ir kaip jį įvykdinti?”. 
Paskui kalbėjo apie Europi
nę karę. Žmonėms kalba pa
tiko, nes labai aiškioj for
moj buvo perstatomi daly
kai. Biskį paakėjo ir dva
siškų ą. Kelis faktus nuro
dė, kad kunigai ir yra tie 
bedieviai, kurių pašventin- 

dabartomis kanuolėmis 
šaudoma į bažnyčių bokš
tus, kur kryžiai su nukry- 
žiavotuoju Kristum 
žemėn,po septynis sykius ap
sisukdami. Didesnio bedie
viškumo nei nereikia—sakė 
drg. Michelsonas. O kuni
gai nuolat klaidina žmones, 
sakydami, kad “cįcilikai” y- 
ra bedieviais, priešingi tikė
jimui ir 11.

Iš nurodymų visiems buvo 
aišku, kad socialistai nori 
tik šį netikusį surėdymą 
perkeisti taip, kad visiems 
būtų gerai gyventi, o tikėji
mas jiems visai neapeina.

krinta

u čia V”™on 
n. pra^oli.riannron

du j? huto, r<*vn už
Džian Bambos 

karūnkos.

PATERSON. N. J.
Jau kelis sykius buvo at

silankęs į mūsų miestą kun. 
Kemėšis, bet Švagždis 
sykį jo 
neparodė.
Juozapo kuopa susitvėrė, 
bet tik iš tokiu žmonių, ku
rie iš klebonijos išėję nežino 
kur eiti. Matomai, kuopa 
sutverta tuo tikslu, kad už
ganėdinus svečius..*

' * *
Neseniai čia kalbėjo kun. 

Siaurusaitis apie girtybę ir 
blavybę. Ant pabaigos pri
minė, kad girtybė pagim
džiusi skurdą ir vargą, o 
skurdas ir vargas pagimdęs 
socializmą. Paskui ramino 
žmones, kad socializmas jo
kiu būdu neįvyksiąs, nes, 
girdi, socialistai reikalauja 
lygybės, kurios niekad nega
li būti. Pirmiau pasaulis 
apsiversiąs, negu lygybė į- 
vyksianti. Bet čia tūlas 
kun. švaeždžio pavapi jonas 
Siaurusaičiui atkirto;

“Jni’cTii tamsta tiki į dievą 
ir sakai, kad jis yra teisin-'či 
gas, tai tikėk, kad ir ta die-1 
nn ateis, kuomet lygybė, 
įvyks. Jeigu dar atsirastų 
tėvas? kuris, turėdamas ke
lis vaikus, vieniems viską a- 
tiduotų, o kitiems nieko ne
duotų, tai tokį tėvą męs pa
vadintume šelmiu.
pagal biblijos, męs 
vaikais vieno tėvo”.

Tuomet kunigas 
saitis ir švagždis užsipuolė 
ant to žmogelio, pradėjo sa
vo žodžius maišyti ir žmogų 
kritikuoti. Tas bandė atsi
spirti, bet ant galo ir balso 
negavb.

nei 
veidą publikai 

Čia net šv.

esame

Siauru-

Čia susitvėrė Liet. Darb. 
Literatūros Draugijos kuo
pa iš 7 narių. Kuopa jau 
surengė dvejas diskusijąs. 
Žmonių atsilankė neperdau- 
giausiai. Ateina ir krikščio
nybės apgynėjai, tik bėda,

laimė ir tapo du darbininkai pondencijoj nenurodot jokių 
sunkiai sužeisti—anglas ir faktų, kuo jie prasikaltę, 
lietuvis; lietuvis antroj die- Netilps.
no j mirė. Anglas randasi 
ligonbuty.
tai bus spangas, nes abidvi 
akys išdegintos.

Priežastis ekspliozijos — 
angliakasio neatsargumas: 
jis dinaiųitą stūmė geleže, 
per tai ir įvyko ekspliozija.

Vietinis.

Jonui Kuzbarskiui, Lo-
Jeigu ir išgis, well. Mass.—Susimildami

rašykite trumpiau! Tokių 
“istorijų” mes negalime pa
talpinti į laikraštį.

J. Dail’nda, Central Bro- 
Ivn. — Žinutė nesvarbi. Ne-

GERA PROGA VISIEMS.
Pranešu, kad aš turiu daug recep

tų labai naudingų nuo Europos gar
bių daktarų, nes aš pažinau tų ro- 
u ptų vertę, būdamas per daugelį 
metų daktaro pagalbininku. Turtu 
receptus nuo šių ligų: reumatizmo, 
vidurių sugedimo, susižeidimu ir L 
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.

J. VITAITIS
P. O. Box 17. Luzerne, Pa.

(98—99)

WATERBURY, CONN.
28 d. lapkričio buvo pra

kalbos S. L. A. 11 kuopos. 
Kalbėjo M. Vokietaitis ir 
dr. J? Šliupas. Vokietaitis 
S, L. A. iškėlė į padanges, o 
visas kitas draugijas pa
smerkė. Jam taip bekalbant, 
iš publikos pasigirdo balsai: 
“Meluoji, sėskis, lai kalba 
šliupas!” Vokietaitis neuž
baigė savo kalbos; jo vietą 
užėmė Šliupas. Pastarasis 
kalbėjo gana nuosekliai? Su- [Jaįtaras J
prantama, tarkavo ir kuni
gėlius; pasakė, kad kur ku
nigas pereina, tai ten devy
nis‘metus žolė neauga.

Buvo ir pamarginimų: A-

o p-lė 
navo.

Pricevičiūtės padai-
*

♦ ♦

28 d. lapkričio lankėsi su 
savi misijomis kun. Makaus
kas, rinkdamas aukas kleri- 
kališkam laikraščiui “Vil
čiai”. Kada Lietuvai žmo
nės badu miršta ir reikaluia 
pagelbos. tai kunigai renka 
aukas dėl laikraščiu, kad 
tuos žmonelius mulkinus.

Bobos Vaikas.

AUGIAUSIOS PRIEG
LAUDOS LIET. AM. 

REIKALUOSE. 
Sekretoriaus pranešimai. 
A. P. L. A. susivažiavimas 

atsibus 19 d. gruodžio, 1915. 
Lietuvos Sūnų svetainėje, 
818—20 Belmont St.. N. S. 
Pittsburgh. Pa. Susivažia
vimas prasidės kaip 1 vai.

Telephon*1 595 Grevnpolnt

Nuo
Nuo

PLAtČIŲ 
ValsriclOM

K—I f> ryto

Miseviaa
Al K UI ES IK 
L1GIJ.

C _P va V a r*
?7<) HPRRV <T RRMIU VN N y.

________ L—- —

Telephone 23.<4 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pas 

PETR \ DRAUGELĮ.
alus 

arielka, 
visokis

erardi 
ėlius, 
vynas, kvepen- 

\ti cijfarHi ir 
puikus tižkan- 

Llžiai Salė dėl 
[mitingų Ne- , 
I (lannrAkit Aios ' 
' atsakančios 
vietos,o būsite 
jžiranėdinti. Į 
Palei Wythe 
A ve.

, Brooklyn, n

Dabar ką tik liejo ii po apaudoa

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

■fl Pirmu

i\ P artu
j Lietuvių

Kalboje

-yįi /f-•dalę (/RjįyĮN* su Pa-

A-,
L/n! 1A ZcZ /pos malonės atsiųsti delega

tus. Geistina, kad visi dele-♦ •

Penki metai ?t<ml čia so
ciali0 tai sii^vcrnnizavo bo- 
^vtvviška “Giedros chorą”. 
Vienna motus nacwenes, 
nn^tniu v’sni veikęs nėr ms- 
hitininq keturis matus. Pas! kad laike diskusijų krikščio-

Bostono tūlas lenkas, apsi- knerpi vra tn choro
Neseniai i čia atvyko išBALTIMORE, MD.

“Juodoji Draugija”. --------- . . .
“Darbininkų Balsas” N45 vedęs, su lietuvaite. Dabar 

šitokiu vardu užvardino policija susekė, kad jis turi 
‘ ‘ ‘‘is. Lenkas apie

anie
$90 nn nirtiprii ir pipnaa vęr- 

ppfnrcinil.

nybė negriaunama.
Mctežnikas.

*

1 d. susitvėrė 
9 kuopa New 
Pa., iš 9 narių.Kensington, 

Naujai kuopai išimta čarte- 
ris.

gali būt kataliku, o katali- tuvių skyriaus vieša susirin- tai irgi pajuto ir spėjo iš- 
’ ” ” ‘ °” Diskusijos kimą, įvykusį 9 d. lapkričio, oumti, palikdamas suviliotą

- • lietuvaitę. Policija jo jies-kas socijalistų?” 
buvo labai smarkios. Pripa- kuris buvo surengtas su
žinta, kad socijalrtai nieko tikslu, kad suradus būdus, ko.

^bendro neturi su tikėjimu ir kaip sustabdyt Chicagos 
oer tai socijalistas gali būti streikierių darbą.

^kataliku, o katalikas socija-' ..................Ant kiek “D. B.” rūpėjo 
teisybė aprašant apie tą su-

♦
« ♦

d. lapkričio T. M. D.19
narvs p.B. nuėjo oas “miela-

tema buvo labai sirinkimą, skaitytojai gali širdingą” moterėlę. Ten su-

tpa no Aq 
knrl “onoclriečioi” 
susirinkama ir 
tuna pnu’o-ua L.
nusinn ir L. G. F., jei atras
tų reikalingi.

Dabar ninigai reikalingi 
rvšelpimui nuo karos nuk.on- 
tėjuaių lietuvių, o iie ka- 
sieriu guli be iokios vertes 
jau kelinti metai.

HARTFORD, CONN.
12 d.gruodžio, vakare. 461 

Lion St., bus susirinkimas 
L. š. F. komiteto. Viši na
riai malonėkite atsilankvti.

Kada komitetas susitvėrė, 
tai darbavosi neblogai

J. K. Mažiukiu).
A. P. L. A. Sekr.

RED. ATSAKYMAI.
P. Ružauskiūtei. — Gaila, 

bet netalpinsime.
Jūs, draugė, žinote labai

micro Biblijos S’/į*# coUur. turi 382 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatni. 
Žmogus skaitydamas ii* Bibliją ir tė- 
mydamas į paveikslėlius, (kurie per
stata 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.

ir j gerai, kad seniau L/^. W. j 
auku tapo surinkta ne visai ■ simpatizavo veik visi socįa- 
mažai. Bet naskui ivyknĮlįstu laikraščiai. Kas kita 
permainų: tūli apleido šį dabar. Specifiškai liūtuviš-

HHHHHHIil 11IUi *■

Norinti gaut šią Biblija, pinigui 
•ft'Bkit Expicso ar Pačio Money Orde
riu. arba rcgiitruotaine lauke adresui

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



Akutė

SENIAUSIA UŽEIGOS

A. SHRUPSK!

vifilio-

būtu

kūdikius pa

daug

’.'inūstas nusirita — ha, ha,

do triobon per viršų stogo

m is 
mc.

ir marš

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

“ĮKĄRĄ”
25c. Ir 50c. butelinlt^"’ visose nptiekoso arba, 

si čmi lino
P. AO. RICHTER & CO.

74-80 Washington btrect, New York. N. Y.

buteli Hn, ha.

319 Walnut St.. N EWARK,N.J.
. 8052 .. , ,

lelefonas 40x8 Market

Prisiųsk savo adresu ir kokiam 
mei erį tu esi eimęsir 1tt*. < čl prisun- 
ti:m>, o gausi kt.ygek;, kuri pasakas 
tavo visų gyvenimų, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi u”

gauti DYKAI ct«n jerax 4u,kai
vibokiM na

ai Rauti’ Atsiųsk 
savo pilni) ir aiškų adresą <r už 
6 centus stempų dėl uždengi 
prisiuntinio kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štukas tau ausiu- 
siinOYKA1 Adresuok

l

r

/Š Buriu, k;.<! kiekvienas
moteris

Kinr ~r.i .a at>-

JUOKŲ KĄSNELIAI
kaip tai buvo labai juokin
ga! — Matai, seniai, seniai, 
<ada tai buvo karė — karė! 
karė! — ha! ha! ha! —tarp 
Rytu ir Vakarų! Ha! ha! 
la! ha! Iškilo karė, kaip 
lakiau, na ir pradėjo muš
tis, o tasąi — tasai vyras, —

:ias dalykas! — tasai vyras, 
Almąs Gulinckas! — ha! ha! 
ta! ha! — tas vyras.... Nu,1

Simas Gulinckas — ha. ha, 1 
ha, ha! — Oh, tai pasiutu-

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas:—

Garsusis Orakule! Ka
dangi tamsta esi “smat fe- 
la”, visokius tinksus išviro
žini, kaip iš pypkės, tai pa
gelbėk ir man šitame mano 
nelaimingame atitikime.

Štai kame trubelis:
Pereitą pavasarį aš sura-' 

dau puikią meilužę, dar nu
bile kokią prasta, bet bu- Tas, 
čierką. O jau dailumėlis jos king

m as Gulinckas buvo ant ka-1

lauko — 
tas tai j uo

li i n g i a u s i a s a tsi t i k i m as! A t- 
lekia, atlekia kanuolės kul
ka ir nutraukia jam gal
vą! Ha! ha! ha! (Čia jis 
juokiasi apie dvi minu tas 
laiko. Ant galo pamaži nu
siramina)'. O. ne, tai ne gal-

nuėjo ant karės 
b a, ha, ha!

LAISVE

Žinotina Lietuviams!
KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 

, VOKIEČIAIS.
per mano Bankų galit siųst pinigus ir gromatas savo giminėm 
ir pažį-.slatamiem į tas vietas, kurias užėmė vokiečiai. Tai
pogi siunčiu pinigus į VISAS DALIS SVIETO, ir RUSIJOS 
KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS NELAISVĖN AUSTRIJOJ 
ar VOKIETIJOJ pagal pigiausių pinigų kursų. GVARANTUO- 
JU, kad pinigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI 
ant 47r metams nuo šimto. MANO BANKA RANDASI PO 
PRIEŽIŪRA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pi
nigai gvarantuojami per valdžių.

PARDUODU farmas. lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokument us-rašt us ir IŠJIEAKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir Lt. IŠRANDA VOJ U BAKSUŠ LAIŠKAMS — 
G ROM ATOM S.
GENERALIšK.A AGENTŪRA LAI VAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
d St. 155 Clinton Ave.

BROOKIO' BOROUGH of NEW YORK, M ASPE Tll.L.I.N.Y.

ft
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■>Azl N IsK AS ATLIKIMAS VISU REIKALU-
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1

Newarlceciai! Kalėdų ir Naujų Metų
Dovanas (prezentus) pirkite pas vie* utinį lietuviškų jubilierių

ruošė”, o patarnavimas kaipo vientaučio daug 
galite gauti kalbamų mašinų (gramafonų) 
kalbose. Visi, kurių šeimyna ■ iš pirks vertės 
tavorų vertės $1.50. Reikalaukite kortų.

Meldžiamieji, nepamirškite at silankyti.

kituose “jewelry što- 
prielankesn is. Belo 
ir rekordų visokiose 
$20.00, gaus dovanų

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali Imli pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokestį.

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

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Mano
Ypafiškas
Pranešimas
Vilties. \

AŠ noriu susipn?intl su kiekvienu ser 
ga’Č.i i. lietuviukai k:ill>anč!u vyii ir ino

žinoti). Kaipo teisini-.-) diaiipij ir sercriuri — 
kini žinoti) kas <• 5 č .n—kuomi ttS ėsti—ka aS 
esu padaręs i>iaeitj je ir kad žinoti) apie i»n- 
kilnt) dail ą, kurį iš dabar veikiu. 15 mano 
paveiti-.'o jlĮS Kalite ma-j ti. k: d i 5 užsiėmiau

tii in<-į i m i] ir path i-
m >.

am

k Parsisiųsdinkite k<pij-i tos knygos šiandien. Joje pasa-
x' kyli aiškus l aktai aiškiojo, paprastoje kalbo je. Ji yra 

v sandeliu žinijos ir u/.tuii tokias in formacijas ir patarimus,
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsi\csti. .liūgu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svai- 

. kata, stiprybė ir gyvinguinas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti
fek Šita dykai duodamą knygą ir patilti faktus anie tokias

negales. Nesiųskite mums pinigu siuskite Jiktai savo 
* vardą ir adresu aiškini parašyt t aut dykai duodamos knygos

kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėjo sunkiai uždirbtus 
r’uigus už niekam nevertus vaistus, l et skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku j m duot a is patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų juirzastis ir kaip dusų m gabs gali Imti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
c savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien, 
užlipinti stemp.i, kad laiškas pas inus ateitu greitai.

Dr. J. I'USbELL PRICE Co , L. 11(0- 2C8 N. 5tb Ave, Chicago,111 .U.S.A.
Gerbiamieji:- -Mel.Ižui man tu >jaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pieta j ūsą brangią medikališką knygą.

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

Catvč ir No. ..-............................................

su armota?” — Iri, ha. ha!

Ar Nori

Gciiailsias būdas del ikimi

visokių
luna. uorl

nežinai kur

JUOZAS J. SZLIKAS
(MAGmASI

3261 S HalstedSt Chicago. III

vistiek, buvo labai juo- 
i. Jis — veteriokšt, ir 

parkrito ant žemės. Ką be
brolyti, kaip dvi žvakutės1 kojos darys? Jau negali 
kaktoje žiba, veideliai balti, i muštis. Kaburdinkšt, ir guli 
kai lietuviška drobė, o nosy-1 kaip ilgas. Tuo tarpu, at

ivažiuoja, atvažiuoja armo- 
tos, kanuolės! Su arkliais, 

'žinai, ba vyrai nepatraukia, 
i Na, tai tas vyras, tas šįmas 
I Gulinckas, kurs buvo be ko
jos, pažino vieną — ha, ha, 
iha, ha! O — o — j e! Bet 
tai buvo juokinga! Jis jam 
sako: “Jei nenuneši manęs 
nas daktarą—mano pati na
šlė. tai viskas”. O, matai, 
daktarai toli, toli atstu nuo' 
kulku — ha, ha, ha! — tai 
tas Gulinckas jam sako — 
“jei nenuneši manę pas dak
tarą — mano pati našlė; tai 
viskas”. Na. tai tas vyras, 
ne tas, kurs be kojos, bet 
tas, kuris buvo prie kanuo- 
lė^,. nenorėjo grįžt atgal su 
armota — ha, ha, ha, ha! 
A-ha, ha. ha! — tas su nu
šauta koja — ha, ha, ha. ha!

tė taip gražiai raudona, tar
tum, ką tik pražydus rožė. 
Aš ją taip pasiutusiai pa
mylėjau, kad mano širdužė 
vos tik neekspliozino iš mei
lės. Ji mane irgi mylėjo ir 
taip mudu burkavom, kaip 
balandėliai. Bet štai nuo 
“fordžiulajaus” mano meilu
žė pradėjo mane fūlyti, o 
ant “čikindey” jau gavau 
r.uo jos saktį.

Bet aš ir dabar ja pasti-

“krismų” pasiųsti jai pre- 
zentą. Taigi patark man, 
Orakulėli, kas jai geriausia 
tiktų ?

G. P. Suviliotas.

Atsakymas:—
Jeigu tamsta nori, kad jos 

nos’s nenuvystu, bet 
met gražiai raudonai

“best bom wiskev”.
Bet jeigu tamstai 

gaila kvotnrio, tai p 
jai baronkos (krvngelio) 
skylutę. Tas atsieis daug 
pigiau.

Vidu tin’s preitumns.
Ponas:—K'A'hi Piktumu 

dabar mes važiuojam?
Šoferis:—Greitumu trijų 

r.abašninku i valanda...v C 4.

Vyras sugrįžęs namon iš 
darbo, rado užrakintas trio
bos duris. Negalėdamas į- 
eiti ir nesulaukdamas su
grįžtant pač'os, bandė įlysti 
triobon per langą. Vienok 
langai buvo uždarinėti. 
Vargšas vyrelis, prisikanki-

P; i

ant peties — ha, ha, 
užsimetė šTain ant

juokiasi), 
iuokinpiau^ip/t d- 
’.iko. Atlekia, ai

Hnckui — ha. ha 
kuri nešė už kai
hą! hą! negaliu nasaloti — 
hą, ha, ha, h^, ha, ha! — 
Ir ta\ ką nešė visai to ne
pamato. J’m marš su 
t\T’> daktaro! Ha. ha, ha! 

nęa, ant’galo šiaip-taip jlin-! Sutinka aficieriu.
Kur tu eini r.u tuo negyvė
lei?” taa jam ūme rėkti. Na. 
tai taG kareivis, jam padarė 
“patkazirok” — o, matai ka
reiviams negalima trummai 
atsakyti — tai jis sako: “Ši
tas kareivis tai vra mano 

į kaimynas. Jis buvo ant vai- 
Įnos — ha, ha, ha. ha! — jis, 
įgulėdamas ant žemės, pasi
šaukė mane ir pana^ak^ja, 
kad atlėkė armotoa kulką 
ir nutraukė jam koją. Tai 
jis manęs ėmė prašyt, kad 
neščiau pąa daktarą. Jei sa
ko, nenuneši manęs pas dak
tarą. —• mana nati nhš’ė; 
tai viskas! Taigi — ha, ha,!

-aš ji pasiėmęs ir nešu 
daktarą”. Oficieras 

nažiūrėja, paž’ūrėja ir sa
ko: “Asile! Ar tu nematai, 
kad jis neturi galvos!” —

“Mielas Vincuti: aš išeinu 
su reikalais į miestą. Rak
tą nuo triobos rasi pakištą

7Nutrauke jam koią.
' 6, kas nepažįsta Baltraus 

■k Kukučio? Visi pažista! Kur 
gi nepažins? — Jis vrada 
pasakoja kokį nors juokincą 
atsitikimą ir visada tiek 
pats juokiasi. kacLnet ašaros 
laksto į šonus. Nežinau, 
kain jo pasakos žmonėms 
patinka, bet jis labai mėgsta 
ką nors papasakoti. Jau 
jeigu jis kur ką juokingo 
išgirdo, tai ir pasakoja. Jis 
labiausiai myli pasakoti anie 
kareivį su nušauta koja. 
Prieis prie kokio nažistamo, 
nutvers ji už guziko ir su i- 
dijotiška šypsą ima pasako
ti:

Ha! ha! hą! ha! Koki aš

Oh! Tai i buvo 
___ _ Ha! ha! ha! ha! 

Tu negali sau dasiprotėti,

girdėjau! 
juokinga!

ha!

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rudę-

1 yra reik Ina uja m a 
erių, todėl kam būti 

jeigu galima už- 
$15.OP iki $30.00 kaip

šoferiu, šita mokykla išmokins

Galima mokintis dieno- 
ir vakarais. Ova rantuoja- 
jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.

IN I'ERNA Tl O N Al. SCHOOL 
()!•• Al TOMOB1LE

SpecijansKas nužeminimą 
kainos ant trumpo laiko. P» 
siskubinkite įgyti šitų gramu 
foną mi 12 lietuvišku claim 

kaštuoja SI 2.5' 
(įvarant uotas ant 10 metų. A 
tų gramafonų siunčiame klek 
vienam su tiesa apžiūrėjim 
prieš užmokėjimų pinigų. J«i 
gu nepatiktų, galite sugrųžin* 
atgal. Reikalaudami, prisiųski 
te $1.00, likusius užmokėsit 
aplaikę tavorų. Pasitikime, ka 
tuomi gramafonų husito piln* 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. D

NEW YORK

Jonas MATHUSj
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS į 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- < 
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies gėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATIIUS
(Lietuvis Savininkas)

349—344 \V. Broadway
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo.)

Neturi stokimt nei viename name 
D-io k’itliicr’io 

PA!N*EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

401 h St.. New York.N.Y.

1.1 ETUVISKA

JUO A P T 1 E K A
ei!

S RO 
dova

Sutaisau roccptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint, ar tie recepttii 
Lietuvos ar Amerikos daktarų 
l'ai vienatinė lietuviška aptiekti

IAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 

man. 
dienrašt į

i”"1 
‘Tė

nešima vilties.

Miestas ... ... Valstija

1 ei. S85 Greenpoint.

61 S. 2nd st., Brooklyn.

Kada tu gimei?

siin.ti. su 
psivesti, kaip apgirti 

ai jų n čnesio planet a. 
te del vyrų ir moterų, 
adresuok:

A. ZV1NGILAS
P.O. Box 3232 Boston,Mass.

NEWARKO
AKUSERKA

Pabaigusi Im perai riei Marij 
kušerkų mokyklų l'eterlmige 
Dipliomuola New .l< 
joj. Tun puikias 
praktikoje prie gim 
gi gerai apsipažinus 
mais vist) moteriškų 
kalni e.- 
navimų.

1

“Laisves” spaustuvė atlieka visokius spaudos dąr

“Laisvės” agentūra siunčia pinigus į visas dalis

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

JAUNĄJĄ LIETUVĄ
bu paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenės mėnrašti.
“JAUNOJI LIETUVA” eina kas mėnuo didelio formato 48 pual., 

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

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

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ” yra dar šie skyriai:
1. Mokslas ir pa/nnga; 11. Ruožai iš politikoH ir visuomenė, gy

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

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

JAUNOJI LIETUVA”
2257 W. 23r<l PI Chicago, III.

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
Tokio KALENDORIAUS lietuvU dar neturėjo, nesą nebuvo 1 as 

gali tokį išlei. ti. Greta į !-'i.•: -i pirl: 1; n II. .E: ų kalendoriui Žinių, 
j .me y: a keletą; sl.y: i.;, k.:ri t ■. : t< įv ainis Ir. b ..i naudicj r įsiskaity- 
m d: '.oysakos, eiles, straipsnlcl iš hkstorljos, hygler.ee, drau
gi! nij gyvenimo Ir it. S.I..A Il.'.lendoriuje rasite JtraipsniutSgcriau-

S.L, A. KALENDORIUS”, arazixis spalvuotais vir
io, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 

gaunamas visur, pao 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 11KTA! 25 centai. Agen
tams rabatas. Kreipkitės:

A. B- Strimaitis
307 30-tii St. New York, N. Y.

kareivis, ne tas Gulinckas, 
kur is buvo be kojos. b°t tas 
kuris ji nešė, numetė jį nuo 
neties ir 
ha, ha. ha !

žiūri, žiūri — ha, - 
— žiūri, kad jis 
Ha. ha, ha. ha!

Sako: “O kad ji velniai.kaip 
jis mane aukavo! Jis man 
sakė, kad tai buvo koja!”

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, luimp. C Street 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So. Bost on 21014 ir 21018.

vynę ar Vie 
nybę Lietuv 
ninku”, 
“Liet uvą”, 
“Amerikos 

arba knygų ver
tės $2,00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį "Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vienų iš tų laikraščių, koksai 
'amistai geriausiai patinka, lik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
j.cnas 'gausi dar vienų visai dykai per 
nietus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS,
577 Hudson Avenue.

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami 

mo pirm užmokėjimu pinigu.

GERIAUSI MUZIKAI IŠKI INSTRUMENTAI 
AM ERIKOJ E.

gavus vieną dolerį rankp.rugių su t esą peržiūrėji-

sn gi iskos ka I bo 
l>e mokytojo (apda- 

........... $1.0i' 
arba kaip 
ir rašvti 
............. 15. 

Būdas mokintis ra- 
j tie mokytojo ............... 10.
\rif metiką mokinimuisi ro
miu. su paveikslais (ap-. 
ryta ) ............................  35.

ok mils

I Irau mis

* E

M į

Vi.,o $1.6<'
Kas atsius Iškirpęs šita ap 

rar-sinirna “Laisvės” i* $i.0<> 
• loncv orderiu, tai gaus v;.,as 4

P MIKOLA TNTS 
R. F. D.. Route 2 

Hudson, N. Y.
p
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Geriausia dvipjlinč Vionnos Armonika su v.sala 
alsiais, minorui ir majorui basai, 21 klavišis, 12 
. minornų tmstj atskiri p'mno balsai. Viskas 
virčiausiai padaryia. Prima 4 balsų, sekunda 

dalis. 6 tonų. tAJuoda malonų balsų.
KAINA 82 dol. Tokia pat armonika dviejų to- 

KAINA 25 dul.

klavišų, l- 
Kaina $12.00.

21 klavištu.
i armonika 
plieniniais

8 bal
au 21 

balaals

\ ^trūnų balalaika, 
’ mechaniški koteliai, 7 

,3 (.ęlapoiių, kaina S3.7&.
i Tokia pat geresnio 14- 
(iirt)imo $4.50.

Visi užsakymai Išsiunčiami ta pačia diena.Prleš Išsiunčiant *^leika^ukKa*iiliUM 
rl.ustais KpemjahstaiH-metMrats, todėl nei jokio ausi^adinimo negali aptikti. Reikalaukit. Ulių.- 

truoto kataliogo. kuris aiunėiainaH dykai.
MOSCOW MUSIC CO. 

Dept. M$2 CANAL STREET.
NEW YORK. N. Y.

hygler.ee


UT. *

apgyventa

'T!

aukos brooklyno
KRIAUČIŲ CHICA-

GOS KRIAUČIAMS.
(Žiūr. <<L.n N97).

Rekerto dirbtuvės aukau
tojų vardai: A. Malinauc- 
kas, Iz. Lužickis, S. Dauta
ras, J. Laukaitis, J. Jonia- 
viče, A. Dargis, (N. N.) —

Po 25 c. 248 tikietai $62.00 
Viso 436 tikietai už $127.80

Už apskelbimus surinkta 
10 dol.; viso labo įplaukų 
buvo 137 dol. 80 c.

Išlaidos:
Už svetaines: aktorių bei 

choro repeticijoms $18.00; 
orchestrai $15.50; autoriui 

‘ ‘ M. Pet
rauskui 10 do., svetainė per
statymui 8 dol., mokytojui

KosimSis ir Užgimimas
SUM

paprastai apsireiškia saitam orui užėjus ir nelengvai 
pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 

ir gerų gyduolių.

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

Knyg. pageib. A. J akėt y s,
103 Liberty St., Ansonia, 

Knyg. Rašt. i*. Rageišis,
118 N. Main St., Ansonia,

Conn.
Conn.

Conn.

Ijo 50c.; smulkių aukų $4.53; —kompozitoriui, 
viso labo $8.08." 1 1 ?\ .

J. Gražulio dirbtuvės: j
J. Gražulis—$1.00; K. Sukę-1 chorvedžiui $10, scenerijos _ ----beį jre3ieravjmas $12.05 ,už

spaudą: tikietai, plakatai,iš
garsinimai bei perrašinėji
mas gaidų $23.60, viso labo 

' išlaidų buvo $97.15. Pelno 
likosi $40.65. Tokiu būdu 
skiriant pei’ pusę, dėl lietu-! 

ivių nukentėjusių nuo karės 
i išpuola $20.32į. lieto per-: 
i traukose buvo renkamos 
laukos dėl nukentėjusių. Au- 
ikavo šie asmens: J. Vaičiu
lis—$1.00. Po 50c.: J. Pūs- 
telninkas, Danilevičius, J. 
Sumponas, J. Trečiokas, V. 
Sadula, S. Ažunaris, O.Cvir
ka, K. Vaičiulis. Po 25c.: 
M. Delinikas, J. Marcinke-

I viče, A. Petrauckas, Buja- 
• nauckas, A. Babrauckas, V. 
| Stravanauckas, J. Kantau
tas, Večkis, A. Povilaika, S.

i Lekevičius, J. Valaitis, Pet-j 
Iraitis, B. Jonaitis, P. Palšis, 
| M. Giegžnienė, J. Banys, J. i 
I ICavaičiūtė, Muleckis, K. i 
i Kaupinis, B. Kamaitis, J.1 
i Karbauckas. Jokūbaitis, J.1

vičius, S. Vitkūnas, Z.Pur
vis, G. Žarckis, P. Tuleikis,
J. Podziūnas, K.Bakačiūnas,
K. Šalčiukas — po 50c.; 
smulkių aukų $2.55; sykiu 
viso labo $7.55.

Lengvino dirbtuvės: 
Lengvinienė — $1.00; 
Lengvinas — $1.00; J. 
sylius, B. Umbražas, 
Bagdonas, S. Salata, P. Bui
ka, J. Jagalckis, S. Fipilpas, 
J. Švėgžda, A.Buzas — 50c.; 
smulkių aukn $3.85; sykiu 
viso labo $10.35.

Frankio ir Hopos dirbtu
vės: J. Žilinckis — $1.00; 
smulkių aukn $4.50; sykiu 
viso labo $5.50.

R. Zubrauš dirbtuvės: J. 
Kardokas, J. Petraitis, J. 
Gerulis — po 50c. i smulkių 
aukų $2.25; sykiu viso labo 
$4.05.

Sakovich Bross. Co. dirb
tuvės: J. Mockeviče, K. 
žauckas, T. Vaitukaitis 
Bartkus—po $1.00; M. 
ruso, A. Petrauskas, V. Tu-1 Moran, V. Karbauckas, sy
kelis—po 50 c.; smulkių au- km 11 dol.; smulkesnių aukų 

‘ ' suplaukė 5 dol. 24 c. Viso 
suaukauta 16 dol. 24 c. Tai
gi sudėjus daiktan viso 
minėto vakaro lieka dėl 
tuviu nukentėjusių nuo 
rūs 36 dol. 56 1 cento.

Iki pasitaikys proga 
siųsti pinigai, nutarta laiky
ti pas vietinį iždininką.
Peržiūrėjimo bei tvarkymo 

komisija:
J. Kemešius.
J. Šarkauskas.
J. Repkevičius.

n
Vo-1

Gu

kų $2.50; sykiu viso labo 
$3.00.

Palubinsko dirbtuvės: 
J. Aleksaitis, J. Leščinskas 
—po 50c.; smulkių aukų 
$3.50; sykiu $4.50..

Brusoko dirbtuvės: Pa
vaišinimo darbininkų — 
$3.00; K. Brusokas—$2.00;. 
J. Kavalevič’a—$1.00; A.Po-1 
vilaitis, P. Miliauckas — po 
50c.; smulkių aukų $1.00; 
sykiu $8.00.

Williamsburg Taylor Co. 
dirbtuvės: J. Lapinskas — 
$1.00; J. Valutkevičius — 
$1.00; A. Steponkienė, J. 
Dilbaičiūtė, A. Mičiulis, A. 
Pučiūtė. K. Šimkus. J. Dau-, 
gėla, J. Kraujalis, J. Sadaus- j 
kas, J. Jokimas — po 50c.; 
smulkių aukų $6.50; sykiu 
surinkta $13.00.

Dragūno G. P. Co. dirb
tuvės: A.Dragūnas — $1.00; 
A. Dičmon’as — $1.00; J. 
Pečiukaitis — $1.00; F. 
Christunas, J. Pečiukaitis, 
J. Zubavičiūs. A. Šugžda, J.; 
Partneris, K. Višniauskas,' 
J. Valentis, A. Banan, A. 
Moteika — po 50c.; smul-Į 
kiu aukų $4.95;sykiu $12.45.1

Max Rozen d> rbtuvė^:' 
S. Totoraitis, S. Tūry, J. 
Dailida, J. Malokis, L. Dif- 
yure, J. Vezdžiūnas — po 501 
c.: smulkiu aukų 6.00; viso 
sykiu $9.00.

M. W. Bush (Bučinsko) 
dirbtuvė: Iš 200 dalbi-
ninkų surinkta smulkių au
kų viso tik $7.80.

Struogi’i dirbtuvės: V. 
Simanavičius — $1.00; A.
įgūnas — 50c.; smulkių 
:uk’i,90 c.;syk'u $2.40.

Viso 24 dirbtuvėse 
rinkta $224.36.

Presos Komitetas: 
J. Mnpkpviče. 
P. Pakinkis. 
V. Zvlim’kas.

po 50c.; smuh;

SU-

WATERBURY, CONN

aflsamm f©r Lungs
(Goveros Dalsamoo Flciuuarac)

gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
ti, krupus ir kokliušą nuo 35 metų. Yra tai gera 

Mes labai ją rekomenduo- 
vaikains 

Kainos 25c. ir 59c.
kosulį,” rašo Frank Vacha iš Eik 

:i'< gavau butelį ccvcra’s Balsam 
negu suvartojau 
Aš esu

ir švelni preparacija 
jame vartojimui — jauniems ir seniems, 
ir suaugusiems.
“Aš turėjau baisų 
River, Minn., ‘ * lai 
for Lungs ir pirm, 
lis visai prapuolė. 
Čiuosi gana sveikas.

C?.2!c Soi’crcs f7^::?’’ii p.'cparacijis 
p:s S3vo cptioI:in?r.?:Q.

Ncąrlimk kitokh). Jei jūsų op- 
tiekininkns ją neturi,' tai užbi- 

■ orderiuok tiesiog iš

V/. F. S3VEEA CO.,

visą buteli, 
63 metų amžiaus ir

kosti- 
jatt-

Užldetejimfisu 
>nns, .inknų tiukdėsini, 
nerviškumas greitai

nuo 
lie- 
ka-

pa-

galvos
Kkiiutlėjt- 
goliri i 

pagydoma.
Sovora’o Liver Pilis 

fScv. ros Pigulkos nuo kepenų) 
Vartok pagal nurodymus. 25c.

Co^?r Raoids, Iowa.

LAWRENCE LIETUVIŲ 
ATYDAI.

Pranešu visiems, be skirtumo, jog 
dabar prieš Kalėdas duosiu DI DE
LES DOVANAS. Kas užsirašys lai
kraštį “Kovą”, tas gaus už dolerį 

i knygų. Pas mane galima gauti vi
sokių knygų, kokios tik randasi pa- 

' S'.aulyj. Taigi ncpra'eiskit proros. 
Pas mano galima gauti pirkti “Ko- 

i vą” pav' numeriais. Priduok 
savo adr c aš nunešiu j tavo šlu
bą kiekvieną pelnyčiai Taipgi pas 
mane galima u mirašyti šiuos laik-

“Amerikos Lietuvį” ir kitus. Para
šyk man atvirutę, o aš nueisiu į tavo 
namus.

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

Su 
resu:

kalendorius, 
Darbai pa- 
Darbus at- 

unijos spaustuvės po N105 arba

bile reikalu kreipkitės, šiuo ad-

v. ŽELIONIS 
Generališkas Agei

(97
Lawrence, Mass.

101)

PA.JIESKOJIMAI
Pajicškau savo draugo Adomo La- 

tozos; jau 7-ni metai kaip Amerikoj, 
pirmiaus gyveno Chicago Heights, 
III., o dabar nežinau, kur jis randa
si. Meldžiu aš jūsų, “Laisvės” skai
tytojų, man apie jį pranešti arba jis 
pats malonės atsišaukti.

Joseph Cheduikis
Wabeno Wisconsin.

Pajicškau pusbrolio M. Juozukino, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Futrešių kaimo. 6 meti Amerikoj. 
Girdėjau, kad gyvena Pittsburgh.

Meldžiu atsišaukti.
P. Aleksandravičius

68 Beachwood Ave., Torrington, Conn.

Pajicškau pusseserių: Onos šimo- 
liūniūtės, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pavieto, Pušalotos parapijos, 
Giliūnų kaimo. Taipgi jioškau Ami- 
I jos Minckevičiūtės, Kauno gub., Šau
lių pav., šadovos parapijos, Žardia- 
lių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Šimoliūnas
3 Miles St., Binghamton, N. Y.

PUIKIOS ATVIRUTĖS!
šilkinės ir rankų darbo, su lietuviš

kais linkėjimais ant Kalėdų, varda
dienių ir širdingų linkėjimų. Tris 
atvirutės už 25 c. 1 
kite du dešimtuku ir 5 cenlinę štam
pas, o tuojau aplaikysite tris puikias 
lietuviškas atvirutes. Taipgi turiu 
labai didelį pasirinkimą ir kitokių at
viručių. Reikalaujantieji kreipkitės 
šiuo adresu:

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

(98—101)

PASINAUDOK GERA 
PROGA.

Pirk valdiškus bondsils 
gacijas, atnešančius 4,55į 
mokamus kas pusę meto, 
saugiausias ir didžiausias 
atnešantis pinigų laupinimas. 
reika’o anglų kalboj tokie bondsai ar
ba obligacijos vadinasi “Giltedged 
securities”. Botidsu vertė $39.00,, 
$86.00, $92.00, $122‘.00, $248.00 ir t. j 
t., bet visi Bondsai gaunami ant iš- I

Reikalaudami įdė- «''‘>kėjiino. Blankas tegalima gauti Į 
1 tiktai pas Brokerių autorizuotus a- I 
gintus ir B'anką išpildžius pirkėjas; 
įmokėjęs agentui rankpinigius, siun
čia Bondsų vertę brokeriams. Kam 
rūpi šia proga pasinaudoti tesikreipia 
į Brokerių 'ietuvį-agentą

arba obi i

Yra tai 
nuošimtį 

Nebe-

ŽINIA DĖL SERGANČIŲ.
Vyrai, būdami silpni, apimti ner

viškumo per palaidą gyvenimą aroa 
iiisiiit.m ą prieš sveikatos įsLa.i.zi.vis, 
kas t-ji cia kūno spėkas ir duoda ii : t t 
pirmos pažiūros pažinti. Jūs iš<igy- 
dysite, vartodami tą gyduolę “Tolstoj 
New Man Tablets”. Prisiųskit mums 
vieną dolerį ir męs prisiusime tą gy
duolę tau. Rašyk tuojaus.
CHICAGO RUSSIAN M. O. HOUSE. 
3031 So. Union Ave., Chicago, 111.

Dept. L.
(98—106)

493 West 22nd St., New York
N. >B.—Kas vakaras nuo 6 valan

dos ir nedėldieniais. Iš ryto agentų 
galima matyti kas dieną, išimant ne- 
dėldienius tarp 9 ir 11 vai. Room 301, 
189 Broadway, New York

DYKAI. VISAI DYKAI!
2 labai dailios špilkos vyrams 

kaklaraikštį, arba merginoms 
kos su jūsų paveikslu—folog 
Kiekvienam dykai. Reikalauk 
macijų, įdėdamas 3 štampas 
šiuo adresu:

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

po 1c.

Box 404.

(.. I. DAUGĖLA
(Photographer)

()akvi|le,

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

Conn.

KOS TUMI ERIŠKAS KR1AUČ1US 
MOTERIŠKŲ DRAPANŲ.

Siuvame visokius moteriškus dra
bužiu.- ant orderio, taipgi laikome ir

PET ER ŠERTWIT!S
1107 Bedford Ave., prie kampo Gates 

BROOKLYN, N. Y.

Atokaita nuo perstatymo 
“Užburto Kunigaikščio” bei 
aukavusiųjų vardai.

Jau buvo minėta “Laisvė
je”, jogei spalio (October) 
17 dieną, L. S. S. 34 kuopos 
choras statė ant scenos ope
retę “Užburtą Kunigaikštį” 
ir jogei pusė pelno skiriama 
dėl lietuvių nukentėjusių 
r.uo karės. Kad nebūtu ko
kių neužsitikėjimu iš visuo
menės ptrės (kadangi per
statymas minėto veikalo ga- 

«na brangiai atsiėjo) choras 
snvo mėnesiniame susirin
kime nutarė atskaitas 
skelbti lakraščiuose.

Taigi gerbiamoji “Lais
vės” redakcija malonės ne-, 
atsisakyti patalpinti “Lais-

pa-

P R A N EšU TA UTĮ ECIA MS 
užsiimda- 

laik rodėlių 
Dabar no-

Taigi jei

kad aš krajuj būdamas 
vau taisymu laikrodžių — 
aimomkų, skrypkų ir tt. 
riu pradėt čia, Amerikoj, 
kam būtų reikalinga pataisyti arba 
pirkti

nuo 4 
i’. M.

iš minėtų daiktų, gausit tei- 
patarnavimą. Rašykit 'aiškų 
ypatiškai ateikit.
P. AL, o subalomis

J. P. GER1BA,
325) — 4th Avė. (ant 

MOLINE. ILL.

Valandos; 
nuo i-mos

2 lubų),

JOHN KULBOK CAFE
kad 

biznieriai
Žinoma, 
visi 
savo

kaip ko

kaip

r* L v J

nors 
pūsto 
bet. gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas

bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos

gir 
pa 
pa

vie

kalba, tai nereikia 
vieta atsakanti dė' 

Kambariai u visais 
Prašau kreiptis į tą

tis. Žinoma, 
keleivingų. 
rankamais, 
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Loenininkaw
291 Wythe Ave.. Corn. So.1st $t.

Ro 3i> C. 188 tikiotcli $’6o.80 iTel. Greenpoint 279
J blanko s už tikietu

K. LIUTKUS
131 Grand 

BROOKLYN, 
(Arli Berry

St
IN.

St.)

KIEKVIENAI MO TER EI ŽINOTINA

JOSEPH LlPMAft, M. D.
SpecijullHtmm Moterišku Ligų.

DUlli fStW Y«rb
Ok mo VALANDOS;

vai. ryte; nuo 1 iki Z vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vaxer«;

E.

iki 
piel ir

Nedėljomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

name ir pasakoma visas ligas ir pa 
lelbslimt). Iš kitur atvažiavusiems l) 
poniams parūpiname vietą, kol gydv 
nl. Reikalui esant, kreipkitės, męu ap 
niūrėsime ir duosime pnetvIišką rodą 
l aiarnavimas visai pigua. Neutmlru 
elta mano antrašo

DR. J. LIPMAN
04 E. MTth St.. NEW YORK.N.Y

10 P*

Parsiduoda s: 
lenkais ir rusais 
Parsiduoda iš pr 

ANTON
71 North 7th S' . Brooklyn, N. Y.

Apgyvento.) violoj

MAGIC SCHOOL
Ar nori būti 

dirbti teatruose? 
ją, yra lengva išmokti, 
lekcija ir 
kite 25c., 
tik 10c.. 
katąliogą 
mokslas. Su pirma magijos 
ir lekcija jau galėsi padaryti 
nuostabą tarp žmonių.

7. STANK IS 
Montc'Io, 

(97—J 04 )

magiku? Ar nori 
Tai mokykis magi- 

Dykai pi mia 
magijos šluka, tik prisiųs- 
o jei nenori štlikos, tai 

tai gausite didelį magijos 
ir aiškinimą, kiek kainuos 

Štuka 
didelę

42 Vine St Mass.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN. ILL.

Valdybos vardai ir adresai:
Pirm. J. Bastis
1330 So. Sheridan
Pirm. page?.). M.

1421 Lincoln
Protokolų sek r. S*. Deikus.

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

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

i 166—10th ^t., North Chicago, Hl.
Kasos Globėjai: J. Varis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan. Ill. 2. M. Rekis. 1329 
No. Jackson St., North Chicago, HI. 
Maršalka K. Navickas.

I 1420 Victorian St... Waukegan. III. 
Susirinkimą' atsibūna pirmą nedėl- 

dienį po 12-tai dienai kiekvieno mė
nesio. pirmą vai. po pietų F. Delkaua Mviuujo vuiytojuo 
svetainėje, 10th gatvė,North Chicago,

. Hl.

Rd.. Waukegan, III.
AmbraziQnas

St., Waukegan, IJI.

lėto*
cijos lietuviškoj kalboj išsimokinime

Mylėtojui: muziką ir daina* 8

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

į. Knyga $1.60, par- 
Adresuokit: 

BARONAS
MrKf*n Rnrlc*. ¥*•«

BEVEIK DYKAI

LIET UVfSKA

APT1EKA
Žemiau paminėtas gyduoiea galim* 

apturėti per pactą; 
A UO KCUlIJdlUlIlU

Drūčiausias laik
rodėlis, vyriško 
ar moteriško sai- 
zo, tikru auksu 
‘Gold Filled’, ver
ias $20.00, ga-

ir
Te'šių

Pajicškau broliui: Povilo, Juozo 
Liono Rinkų, Kau o gub., 
pav., Palukšių kaimo.

Anna Rink
N I1'. Co., W. Hanover, Mass.

Paj ieškau Onos Pampai ūkės 
ru Senkuvienės, taipgi ir jos 
rų Brazinos ir Domicėlės, 
gub., Marijampolės pav., 
kaimo.

po vy- 
dukte- 

Suvalkų 
Pen t upių

V. Ašmonas
P. O. Box 56, Linfield, Pa.

Pajicškau pusbrolio Juozapo Ged
mino, Kauno gub., šaulių pavieto. 
Kas žinot, malonėkit pranešti.

F. Gedminas
P. O. Box 175, Rumford, Me.

TĖMYKIT!
Pranešu visiems, kad būtumėte at

sargus nuo šitos moters, nes mane 
apleido 23 lapkričio, š. m., palikdama 
porą mergaičių, o vieną pasiėmė su 
savim šešių metų, vardu Elena. 
Moterių po tėvais Elzbieta Adomavi
čiūtė, po vyru Jokubauskienč, am
žiaus trisdešimts m., kaip vedusi 11 
metai, vidutiniško ūgio, ant kaklo tu
ri karpą ir ant kito šono kaklo duo
bukes, kalba tik lietuviškai. Kas a- 
pie ją praneš, būsiu labai dėkingas..

Jonas Jokubauskas
25 Pearson Ave., Nashua, N. H.

PARSIDUODA STUDIJA

28 Broadway,

i Kuris

tp

laišku.

Boston, Mass

tik už $1.20.’!!
rasys pas mane l.ais- 
u prisius $2.00, tas ap- 

knyirų vertės 80 ern- 
?s šiandien, nes neilgai

bus duodamo.-. tokios dovanos!
Kiekvienam atsišaukusiam prisiųsiu 

kalaliogą, iš kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų. Adresuokite.

B. O. Box 330, Ansonia, Conn.

DRAUGIJOS
kurios apsirinko “Laiavy 

uavo organu:

IJFTUVTU KELIONEI PARE! I’O« 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba:

Pirmininką* J. Skirmontas, 
72 Hudson Av«., Brooklyn, 1

S. Karvelis, 111 AinslL' St., 
Brooklyn, i 

Iždininkas J Butkevičla,
88 So. 2 nd St., Brooklyn,
Kuopų Sekretorių adresai: 

kuopos Brooklyn® — L l)»v«lkl» 
146 Metropolit an A v*. Brooklyn 

kuopos Brooklyn* — V. Vitkeviči* 
29 Hudson Ava., Brooklyn, N. Y

N.

N.

N.

1

Y

LIETUVIŲ APŠVIETUS DRAUGI
JOS, BROOKLYN, N. Y., VIR

ŠININKŲ ADRESAI.
Pinnininkua S. Vaicekauskas,

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Einansų raštininkas A. Pleckaitia, 

228 Madison Si.,
Hoboken, N. J.

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

m.
III.

DR V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KĄ) IR JŲ ADRESAI; 

(STEGER ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas, 

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

1 Box -435, Sieger,
l’rotok. raštlninx*b J. Damai Munkąs, 

364 L. Box ih
Iždo raštininkas A. Salasevičia, 

Box 141, Steger, Hl.
Iždininkių (kasieiiusj 1. sntKubia, 

482, Stegar, Iii 
F. Siriško, 

666, šSlegcrr, 111 
J Dainhlu viela 
407, 8teg«r, Iii

SuBlrinklHHAl ai.,mun*. p«a puwuu 
klckvlvno mėnesio n«dė't»j, F. A.

■ Box
Knygyno raštininkas 

Box
Knygyną iždininkai* 

Box

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE. ILL.. VALDYBA:

ITrnuninkas J. Čebanauskas,
42U ^>. Chesnut oi., cuiiinsville, III. 

Pirm. pagelUinmkas M. Kazokas,
Vandalia Box 160, Collinsville,- HI. 

Nutarimų Rast. A. Dziuuukuo, 
338 E. VyccKjill Ave., Collinsville, 111. 
T m. Kast. J. Baronas,

oOO a. Clinton at., CoUinsville, III. 
1 ždi n i n kas J. Vv 111 u n i a t,

3.5 i Central Ave., Collinsville, III. 
Organo uzziurelojus V. Raudonius,

31)6 btiung Avė., Coilinsviiie, III. 
ousirnikiinai buna kiekvieno mene

sio 1-nią ir 3-cių ncdėitbcių, 1-inų va-

Alam ir N.Alurrisun A*'e., Goiiiiisville, 
l llinois.

LIETUVOS SŪNŲ IK DUKTERŲ

Pirmininkas P. G. Aiehainus,
m.>0 —7th Avė. 

Vice-pirmininkas F. Rabheviciub,
oou ibiunu Avė. 

Protokolų rašlininkas un« bzoaliuie 
622 <bo. 11 ui.n «bl. 

Finansų raštininkas J. luzus, 
ližo—bih 

Iždininkas St. Buzinskis,
b3U Island Ave.

St.

Kasus Globėjai:
1\1. Uci uirutė, 

uu9 S. Wlnnebage St.
Ona Savrascviciulė, 

u39 Island Ave.
.Maršalka A. Neverauskaa,

411 du. Church St.

A., DR-JUS CENTRO VAL-

Centro

F

pit niiiuiiKub U.
Si..

1 urlu Kontroles

lieu Cross St.,
U rlaKis,

231 Forbes St., P 
Saniuiionis,

Box 63, McKees Rocks

1 kuopoj, J. K. šiužiuKna, 
.Markei ^>t., N. S. l’itisnuign, i1

2 Kuopos>, i*. A. £>amuiionib, 
Rockb, l’a.

Gammas, P. O.
I lox 

3
1 18,

4
Laupurex 
kuopos, Ra.sinskas, 21U4

5 kuopus, l’.Peirau&kas, i’osl office, 
Cuddy, l’a.

(>

7

kuopos—J. Pūkas,
Box Lock 4 i6 Export, Pa 

kuopos, S. kirmius,
2220 Tuslin Si., Pittsburgh,l’a 

kuopos A. J. Noimanas.
S.S. l’ilisburgh.Pa

8
2317 Cherry All

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, \Vlb.
Pirmininkas A. Pakais, 

462 Jenna
Vice-pirmininkas K. Brazevicia,

206

St.

St

Si

Ex

l’rolokolų raštininkas F. Bartkus, 
1055 JeiiiiM 

Finansų raštininkas K. Arlauskus, 
818 Jeruis 

Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenna 
iždo globėjai: J. Sukelia,
change Si., J. Bagdonai, 14 Cotigre«» 
Si., J. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar 
tuilkos. V. Ruliubkis, 261 N. Chicsg< 

Kasiuiib, 653 Garden Si. Dūri 
Žilius, 614 Market St. 
A. Bobelis,
nešėjai. P. Miliauskas, 
Si. ir J.

$1.61 
4>i.ui 

Valui jų Rv guuuiorius .................. bu<
liojanKa .................... 25c, bUc ir $1.U(

Ir visokias kitokias gyduoles nu< 
visokių l’gųt kurios čia dar nepaminė 
tos galima gauti per pačta.

P. a. URBANAVIČIUS
151 Melropolitan Avenue

BROOKLYN. N. Y.

Alijrant. per išdif* 
jJbėjus ant daug 
■r metų, labai gra

žiai graviruotas. 
Bus pasiųstas 

kožnam su tiesa peržiūrėti, kas pri
sius savo tikrą adresą. Firma del pa
garsinimo savo laikrodėlių, atiduoda 
dabar beveik dykai. Jei patiks laikro
dėlis, užmokėsi agentui $5.65c ir už 
persiuntimą. Jei nepatiks, nemokėk 
nei centą. Rašvk t”O:aus štai kaip: 

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

DAKTARAS

Matulaitis
Netoli dulžiojo miesto knygyno.

Offiso valandos: nuo 10—12 valandai
9 v. vakare

ČO

I Akušerka
Q)
a

Q)
A
<?J
ft
ft
X

PabalzoM kuro) Woman* .Medico 
College. Baltimore. 51d

Pawltmlnjraf atlieka aavo darba Ort* 
gimdymo, taipir* auterkra vlsot.ao rodaa i» 
puirelba invairioae motėm ligoue

F. Stropiene,“X';7.‘,;

229 Bedford Ave. 
KAMPAS NORTH 4X2« GATVĖS' 

. B1W QKI7Y N; N1CW YOllK

Diena 
užsiimu

SERGANTIEJI!
nustojote sveikatą iš 
po dienai, metas po metui 
gydymu i

aš
žmonių.

E

kiek palinksminau 
jumis gyvenimas įkirėjo 
visokias gyduoles ir 
blogiau, tuomet, 

kreipkis

gyvenimą

nieko

v ir
jauciate

gerai
ne-
su-

ydau pe 20 metų

džiau, 
Jeigu 
toj an t 
nuolat 
laukdamas,
prantantj daktarą :r specijalistą

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

ryti, kad išge'bėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. G
visokias ligas u didžiausiomis 
sekmėnus, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, | 
čią, jakną ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai 
aparatą ir X-sp • nluliai, 
matyt kiaurai kūno, 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to. 
kaif labai brangus, 
tyrinėjimas šlapun 
ant rytojaus, bet I 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10

pilve , širdies,

i žinomą

pa

plau

elektri
per

ką
kurią

Ne kiekvienas

. Chemiškas
m o. ix< 
tuojau t

ai n
iš-

lėl lokite
pas

'ifi

*

»

Butt-D nvt

vai. ryto iki

140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.) Ne**

4 po pietų.

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abieju pusių.

Kaina 75c.

J. GIRDĖS
103 (IranJ St , Hrooll'n, N.V

2339.

2340.

E

E

E

E

E

2341.

2342.

2343.

2223.

2224.

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Dorta*.
DIEDUKAS. I'oika. Princo Vaiukava Kap*llja,

"DRINOl’OLiS". Maršai*. Kolumbijoj Orkestrą.
KAS SI BATUS VAKARĖLI

’ NUOSTABU. Maršas. Repubiikonų Gvardijoa Orkaatra.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DLGALVIU ERELIU. Maršas. Princo
Ka pelija
ANT \ IENOS GALVOS. Monologas.
2UAVŲ MARŠAS Princo Vaiskava Kapelija.
PAMYLĖJAU VAKAR 
DRAUGE. l’oika-Mazurka. Griežė Repubiikonų

Valakava

Gvardija*

Kapc'Ųa.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONI \ UONN.. V| RAI

NI NKŲ ADRESAI.
M u reika,

>t., Ansonia, Conn. 
W Ulles.
St.. Ansonia, Conn- 
J G Vaitkevičiui*. 
128, Ansonia Conn, 

(•'inansų Raštininkas J P. čiupas,
P O. Box 230. Ansonja, Conn. 

Iždininkas J Moekaitis,
P. O. Box 128, Ansonia, Conn.

Pirmininkas A. !
103 Liberty 

Vtce-pi rmininkas

Nut. Raštininkas
P O Box

St., J. 
įlinkas J.

Slidžia
Vėliavų 

Caledonia 
Main St.

313 Ųuitic*

5 irevičia,

St 
<801 
152

18

E

E

2226.

2227.

Į SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Valskava 
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Repubiikonų Gvardija*

LIETUVIŲ I’RESERIŲ UNIJOS 
SKYRIAUS A. C. W. V ĮKAI

NI NKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobinius,

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

850 Grand Si., Brook’yn. N.
Finansų raštininkas K Kriaučiūną*

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

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

Y

E

E

E 
E 
E

E

2228.

2356.

2357.
2358.
2359.

2360.

Polka. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Valakam

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLI®

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

PER tilRlĄ GIRIALŲ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Valskava K a pelija. 
PER ŠILĄ JOJAU. 
ŽYDAS STATINĖJE.
SAULELĖ
Kapelija.
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTĖ Ir
darbininkų marselietė ir sukelkimf kova. 
NEMUNO VILNYS, (l)ra* V Kudirka) Valcaa. 
SUDIEV. (Dr-as V Kudirka) 
Varpelis. (Dr-an v Kudirka).
MANO MIELAS. Polka.



*

LAISVI

Vietinis L. š. F. fin. rast.

Komisija.

mai Sąjungos viršininkų.

Ave., Lorimer St. ir 
Iš New York o. East 

, nuo kur į kc’iatą minutų galima daeiti.

Priimamos mokinės
HOLLAND

Brooklyn, N. Y

R EIK A LINGOS M EI^G INOS.
Reikalingos merginos į fabriką siū 

ti ant mašinų: apsiūlėt nosines ii

Y I

MWI TJAI’J

109 GRAND ST

kymą

Turime GRAMAFONŲ su naujausios 
mados lietuviškomis dainomis. 2 dai
nos katuoja 75c. Paauksuoti laikrodė'iai 
ant 11 akmenų, gvarantuoti ant 20 metų 
—tik $5.75.

Norėdami platesnių informacijų klaus
kite per laiškus, o męs suteiksime atsa-

dykai. Pamėginkite mūs tavorą,o jeigu turite, tai pasakykite savo draugams.

> I i ■m—T

VlTTIMtC 7INin<k —$77.77, o V. Jaunška — 
VlElUllLO LlnlUO. —$62.05. Dabar gavau 

' $18.00 nuo p-lės U. Petraus- 
kiūtės, kuri visai nebuvo į- 
galiota, bet paaiškino sve
timtaučiams, kad yra susi
tveręs L. Š. F., kuris renka 
aukas nukentėjusiems nuo ’ 
karės, tie ir paaukavo. Au
kavo šie: Dr. Wenfield—$5; 
Mrs. Žino—$3.00; Jos. Se
suo ir Dr. Brown—po $2.00; 
dr. Best, dr. Susai, Mr. Pe
eled, V.Nevrewski—po $1.00; 
dr. Smith—90c.; Miss May 
—60c.; Miss Marit—15c. ;Ū. 
Petrauskiūtė—35c.
$18.00 perdaviau vietiniam 
L. Š. F. kasieriui p. J. Mar
tinaičiui.

BROOKLYNIEČIAI, ŠIOJ 
SUBATOJ VISI EIKIT I 

TAUTIŠKĄ NAMĄ.
Nepamirškite, kad Suba- 

toje, 11 d. gruodžio, bus L.S. 
S. 19 kuopos koncertas ir 
šokiai. Koncertas prasidės 
S vai. vakare.

Kaip jau brooklynieciams' 
yra žinoma, 19-ta kuopa’ 
surengia puikius koncertus, 
bet šis bus dar puikesnis, 
nes jame dalyvaus “Sietyno” 
choras iš Newark, N. J., ir 
puikus solistas šule irgi iš 
Newarko. Taipgi bus ir 
daugiau smuikininkų, piani
stų ir daininkų.

Bus ir kitokių pamargini- 
mų.

Po koncertui prasidės šo
kiai su įvairiais žaidimais.

Įžanga visai pigi, tik 10c. 
ypatai.

New Yorke šiomis dieno 
mis policija suareštavo An 
taną Metzą, austrą, pas ku 
rį atrasta ant 78 gatvės la 
boratori j a sprongstančių 
medegų.

Policija spėja, kad Metzas 
priklauso prie organizacijos 
kuri užsiima sprogdinimu 
laivų. ’’

’ | jas prosyt. Darb 
Darbas nuolat.

WILLIAM
145 Roebling St.,

įėjimas iš jardo.

Pranešimas.
L. K. P. D. 1 kuopos per

žiūrėjimo knygų komisijos 
susirinkimas įvyks 12 d. 
gruodžio, pas V. Kriaučiū
ną, 292 Manhattan Avė., 
Brooklyn, N. Y. PradžiaNedėlioję, 12 d. gruodžio, 

bus mėnesinis susirinkimas va| ryįe 
L. S. S. 19 kuopos Tautiška-i * 1 '
me Name. Pradžia 2 va) no, R d ncį k| nesusipra. 
pietų. Visi kuopos nariai 1 J f 1
malonėkite atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reika-

timai.
“Laisvės” N95 vietinėse

lų; apart kit-ko bus rinki- žiniose tilpo pranešimas,kad 
- - - ........... Brooklyno rubsiuvių delega

tas J. Augūnas išvažiuoja į 
Chicagą vedimui rūbsiuvių 
streiko.

Bet turbūt streikierių da
lykai persimainė, kad J.

Nedėlioję, 12 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare, Tautiška-; 
me Name bus prakalbos ir 
krutanti paveikslai 
Biznierių draugijos, 
ga 5 centai.

Ižan- Augūnui nebuvo reikalo va- 
* 1 žinoti į Chicagą, nes jis ne-

' sulaukė telegramo nuo cen- 
I tralinio pirmininko A. C. W. 

Vaikų draugijėlė, kurią į- of a. s. Hyllman.
kūrė L. S. S. 19 kuopa,smar- j 
kiai auga. Susirašė jau su
virs 80 vnikučiu ir visi lan
kosi ant lekcijų, kurios atsi- į 
būna nedeldienių rytais ir 
utarninkų vakarais Sokolų 
salėj. Mokytojais yra J.1 
Neviackas, L. Ėfpminas, Za
karevičius, Staniškis ir Un- 
džiuvienė.

. Ko laukiat?
Ištikrųjų kas yra su tais 

L. Š. F. kolektoriais . tai 
sunku pasakyti. Jau metai 
laiko, kaip pasiėmė iš L. Š. 
F. įgaliojimus, o apie rinki
mą aukų nei gu-gu. Bet 
reikia stebėtis, kad ir pačios 
draugijos nepareikaluįa iš 
savo įgaliotų kolektorių jo
kio raporto apie jų darbą. 
Kitu draugijų kolektoriai 
pasiėmė net po du įgalioji
mu, o pinigu nei surūdijusio 
cento nesurinko. Draugijos 
tyli ir nieko jiems nesako.

Kas yra? Ko laukiat? 
Juk matot patys, kaip reikia 
P’nigų! Ar dar metus lauk- £ 
šit, o tik tuomet pradėsit;^ 
rinkti, kuomet tie pinigai y 
bus nereikalingi? Prie dar- J 
bo! J

Jau keli mėnesiai praslin- 
ko, kaip išsiuntinėjau laiš- 1 
kus draugijoms, kad para- < 
gintų savo kolektorius arba ; 5 
kitus išrinktu, bet ir tai nie- j 
ko nesigirdi. Tai didelis <t 
draugijų apsileidimas! į 1

Iki šiam laikui rinko tik i 
pora kolektorių: T. Lisaius J 
iš Politikos Kliubo, New,] 
Yorke ir V. Januška iš L.S. i 
S. 20 kuonos. Tie draugai

Presos komisija gavo pa
peikimą,kad čekį ant $224.36 

. užlaikė pas save per 4 d.
Čekis tapo sulaikytas dė

lei sekančių priežasčių:
J. Lapinskas ir J. Tol eikis, 

1840 So. Halsted St., Chica-j 
go, Ill., atsiuntė speciališką 
laišką pranešdami, kad Chi- 
eagos ’ rūbsiuvįų komitetas 
nėra užsistatęs kaucijos, to
kiu būdu nors čekis buvo iš
pirktas 20 d. lapkričio, bet 
jis prabuvo “Laisvės” red. 
iki 26 lapkričio, t. y. iki 
chairmonų susirinkimo, ir 
tik nuo chairmonų gavus 
patarimą, tą pačią dieną ta
po pasiųstas čekis. Gal da
bar bus aišku.

Presos Komitetas.
Nuo red.—Nuo Chicagos 

streikierių komiteto gautas 
pakvitavimas už $224.36 ir 
perduotas delegatui Augu
liui. Dabar redakcijoj ran- 

i dasi antras pakvitavimas už1

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

genuine 21

leismgai sutaisomi 
prieinama kaina. Als 
pas savo draugą, o 1 
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

215 Roebling St., 
BROOKLYN. N. Y.

tuviškus valgiu 
Įima gauti po 15c., 20c ir 25c

Alijošius Grinkevičius

BROOKLYN, N. Y.

UŽGANĖDINTAS
Geru patai 

s y m u I
Gvarantuo 

tas ant

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

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

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt

SANITARY DENTAL PARLOR
307 Bedford Ave.. Tnrpe 2-ros 

1-moH gatvių 
BROOKLYN. N. Y. 

Kalbame Lietuviškai.

Puikiausia Fotografijų GALERIJA
“Raphael Studio
Turiu už garbę praneti savo vientau

čiams, kad nuo 1 d. gruodžio, 1915 m., at
pirkau nuo p. A. Silkworth FOTOGRAFUŲ 
GALERIJĄ, kuri randasi vienoj iš puikiau
sių Brooklyno (Greenpoint) vietų.

Širdingai užkvieėiu a silankyti
RAPOLAS KRUČAS.

795 MANHATTAN AVENUE., 
BROOKLYN, N. Y.

P. S. Davažiuoti galima Crosstown, Union 
Graham Ave, gatvekariais iki pat vietos. 
23rd St. feru persikelti,

isauckasPetronis ir
LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, GRMAFONŲ PARDAVĖJAI.

Pas mus galite gauti visokių AUKSI
NIŲ IR PAAUKSUOTŲ LAIRODĖLIŲ, 
taipgi visokių ŽIEDŲ: š'iūbinių ir su 
deimanto akimis. Padarom ant orderio 
visokius navatniausius žiedus ar laikro
dėlius. Užlaikome geriausio gatunko 
BRITVAS ir parduodame pigiai ir gva- 
rantuojam.

kiekvienam visai
Užtikriname, kad kiekvienas bus užganėdintas.

Reikalaudami bent kokio tavoro, prisiųskite tik $1.00 (vieną dol.), o likusius už
mokėsite po aplaikymui tavoro.

Petronis ir Lisauskas,
733—3rd AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Tarpo 23 ir 24 gatvių.

$100.00 pinigais bus duodama tam, kuris priparodys, kad kas nors būtų pardavęsšituos 
metų gvarantuotus Laikrodžius, prieš mūsų pasiūlyjimą už $6.65, ir bus duodama 35 dovanos dykai.

Norėdami supažindinti ir paskleisti savo genuine 21 akmens laikrodžius, i 
garsinimų ir 20 centų .depozito, o męs tuoj išsiilsime per pačią ar ekspresą dėl peržiūrėjimo 
laikrodžio, trejopais lukštais, giliu išpjaustymu. ir ant 20 metų gvaran tuntas, ant kurių męs, 
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.šliūbinj žiedą, mažą laikrodėlį su špilka, branzlietą su laik
rodėliu, kaklaraišio špilką, rankovių guzikus, kalnieriaus guzikus, kišenini 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 yra 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. paauksuotą ir ant 20 metų 
gvarantuotą.

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

akmeniu, 14K. paaukusuotus, ant 20

męs duodme šias dovanas, kuris tik prisius mums šitą ap- 
’ ’ mūsų genuine 21 akmens, 14 K. paauksuoto

, kainą numažiname iki $G.G5, ir prie šito laikro-

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

M. & V. FURNITURE Co
Užsimokės kiekveinain ateit, ir persitikrint 

apie gerumą mūsų fornišių, ir apie žemą kainą. 
NIEKO ANT RANKOS, $1 ANT SAVAITES.

oo-

cS

L'

cd

cv

cs 
o

CD

tZ)

CO 
|<X>

>N)

Karpctų, lovų, šildomų pečių, siuvamų mašinų.

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

AAA PHONOGRAPHŲ Dvlrai KALĖDŲ DOVANŲ. 
>vUU KIEKVIENAM KAIPO DyKal IŠDALINTA

HAMMOND SALES CO.

St. louis, Mo.

Męs norimo supažindint ir paskleisi savo naujausius 14 K. Paauk
suotus, ant 20 metų gvarantuotus Laikrodžius. Męs duodamo šitą di
delę dovaną kiekvienam, kuris tik pirks nuo mūsų augščiau 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 tuojaus išsiųsime labai gražų 
14 K. paauksuotą laikrodėlį, vyrišką ar moterišką trejopais lukštais, 
gvarantuotą ant 20 metų, su geriausiu mechanizmu, kurių spccialė že
ma kaina, tai yra tik $6.75, ir dovanų pridedame Phonographą dykai ir 
elegant 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 ja kro- 
dėliai yra gvarantuotais ant 20 metų ir per tą laiką męs pataisysime 
arba ant kito išmainysime* dykai. Reikalaujama prisiusi tik 25c stam- 
poms kartu apdengimui persiuntimo lėšų. Nesutinkant pinigus grąž.i
name. ,

Iš Canados visa suma pinigų turi būti iš kalno prisiųsta. Užsaky
mai greitai išpildomi, ko’iai užtektinai l’honographų turime.

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

Macys & Marcin Furniture Co.
VISKAS, KĄ MES PARDUODAM, GVARANTUOTA.
TAS TURI SUTEIKTI PILNĄ UŽSIGaNĖDINIMĄ.

Duod.i'n.i ant iinii)ke<čio, nnt 
leitg' iauslo term no, mokant po 
$* 00 ar $1.00 į savaitę Turint 
$5.00 ar d.iug’au, gali pripildyt

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

’Comedy” teatro Telephone 2 <7? Green point.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
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 įvairiu ligų žiemos laike. 4) ĮVAIRUS VAI
STAI DĖL ATAUG1NIMO 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 pinigais arb stampomis.

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

/rius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St.„ Br ooklyn, N.

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubams! 
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES". GUZIKUS

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

Ant kiekvieni pareikalavimo pri- 
siunčiu sampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

AR NORI Nusipirkti Gerus 
EVERYKUS? 
Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ,

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. 

REKORDAS PREK1UOJA tik 75 c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o 

apturėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių 
ARMONIKŲ. SKR1PKŲ, I RU BŲ. ir daugybę kitokių MUZ 
LIŠKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, ! 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonika 
su 7G ir 101 raktais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviš
kas Sapnininkas dydžio 5xGJ, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavo- 
rus. Agentams parduodu pigiau. Rašvkit tokį adresą:

W. S. WAIDELIS,
112 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

PIRKITE KALĖDOMS SKRY PAS

Manhattan Hat Store
Turime Brooklyne dvi•X

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

užganėdintas.

krautuves:

230 GRAND ST. arti Driggs Av
antra krautuvė

479 Grand St. ari i Union Avė
BROOKLYNE




