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Washi'ngtono valdžia turi 
svarbius dokumentus, liudi
jančius, kad Vokietijos a- kuris randasi 15 mylių ats- 
gentai norėjo įtraukti Suv. tui nuo Richmondo, pavirto

Mexika. į pelenus. Šis miestas pir- 
__ ‘___ .LM nežymus,

i laiku ten 
is Suv. pradėta dirbti kariaujan- 

Valstijų į Vokietiją ir Ang- čiom šalim parakas, per tai

xvxvixiixMiiM, v cx., 0 d.gruo
džio. — Miestas pgwell,

Valstijas į karę su Mexika. į pelenus, ; ‘ 
Vyriausiu vadu to darbo bu- miau buvo visai 
vęs vokiečių aficieris Riute- bet pastaruoju 
len, kuris važiavo F

lijos valdžios tapo areštuo
tas.

gyventojų skaitlius pakilo 
iki 30,000. Dauguma darbi
ninkų suvažiavo su šeimyno
mis. Gaisras prasidėjo tū
lam restorane. Kadangi 
buvo veik visi namai medi
niai ir dauguma jų ant grei

tai akies 
mirksnyje ugnis apėmė visą 
miestą. Kilo baisus sumiši
mas, prasidėjo plėšimai. Mi
nia vieną negrą pagavo be
vagiant ir ant vietos nužu
dė (linčiavo).

KONGRESMANAS M.
LONDONAS DALYVAUS 

TRIJOSE KONGRESO 
KOMISIJOSE.

Kongresmanas M. Londo- j tųjų pastatyta, 
nas, socialistas, dalyvaus! 
net trijose kongreso komisi
jose, būtent “darbo”, “ka
syklų” ir “pertikrinime iš
laidų darbo departmento”.

Reikia pažymėti, kad per 
dvi pirmąsias komisijas pe-1 
reina veik visi įstatymiški 
projektai, paliečianti darbi
ninku reikalus. Tokiu būdu 
tose komisijose darbininkai 
turi savo užtarėją.

VOKIETIJOS ŽMONES KELIA DEMONSTRACIJAS UŽ TAIKĄ
ANGLAI IR PRANCŪZAI 

IŠVYTI Iš SERBIJOS.
Iš Berlyno praneša, jogei 

anglų-francūzų kariu menė 
po smarkių mūšių likosi ga
lutinai išvyta iš pietinės 
Serbijos. Bulgarai su vokie
čiais užėmė miestą Ghevgeli, 
kuris randasi ant pat Grai
kijos rubežiaus. Talkinin
kų kari u menė traukiasi 
link Salonikų.

TALKININKAI LABAI 
SUSIRŪPINĘ.

Londono ir Paryžiaus
dė'(linčiavo). Nei gaisri- valdžios viešai prisipažįsta, 
n inkai, nei policija su plėši-p:a(l - ’ . .
kais nieko negalėjo padary- jiems nepavyko. Jie jau no- 
ti. Banko kasierius su pi-pčtų visiškai ištraukti savo 
nigais išbėgo už miesto, tuo-1 kareivius iš Balkanų, bet vėl 
met ant jo užpuolė plėšikai.1 bijo, kad Graikija ir Rumu- 
Jis pradėjo šaudyti ir 
plėšiku ant vietos užmušė.
Tuomet buvo kreiptasi pas:
gubernatorių, kad jis milici-'^^ jeigu tikitalkininkaj ap- 
ja atsiųstu. Kada pribuvo ^eis Balkanus, tai Graikija 
milicija, tai tik tuomet tapo Rumunija su 1,000,000 
tvarka padaryta. [kareivių stos_ teutonų . pu-

Miestas buvo apgyventas s^n> tuomet būsią riestai ne
darbininkais, tik Rusijai, bet ir Anglijai.

per "tai TURKAI PRANEŠA APIE

[ Balkanų kompanija 
jiems nepavyko. Jie jau no-

LOKAUTAS IR STREI
KAS GINKLU DIRB

TUVĖJ.
Sharon, Pa.—Šiopiis die

nomis “D. S. Co.” ginklų 
dirbtuvės darbininkai ap-j 
skelbė streiką. Tuom tarpu daugiausiai 
darbdaviai iš savo pusės ap-. nes dirbtuvėse dirbo apie 
skelbė lokautą. Nors darb- 18,000 darbininkų, i 
daviai apskelbė lokautą, bet darbininkai ir nukentėjo, 
streikieriai piketuoja. Dar-!Jie nespėjo net savo drabu- 
bininkai reikalauja 8 vai. žiu išgelbėti. __  __ .
darbo dienos ir algų pakeli-1 žmones gabeno į Richmondą turkai 
no ant 15%. Kompanija [ir Pittsburgą. |1,1C
griežtai atsisako darbininkų 
reikalavimus išpildyti.

(ju nija neprisidėtų prie teuto
nų.

Rymo diplomatai tvirtina,

LAIMĖJIMUS.
Iš Konstantinopolio pra-

Priežastįs gaisro nežino
mos, bet spėjama, kad vo
kiečių šnipai padegė. Mat, 
dabar vokiečių šnipams rei
kia už viską atsakyti.

KAPITALISTAI NEUŽ
GANĖDINTI WILSONU.

Šiomis dienomis Chicago j.
buvo suvažiavimas stambeą-j KONGRESAS JAU DAR

BUOJASI.
6 d. gruodžio atsidarė 64 

sesija Suvienytų Valstijų 
kongreso. Kaip matosi, tai

rdųjų kapitalistų. Jie svar
stė apie įsteigimą didelio 
laivyno, padauginimo gink
lų ir apie tarifą. Kada bu-

Jd V U 111 ClL/li j ~ i

Pusnuogius1 nešei, Jogei, Mesopotamijoj
1 nuolat stumia ang

lius atgal. Kelis sykius an- 
1 glai buvo bandę atsilaikyti, 
bet kiekvieną syki likosi su
mušti. Turkai užgrobė še
šis anglų orlaivius, kuriuos 
pataisė ir naudoja prieš 
anglus.

Dardanelluose eina smar
kus mūšiai. Turkai sakosi, 
jogei jiems ir ten gerai se
kasi.

Gardino augštasis kalnas palei Nemuną

tai jis dalyvavo. Jis pats 
nekalbėjo, bet kada kalbėjo 
kancleris, tai Liebknechtas 
kelis sykius pertraukė jo 
kalbą, darydamas įvairius 
pastebėjimus. /Publika ir 
dauguma atstovų pradėjo 
prieš Liebknecntą protes
tuoti. Tuomet atsistojo so- 
c’ ai demokratas Lansbergas 
ir pradėjo kritikuoti Lieb- 
knechto pasielgimą. Tarp 
kit-ko jis pasakė: “Dr. iC 
Liebknechtas, kuris pirmose 
sesijose, pakeldamas klausi
mus apie taiką, iššaukė di
deles diskusijas, neturėjo į- 
galiavimo kalbėti varde Vo
kietijos socialdemokratų 
partijos”. Lansbergas už
baigė savo kalbą sekančiais 
žodžiais: “Visi Vokietijos 
gyventojai, visos klesos. pri- 
skaitant ir darbininkų klesą, 
neatiduos nei mažiausio Vo-

RUSŲ DARBAI UKRAI- skaitosi su vokiečių įtrauki- tat padės greičiau užbaigti žemes sklypelio ir
Jj/i ___ ^ - - - • * n’i rr 11 1 Iz 1 Q Q kl 1 I 1 TJ111

“Dabartis” rašo:
m u į Konstantinopolį, keti- karę, 
na daryti įvairius atsigyni-!

už jį kovos iki paskutinių
jų. Visa Vokietijos imperi- 

kils ir kovos prieš tuos, ku
rie kėsinsis iš jos atimti >>

ivuuai i UJU . nu, ucuvu ĮVdlUUO avOlfiJUi ' • 1 • co
Iš Lemberg’o ukrainiečių mus; ypač ketinama ten e- NUSKANDINTA KETURI -Į“: k.a'P a s .C. : *

laikraščiai praneša, jog ap-'sančlą kariumenę, kuri tuo 
skritys Berešar.y ne veikiai tarpu susideda iš 100,000 an-

GARLAIVIAI.
Londone gauta telegra- aVivnpli1

užmiršiąs rusų apsilanky- glų? 70,000 australų bei 30,- mos, jogei 10 d. gruodžio ta- nors rnaziausi smyi 1 
Kadangi ukrainiečiai 000 tengimių kareivių, padi- po nuskandinta 4 garlaiviai. ------ ’ ?mą. Kadangi ukrainiečiai 000 tengimių kareivių, padi- po nuskandinta 4 garlaiviai.

to apskričio rusus neperma- dinti lig 400,000 vyrų? Daug Iš darbininkų nuskendo tik ATAKUOJA SU PAGEL- 
loniai priėmėjai rusai jiems transportų su kareiviais jau , vienas žmogus. Nuskandin- BA NUODINGŲ GAZŲ.

tsilygino, ir liepos bei rug-.csą pakeliui Aleksandrijon.
p j ūčio mėnesy atgal trauk
damiesi, padegė beveik visus 
kaimus. Taigi apskritys 
Berešany yra daugiausia 
nukentėjęs visoje Galicijo
je. Iš dvidešimties valsčių,

BANDO PAKELTI
ŽMONIŲ ŪPĄ.

Iš Kopenhageno rašoma:
Sukakus metams nuo die

nos, j \
liš kurių jau žinia patvirtin-[‘spalių manifestą Maskvoje 
jta, turi rusai nuo 4,095 ū-[ sukilo didi nerimą. Rusų 
kių 1883 padegę, tat beveik' spauda skelbia vienodai 
pusę. . ‘ ....
mai, kai va, Lupšyn, Sarant- ■ riausios karės vado buvei- i r uošė.

J nos. 
kaip caras apskelbė

• 4

Rusų generalis štabas ■» 1 • v • • % •tieji garlaiviai yra šie: __ _c
Dante Alighieri—italų, Ing- praneša, kad vokiečiai palei 
stad irNereus—norvegų ir Ikskule darė ant rusų ata- 
Minsk—danų. Juos visus kas su pagelba gazinių bom*
nuskandino austrų submari-, bu. bet tos atakos buvę b& 

Į jokių pasekmių. Taipgi pa
lei Dvinską vokiečiai kelis 
sykius buvę išėję iš savo 

. tranšėjų ir bandė daryti a-
ITALAI GELBSTI

SERBUS.
Apie 200,000 serbu šiuo k bet rusai juos atmušę.

Didieji ukrainų kai-'skambančias pasakas iš vy- tarpu randasi Albani jos kai- ! Talei Rygą rusų artilerija
mai, kai va, Lupšyn, Sarant-į riausios kares vado buvei-: r uošė. Maistą ir ammunici-! kelias vokiečiu batarėjas 
šucky, Slobodasolota ir daug nes, kurių laikraščiams pa- ją jiems pagal išgalę prista- visiškai sunaikinus.
kitų yra visai išnaikinti. Ru- rūpina valdžios pasiųstieji to italai, 
sai naikino daugiausia tuos j vyriausią buveinę kores- 

| kaimus, kuriuose gyveno pondentai.
'tautiškai susipratusių ukra-[stengiasi paskatinti tautos

; Rusai jiems šaky-1 narsybę ir norą aukauties. 
,___ ( _ . . _ [davo, jog reikią i“ ", * ____  _ _L

įpic aprubežiavinią immi- i riy.eniyslo gi tvirtovė smar-lvisą Ukrainą. Gyventojai paskelbė, jog nusiminusieji kieti joj, buvo didelės de- ui jos imperatorium ir 
gracijos, uždraudimą vežti į i kuri    —’ ivmi—■> ------- -----i........  ...................................... ■” -- - - -...............
užsienius ginklų ir paėmimą 

■ginklų išdirbystės iš priva- 
tlškų rankų į valdžios ran
kas.

yo svarstoma apie tarifą,tai; kongresas turės gana daug 
dauguma kapitalistų labai -t (iar|)0, nes 7 d. gruodžio jau 
smarkiai užsipuolė ant pre-;puvo apje ^000 įvairių įne- 
zidento Wilsono, kad jis paduota. Tarp lytėjo zinio
sai nesirūpina apie stambio-1 jne§imu buvo projektas i rengiasi 
nurodinėjo, ieipfu greitu lai-1 
ku nebus uždėta, mokestis 
ant įvežamų prekių, tai dau
gelis pramonės šakų turės 
visai išnykti.

Jie vienbalsiai pripažino, 
kad dabartinė valdžia tuo- 
jaus turi užsiimti padidini
mu apsiginklavimo ir page
rinimu reikalų stambiosios 
pramonės.

REPUBLIKONAI PRITA
RIA WILSONO KARIŠKAI 

PROGRAMAI.
Senate republikonų parti

jos lyderis pasakė, kad re- 
publikonai pritars dabarti
niam valdžios kariškam 
programai (apsiginklavi
mui), jeigu tik tas progra
mas nebus įneštas į kongre-

IŠPLAUKĖ ANTRAS ‘TAI
KOS” LAIVAS.

8 d. gruodžio iš New Yor- 
ko išplaukė“Frederik VIII”, 
ant kurio išvažiavo tik 22 są partyvišku keliu. Apgi- 
misionieriu. Jie taipgi va- nimas savo šalies esąs visų 
žiuoja į Kopenhageną.

ROCKEFELLERIS “LO
ŠIA” ANGLEKASIO 

ROLĘ.
J. Rockefelleris (sūnus) 

matomai yrą geras aktorius, 
nes kur tik nuvažiuoja savo 
kasyklų apžiūrėti, tai tuo- 
jaus “sulosią” angliakasio 
rolę. Šiomis dienomis jis 
Lankėsi W. Virginia valsti
joj. Kad geriau “susiarti
nus” su angliakasiais ir “iš
tyrus” jų darbo sąlygas, jis

reikalu ir visos partijos iš
vien privalą eiti.

Taip, kada eina kalba, pa
liečianti kapitalistų reika
lus, tuomet partijiniai gin-

PER 10 MĖN. Iš SUV. 
VALSTIJŲ IŠVEŽTA 
Už 697 MILIONUS 

DOLERIŲ PRO
DUKTŲ.

Washington.—Bėgy pas
kutinių dešimties mėnesių iš 
Suvienytų Valstijų išvežta

SAKOMA, JOGEI TEUTO
NAI APLEIS LVOVĄ.
Iš Petrogrado ir Londono Tokiuo būdu VOaIE'i u JJ

jogei teutonai į iniečių. 
įleisti Lvova. į *

i drūtinama. Matomai,' 
teutonams vėl gręsia pavo
jus iš rusų pusės.

išnakinti Kares ministeris neseniai 9 J. gruodžio Berlyne,

YUAN-ŠI-KAI —CHINI* 
.;OS IMPERATORIUS.
Telegramos praneša, jogei

>?TT ELĖS 
DEMONSTRACIJOS.

Iš Šveicarijos praneša,kad' Chinijos prezidentas Yuan -» 1 w -v -w T V "T T • 1 •

likosi ant vietos,, nors jų na-(namie esą baisiausi! priešai, i monstracijos, kuriose 
mai ir sudeginti. Rusai, i Rusų valdžia, aiškiai matyt,1 dalyvumą ir kareiviai, 
viešėdami tame apskrityje, judina paskutifiąsias jiegas, nionstrantai, vaikščiodami 
uždarė visas politiškąsias ir kad tik gavus įtakos į žmo-! gatvėmis, daužė krautuvių 
kultūrines ukrainiečių įstai- nių ūpą. Bet dauginasi vis langus, protestuodami prieš

Suareštavo daug ukra-[ aiškesni ženklai, jog žmo-* maisto brangumą ir reikala-

’ už
ėmė čmė Chinijos imperatorių 
De- sostą, v

VOKIEČIAI NORI AT- 
NAUJINT SUBMARI-EUROPINĖS KARĖS SU

KŪRĖJAS UŽMUŠTAS.
Telegramos iš Rymo pra-i niečių, tarpejų ir atstovą T. !nių ūpas yra labai nupuolęs Vo kogreičiausios taikos. Po

licija su pagelba ginkluotų buvo pertraukę submarinų 
kareivių demonstrantus iš- karę, todėl Anglijos p rėki* 
vaikė. ' niai laivai drąsiai pradėjo

Pagal gautas žinias, tai plaukioti į visas šalis.
panašios demonstracijos i 
buvo ir kituose Vokietijos

gas.

neša, jogei mūšyje palei' Staruch’ą. Staruch’as ir jo ir nusiminimas visuose luo- 
Krupagne likosi užmuštas1 sūnus studentas teisininkas muose nepaliauja skleidęs.
serbų patriotas Voivode 
Tankosich, tasai pats, ką 
surengė suokalbi ant Aust
rijos sosto įpėdinio Pran
ciškaus Ferdinando mieste

liko išgabenti į Taškentą! 
Turkestane.

ANGLŲ NUOSTOLIAI

JAPONIJA IR JOS SĄ- 
JUNGIEČIAI.

“Agence Havas” iš Tokio
Lapkričio mėn. nuostolių 1 d. lapkričio praneša: Ja-' miestuose, kaip tai Dresde- 

Sarajevo. Jo kūną surado [sąraše minimi 234 aficieriai ‘ponų ministerių pirminin- r.e, Leipcige ir kit. 
austrai netoli Krupagne. Ji-j ir 5,564 vyrai, tarp jų 211 a- kas tūlam laikraščių kores- 
sai vadovavo 200 kareivių ir [ficierių bei 2303 vyrai vaka- pondentui pasakė, jog Japo- 
visi jie likosi užmušti gi-1 rų fronto. Nuostoliai vaka- nija negalinti siųsti kareivių. 
nant Kraguyevatz. rų fronte nuo ofensivo rug- sąjungiečių pagelbon, nes'nant Kraguyevatz.

SAUŽUDYSTĖ TARP VO
KIEČIŲ AFICIERIŲ.

Petrogrado laikraščiai 
rašo, jogei užėjus šalčiams 
daugelis vokiečių aficierių 
panildė saužudvste. Dideli 
šalčiai ir maisto stoka esą 
atėmė vokiečiams viltį ką 
nors laimėti.

KAIZERIS KETINA AP
LANKYT BELGIJĄ.

Iš Amsterdamo praneša,
apsirėdė angliakasiu, pasi- už 697 milionus dolerių vai-' jogei kaizeris apie Kalėdas 
ėmė “pikį” ir įsileido į.ka- gomų produktų. Tai dusyk ketina aplankyti Belgiją. 
Fyklą ir ten su “pikiu”vaikš- daugiau, negu pereitais me- Manoma, jogei ten 
tinėjo. ' tais per tą patį laiką išvež- smarkesnis vbkieč’_

Na, ar tai jam “nerupi” Į ta,

ėmė “pikį” ir
ten prasidės 
iečių veiki-

mas

rų fronte nuo ofensivo rug
sėjo 25 d. prasidėjus yra | neturinti kuo nuvežti karei- 
2,958 aficieriai bei 45,288 
vyrai. Iš tuo tarpu jau pa
skelbtų anglų nuostolių iki 
spalių 9 d., kurie aptveria 
493,294 vyrus, negyvais, 
9,169 aficierius, 225,716 vy
rų sužeistais. Pasigendama
1,567 aficierių bei 6,113 vy- tų mahometų tikybos gimi- 
rų. Abelnieji aficierių nuo- nes.
stoliai siekia 6,600 negyvų, ‘ ‘ 
12,633 sužeistų ir 2,000 pasi
gendamų.

ANGLŲ RŪPESTIS APIE 
EGIPTĄ.

Laikraštis ‘^Neue Zūrčher 
Zeitung” iš Hlaagos rašo,jog 
anglų karės taryba, kuri

Vokiečiai ant tūlo laiko

Dabar iš Berlyno prane
ša, jogei ten eina smarkios 
diskusijos apie atnaujinimą 
submarinų karės. H

1

vius. Bet Japonija mobili
zavusi savo arsenalus, savo 
sąjungiečiams suteikia ka
rišką pagelbą ant žemės bei 
ant jūrių. Japonija turi 
sargybą tolimiausiuose ry
tuose, idant priešas nesukel-

Japonija toliau daboja, 
kad transibiro gelžkelis, ku
riuo Rusija labai aprūpina
ma, nebūtų sugadintas. Mi- 
nisterių pirmininkas da pri
dūrė, jog Japdniiai džiaugs
mas,-'kad ji galėjo suteikti

VOKIETIJA NEKALBA 
APIE TAIKĄ.

Vokietijos parlamento di
džiuma socialistų atstovų 
pareikalavo,kad valdžia vie
šai praneštų, ant kokių išly
gų ji mano taikytis. Ant to 
užklausimo kancleris pasa
kė, kad ne Vokietija, bet tal
kininkai privalo taikos išly
gas pastatyti. Vokietija vi
sai nemananti taikos išlygų 
statyti, nes jos pusėj esan-

GRAIKAI SUTINKA DE* 
MOBILIZUOT SAVO AR- 

MIJĄ.
Jau tūlas laikas atgal tal

kininkai. norėdami užtikrin
ti savo veikimą Solonikuo- 
se, buvo padavę Graikijai 
reikalavimą, kad ši demobi
lizuotų savo armiją. Grai
kija ilgai svarstė, bet, galu* 
gale, nutarė išpildyti talki* 
ninku reikalavimą.

INCIDENTAS SU DRG. 
LIEBKNECHTU.

Buvo manyta, kad atiden
giant Vokietijos parlamen- 

1 * v W

1.500 DARBININKŲ UŽ
MUŠTA LAIKE EXPL1O 

ZIJOS.
Iš Paryžiaus praneša, jo* 

gei mieste Havre liko sus
progdinta Belgijos 'ammn-

v tapįi

nors maža pinigiską pašai- tą, drg. K. Liebknechtas ne- nicijos dirbtuvė. 1,500 bei
ną. Francijai ir jai taip išro- bus posėdžiuose, kadangi jis1 gų darbininkų likosi už* 
dyti savo simpatijas; gal ir serga. Bet visiems ne tikę-j mušta ir daugelis sužeis



IfL« pesnis laikas, kad męs piįkas ką mokina: mesnės veislės vieton mat
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Jo nebaugina taipgi joki

vose.

jau žingsnis atgal. Kadangi 
iš- kiekvienas gyvas sutveria 

bet gyvenimas bė- j mas nori gyventi, tai visai 
i don konkurenci-

c1

-1 laikmečiuose organiška val- 
jA stija buvo paprasčiausia; ta-

j”, “Darbinin- 
panašius laikr

Fritzas. •

tų priežas- 
jc.s, iyvširadimui ant 
rr-yvybė yra tų pa-

LAISVfi

Charles E. Russell Žydai šioje karėje.

tence of Government” sky- Jau seenlaj praėjo laikai, ka-

ja.

dikčiai gelbsti francūzams da Oveno. mažai_ išsivystę mokina, jog gamtoje veikia
Francijoj labai didelę rolę 
lošia žydai Rotšildai-

karės 
mūsų 
Kiek 

tai
O

n
ir

kų kalėdų”, bet tūlą laiką 
reikia palaukti.

šioje karėje.
Belgijoj yra 15,000 žydų. 

Kiek jų dalyvauja kariume
nėj—nežinia.

sion or authority of the sell liepte. liepia pirkti ka- 
Government, directly or nuplės, broniruotus automo- 
indirectly, commences or bilius, budavoti dreadnough- 
carries on any verbal or tus.
written correspondence

•' . o’š- vo blogesnis, negu pirmųjų.
oj. lie keturi miliopai pa-, kinimas yra klaidingas. Ta- Bet visai blogam padėjime 

-'v’.,°’glau';čiaus> tada dar negalėjo bū- atsirado tL. ’ ' ’
-,ti, kadangi is visur juos ve- kito pilno atsako į tuos žingsnis atgal.
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Į Laikraščio ir Gyvenimo Apžvalga vėl šneka
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Billy Sunday atvažiuoja į dakcijai, matyt, kad “Lietu
vos Žinių” pirmeiviai dar
buojasi taip vadinamam pi
liečių komitete “Komitet 
Obywatelski”. Tenais lenkų 
dvarinirikų viršus.

Tokiu būdu galima pada
ryti išvedimą, kad agrono
mijos ir teisių pagelbai teik
ti draugija arba apmirus, 
arba visiškai jau nebegyva.

Kas gi tuomet daryt? 
Bene šelpti tą piliečių komi
tetą, apie kurio veikimą 
“Laisvės” skaitytojai žino 
iš ištraukų, perspausdintų 
iš “Ateities”.

Bet advokatas A. Janulai
tis, šiaip ar taip kalbant 
mums ištikimas ir artymas 
žmogus, labai blogai atsilie
pia laiške, rašytame “Dil
gėlių” redakcijai. Jisai sta
čiai sako, kad tai lenkų po
nybės įstaiga.

Kas gi tat pasilieka?
Klerikališka draugija nu- 

kentėjusiems nuo 
šelpti! Ta draugija 
pasmerkta galutinai, 
męs apie ją kalbėjom, 
tik iš blogosios pusės, 
tačiaus stebėtinas daiktas! 
Advokatas A. Janulaitis už 
ta draugiją agituoja. Jisai 
rašo, jog pasilikusioji Vil
niuje anos draugijos dalis 
darinko komitetan pirmei
vių ir visuomeniečių (soci
alistų) ir dabar jie ten bend
rai darbuojasi. Apie pirm
eivius iš “Liet. Žin.” A. Ja
nulaitis labai blogai atsilie
pia. Tūli iš jų, turbūt buvo 
prašalinti iš komiteto ir., 
dabar jame likosi klerikalai 
ir... socialdemokratai. Kad 
tai teisybė, tą išdalies pa
tvirtina ir p. j. Šaulys savo 
laiške “Ateities” redakci- 
jon.

Pasirodo, kad męs gyve
name laikais neaprybuotų 
galimybių. Imk ’tu man ir 
iškirsk tokį politišką para
doksą.

“Laivui skęstant visi ima 
jį gelbėti, nebežiūrint žmo
gaus pažiūrų”—sako A. Ja
nulaitis, tuo pateisindamas 
saviškių bloką su klerika
lais.

“Būtų gerai, kad ir Ame
rikoj sudarytumėt bendrą 
komitetą, kuris užsiimtų 
Lietuvos šelpimu”.

Well... bet ar kalba A. Ja
nulaitis visų socialstų var
du? Vargiai! Jisai, vei
kiausia, kalba tik tūlu Vii- 
giliaus inteligentų vardu. Jei
gu taip, tai mums reikia pa
laukti, kol pati partija pra
bils.

Dalykai begalo, kaip ma
tot. supainioti. Šitokiame 

nelaimės, taip nebuvo ir nū- • žadėjime karščiuoties nerei- 
ra ir todėl, bejieškodami ry- kia. Atsargus laukimas, 
šių su Lietuva, męs, sočia- bent šiuo tarpu, yra geriau- 
listai, susiėjome su Globa taktika. Žinoma, neea- 
(Prūsų Lietuvos belais-! Įima busjaukti iki _“graikiš- 
viams šelpti draugija) ir

New Yorką išvyti iš New 
Yorkiečių velnius.

Kaip su velniais, dar ne
žinia. Veikiausia, jų biznis 
nepablogės, bet kad Billy 
Sunday kišeniai prisipildys, 
tam pilnai galime tikėti.

Mūsų patriotai taip ne- < 
kenčia aziatų, betgi iš azia- 
tų jie tankiai galėtų daug ko 
pasimokinti.

Tokio, Japonijoj, majoras 
Okuda, užėmęs savo urėdą, 
išvijo iš ofisių 150 dykaduo
nių.

Pas mus kaip tik atbulai. 
Didžiausi dykaduoniai turi 
pelningiausius ofisus.

Amerika dėl amerikiečių!
Tame ■ sakinyje užsiveria 

taip vadinamoji Monroe 
doktrina. Prezidentas Wil- 
sonas savo adrese kongresui 
pasakė, kad Monroe Doktri
na turi būti apsaugota.

Paprastais žodžiais kal
bant, tai reiškia, jog Suv. 
Valstijų kapitalistai turi ap
žioti visą Ameriką. Mūsų 
kapitalistai jau seniai žiūri 
j pietų Ameriką, kaipo į sa
vo dvarą. Jie didina armi
ją ir laivyną ne kokiu kitu 
tikslu, kaip tik tuo tikslu, 
kad iškraustyt anglus ir vo
kiečius iš pietų Amerikos.

NEATMEZGAMAS 
MAZGAS.

Socialistų spauda ir Lie
tuvos Šelpimo Fondas turi 
daug keblumų ir vargo, be- 
jieškodami būdų, kq|p tinka
miausia suvartojus aukas, 
suplaukusias nukentėju- 
siems nuo karės šelpti.

Tą fondą įkūrė susipratę 
darbininkai. Jį palaiko so
cialistų spauda. Jan aukau
ja socialistams simpatizuo
janti mūsų visuomenės da
lis.

Jeigu taip, tai, lodosi, ir 
suplaukusios aukos turėtų 
eiti visųpirmiausia darbi
ninkų ir šiaip jau vargo 

. žmonių šelpimui. Bet čia ir 
prasideda painiava. Tos pai
niavos priežasčių reikįa jieš- 
koti ne čia, Amerikoj, bet 
Lietuvoje.

i Tikrai darbininkiškų or
ganizacijų ten veik nėra, o 
ieigu ir yra tai smulkios, 
kurios darbuojasi Vilniuj. 
Apie tų organizacijų veiki
mą veik nieko nežinoma. 
Jeigu panašios organizaci
jos ten egzistuotu, tuomet 
jokių abejonių Lietuvos šel
pimo klausime pas mus ne
būtų. Ir mūsų Fondas ir 
mūsų spauda remtų pana
šias organizacijas. Bet. ant

agronomijos bei teisių pa
galbai teikti dr-ja. Joms 
jau ir pinigu buvo pasiųsta. 
Tos draugijos randasi po 
Lietuvos tautininkų (pirm
eivių) kontrole, agronomijos 
gi draugijoj, be viso to, tu
ri labai didelę įtekmę ir len
kai dvarininkai. Jau vienas 
tas faktas lygiai atstumia 
mus nuo tos draugijos.

Kas gi darvti? Globa da
bar nėra reikalo taip daug 
šelpti. Prūsų Lietuvos be
laisviai pusėtinai aprūpinti, 
o antra vertus, šiandien la
biausia reikia rūpinties D. 
Lietuva, nes ten žmonės 
daug labiau nukentėję.

Apie agronomijos ir teisių 
pagalbos teikimo draugiją 
advokatas A. Janulaitis ra
šo “Dilgėlėms”, jog ta drau
gija dėlei pinigų stokos ma
žai ką galėjo nuveikti. Pa
staruoju laiku apie ją nieko 
nesigirdi ir jeigu tai teisy
bė, ką rašė “Keleivis”, kad 
minėtos draugijos atstovas 
A. Bulota neatvyksiąs Ame
rikon—tai męs stačiai neži
nome, kaip į ją žiūrėti, juo 
labiau, kad tą draugiją, ma
tomai, bus ir pirmeiviai ap
leidę. Iš laiško p. Jurgio 
Šaulio, rašyto “Ateities” re-

“NELAIMINGA” LIETU
VIŲ TAUTA.

Tik jau lietuvių tauta ir 
nelaiminga! Nespėja nuo 
vienos bėdos nusikratyti,tai, 
žiūrėk, jau kita atsiranda. 
Dar nespėjo Tautos Taryba 
ant koja atsistoti, kaip jau 
jai gresia.kalėjimas.

“Keleivio” N49 randame 
sekantį pranešimą:

“Ar žinote, kad kišimasis 
į politiškus Lietuvos reika
lus, kaip antai rašinėjimas 
valdžioms. peticijų, siunti
mas į busimąjį taikos kon
gresą atstovo ir tam pana
šus dalykai yra prasižengi
mu prieš Suv. Valstijų įsta
tymus ir galima papulti už 
tai kalėjiman nuo 6 mėne
sių iki 3 metų ir užsimokėti 
$5,000 pinigais?

“Šitas,.dalykas buvo nie
kam nežinomas. Apie šito
kį įstatymą, kuris drausto 
atskiriems Suv. Valstijų pi
liečiams kišties į kitų vals
tybių politikos reikalus, ne 
žmojo ir valdžia. Jį surado 
šiomis dienomis Harvarde 
universiteto profesorius Al 
bert Bushnell Hart, kada 
laikraščiai paskelbė, jog

vordas . važiuoja Europon 
“baigti karę”. Prof. Hart 
r pranešė spaudai, kad su- 

lyg to įstatymo Fordas gali 
būt areštuotas ir pasodin
tas kalėj i man. šitas įstaty
mas buvo išleistas 5-tojo = 
Kongreso, 30 birželio, 1799 
m., yra žinomas kaipo “Lo
gan act” ir užrašytas 
"‘Crimes Against the Exis-

Mūsų buvusiam draugui 
Ch. E. Russell’iui, o dabarti
niam militaristuiT feekasi 
reklamavimos dalykuose. 
Buržuazinių dienraščių ko
respondentai apspito jo na
mą Washingtone. Jie nori 
išgirsti iš jo burnos argu
mentų už apsiginklavimą.

O Russell kad šneka, tai 
šneka.

Jis sako, kad Amerikoj

riuje. Section 5335, Chapter 
2. Jis skamba taip:

“Every citizen of the 
United States, whether 
actually resident or abid
ing within the same, or 
in any foreign country, 
who, without the permis-

da kiekvienos familijos na
me ant sienos kabojo muš
kietas (suvalkiečiai pasaky
tu pučka!) ir to muškieto 
užteko, idant apsigynus.

Dabar ne tie laikai. Su 
muškietom nieko nebepada
rysi—ir todėl Ch. Ed. Rus-

Tai matot, koks išmintin- 
or intercourse with any gas pasidarė mūsų buvęs 

draugas Ch. Edw. Russell!
Bet nemanykite, kad A- 

merikai reikia ginkluoties, 
kad geležinė kūmščia užka
riaus daugiau rinkų! O, ne! 
Ch. Ed. Russell sako, kad 
Amerikai reikia ginkluoties, 
idant apgynus demokratiją, 
tai yra, žmonių valdžią.

Sena, kvaila pasaka, po
ne Russell. Kas gi šiandien 
sakysis perkąs ginklus už
puolimui ! Kiekvienas sako
si perkąs ginklų tik apsigy
nimui. Ir kiekvienas sako
si apginąs “demokratiją 
Demokratiją apginanti 
Vokietija, ir Rusija, 
Franci ja ir Anglija.

Tai kuri gi iš jų meluoja? 
Meluoja visos. Ir Russell 
dabartės į tų melagių eilę 
nori pridėti ir Ameriką.

Russell visą savo karišką 
gudrybę įgijo Frančijoj. Ką 
jam francūzai sakė, tam ji
sai šventai ir tikėjo.

Bet kodėl jisai nenuvyko 
Vokietijon ir Rusijon? Te- 
nais jisai būtu daug ko nau
jo išgirdęs. Tenais būtų iš
girdęs iš vokiečių lūpų, kad 
jie gina savo gyvastį, nes 
jeigu juos sumuš, tuomet 
i^u nebeliks šešėlio jų galy
bės.

Prisiklausęs vokiečiu ar
gumentų, jisai būtų pama
tęs, kad netik francūzai.bet 
ir vokiečiai turi dalį teisy
bės. Tuomet jo sprendimas 
apie karę nebūtų toks vie- 
napusis, kaip dabar kad y- 
ra.

Jam reikėjo nuvykt ir Ru
sijon. Tuomet jisai būtu pa
matęs, kad Francijos bičiuo- 
Ič Rusija—yra atsilikusi,
žiauri šalis.—šalis, kur vieš
patauja despotizmas, šalis, 
kur milionai karės pabėgė
lių neturi duonos kąsnio. 
Tuomet jisai putų pamatęs, 
kad talkininkai anaiptol nė
ra jau tokie šventi, kaip iš 
pirmo sykio jam galėjo pa
sirodyt.

Pabuvojęs visose kariau
jančiose šalyse, Ch. Edw. 
Russell būtu ant visų jų nu- 
sisnjovęs, būtų visas jas at
radęs kaltomis. Ir tuomet 
jisai nebūtų rekomendavęs 
perkelti Europos pragarą į 
Ameriką.

foreign Government, r* 
any officer or agent 
thereof, with an intent to 
influence the meausures 
or conduct of anv foreign 
Government, or of any of
ficer or agent thereof, in 
relation to any disputes 
or controversies with the 
United States,or to defeat 
the measures of the Go
vernment of the United 
States; and every person, 
being a citizen of or resi
dent within, the United 
States, and not duly au
thorized, who counsels, 
advices, or assists ir any 

, such correnspondence, 
with such intent, shall be 
punished by a fine of not 
more than $5,000, and by 
imprisonment during a 
term not less than six 
months, nor more than 
three years; but nothing 
in this section ‘shall be 
construed to abridge the 
right of a citizen to apply, 
himself or his agent, to 
any foreign Government 
or the agents thereof for 

• redress of any injury 
which he may have sus
tained from such govern
ment, or any of its agents 
or subjects.”
“Žodis žodin šito įstatymo 

neversime, bet skaitytojams, 
kurie nemoka anglų kalbos, 
paaiškinsime jo prasmę sa
vais žodžiais. Ji šitokia: 
Kiekvienas Suvienytų Valsr 
tijų pilietis, visviena ar jis 
gyvena Amerikoj ar kitur, 
jeigu tik neturėdamas iš sa
vo valdžios tam tikro leidi
mo ar įgaliojimo, veda su 
svetima valdžia kokius nors 
reikalus raštu ar žodžiais, 
norėdmas padaryti kokią 
nors įtekmę į jos darbus bei 
žingsnius, kurie lytėtųsi Su
vienytų Valstijų reikalų; o 
taipgi kiekvienas žmogus, 
vistiek ar jis bus šios ša-

jas, kuris tik be tam tikro 
valdžios leidimo ar įgalioji
mo prisidės prie to savo dar
bu, patarimais bei nurody
mais,bus baudžiamas pini
gais, ne daugiau kaip $5,000, 
ir kalėjimu, nemažiau kaip 
6 mėnesiai ir nedaugiau, 
kaip 3 metai. Žmogus gali 
kreipties į kitos šalies val
džią arba jos agentus tiktai 
tuomet, kada jisai yra ypa- 
tiškai.tos valdžios arba jos 
žmonių nuskriaustas. Jisai 
gali reikalauti tiktai atlygi
nimo už savo ypatišką 
skriauda, daugiau nieko.

“Taigi pasirodo, kad visa 
šita popierinė politika, visi 
tie reikalavimai fr peticijos 
būsimam valstybių kongre
sui, kuomi taip rūpinasi ga- 
hriška klerikalu “tautos ta
ryba”, yra baudžiamas dar
bas. Gali būt areštuoti ir 
lubaūsti netik patįs “prava- 
lyriai”, bet ir visi kiti, ku- 
•ie šiokiu ar tokiu būdu bus 
orie to prisidėję”.

_ me visai naują, veislę, kuri 
Visada žmogui buvo ir da- dar geriau pritaikinta prie • j 

bar yra reikalinga aiški pa- tų pačių apystovų. Kaip tas / 
atsitiko? Visai paprastai* Įj 
Paimkime, kokia nors gyvū
nų veislė paliko vaikus. Tie 
vaikai, dėl įvairių priežas
čių, nebuvo visi vienodi. 
Kiekvienas iš jų turėjo ma
žus individualius skirtumus, 
nukrypimą nuo pirmesnes 
formos, lyginai taip, kaip ir 
bile tėvų vaikai nėra visai 
vienodi. Vieni iš tų skirtin
gumų buvo progresyvis ap
sireiškimas, kiti — regresi- 
viai apsireiškimai, sulygi
nant sų tėvų forma. Vieni 
pirmosios formos vaikai bu- 

__  ,__ ,____ __________  vo žingsnis pirmyn, kiti vi- 
sakant, yra didžiausis meis- dutiniai, kuomet treti buvo 
tras....

Nors biblija viską 
a>SkinO , j ixicxo uun
go ir žmogus ‘vystėsi, augo nntumiai 
dvasiškai, ir jo negalėjo pil- jon su kitais. Tos konkuren- 

' n,ai patenkinti tie aiškini- cijos arba kovos už būvį ko- 
imai. Pradėjo jieškoti nau-'voj. juos patiko nevienodas

Kiekviena tauta, dalyvau
janti šioje karėje, skundžia
si. kad ji daugiausia aukų 
turi padėti, daugiausia nu
kentėti. Skundžiasi vokie
čiai, skundžiasi francūzai, 
skūndžiasi rusai ir tt. Bet 
kaip su žydais? Apie juos 
jau seniai sakoma, kad tai 
didžiausi bailiai, kurie iš ka
rės nori tik pelnyties, bet 
anaiptol nenori rizikuoti sa
vo gyvasčių.

Tačiau s patįs žydai išro- 
dinėja, kad jie šioje karėje 
labiausia nukenčia.

Rabinas JRohold savo ilga
me straipsnyje “The Missio
nary Review” pasakoja apie 
didžiausius žydų vargus.

—Mus niekur nemyli — 
sako jis—męs negeistini sve
čiai Rusijoj, Frančijoj, mū
sų nereikia Anglijoj, Ameri
koj, net ir Palestinoj”.

Apskaitoma, kad šioje ka-............. ......      ~ ......
rėje dalyvauja 550,000 žydų jLI keliu, nauju išaiškinimu likimas. Tie gyvūnai, kurie 

pasaulio. apsireiškimų. Irtbuvo labiau pritaikinti prie 
aplinkybų, greičiau ir veisė
si. Vidutinių padėjimas bu-

sauliožvalga. Jo apielinkėj 
—gamtoj atsibūna įvairus 
apsireiškimai, kurių jis ne
supranta. Jis mato, kad 
gamtoj daug kas gema, gy
vena, keičiasi ir miršta. Jam 
gema klausimai: Kaip ? 
Dėlko? Kas juos iššaukia? 

, Į visus tuos klausimus at
sakė biblija. Ji mokina, kad 
žemę sutvėrė dievas, kad 
žmogus liko iš molio nuli
pintas, taipgi ir visi gyvū
nai ir augmenįs yra jo ran
kų darbas. Jis—dievas— 
vi so gal i s, jam nėra pra
džios, nei pabaigos, žodžiu

ir brolis žudo brolį. Suvirs pasaulio apsireiškimų. ~ 
keturi milionai. žydų išvyti dar ži|oj senovėj daugeli: 
is savo namų Lietuvoj Len-; mokslininku pradėjo nuro 
kijoj, Baltgudijoj .ir Galim- Įkad t‘kis biblijos 
joj. ..... ....... — ' ■ ‘ .........
begėlių neturi kur prisig

klausimus.
mokslininkai tyrinėjo gam- 
tos^lapsireiškimus, susipaži
no su gamtos įstatymais, 

pro-1 pagal kurių viskas atsibū
ta- na. Ir taip susidarė gamtos 

mokslai, kurie griovė bibli-

aprokuoja, kad palyginus su
gyventojų skaičium, žydų 
kareivių yra didesnis ]_ 
centas, negu kitų tautų ka
reivių. ______ , ____ ___

Pasaulio muštynėse daly- jos pasakas ir jų vieton dė- 
vauja 12 tautų, kurios išsta- 'jo naują, mokslo patyrimais 
tė karės lauke 20 milionų paremtą pasauliožvalgą. 
kareivių—tai -bus pustrečio ■ Dabar visos gamtos moks- 
procento visų gyventojų lų šakos skelbia, vieną ga- 

ir skaičiaus. Žydų gi tautos lingą teisybę—išsivystymą!
karėje dalyvauja 5į procen- Viskas išsivysto nuo papras
to.

Britanijoj gyvena 245,000 
žydų. Iš jų 16,000 randasi 
kariumenėj. Penki žydai 
(gal teisingiau bus pasakius 
žydų kilmės) dalyvauja mi- 
nisterių kabinete.

Frančijoj vra

to į augštesnį, sudėtinį. Vi
sa dabartinė organiškoji 
valstija su savo begaliniais 
formų įvairumais, visi aug
ments ir gyvūnai ne visada 
buvo tokie, kokie yra dabar. 
Senovėj visai kitoki buvo 
ant žemės gyvūnai ir aug- 

daugiau, kaip 100,000 žydų. Ir Pats z.emcs Pa’
Kariumenėj tarnauja 10:000. yir.slus seniau nebuvo toks, 
Tarpe jų yra 8 generolai, 14 koks yia dabai, jis ir pergy- 
pulkininku, 21 leitenantas, < v?n0 ,daug persikeitimų Se- 
68 majorai ir 107 kapitonai, f’.ausiuosiį žemes praeities

tie, kurie buvo 
.Ir visos tos 

Laikas bėgo, grunės gamino vaikus. Tų 
vaikų tarpe ir vėl atsibuvo 
padalinimas į geresnius ir 
blogesnius. Kadangi blo
gesni ųjų liko vis mažiau, tai 
pergalę kovoj už būvį ėmė 
tie geresnieji, parinkti or
ganizmai. Ir taip, laikui 
bėgant, užsiliko vis geres
nieji, tvirtesnieji organiz
mai, kurių jau nebuvo ga
lima priskaityti prie protė
vių veislės, nes tie nukrypi
mai buvo jau labai dideli. 
Tatai atsitiko tam tikram 
laikmety j, žemės sąlygoms 
mažai tepersikeičiant. O 
juk žemės sąlygos irgi pa
lengvėle keičiasi. Ir kolei į- 
vyko gyvūnų nukrypimas 
nuo pirmesnės formos, per
sikeitė ir gamtiškos apysto- 
vos, kokiose tie gyvūnai gy
veno. Prie naujų apystovų 
jau negalėjo gyventi, turėjo 
pranykti, užleisdami vietą 
labiau pritaikintiems prie 
aplinkybių.

Taigi gamtos mokslai mus
augmenjs ir gyvūnai. Ga- išsivystymo įstatymas. Visi 
lop,žemės istorijoj yra bu- i gyvūnai ir augmenįs yra 
vęs toks laikmetis, kada vi- gamtos spėkų veikimo rezut- 
sai nebuvo jokios gyvybės.1 tatas. Ne iš molio nulipdy- 
Vienok vėlesniam laikmety to Adomo žmonių veislė at- 
jau randama organizmų lie-1 sirado, bet išsivystė iš že- 
kanos. Gema klausimas: iš mesniu organizmų—gyvu- 

Un l,n;n atsibuvQ ne staigu
bet laipsniškai per milionus 
metu.

Biblija mus mokina pra
manytą ir nei vienam nesu
prantamą pasaką apie pa
saulio apsireiškimus. Ir toji 
palaka nėra paremta jokiais 

i faktais, patyrimais. Todėl 
jiekų veikimo (jr toji pasauliožvalga yra 

i-, r - i . . gyvybe atsira-. klaidinga ir blėdinga, nes 
nausiąs visij gekkehų ma- do visai paprastu kebu, kaip neleidžia žmogui susipažįn- 

l ti su gamta ir jos spėkų vei
kimo apsireiškimais.

Aiškią ir tvirtą pasaulio
žvalgą suteikia gamtos 
mokslai. Tas žmogus, kuris 
apsipažįsta su gamtos moks
lais,nėra bailus vargas prieš 
gamtos apsireiškimus, nes

Italijos parlamente yra 16 
žydų. Pirmasai Italijos mi- 
nisteris, didelis vokiečių 
priešas—Luigi Luzzatti yra 
žydas.

Vokietijoj yra 615,000 žy-' gų” spėkų buvi/ną, ką bū
dų. Jie pasižymėjo moks- tų veikusios žemės išsivys- 
luose ir dailėje. Dešimtis tymo bėgyj, ir 
tūkstančių žydų tarnauja čia gyvybė 
kariumenėj. Daugelis karei-(žemės. C 
vių aficieriais pakelta. Žy- čių gamtos 
das Albertas Balin yra vy-1 rezultatas^

kur jie atsirado, kaip atsira

 

do gyvybė/mt žemės? Gam

 

tos mokslai dnPpripažįsta nei 

 

jokių augštesniųj “sąmonin-

nageris ir jisai tvarko ka- ir bile vienas chemiškas su- 
riumenės transportaciją.

Austro-V engri jo j gyvena 
1,313,678 žydai. Karės lau
ke randasi 180,600 žydų— 
tarpe jų 6 generolai, 17 pul
kininkų ir 211 aficierių.

Rusijoj gyvena 6,060,000 
žydų, kariumenėj gi yra 
350,000. Daugelis jų pasižy-

įjungimas, ir ji nėra niekas 
kitas, kaip tik supintas che- 
miškai-fiziškas procesas. 
Gyvybė laikosi tap ilgai, ko
lei esti tam tikros apysto- 
vos; jei persikeičia apysto- 
vos, kurios tveria ir palaiko 
gyvybę, tada būna mirtisMoksl’išŽ tvrinėnnni iūo- jis žin0 tuos l?tatymus- s«* 

- . - , atvirta nnmata man^ viskas gamtojamejo kares lauke. O vienok, vviitą pamatą manyti, i..,- 
valdžia baisiai neapkenčia kad pirmieji organizmai bu- “ ' . . ..
žydu ir milionus iu išviio'iš vo labai paprasti. Jiems ne- nebaugina taipgi joki zyaų milionus jų išvijo daH^ p!-amanytj dievai nel ve}-

rios but galėjusios pašilai- ^es jis žino,kad jie lai
kyti žemės sluogsniuose iki tamsių žmonių gai
šių laikų. Nuo tokių žemės 
organizmų, visai organiškai I 
valstijai pasidalinant į dvi 
šakas—augmenų ir gyvūnų 
—atsirado augštesnieji or
ganizmai. Visas tas išsivys
tymas ėjo žemės praeity 
laipsniškai augštyn, iki su
sidarė organiškoji valstija 
su dabartiniu žmogum pri-

Lenkijos ir Lietuvos. Ap
šaukė juos vokiečių pagelbi- 
ninkais.

Ir Turkijoj žydams nesi
seka. Rodosi, dabar, po vo
kiečių įtekme, turkų valdžia 
ousitaikė su žydais, bet pra
džioje karės turkų kariume- 
nės vadai leido išgriauti 
/eik visas žydų kolionijas 
Palestinoj ir Galilėjoj. Tų 
toliom jų buvo daugiau, kaip 
10. Žydai buvo sudėję veik 
1.000 milionu rublių kolioni- 
'.acijai Palestinoje, dabar tų 
Igų metų darbas veik nie
kais nuėjo.

Tai taip rašo viršminėtas 
:ydų rabinas “The Missio
nary Review” ir, rodosi, jo 
msiskundime yra daug tei- 
ybės.,

Męs žinom, kad kaizeris 
už nieką taip nepyksta ant 
savo priešų, kaip už pamėg
džiojimą: Štai jis ismislino 
leisti ant priešų nuodingus 
gazus, žiūrėk, į savaite lai
ko ir priešai. tuom pačiu 
oavaišino vokiečius; vokie
čiai pylė ant priešų degantį 
J<ystirną, bet susilaukė ir 
oatys panašaus atsakymo; 
/okiečiai skandino savo sub- 
uarinomis priešų laivus. 
Štai, dabar anglų submari- 
ios paskandino į porą 
•avaičių net 21 vokiečių lai- 
,ą. Vokiečiai šaudo mote- 
*is ir kūdikius, kaipo špio- 
ms (snipus), dabar, maty- 
im, ar francūzai, anglai ir 
:iti talkininkai ir tą vokie- 
•ių “kariavimo” būdą pa
seks.

Barabošius.
!____________ !LL" 1L" ■ 1 . I I'“" 12,',—1-------

Hosanna ant augštybių! 
Mūs tauta išgelbėta nuo dė
mės, kaipo ta, kuri turi pa- 
laidžiausią, nešvariausią ir 
bjauriausią skandalistų lai
kraštiją! Oklahoma City, 
išeinantis laikraštis “The 
Young Democrat” savo lai-’ 
do j, rugsėjo 30-tos dienos, 
išvadino socialistus vagimis, 
mušeikomis, padegė jais, tau
tos pardavėjais, plėšikais, 
razbaininkais, žmogžudžiais 
ir tam panašiai. Tat reiškia, 
ne męs vieni turim “Vieny
bę”, “Kataliką7 
ką” ir jiems 
raščius!

Brooklyno Dėde.Fritzas,

Jurgis, Anglijos karalius 
mkrito nuo kumelės. Bei 

i ei Anglija ir jos talkininką 
;ioj karėj išloštų, nekurie 
karaliai nukris nuo augs 
iiau, kaip nuo kumelių.

Fritzas.

Kad gamtoje veikia išsi
vystymo įstatymas, apie tai 
dabar rimtų ginčų jau nėra. 
Tai visi pripažįsta. Kalba
ma tik apie tai, kokiu būdu 
jis atsibuvo.

Štai tūlas gyvūnas. Jis 
yra taip pritaikintas prie iš
laukinių apystovų, jog gali 
egzistuoti ir veistis. Bet 
praslenka ilgesnis ar trum-
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Žodis stojosi 
kunu.

valSuvienytų Valstijų 
džia, sykiu su prezidentu 
Wilsonu, per visą laiką varė 
agitaciją, kad reikia gink
luoti^. reikia ruoštis, reikia 
budėti, nes priešas gali už
pulti ant Suvienytų Valsti
jų ir atimti iš jų tą nepri- 
gulmvbę, už kurią tiek daug 
kraujo pralieta.

Suprantama, kada prezi
dentas Wilsonas kalba apie 
Suv. Valstijų garbę, apie ne- 
nrigulmybę, kada jis vi 
saukia sergėti tą neprų

laivų ir ant padidinimo am- 
municijos, apginklavimo 
nuolatinės armijos, ant tech
niškų pagerinimų, ant padi
dinimo nuolatinės armijos 
15 tūkstančių žmonių — 
—$69,997,000.

Tuom tarpu dėl organiza
vimo milicijos, t. y., apsi
ginklavimui ir mokinimui 
žmonių, kad apsigynus nuo 
priešo užpuolimo, paskirta 

, tik $4,390.000, priskaitant 
prie šios sumos $500,000 ap-

jiems rūpi trustų reikalai. 
Jeigu jie pradės miliciją 
rengti prie kovos, tai ką 
tuomet veiks tie ponai, kurie 
užsiima statymu kariškų 
laivų, liejimu kanuolių ir tt? 
Kad palaikius tuos ponus 
Wilsonas, Russellis ir kom
panija išsijuosę agituoja už 
Suv. Valstijų ginklavimąsi, 
šaukdami, kad šaliai gręsia 
didžiausias pavojus. Bet 
kada pradeda rengtis, kad 
apsisaugojus nuo to pavo-

HNMBHMMIJRRHMMHn

LAISVE
—Dėde, dėde!... Ar nenori papirosą!
Tai Jonukas, dešimties metų amžiaus 

vaikas - pardavėjas laikraščių. Jis našlai
tis; dienomis bėgiojo su laikraščiais, o nak
tis praleidžia prieglaudos namuose. Jis tu
ri ant “narų” pasiskyręs sau nuolatinę vie
telę ir jos niekas neužima, nes jis skaito
mas tų namų nuolatiniu gyventoju.

—Ar praturtėjai, tu, blake? — klausia 
naujai įėjęs žmogus.

-r-Turiu centelių!... rimtai atsako Jo
nukas, norėdamas pasirodyti suaugusiu vy
ru ir tuojaus užsidega papirosą. Jis rūko, 
bet galvoje jam pradeda suktis. Tiesa, iš
syk jis bandė visus papirosus išdalinti, bet 
visgi trįs liko ir jis juos būtinai nori surū
kyti, kad “išsimokinus”. Jonukas didžiuo
jasi tuomi, kad pats sau užsidirba ant mai
sto, drabužių ir turi “pastogę”, per tai visa
me kame nenori atsilikti nuo suaugusių vy
rų, kurie randasi tame name. Kalbos “dai
lume” jis jau nei kiek neatsilieka.

Jam sekasi gana gerai. Visi prieglau
dos namų “gyventojai” dėl didesnės rekla
mos jį vadina:

—Mūsų sūnelis!...v
Jonukas labai mitrus ir greitai nužiū

ri pirkėją. Kaip tik jis pamato geriau ap
sivilkusį, įsipenėjusį poną, tuojaus užbėga 
jam už akių ir šaukia: '

—Didžiausi šalčiai, visi pečiai iš bai
mės susprogo, gaspadinės ir virėjos kauk- 
te-kaukia... Nusipirkite laikraštį, naujienų 
už dolerį, laikraštis centas, o tikra jo kaina 
—dešimtukas!

Jis visai užstoja kelią ir neduoda pra-. 
eiti:

—Dar visai šalčio nebuvo, o tu jau sa
kai, kad didžiausi šalčiai. Duok šę savo 
laikraštį, pažiūrėsiu, kaip ten meluojama !..< 
Te pinigai! >

Jonukas, gavęs blizgantį dešimtuką, 
laiko jį rankoj ir liūdnai atsako:

—Ar ponas neturite smulkesnių? Man 
reikia tik vieną centą.

—Ar aš neturiu smulkesnių? Še tau ir 
“smulkesniu”!

Ponas, norėdamas su Jonuku “pasibo- 
vyti”, palengvėlia pastumia jį nuo savęs. 
Bet Jonukas nežioplas: jis krinta ant šaly- 
gatvio, išmeta visus savo laikraščius ir 
akies mirksny poną ir Jonuką apsupa mi
nia praeivių. Jonukas tyli ir palengvėle 
renka savo laikraščius.

Iš publikos pasigiusta balsai:
—Taip, tamsta, negalima daryti!...
—Aš jį tik biskutį, juokaudamas, pa

stūmėjau...
—Taip bejuokaujant vaikas gali ir be 

galvos likti!...
—Juk aš jam net dešimtuką daviau... 

Aš turiu prisipažinti, kad jis man labai pa
tiko, toks mitrus vaikas! Per tai i?š jį tru
putį ii' pastūmėjau!... Ar neteisybė, kad aš 
tau vieton cento dešimtuką daviau?

Tuom tarpu žmonių minia vis auga ir 
auga. Ponas žiūri Jonukui į akis, bet tas 
jas vis trina, o paskui krato nuo laikraš
čių sniegą.

—Na, pasakyk, ar aš tau nedaviau de
šimtuką?

—D-a-v-ė-t-. bet paskui stūmėt; aš ir 
dešimtuką išmečiau ir laikraščius supurvi
nau.

Nors Jonukas kalbėdamas neverkia, 
bet jo balsas skamba, kaip verkiančio, nes 
ant to buvo gerai išsilavinęs.

Ponas mato, kad dalykai nesitaiso, iš
ima iš kišeniaus dvidešimts penkis centus, 
paduoda Jonukui ir skubinasi išlysti iš mi
nios, kuri laiko juodu apstojus.

—Tai vis gatvešlaviai kalti, kad šaly- 
gatvių atsakančiau nenuvalo! Vos tik prie 
vaiko dasilytėjau, o jis taip ir išsitiesė. 
Mat. slidu... Tai dar laimė, kad galvos ne
praši mušė.

Ponas prasišalina, o Jonukas vėl šau
kia :

—Nusipirkite laikraštį! Už centą gau- 
site glėbį naujienų!

Jis džiaugiasi, kad jam taip gudriai pa
vyko apkvailinti tą poną ir išgauti trisde
šimts penkis centus. Eidamas ant nakvy
nės nusipirko napiro/ų ir kada visi susirin
ko, tai atsisėdęs ant “narų” papasakojo 
jiems visa istorija. Paskui pradėjo rūkyti. 
Patol rūkė, pakol pajuto silpnumą. Kada 
jau jam pradėjo negerai darytis, tai jis 
ištiesė ranka ir tarė:

—D-ė-d-e-, pa-a-imk, o m-m-an duok 
v-a-a-n-dens...

Žmogus paėmė nuo jo pradėtą rūkyti 
papirosą, o paskui padavė puodą šalto van- > 
dens. Jonukas, atsigėręs vandens, jau ne
galėjo puodą išlaikyti ir jeigu žmogus iš jo 
rankų nebūtų pagriebęs, tai jis jį būtų su
mušęs. Jis tuojaus atvirto ant “narų”. Jo
nukui pasidarė labai blogai: sienos virsta, 
lubos sukasi, o “narai” supasi, kaip valtelė. 
Tokiam padėjime jis ir užmiega. Jam ro
dosi, kad didelis, rūkstantis papirosas pats 
lenda į burną ir jis negali nuo jo atsikra
tyti, nori išspjauti, bet negali.

(Toliau bus). I

. Apart jų, jis tu
ri dar 15 mergaičių. Bet 
tas jam nieko nereiškia, nes 
nors ir prisieina 31 pora če- 
verykų pirkt, senis Yuan- 
ŠLKai nesibijo subankrūtyt. 
Vienok, jei visi chiniečiai 
sektų jo pėdom, chinų tau
tos išmirimui pavojus ne- 
gręsia.

♦ *

Rimka “Ateity” mėgina 
išmokint Vabalninku davat
kų patroną suprasti skirtu
mą tarp Vokietijos “Reich
stago” ir Prūsijos “Landta
go”. Jei Rimka nuosekliai 
skaitys “Darbininką”, jis 
pamatys, kad tas “keisas” 
yra be vilties, nes pakol 
žmogus gal ką išmokt, jis 
privalo turėt nors kiek sme
genų, gėdos ir žmoniškumo.

Benamiai.
Pagal I. Emeljačenko—švenčioniškis. 

Prieglaudos namuose.
Prieglaudos namų prižiūrėtojas, stip

rus, raudonas vyras, apsivilkęs šiltais kai
liniais, apsiavęs gerais batais, ant galvos 
užsimovęs šiltą kepurę, po vakarienei stovi 
prieglaudos namų vartuose ir žiūri, kaip 
žmonės, šalčio vejami, skubiai eina.

—Kur tave devyni velniai neša, pasuk 
po dešinei, tu, šunsnuki!... Dar dešiniau, 
netašytas stuobri! Aš tau sakau, prakeik
tas sutvėrime, pasuk po dešinei!... Ar tu, 
driskiau, nematai, kur durys į prieglaudos 
namą?! Prakeiktasai, taip užsiliejo akis, 
kad jau ant sienų pradeda laipioti!...

Vakaras labai šaltas. Visas prieglau
dos namas užpustytas. Priemenėj veik vi
sai tamsu. Žmogus, dasigavęs priemenės 
durų ir įėjęs į priemenę, mėtosi tai į vieną, 
tai į kitą pusę, norėdamas suras'ti duris ir 
įeiti į šiltą kambarį. Jis niurna protestuo
jančiu tonu, kabinasi už sienų, pagalinus, 
suklumpa ant kokio tai pagalvio, numesto 
priemenėj, bando atsikelti, bet kojos lėpsta 
ir, netekęs jiegų, išsitiesia per visą prieme
nę, galvą padeda ant beržinio pagalio ir nu
rimsta. s

Prižiūrėtojas į tą viską užganėdinan
čiai žiūri, o paskui sako:

—Štai kur velnias partrenkė! Na, iš
simiegok, kur atsigulei—nesušalsi!

Prižiūrėtojas labai geram ūpe, nes pa
valgė skanią vakarienę ir išsigėrė porą 
stiklelių. Kelintą minutų jis visai nesijudi
na iš vietos ir žiūri į tamsą.

Valandėlę pastovėjęs nusikrato sniegą, 
apsidairo ir prieina prie vartų. Tuom tarpu 
vėl atbėga koks tai apdriskėlis, įeina į kie
mą ir, pamatęs prižiūrėtoją, sako:

—Ar dėl nakvynės vietos dar yra?
—Pas mus vietos visuomet yra: mūsų 

namas, kaip guminis, kiek jūsų nepribūtų, 
visi sutilpsite... Duok šią dešimtuką!

Žmogelis iškrapšto du penktuku, pa
duoda prižiūrėtojui, tas paėmęs jais skam
bina ir mislija.

—Štai ir dabar, tiek daug prisikimšo, 
kad namo sienos net ant čielų septynių pė
du prasitempė, cha, cha, cha!...

Jis norėjo dar daugiau pasakoti, bet 
sušalęs žmogelis jo neklausė, pribėgo prie 
priemenės durų, įbėgo į priemenę ir ten su
klupo ant girto žmogaus.

Kadangi priemenėj buvo tamsu/tai jis 

 

atsikėlė, atidarė nakvynės kambar/o duris 

 

ir šviesai išsiveržus per duris ir Apšvietus 

 

gulintį žmogų, pradėjo į jį žiūrėti. Tuom 

 

tarpu šalta oro sriovė įsiveržė į/vidų ir vi
sus ten esančius sujudino.

—Ir koks velnias ten dabar duris ati
darė?!—pasigirdo balsai.

—Ar uždarysi duris, tu,' prakeiktas ne
tikėli !...

—Mat, per ledą ėjo, o ant sniego už
ėjęs vasarą pajuto! Jeigu tu vasarą paju
tai, tai męs tave tuojaus į “vasarnamį” ir 
išmesime!

Naujai pribuvęs žmogus pasveikin
tas tokiais žodžiais, greitai įėjo į vidų ir 
uždarė duris, o paskui persiprašančiu bal
su tarė:

—Broliai, priemenėj guli Petras par
kritęs. Man rodosi reikia jį į vidų įnešti.

—Jeigu nori, tai gali jį įnešti, o ant jo 
vietos pats atsigulsi. Ar tu nematai, kaip 
čia daug vietos?!

Nakvynės kambarys, tartum silkių pri- 
lioduotas ne tik pilni “narai”, bet pilna po 
“narais” ir ant grindų. Pasieny sėdi apie 
dvidešimts žmonių ir negali atsigulti, nes 
nėra vietos kur išsitiesti. Bet tų padėji
mas, sulyginus su kitais, dar “poniškas”, 
jie ir sėdėdami “gali” miegoti ir nejausti 
jokio pavojaus. Bet štai, šalę jų, keliatas 
sėdi ant krašto “narų”, jų padėjimas visai 
kritiškas: ant “narų”, po “narais” ir ant 
grindų guli žmonės ir jie turi per visą lai
ką budėti, nes apsnūdus gali ant žmonių už
kristi ir daug nesmagumų padaryti.

Naujai pribuvęs žmogus apsižvalgo ir 
pamatęs prie durų tuščią vietelę, greitai at
sisėda, kad kitas įėjęs neužimtų. Kada jau 
atsisėdo, tai vėl pradėjo pasakoti:

—Man rodosi tūli turėtų atsiminti, kad 
su Petru iš vieno stiklo degtinę gėrė.

Toks jo išsireiškimas daugelį užgavo ir 
tuojaus pasigirdo įvairus žodeliai:

—Eik tu į peklą su Petru ir degtine! 
Tuomet aš ją gėriau, bet be jokio skonio ir 
ant toliaus galiu išgerti, bet kas iš to, kad 
jokio skonio nejauti, o judu abu eikite po 
velnių!... Jąjgu Petras negalėjo iki durų 
daeiti ir priemenėj parkrito, tai lai ten ir 
guli—nepastips!... O jo degtinė man jokios 
naudos nesuteikė, nes gėriau be jokio sko
nio. O tau, parše, dar ausis išlyginsiu, tai 
nekiši nosį į svetimą virtuvę.

Naujai pribuvęs žmogus visai nenusi
gąsta, bet išsiima popieros, tabako ir pra
deda papirosą daryti. Jis gerai žino, kad

rėdymui ir kitokiems reika-; J*aus\ tai kaip v tik tuomet 
rengiasi prie užpuolimo. Jie 

! stato didelį laivyną, kuris 
negali apsaugoti Suv. Vals
tijų nuo priešo užpuolimo, 
bet tik gali užpulti ant silp
nesniu šnlių.

Šis Wilsono ir kompanijos 
padarytas žingsnis aiškiai 
parodo, prie ko jie rengiasi. Ųas Vabalninku gerojų to 
ir kurlink nori eiti. visko nėra.

švenčioniškis.

lams!
Ir ką gi mes tiems ponams' 

turime pasakyti? Jeigu jie 
mato, kad Suv. Valstijom 
gręžia pavojus, jeigu jie ma- 

nrigulmybę, kada jis visus' to, kad rytoj ar po rytoj pa
šaukia sergėti tą neprigul- Ii. užpulti. Vokietija. tai visų 
mybę, kurią Suvienytų Vai- pirmiausiai Jie privalo, žmo- 
stiju piliečiai iškovojo, tai r‘ ./ 7 ‘. 57 - 
vieni susigraudina, kiti pra- mo> jie privalo miliciją or- 
deda galvoti, argi ištikrų- gamzuoti ir mokinti, kaip 
ju gali kas nors užpulti ant apsisaugojus nuo ; 

ramiaii l)et nebudavoti per kelis me- 
* • 1 tus laivų ir* lieti kanuolių. 

Juk laivai ir kanuolės neap
gins šalies, jeigu pati liau- 
d’*s prie to neprisidės. Su
vienytų Valstijų ponai turi 
atsiminti, kad nuolatinė ar
mija absoliutiškai nieko ne
reiškia. Ji gali numalšinti 
tik tokius “priešus”, kaip 
Colorados kalnakasiai, bet 
ne Vokietiją arba kitą kokią 
šalį. Prieš Vokietiją arba 
kitą kokią šalį turi stoti į žmogus, paėmęs jį į rankas., 
kovą pati liaudis, patįs Suv. pirm ką nors darant, turi 
Valstijų piliečiai,per tai juos nusiplaut rankas, 
reikia prirengti. Piliečių 
prirengimas apsieitų gana 
pigiai ir jis būtų atsakantis, 
b v. v luviiuu n m vi piyucvx,

kurie šaukia, kad rytoj jau 
Vokietija užpuls, visai tuo
mi nesirūpina.

Kodėl jie taip daro? Ko
dėl jie pirmiausiai pienuoja 
per penkis metus pastatyti 
laivyną, apginkluoti jį, kuo-, 
met rytoj ar po rytoj vokie- guis iš Mexik__. _____
tis gali užpulti? Juk laivy- i 
nas, pagal paduotą projek- po perkūnais kur jūrių link, 
tą, bus pradėtas statyti 1916 
metais ir užbaigtas 1921 ar 
1922 metais.
gali “užpulti” 1917 metais ir 
viską sukriušinti?

Iš to visko aiškiai matosi, 
kad Wilsonui ir kitiems “ge- 
radariams”rūpi ne šalies pa

stiju piliečiai iškovojo, tai ues prirengti prie apsigyni-

pnesų,
tokios šalies, kuri i 
sau gyvena ir niekam nieko 
blogo nedaro, treti pradeda 
valdžia ir Wihoną kritikuo- 
t* HrJvO-iovJma'dq ir ren
gimasis visai bereikalingas,

unc buv. Valstijų nie
kas nesikėsina ir niekas ne
užpuls. Bet, abelnai, ta vi
sa agitacija. tos visos pasa
kos buvo skaitoma tik žo
džiais. Didžiuma visai neti
kėjo, kad tas viskas, ką Wil
sonas ir kompanija pasako
ja. bus vykdoma gyveni
mą n.

Vienok žodis stojosi kū
nu. Wilsonas ir kompanija 
jau padarė su rašą valsti j inių 
išlaidų ant 1916 metų ir tas 
surašąs bus paduotas kong
resui dėl užtvirtinimo. Iš to 
surašo ^aiškiai matosi, - kiek 
yra skiriama “šalies apgy
nimui”.

Pagal padaryta suraša, 
Suvienytos Valstijos 1916 
metais turės išleisti 1 mili
jardą, du šimtu aštuonesde- 
simto penkis miliomis. aš
tuonis šimtus nenkiasde- 
š-mts sentvnis tūkstančius, 
aštuonis šimtus ir aštuonis 
dolerius, t. y., daugiau ant 
170.853.614 dolerių, 1 negu 
šiais metais. Ir štai iš pa
daugintos sumos 124 milio- 
r>ai doleriu skiriama armijai 
ir laivvnui. ’ 
sos išlaidos ant armijos ir 
laivyno viršija 363 milio- 
nais dolerių, t. y., daugiau, 
negu vienas trečdalis visų 
išlaidų, neskaitant $316,364.-! 
879 ant pačtos, kuri netik

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Iki šiol kunigų “Draugą” 
vis skaičiau laikraščiu, bet 
perskaitęs jų “humorą” apie 
Grigaitį ir jo ypatiškus ir 
šeimyniškus reikalus, su
pratau, kad tas šlamštas ne
tik laikraščio, bet ir išmatų 
duobės vardo nevertas yra.

♦* *
Į Garsus publicistas Vargo- 
matis jau virto kataliku ir 
papasakoja mums,kad “silp
nus ir neapšviestus žmones 
reikia pratinti prie religi
jos”. Jei ir kiti “silpni ir 
neapšvįesti” pradėt mainyti 
savo pažvalgas, k ai n Vargo- 
mat h, tad mums nei religijų 
neužtektų.

*

* «
.po xxv^xxxxxxvx^, Kaizeris dčkavoja dievui, 

bet Wilsonas ir kiti ponai,-kad jis jam iki šiol padėjo 
kariaut. Gerai, o kaip Alla- 
has ir Mahometas, ar jiems 
nepadėkavosi, Viliau? j

♦ ♦

Carranza sako, jog jis 
visus šulierius ir vagilius iš- 

kos. Venustio- 
nai, jei jau guisi, tad guik

ne į šiaurės, nes Suv. Vals
tijos ir taip turi perdaug 

Vokietija gi jėzuitų ir politikierių, tad 
mexiconiško šlamšto mums 
nereikia.

* ♦
I

Dabartiniam Chinijos 
prezidentui, imperatoriškos 

Tokiu būdu vi-|vojus, bet visai kas kita: i karūnos espirantui, gimė 16*

pelną duoda.
Suvienvtos Valstijos — 

“rami šalis”, bet kariškiem 
reikalam išeikvojama daug 
daugiau, negu apšvietai ir 
kitiems visuomeniškiems 
reikalams. Ir' kariškos iš
laidos kas metai kila.

Suvienytose Valstijose, 
kaipo “ramioj šaly”, išsiplė- j 
tojimui žemdirbystės pa
skirta $24,159,039, visuome-j 
niškiem darbam—$104.644,-' 
689. Viso $128,803.778. 
Tuo tarpu kariškiems reika
lams paskirta $363,872.333. 
O juk nuo žemdirbvstės ir 
visuomeniškų darbų pri
klauso visos šalies gerovė. 
Jau šis vienas faktas paro
do, kaip Wilsonas ir kompa
nija rūpinasi šalies gerove, 
paskirdami dusyk daugiau 
kariškiem reikalam.

Pagal paduotą surašą, bė
gy penkių metų ant armi
jos ir laivyno bus kas me
tai užkeliama po 124 milio- 
nuo dolerių.

Beje, gal daugelis pasa- 
kvs, kad ištikrųjų Suv. Val
stijos turi apsisaugoti nuo 
pavojaus. Juk net socialis
tas Ch. Ed. Russell agituo
ja už apsiginklavimą ir atsi
randa tokių socialistų, kurie 
jam pritaria. Pagaliaus, net 
ir socialistai sako, jeigu 
priešas užpuola ant šalies, 
tai privalo kiekvienas pilie
tis stoti į kovą ir ginti savo

Gerai. Bet męs pažvelg
iame, kas už tuos šimtus mi- 
lionų bus daroma? Kaip 
jau minėjau, pagal išlaidų 
suraša ir Wilsono projektą, 
tai 1916 metais eina $24.647- 
000 staymui didelių karišku 
laivų; $7,675,000 statymui, 
povandeninių'valtelių: $21,-'

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 
1112 W. 35th St., 

Chicago, Ill. 
Valstybinis Bankas 

Kreipkitės raAtu ar ypatiAkai.
A. PETRAT1S. 

Liet Skyriaus Vedėjas.

VAIKUČIAI VERKDAMI REIKALAUJA

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

Marmalade kendčs paiitiosavimui 
VIDURIŲ,

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

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

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

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

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

VAIKAMS NUO VISOKIŲ LIGŲ. PAGELBA.
MOTINOMS DRAUGAS.

Geri tėvai visada turi namuose. Išbandyk šį vakarą!

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

tai rašyk stačiai pasDMtsr"P*i§jųsdamas 12c stampomis, o męs 
prisiusime per^pačnfidel išbandymo.

Marmalax Mfg. Co.
Dept. M.

691 Broadway, Brooklyn, N. Y.
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Dionizas Poška Dūmai,garas ir drėgnis be permainos laiko, 
Kruvin akis, blakstienas, sveikatą

’ . (1760—1831).
v Devyniolikto šimtmečio pradžioj ir 

Didžiojoj Lietuvoj atsirado visa eilė lie
tuvių poetų, rašiusių ne tik lenkiškai,'o ir 
lietuviškai. Žymiausią tarp jų vietą užima 
Dionizas Poška ir kun. Strazdelis. Ikišiol 
geriausia ištyrinėjo jų poeziją, tą pusę, ku
ri čia mane ypatingai interesuoja, M. B-ka 
1910 ir 1911 m. “Visuomenėje”, ir tuo raš
tu aš Čia ypatingai naudosiuosi.

Kaip Vokietijoj aštuonioliktam šimt
mety prasidėjo liaudies kultūros tyrinėji
mas, įvairių senovės liekanų rinkimas, liau
dies poezija interesavimasi, tą patį matome 
devyniolikto šimtmečio pradžioj ir Didžio
joj Lietuvoj. Didžioji Prancūzų Revoliuci
ja aikštėn iškėlė trečiąjį luomą (buržuazi
ją), palietė ir beteisę iki to laiko liaudį; 
Vilniaus universitetas plačiai paskleidė jos 
idėjas.z Jos rado čionai dirvos pačios pa
žangiosios bajorijos tarpe, kuri jau buvo 
pradėjusi suprasti, kad baudžiavos pančiai 
—tai yra didžiausia kliūtis ūkiui pakilti. 
Bet liaudies kalba pradėjo rašyti pirmiau
siai Žemaičių mažturčiai bajorai, kurie ne
buvo atskirti tokiu dideliu tarpu nuo žmo
nių, gerai žinojo jų kallbą ir, patys nekaip 
gyvendami, lengviau galėjo užjausti ir bau
džiauninko vargus.

D. Poška buvo Raseinių bajorų teis
mo raštininkas. Jis “nugyveno jaunystę 
prie sunkumų ir darbų”. Mokslo nedaug 
teigi j o—tik Kražių Mokyklą lankęs. Sa
vo laiku jis pragarsėjęs buvo, kaipo Že
maičių senovybių rankiotojas—garsiąjam 
Baublio aržuole jis lyg ir muzėjų buvo įiai- 
sęs. Jis uoliai tyrinėjo Lietuvos praeitį ir 
kalbą. Daugelis jo rašinių dar nesurasta. 
Neseniai tesurasta jo žodynas. Iš jo eilių 
labiausia žinoma “Gromata pas Tadeušą 
čačkį” ir garsusis

“Žemaičių ir Lietuvos mužikas”.
Tai puikios baudžiavos gadynės pa

veikslas. Jame da stipresniais, kaip Duo
nelaičio, dažais nupieštas mužiko skurdas. 
Darbai ir darbai žiemą-vasarą, pavasarį- 
rudenį. Vienas darbas kitą varo. Dirba 
dieną-naktį, be atsilsiu, be pertrūkio.

Daržo lapai ir duona mane išmaitina, 
Kaušas vandens troškimą kūno atvėsina. 
Vietoj lovos, vien lentos virkščiomis 

paklotos,
Ant kojų apavimas—vyžos suraizgiotos; 
Apjuosims iš virvės ;o kriekliai ir skranda— 
Apvalkalai, po kuriuos kūno paukščiai

[lando.
Visan nauda—padarai, kuriais pelnos 

[valgis:
Spragils, žagrė, pjautuvas, spats, akėčios, 

[dalgis.

Ir iš niekur nemato baudžiauninkas 
pagelbos. Jis sako:

Mano vargus, sopulius nieks nereg- negirdi. 
Viešpats, kursai danguose, arba kitaip

[Dievas,
Ir ciesorius, karalius, taip vadinamas tėvas, 
Pirms, taip augštai, o antras taip toli

[gyvena—
Nenuein pas juos verksmai, vaitojimai

[mano. 
Visi prašymai, šauksmai muš eina už nieką, 
Mums tik pančiai, verguvė ir nelaisvė lieka.

Nuolat juos be reikalo bara, nieką ge
ro žodžio nepasako, baisiai muša. Tokia 
buvo ta “Dievo duotoji” baudžiavos gady
nė. Ji visu savo baisumu atsispindi Poš
kos “Mužike”. Jis pataria tam “mužikui” 
skųsties carui Aleksandrui ar Konstanti
nui, ministeriui ar senatui:

Juk kas dieną meldžiatės už anų sveikatą, 
Tegul jie—žmonių tėvai, žmonių vargus 

[mato.

Baudžiauninkas žino, kas jo tuomet 
lauktų, ir atsako:

Ar gi aš būdu tokiu lapių urvon lįsiu, 
Ar kaip gandras, gyvates po pelkes

Štai vasaros sulaukę, šilta pasidaro, 
Kakfh karšta, kaip krosnis, nuo prakaito

Tuščią namą paliekat, dirbat prakaituoti...
Kas visus jūsų vargus gali išrokuoti?....
Tavo vargus neužtur nei saulės karštumas, 
Nė kauluose sopėjimas, nei prakaits, troš 

[kūmas.
Žiemą ir vėl

Kaip tik gaidys pragysta, jau negali gulti: 
Reik spragilą nutvėrus eit į jaują kulti 
Arba prikalti prie girnų per didžiausį šaltį. 
Poterius bekalbančiam, nakti malti.
O kaip tik praded’ aušti, vėjas sniegą pusto, 
Vos tavo kumeliuke pusny nepražūsta, 
Arba atdrėky, kad gausus lietus krinta, 
Vežk visokią medegą, girioj pagamintą 
Ar važiuok į kelionę per naktis be miego, 
J Varšavą ar Vilnių per pusnynus sniego.

Pats mužikas skundžiasi:
Mano ponas, geizdams tik dėl savęs turto, 
Tą kart, kada aš verkiu, tartum apkurto, 
.Kaip gyvulį jis savo vien tik dėl darbo

Mets į metą mokesčiais mus didesniais
[naiko, 

Ypač sargai,baudžiavos,šarvarkai ir talkos, 
Reik per dienas ir naktis dvare rankyt

[malkas;
Reik galvijus ir arklius visados pašerti 
Ir su naščiais ant sprando atneštiniems

' [gerti.
Reik duot žąsis, gaidžius, kiaušus, grybus, 

[uogas,
Sūrius,riešutus,žuvis, kailius,vilnų sruogas, 
Visokie nešt pramonei—audeklas ir linas... 
Dievas žino, kaip kiti daiktai ir vadinas...

Čia išrokuotos įvairiausios baudžiau
ninkų pareigos. O užmokestis už tai —

Žemės pusrėžėlis—vietomis smiltingas,. 
H’tur tikras pajauris, pelkėtas, purvingas, 
Bet ir tasai yra toks, kad tamsta žinotų, 
Jog šuo didis užgulęs uodega užklotų.

Kaip jie gyvena?

Tamsi, be langų grįčia, krosnis viduryje, 
£iemą sniegas, vasarą lietus į ją lyja,

MOTERIMS NAUJIENOS

Toms, ktr'os turi 
kūdikį.

Penėjimas kūdikio krūti
mi nėra geistinas daugeliui 
motinų, nes jos negali tu
rėt ilgų išeigų, pienas sute
pa jų rūbus ir jų kūnas turi 
dirbt daugiau, kad padarius 
maistą dviem. Bet iš kitos 
pusės, motina jaučia kokį 
tai smagumą, kada kūdikis 
im’a žįsti. Daugelis moterų 
sako, kad tik dėl smagumo 
verta yra kūdikį žindyti.

Žiūrint iš kūdikio gerovės 
pusės, motina stato jį į di
džiausį pavojų, kada neduo
da jam savo pieno, 
maistas negali jo užvaduot, 
net geriausis karvės pienas 
yra prastas maistas kūdi
kiui. Jeigu kas sako: “Aš 
užaugau be motinos krūties 
ir esu drūtas ir sveikas”, jis 
nori pasakyti: “Aš perėjau 
per ugnį, vienok išlikau gy
vas”. Be motinos pieno au
ginamas kūdikis yra dides-

taro gerai išegzminuotos, 
nes jos tankiai užkrečia kū
dikius ligom, kartais jų pie
nas nėra geras, o kartais 
jos perdaug maitina kūdikį. 
Neretai, motinai negalint 
žindyt, geriau duoti karvės 
pieną.

Bet ir žindant motina turi 
prisitaikyt tūlų taisyklių ir 
būtinai neiškrypt iš jų, jei 
nori, kadykūdikis būtų svei
kas. Žinoma, jis gali būt 
nesveikas nuo užgimimo ar- j 
ba per neprižiūrėjimą gaut 
kokią ligą ir mirt; čia jau 
ne žindymas bus kaltas.

Kūdikis prie krūties turi 
būti prileistas taip greit po 

Jokis užgimimo, kaip galima. Tū- 
|li daktarai liepia tik po po
ros—trejatos dienų pradėt 
žindyt, bet aš čia paduosiu 
dvi priežasti, kodėl nereikia 
laukt: 1) kuo greičiau kūdi
kis gauna motinos pirmąjį 
neva pieną, tuo greičiau iš
sivalo jo viduriai Jr kitos 
kūno vietos nuo nriešgimti- 
nių liekanų ir jis pradeda

nesveikas ir reikia gydyt.
Kitą sykį pakalbėsiu apie 

maitinimą kūdikio tuomet, 
kada motina atsisako ar ne
gali žindyti.

A. Montvidas, 
Medicinos studentas.

LOWELL. MASS.
30 d. lapkričio vietos lie

tuviai atidarė kooperatyviš
ką krautuvę valgomų daik
tu. Krautuvė randasi po 
N69 E. Merrimack»St. Prie 
kooperacijos prisidėjo ir D. 
L. K. Algirdo draugystė,nu- 
pirkdama 5 serus. : 
pardavinėjama po $5.

' Geistina būtų,kad visi vie
tos lietuviai paremtų tą 
darbininkišką įstaigą.

Jonas Kuzborskis.

Kadangi iš priežasties ka
rės Rusijoj trūksta vyrų,tai 
valdžia pavelijo moterims į- 
stoti j universitetus ant rųe- 
dikališkų fakultetų.

Anglijos žemdirbiai dabar 
moka moterims tokias al
gas, kokias pirmiaus mokė- 

Šėrai jo vyrams, kurie dabar ran
dasi ant karės lauko.

Ir kas gi turi taip kentėti? Tai toji 
brangi žmonių daįele, “iš kurios darbų ran
kų žemės vaisiai .krinta”, “skruzdelė neži
nanti, kas tai yra tingėti, visų gynėjas, val
dovų ir valdžių “rąstas pamatinis”. Ir iš
silieja galingas, ir dabar da nepasenėjęs,

Imnas Darbui:
O kas gi jums išskynė pievas,dirvas,laukus? 
Kas sausomis padarė tas pelkes bedugnes? 
Kas akmenis suskaldė su geleže be ugnies? 
Kas iš upių išvalė botyrinę uolą, 
Ant kurių laisvai, valtys tankiai taip

Kas vieškelius ištaisė, smiltimis išpylė,
Ir išrausė šalimis tą perkasą gilią?
Kas po daržus tuos gražius medžius

[pasodino?
Ir tuos kalnus su dauboms dailiai sulygino?
Kas pastatė tas baltas trobas, mūrinyčias?
Iš plytų ar iš akmenų blizgančias

[bažnyčias?
Kas tuos žemčiūgus, auksus, sidabrus 

[nupelno?
Vis tai kruvins prakaits iš mužiko delno!

Vienok tam “broliui”, kuris tik pra
vardę “mužiko” turi, tam “giminių penėto
jų!”, kurį visi išnaudoja, Poška težino mal
dą pasiūlyt:

Viešpats Dievas tesusimyli ant dalies
[mužiko!

Taip baigia jis savo “Mužiką”, ir čia 
pasirodo, kad jis buvo baudžiavos gadynės 
sūnus. Jis nekelia prieš tą protesto, o tik 
graudina ponų širdis; aprašydamas bau
džiauninko vargus, jis savo sąžinę ramina. 
Jį palietė tas judėjimas, kuris buvo prasi
dėjęs tuomet Lietuvoj, bet jis bajoras liko 
ir prieš bajorijos viešpatavimą nėjo. Suly
ginus su Duonelaičiu nebent tik tame yra 
žingsnis pirmyn, kad jis nekalba nuolatj<ad 
toji tvarka esanti Dievo leista. Iš dailūs 
pusės žiūrint, pas Pošką nėra tokių puikių, 
kaip pas Duonelaitį, prigimties aprašymų, 
bet baudžiauninkų vargai pas jį da vaiz
džiau nupiešti, jis nuosakesnis,, tvrakesnis. 
Reikia dar pridurti, kad tos Poškos e.ilės, 
kurias męs turime, tai yra sudarkytos įvai
rių ^taisytojų”. Gaila, kad ir man tokio
mis reikėjo naudoties.

(Iš “Rankpelnio”). ^ .

nis herojus, jeigu jis iš-1 būt stipresniu; 2) žindymo 
gelbsti savo gyvastį, negu:veikm5 įr atėmimas pieno 
karėj besimušantis karei- '.apsaugoja motiną labai tan- 
vis. Maitintis karvės pienu' lėai nuo galimo įvykti krau- 
ir liktu gyvu—tai retenybė, jo bėgimo po gimdymo. _ 
Vienok nėra nieko geresnio Pirmąsias 3 dienas kūdi- 
už karvės pieną, jei motina kis turi eiti prie motinos 
atsisako žindyt. Į krūties po kiekvienų 6 va-

J,ei motina neturi tikro landų. .
noro kūdikį nužudyti mais- < 
tu, ji privalo neatsisakyt 
jam duot savo pieną.

Tūlos motinos skundžiasi, 
būk pas jas nėra pieno ir 
todėl negali žindyt. Pasi
taiko nebūt kelias pirmąsias 
dienas, bet toliau visada at
sibunda. 3 pirmąsias die
nas kūdikiui ir nereikia pie
no. Jam užtenka to mels
vai suslo skystimo, kuris

Pirmąsias 3 dienas kūdi-

| krūties po kiekvienų 6 va-

Nuo trečios dienos iki 3 
savaičių reikia žindyt kas 
dvi valandi ir du» sykiu nak
čia.

Nuo 3-čios savaitės iki 3 
mėnesių—pradžioj kas 2£ 
valandos, paskui kas 3 va
landos ir du sykiu nakčia.

Nuo 3-čio mėnesio iki 9 
mėnesio kas 4 valandas ir 
ir visai nežindyt nakčia.

Nereikia žiūrėt, kad kūdi-1

TEATRAS.
L. S. S. 60 kuopa So. Boston, Mass., stato scenoje 

Subirtoje, 18 d. Gruodžio (December), 1915 m., vieną į- 
domiausių, dar niekad neloštą, iš Lietuvos gyvenimo 
veikalą

JĖZUITO SĄŽINE”.
K. Žagaro 5 aktų tragediją. Lietuvių svetainėje, kampas 
E. ir Silver Streets. Pradžia 8 vai. vakare.

^Gerbiamieji Bostono ir apielinkės lietuviai!
Šiuomi pranešame, kad pirmu kartu mūsų scenoje 

pasirodo vaizdai iš po revoliucijos laikų ir carizmo re
akcijos Lietuvoje. Veikalas taip pilnas sudrebinančių 
tragedijų, kad kiekvienas kas tik yra bent kiek surištas 
su savo tėvų žeme būtinai privalo matyti tas kančias ir 
žaizdas savo tėvynės, kokias jai uždavė carizmo ranka 
už tai, kad išdrįso pareikalauti jai prigulinčios liuosybės 
ir gražesnio žmonėms gyvenimo. Ta minčia naudoda
miesi ir kviečiame visus, kas jaučiasi žmogumi, atsilan
kyti ir pamatyti baisią tikrenybę.

Šidrdingai kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Telefonas 1490 Greenpoint

S. VITKUNAS.
LIETUVŠKAS MUVOUIUS 

Mano vežimai—ir-,.karietos po N248 
, Berry St.

Ofisas: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

pasirodo po gimdymo. Tas kis miega,—reikia pabudin-1 i“s prosyt.
skystimas išvalo kūdikio vi-rti jį tikrame laike ir duoti 
durius ir iškošia šlapumą, jam prigulintį maistą. Fil- 
Jeigu ir po 3 dienų nėra pie^vas jo yra permažas ir ne- 
no, tuomet motina turi vai-'gali išsyk priimti daug mai- 
gyt skystus valgius, gert sto, o jeigu priima kiek 
daug pieno, vandens, išma- daugiau, tai išsitempia ir iš 
sažuot krūtis. Jei beveik 
niekas negelbsti,

Fil-

REIKALINGOS MERGINOS.
Reikalingos merginos į fabrikų siū

ti ant mašinų: apsiūlėt nosines ir 
. Darbas lengvas ir ėystas. 

Darbas .nuolat. Priimamos mokinės.
WILLIAM HOLLAND

Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Įėjimas iš jardo.
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to seka nesveikumas ir ne-, 
valgymas retai mirtis. Išbudintas kū-1 

raudonųjų burokų be acto dikis ir gavęs maista, vėl už-1 
ls užtektinai migs, ir kada jis liks į p ra-1 

.tintas taip daryt, motinai 
Ibus kur-kas mažiau vargo, i 
nes jis sveikas ir turės ge-' 
ra paprotį.
Krūties galiukas prieš žin- 

dymą turi būt nuplautas ko
kiu lengvu antiseptiku (bo
ric acid, phenol ar kitokia 
atleista soliucija) ir vande
niu, kad kūdikis neužsikrės
tų, nes tankiai ten yra mai
sto ir susimeta ten kenks
mingos bakterijos. Net iš
spaust šalin kelis lašus pie
no pradžioj yra geras pasi
elgimas.

Krūtį motina turi laikyti 
tarp pirštų, tokiu būdu ji 
gali kontroliuoti, kaip ir 
kiek maisto kūdikis priima. 
Jei jis skubinasi ir traukia 
pergreitai, reikia atimt nuo 
jo ir atkartot, kol tik jis ims 
lengvai maitintis. •

Užtenka jį laikyti prie 
krūties 15 ar 20 minutų. Il
gesnis laikymas leis jam 
persivalgyt. , i

Nėra jokio reikalo kūdi
kį žindyt ilgiau, kaip vienus 
metus. |

Anie 6 mėnesį galima 
pradėt duot po biskutį ir ki
tokių maistų, nes motinos 
piene darosi vis mažiau nro- 
teinių. kurie budavoja kūną.

Kada kūdikis vra metų, 
jis turi sverti bent du sykiu 

, daugiau, negu svėrė užgi- i 
Daleiskime, užgimęs

visada padary 
pieno. Daugelis moterų ge
ria alų, kad turėjus pieną. 
Tokis paprotys yra blėdin- 
gas motinom ir kūdikiam: 
jos lieka alkoholio aukomis, 
o kūdikiai gauna labai pras
tą pieną. Alus padaro dau
giau pieno, bet prasto pie
no.

Valgymas sausų valgių, 
nuvargimas nuo darbo, ner
viškumas, išgąstis, vidurių 
paleidimasr^r keli kiti daly
kai sustabdo pieno buvimą 
arba sumažina jį.

Reikia pasilsėti ir praša
linti priežastis, kurios stab
do pieno besidarymą.

Jei pienas perdaug van
dens turi savyj, priėmimas 
vidurių paliuosuotojų ir ink
stų stimulantų, o taipgi san
s' valgiai padaro jį tirštes
niu.

Perdaug tirštas pienas 
gali būt atskiestas valgymu 
skystų valgiu ir gėrimas 
pieno ir vandens.

Prastas maistas, nėštu
mas ir sirgimas mėnesinėm 
sumažina pieną. Yra moti
nu. kurios neturi paskirto 
laiko kūdikio žindymui ir 
laiko jį prie krūties ilgai ir 
tankiai. Kartais iš to kūdi
kis persivalgo ir ima sirgti, 
o kartais krūtis lieka per
daug nuvargintos ir nelieka 
pieno.

. Tik tada motina neturi męs.
žindyt kūdikio, kada ji ap- j’s svėrė 8 svarus; po 3 mė- 
serffa užkrečiama litrą. lieka nešiu jis turi sverti 10 sva- 
neščia arba kaip kitaip jos rų, po 8 mėnesiu 12 svarų, 
kūne įvyksta permainos., po 9 menesių 14 svarų, po 12 
Turtingesnieji žmonės ^in
do moteris, 'kurios (rali žin- svarumas neauga panašiai, 
dyti tokiuose atsitikimuose, reijda jieškoti priežasties 
bet tos moters’(turi būt dak-'motinos piene, arba jis yra

mėnesių 16 svarų. Jei jo

Liet u viską IVii zikos

K onservatorija i

PATARMĖS MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H. SANGER 

Su pnvciki>lnis

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimus ir pinigus tilųakit feiuo udreau:

J. STROPUS,
6 Loring St., So. Boston, Mas*.

Pinigu* geiiauMai siųst money orderiu, bet 
kam tas neparanku, gali siijst paėto* markėmis.

395 \V. lir<ui<l»Hy
So. Boston, 'las-.

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

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

Telephone 596 Greenpoint

Daktaras J.
SPECA J AL1STAS 

PLAUČIŲ 
ValandOB. 

8—10 ryt#

Misevičia 
ŠIRDIES 
LIGŲ.

IK

Nuo
Nuo 
Nuo
270 BERRY ST.. RRČVIKT YN. N. Y

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
ni visada yra reiklaaujam* 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $.40,00 kaip 
šoferiu. Šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias neda
lias. Galima mokintis dieno
mis ir vakarais. Gvarantuoja- 
me, jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00..
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE

117 E. 401 II St.. New York.N.Y.

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST.. BOSTON.M ASS. 

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

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

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačių;
Auu Kuuiuaiuiuo .... ............... 11.00
Kiaujo Vaiyiujaa ........................... |l.dO
Vidurių Reguliatorius .................... 6UC
liujanka ................ .. 25c, 50c ir $1.UO

ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių *'gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti nėr paėta.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN. N. V.________

BEVEIK DYKAI
Drūčiausias laik- 

fF ĄD rodėlis, vyriško
flg \ X. ar aioteriško sai-

zo, tikru auksu 
'Gold Filled’, ver
bas 120.00, va
rant. per išdir
bėjus ant daug 
metų, labai gra
žiai graviruotas. 

_ Bus pasiųstas
kožnam su tiesa pcrėhirėti, kas pri
sius savo tikrų adresą. Firma del pa
vaišinimo savo laikrodėlių, atiduoda 
dabar beveik dykai. Jei patiks ląikro- 
dėlįs, užmbkėsi agentui $S.65c ir už 
persiuntimą. Jei nepatiks, nemokėk 
nei centą. Rašyk tvo’aus štai kaip: 

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

MES IŠMOKINAME ANGLIŠKAI Už $5 00.
Aritinetiką( rokūndą) už $3. Lietuvių kalbos gramatikų už $4. Grnž- 

rnš.vst|į už $2.
Dar pirmu kartu jž tokias kainas mokiname. Atsišauk šiandien. n»-H 

šitas apgarsinimas gal daugiau ne pasirodyt—naudokis proga. Visi iA- 
rnoksta, kas tik pagal mūsų metodų mokinasi. Įdėk štampų atsakymui.

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINĖ MOKYKLA
J 327 N. Robey St., Chicago, til.

\
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IKORESPŪNDENCIJOŠI 21 d. lapkričio keli vyru-

Kumas.

kuris gerai “išgarsino” so

na.
Visų Draugas.

pro-
atoi- K. Braževičius.

*

V l * *• < ’ V 7 1 .1

rengė, nes ant tūlo laiko Mills dirbtuvė, kur buvo dir-įklauso visi pirmeiviški vie-

Bobos Vaikas.

Skaitytojai, Temykite!

šviesa.

Istorija Paveiksluose.į

jus dirbti, vilnų pešikakpa- 
davė savo i

FORT JOHNSON. N. Y.
4 d. gruodžio, dešimtą va

landą vakare, sudegė Morris

MONTELLO. MASS.
Jeigu tik atsitinka kas 

nors naujo tarpe sdcialistų,1

PASSAIC, N. J.
d. lapkričio buvo pra-

OELWEIN, IOWA. 
' I

Čia lietuvių randasi ne

WATERBURY, CONN.
5 d. gruodžio buvo pra

mano straipsny apie Fordo 
darbininkus įsiskerbė klai
da. Ten pasakyta, kad po 
6 mėn. gauna 50 c. j valan
dą, turėjo būti 62 Į c į valan-

pripažino, kad 
darbininkai palaiko kapita
listus.

S. lietuvių nekaltybę, tu
riu pažymėti tik paskutinių

ka susirenka ir laukia kal
bėtojo atvykstant.

Toks pasielgimas negeisti
nas.

begėdišką “džiabą”

❖

Vaitie- 
mieste-

Jus. o kunigui palieka tik 
bažnytinius. Taip ir rei-

darbas, kad 
darbi-

Nuo Naujų Metų “Laisvėje” (juokų skyriuje) pra
dės eit

mūsų mieste apsigyveno. 
"Kalbėjo apie viską, bet nie
ko nepacakė. Buvo duodam’ 
ir klausimai, į kuriuos iš-

CLEVELAND, OHIO.
,28 d. lapkričio buvo pra

kalbos I. W. W. unijos. Kal
bėjo Geležėlė. Rodos, kad I 
jis pats ir tas prakalbas su-l

kuopa bus galima atgaivin
ti. Atgaivinus kuopą, gali
ma būtu daugiau nuveikti 
ant 'visuomeniškos dirvos.

A. Blaivininkas.

HENRIKAS C. ZARO, Banklerlus 
Metropolitan Saving Bank Building

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

bama kariaujančiom šalim tos lietuviai, surengė fėrus. 
ammunicija. 200 darbinin
kų pasiliko be darbo.

A. K-as.

♦
lankričio buvo 
iš Scrantono nenri-

L v I VV-A | -4. v V .y 1 k • J • Al Cv Al v \ 71 v 1

J. P. K. lietuvių, kurie laikraštį bijo 
į rankas paimti.

A. Misevičius. ♦
*

Lietuvių Tautiško Namo 
draugystė, prie kurios pri-

[Virkščiai atsakinėjo.
Reikia pažymėti, kad Ge

ležėlė gali būti Rusijos iz- 
1 vosčikų generolu, nes laike 
prakalbų vartoja tokius žo
džius, kokių ir Rusijos iz- 
vosčikai gėdijasi pavartoti.

Paėmęs.

SCHENECTADY, N. Y.
Vietiniam angių laikrašty1 

“Schenectady Gazette” pra
nešama, kad lapkr. 29 d. ta
po suareštuotas K. Laurec- 
kis per detektyvus Mahar 
ir Ragucci, o potam paduo
tas konstabeliui Geo. H. 
Young, kuris jį nugabeno į 
Fondos kalėjimą. Matyti, 
jam prisieis riestai, nes kal
tinamas antro laipsnio pra
sižengime už užpuolimą ir 
išžaginimą merginos. K. 
Laureckis čia buvo lietu
viams gerai žinomas, kaipo 
“ščvras katalikas”. K. Lau
reckis Schenectadėje dirbo 
per keturis metus prie “A 
merican Loco. Works” ir 
tik šįmet išsidangino į Fort| .Apar to, reikia ištarti šir- 
Plaine. kur ir atliko savo dingą ačiū vietos kunigėliui,; 
begėdiška “džiaba”. kuris gerai “išgarsino” so- (

Kadangi Fort-Plainė skai- cialistų vakarą tarp savo, 
tosi prie Fondos counto, tai parapijonų. Jeigu tik sočia-' 
bus sunku sužinoti teis- listai ką nors rengia, tai kū
mo pasekmes, bet stengsiuo-. uigėlis koplačiausiai išgarsi-

HAZLETON, PA.
Šiomis dienomis buvo va

karas L. S. S. 80 kuopos. 
Sulošta komedija “Amerika 
Pirtyje”. Taipgi buvo įvai
rių pamarginimų, kaip tai: 
dainų, deklamacijų, dialogų 
ir tt. Viskas pavyko kuo- 
puikiausiai. Drg. Andriu- 
levičius pasakė trumpą pra- 
kalbėlę.

si sužinot ir pranešt “Lais
vės” skaitytojams.

Beje, ką dabar sakys kun. 
Židanavičia ant to, nes tai 
buvo jo batlaižis?

Sufragistės Sūnus.

- NORWOOD, MASS.
Darbininkų streikas. _ _

6 d. lapkričio sustreikavo/dienų nuotikius.
Winslow odų dirbtuvės dar-1 ' 21 d. lapkričio keli vyru- 
bininkai, kurie užsiėmė vii- kai nuėjo į svetimą stubą ir 
nų pešimu. Streikuoja apie pradėjo neštis. Kada juos 
26. Pariedėlio ryte, t. y., 6 šeimininkas išmetė laukan, 
d. gruodžio visi darbininkai tai Jie pasiėmė kuolus ir iš
stojo prie darbo, bet prade- mušė jo stubos langus.

“ ■ “ _ ,1__ ■ 24 d. lapkričio tam pačiam ninkai kapitalistus?
reikalavimus, žmogeliui vėl išbarškino nių susirinko apie 70. Dis- 

Bosas atsisakė jų reikalavi- langus. 26 d. lapkričio tie kusuota gana pavvzdingai. 
mus išpildyti. Tuomet dar-'vyrukai buvo pašaukti teis-.Didžiuma r • 1 1

.bininkai apskelbė streiką, man.

Taipgi nutarta parsitraukti 
15 egz. knygos “Moteris ir 
Socializmas”. *

* *
'5 d. gruodžio buvo disku

sijos L. S. S. kuopos. Dis- 
kusuota:“Ar kapitalistai pa
laiko darbininkus, ar dąrbi-

” Žmo-

Buvo pasilikę penki lietu-,- Yra daugiau tokių atsiti- 
‘ ‘ . - kimų, bet apie juos neverta

nei rašyti.
vi ai, bet ant rytojaus ir tie 
prie streiko prisidėjo.

Darbininkai laikosi vieny
bėj ir tikisi streiką laimėti.

Vėliaus apie streiko bėgį 
suteiksiu daugiau žinių.

Aidas.

WESTVILLE, ILL.
27 d. lapkričio buvo vaka

ras “Naujosios Neprigul- 
mingos” parapijos. Sulošta 

' veikalėlis “Amerikoniškos 
Vestuvės”. Veikalėlis men
kos vertės ir nekaip suloš
tas. Paskui buvo balius.

*♦ *
25 d. lapkričio buvo meti

nis balius šv. Petro ir Povilo 
I draugystės. Publikos buvo 
daug.

WEST HANOVER, MASS.
Mūsų mieste lietuvių ran

dasi anie 100, bet didžiuma 
jų paskendę girtuoklystėj. 
Tiesa, čia karčiamų nėra, 
bet lietuviai nei kiek nenu
simena, jie suranda “šalti
nius”, iš kurių atsigeria į- 
valias^

Neseniai tarpe lenkų ir 
lietuvių iškilo smarkios peš
tynės. Pasękmės tų pešty
nių—vienas guli ligonbuty, 
o du suareštuoti ir pastatyti 
po $500 kaucijos. Kada teis
mas bus, tai dar nežinia.

Tiesa, nevisi taip elgiasi, 
bet didžiuma. Yra dalis lie
tuvių, kurie skaito laikraš
čius ir knygas. Laikraščių 
daugiausiai pareina “Lais-1 Čia lietuvių randasi ne
veš”, “Keleivio”, “Kovos”, 1 didelis būrelis, bet jie ap- 
taipgi ateina po kelis nume- ‘ švietoj nevisai žemai stovi, 
rius “Šakės”, “Ateities” ir i Rugsėjo mėnesį tapo sutver- 

' “Draugo”. ! ta S. L. A. 203 kuopa iš 9 na-
Yra ir L. S. S. 156 kuopa, pų. ~ ‘

bet ji labai silpnai veikia, ir viena moteris. 
Teisybė, kuopa m; 
narių, 
nuo jos daug ko reikalauti. įeina “Laisvės 

. Sulyginus su kitomis drau- “Naujienų”, 
gijomis, tai kuopa visgi vei-; “Tėvynės”. Y 
kia.

9 d. 
lankės 
gulmingas kun. Mickevičius 
ir sakė prakalbas. Gerai pė
rė kailį Romos agentams.

Blanda.

LAWRENCE, MASS.
Šv. Franciškaus parapijo

nai dar vis tebestreikuoja.
3 d. gruodžio buvo prakal

bos; kalbėjo neprigulmingas 
kunigas K. Buzas. Jis agi- 

...... ..... ___  tavo, kad vietos lietuviai 
tai mūsų katalikai ir tautie-, tyertų neprigulmingą para- 

jčiai visose pakampėse ūžte piją- Iš šalies žiūrint išro- 
■ ūžia. Bet jeigu kas pasitai-, do, kad žmonės daugiau pn- 
iko tarpe katalikų arba tau- 
itiečių, tai socialistai tyli. 
| Didesniuose miestuose kleri
kalų ir tautininkų 'šulai., tai 
saliūninkai. Klerikalai ir 
tautiečiai sueina pas tuos 
šulus ir alkūnėmis barą 
trindami apsvarsto visus sa- 
vo reikalus._____________ I kad jis permainytų kunigą,

Mūsų mieste saliūnu nėra, bet vyskupas parapijonų ne- 
per tai ir tautininkai neturi Pa^°; 
jokio užsiėmimo. Pagalinus 
neturi nei kur savo reika-

taria naują parapiją sutver
ti, negu geruoju prašyti da
bartinį kunigą, kad jis pra
sišalintų. Mat, visas parapi
jos turtas aprašytas vysku
pui, tai ir per teismą nieko 
nelaimės. O geruoju jau 
kelis sykius prašė vyskupą,

* *
3 d. gruodžio buvo susi

rinkimas šv. Petro ir Povy- 
lo draugystės. Draugystė 
nutarė paaukauti iš savo, iž
do $10 -Nashua streikie
riams.

Pagirtinas 
draugystė rūpinasi 
ninku reikalais.

! *
* *

29 d. lapkričio J. 
kus gavo laišką iš 
lio Tauragės, Kauno gub., 
Raseinių pav. Laiške rašo,. 
Itod po žeme randamės gy
vi, bet nieko neturim, nei 
trobų, nei turto. Apie pa- 
šelpą nieko neprisimena.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

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

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

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

MŪSŲ RANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE
ŽIŪRA. TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOT1.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatift- 
kai nr rašykite laišką pas

Tai matot, į ką Kristaus į- 
pėdiniai pavertė katalikišką 

jų apsvarstyti.’ Ir štai,’ tūli tikėjimą. Žmonės kruvinai 
mūsų tautiečiai prikalbino uždirbtais centais pastatė 
J. S., kad jis užsiimtų par- bažnyčią, o dabar negali ją 
davinėjimu svaiginančių gė-|Valdyti, nes per savo tamsu- 
rymų. Žmogelis matyda- ——
mas gerą pelną, pradėjo 
“biznį runyti”. Dabar visi 
šulai susirenka ir apsvars
to savo reikalus.

Ištikro mūsų tauta 
gresuoja.

kon- 
vaikų draugijėlės 

Kalbėjo d r. F. 
Matulaitis iš Bostono. Kal
bėtojas nurodė, kaip tėvai 
turi vaikus auklėti, kad jie 
išaugę būtų dori. Kalbėto-, 
jas klausytojus pilnai užga
nėdino. Prieš prakalbą 
“Žiburėlio” narės—Petkū- 
niūtės, Stripiniūtė ir Ka-

♦ *
28 d. lapkričio buvo 

certas 
“Žiburėlio”.

mą aprašė vyskupui. O tie 
be jokios gėdos pasisavina 
svetimą turtą. Dabar para- 
pijonaį spasakoja, kaip jų 
dvasiškas tėvelis giriasi: 
“Aš turiu valią, o ne jūs!”

Kasžin, ar ir Kristus pa
našiai elgėsi?

Na, kaip ten nebūtų, bet 
man rodosi, jeigu jau žmo
nės negali apsieiti be kuni
go, tai daug geriau turėti 
neprigulmingą, t. y., pasista
tyti naują, tuomet jau nerei
kės streikuoti. Dabar jeigu 
ir pavyks šį kunigėlį išgy
vendinti, tai ir vėl gaus ne 
geresnį. Dilge.

Prie kuopos priklauso niauskiūtė labai puikiai su- 
— -------  .. . ._r.a moteris. Dabar' dainavo. Paskui deklamavo
ažai turi kuopa po truputį pradeda' Adomaičiūtė, Moteliūtė ir 

per tai ir negalima darbuoti^. Laikraščiu i 
.........................................  ’ ’ ” “Keleivio”, 

“Lietuvos”, 
ir tokiu

AMSTERDAM, N. Y.
5 d. lapkričio buvo mitin

gas Simano Daukanto Kliu- 
Lo. Apart kit-ko svarstyta, 
ar reikalinga atgaivinti L. 
S. S. 208 kuopa, kuri 1913 
m. buvo sutverta, bet užėjus 
bedarbei ir išvažinėjus 

t___ , „ jos draugams, 1914 m. mirė,
brolis griežė ant "smuiko. | Dabar, kada darbai pradėjo 
Žmonių buvo nilna svetainė, eiti geriau, yra viltis, kad ir

pa-! Gečaitė. J. Vinkšnaičiūtė
1 sulošė monologą “Sportas iš 
■ Chicagos”. Lošimas labai 
puikiai pavyko. Stankiūtė 
skambino ant piano, o 

brolis griežė ; ______

'Wk-

1 r i

Ir
■L

1 ■

čio ir tęsėsi per visą savaitę. 
Reikia pažymėti, kad tie 
žmonės, kurie ką nors fo
rams aukavo, tai paskui ir 
lankėsi. Klerikalai, kurie 
randasi po klebono skvernu, 
netik nieko neaukavo ir į 
fėrus nesilankė, bet dar no
rėjo Tautiško Namo drau
gystei užkenkti, surengdami 
bažnytinius fėrus. Bet pas
kui pajuto, kad jiems gali 
būt riestai, tai surengė savo 
fėrus vėliaus.

L. T. N. D. fėrai pavyko 
labai gerai ir pelno bus.

Beje reikia pažymėti ir a- 
pie bažnytinius fėrus. 28 d. 
lapkričio nuėjau į svetainę. 
Ogi žiūriu “Darbininko” ad
ministratorius, įsikandęs į 
dantis molinę pypkę, sukinė
jasi po svetainę ir pučia dū
mus, kaip iš kamino ir šau
kia: “Kas nori afiti už de
šimtuką! Nesigailėkite ant 
bažnyčios!”

27 
kalbos vietos T. M. D. kuo
pos. Kalbėjo J. O. Sirvydas. 
Pirmiausiai pasidėjo ant 
stalo knygą “Motinos Šir
dis” ir pasakojo iš tos kny
gos apie tokius dalykus, ku
rių knygoj visai nėra. Pas
kui išgyrė kun. švagždi, sa
kydamas, kad toks kunigas 
esąs tik vienas visoj Ameri
koj. Pranešė, kad Gabrys 
atvažiuoja ir kvietė jį pasi
tikti maloniai ir perskaitė 
visą eilę jo nuopelnų. Ant 
galo pasakė: “Męs niekam 
nepriešingi: gali žmogus ir 
čerkėlę degtinės išgerti, ir 
bonkutę alaus, ir į bažnvčią 
nuėjęs pasimelsti: bet priva
lo ir šią knygą skaityti”...

Klausai jo prakalbos ir 
stebiesi, kad toks žmogus, 
kuris pirmiau užsiėmė poli
tika. platipo bedievvstę, žen
gė progreso keliu,dabar kal
ba. kaip koks zokoninkas. 
Tik jau ir stebuklai!...

Žmonių susirinko net... 19 
vpatų: jokiu klausimų nie
kas neuždavinejo.

Pasiklausęs.
RED LODGE, MONT.
Kada aš parašiau žinutę, 

kad dauguma vietos lietu
vių užsiima girtuokliavimu, 
tai daugeliui teisybės žodis 
labai nenutiko. Ir štai “L.” 
N94 p. Straukauskas sako,

Toji istorija bus labai juokinga ir žingeidi. Todėl būk aš . neteisybe, rašęs ir 
r nepraleiskite nei vieno “Lai vės” numerio nepažiūrėję. | bando išteisinti lietuvius, o 
* Paveikslus tos istorijos pieš lietuviams gerai žinomas pasmerkti svetimtaučius. Iš 
piešėjas drg. Stirbis. Čia dedame pirmą paveikslėlį tos' to matosi, kad ir Straukaus- 
istorijos. Apie šį mūsų paskelbimą praneškįt visiems j kui teisybės žodis nelabai 
savo pažįstamiems. 1 patinka./ Kad parodžius p.

KENOSHA. WIS.
27 d. lapkričio buvo balius ' 

su prakalbomis ir įvairiais 
pamarginimais šv. Benedik
to draugystės. Kalbėtojas 
buvo “Draugo” redaktorius 
Karosas ir “Vyčio” redakto
rius. Karosas pasakojo apie 
karę ir kvietė aukauti sušel- 
pimui nuo karės nukentėju
sių lietuvių. Jokiu sriovių 
neužgaudinėjo, tik savuo
sius išgyrė.

Antras kalbėjo “Vyčio” 
redaktorius. Jis šaukė, 
draskėsi, plūdo viską, o vy
čius gyrė ir kėlė į padanges, 
nes su vyčiais pats Kristus 
-gyvenąs. Neužmiršo pri
minti apie Krakų ir Montvi- 
dą, primesdamas juos pirm
eiviams. Klausytojų dalis 
juokėsi, o nekurie net lau
kan pradėjo eiti. Po prakal
bų užrašinėjo “Draugą”, 
“Vytį” ir “Žvirblį”. Visus 
laikraščius išvadino šlamš
tu, o savuosius išgyrė. Žmo
nėms einant iš svetainės, ki
šo “Draugą” ir “Vytį”, tik 
“Žvirblio” nedalino, nes vie
ną numerį turėjo ir tą nusi
vežė atgal. Žmonės, išėję iš į 
svetainės, sako: “?' 
laikraščiai netik uždyką 
duodami, bet ir no kojomis 
voliojasi, o šlamštą reikia ‘ 
už pinigus pirkti ir tai žmo
nės geriau griebiasi”.

Reikia pažvmėti, kad pa
baigus prakalbą, tūlas vai
kinas užklausė paaiškinti, 
ką tai reiškia “Vytis”. Tuo-1 
met iš publikos pašoko J. V. 
ir liepė jam išeiti iš svetai
nės, sugrąžinant net už į- 
eigos tikietą 25c.

Šv. Petro parapijos liuos- 
noriai giedoriai sudainavo 
keliatą dainelių, kurios pu
blikai labai patiko.

Pagirtina, kad ir šv. Be
nedikto draugystė pradeda 
darbuotis.

Buvo rinkta ir aukos su- 
šelpimui nuo karės nukentė
jusių lietuvių. Aukavo šios 
vuatos: J. Alvomaičia, S. 
Pinigius, J. Samanauskas, 
V. Alesauskas ir M. Grub- 
levskaitė—po $1.00; R.Stan- 
kus, T. Balčaitienė, P. Kivi- 
lius, J. Ralis. J. Judeika, A. 
Viršelaitė, V. Varanavičia, 
J. Gibas, M. Trakšelienė, J. 
Melin, J. Valauskis ir S.Vai- 
tutis—po 50c.; A. Pakštis, J. 
Rimkus, M. Donikaitė, A. 
Jurgilas, J. Tileika. M. Lin
kevičienė, S. Lukminas, L‘ 
Rittaco, J. Presto, S. A. Si
cily, F. Zeleckienė, K. Bič- 
kauskis, B. Nekrušas, K.Mi
kėnas, J. Bartkus, O. Jaku
tienė, F. Rastežis, P. Gu
džiūnas ir P. Tarauskis — 
po 25c.; viso $17.75. Smul
kių surinkta $16.66. Viso la
bo $34.41.

Pirmiaus buvo banke 
$225.33. Lietuvos Balso 
draugystė paaukavo $25.42. 
Dabar viso labo randasi

P. S.—24 d. lapkričio buvo 
vakaras Lietuvos Balso 
draugystės. Sulošta veika
las “Brangusis pabučiavi
mas”. Žmonių buvo daug ir 
visi likosi užganėdinti, nes 
aktoriai sulošė gana gerai. 
Taipgi buvo ir pamargini
mų, kaip tai: deklamacijų, 
monologų ir tt.

Beje turiu priminti, kad 
kun. A. Balinskas norėjo į1 
savo rankas paimti visus pa
rapijos reikalus, bet komi te
tos jį suvarė į ožio ragą ir 
parodė, kad jis neprivalo 
kišti nosies ne į savo reika
lus. Dabar liko kaip šven
tas Tamošius, nors pirmiau 
ir sakė: “Ne, aš būsiu, kad , __ -
viską nepadarysiu taip,kaip tady, N. Y. širdingai aciu. 
man patinka”. iuz pranešimą, bet apgailes-

Reikia pagirti šv. Petro taujame, kad negalim .su- 
parapijos komitetą, kad jis naudoti, nes apie tą atsitiki- 
veda visus parapijos reika-im^ patalpmom anksčiau 
’ 1 • • ‘.............. 'gautą žinią.

J. M. Andriušiui, Detroit, 
Mich —Koresnondentas ra-

RED. ATSAKYMAI.
Kūmui. — Kritikuojamos 

klaidos nėrn °vnrbios, per 
tai ir netalpiname. <

Viską giiucjubiam, Wa
terbury, Conn. — Apie Ma
kausko prakalbas neverta 
nei rašyti, nes tai perdi dėlė 
jiems garbė būtų.

Laisvam Vaikui, Philadel
phia, Pa.—Apie diskusijas 
trumpai jau buvo minėta.

“L.” Reporteriui, Schenec-

Statant korespondenciją, į- 
vvko zeceriška klaida ir iš
ėjo T. M. D.. Tą klaidą pats 

* • atitaisė.
V. A. Bartuliui, Waterbu- 

,—J. Kemėšis dau
giau kritikavo visa aktoYių 

"J grupę, kuri susitverė tuo 
įtiksiu, kad užkenkus tiems, 

’i kurie jau nuoseniai darhuo- 
’ ja si, o jūs, nepaduodami jo

kių faktų.ar jums ta organi
zacija reikalinga, ar nerei
kalinga, vnatiškai už.sipuo- 
late ant Kemešio. Tokią kri
tiką ir dar tokiam tone pa-

kalbos t‘. S.S: koupos, j
rias parengė I rajonas. Kai- i 
bėtojum buvo paskirtas M. 
Dusevičius. Žmonių susi
rinko į pusantro šimto ir 
nekantriai laukė kalbėtojo.! 
Bet kalbėtojo kaip nėra,. 
taip nėra. Nusibodus publi-' 
kai laukti, pradėjo kalbėti i 
drg. A. Žilinskas iš Meriden, i 
Con. Paskui buvo rinkta 
aukos. Surinkta $14.50.' 
Apmokėta už svetainę ir Ii-Į 

Mat, geri kasieji paskirta Merideno 
streikieriams.

Labai keiscai išrodo, kad 
kalbėtojas nepribūna ir ren
gėjams neduoda jokios ži
nios, kad negali pribūti. To
kiu pasielgimu publika labai 
perpyksta ant rengėjų, o 
rengėjai ant kalbėtojo. Juk

GARDNER, MASS.
5 d. gruodžio buvo susi

rinkimas L. S. S. 89 kuopos 
ir S. P. Apart kit-ko nutar
ta nusisamdyt didelę svetai- banke $285.16. 
rę, kainuojančia $45 į menė- Visiems aukavusiems iš- 
«i randos. Jeigu svetainė) tariu širdingą ačiū, 
bus užimta, tai socialstų 
veikimas žymiai 'pakils.

Suv. Draugijų sekretorius
K. Brazevičius.

Pirmu 1
j

Kartu
Lietuvių 1
Kalboje •

su Pa
veikslais

NEWTON UPPER 
FALLS, MASS.

Darbininkų streikas.
30 d. lapkričio sustreikavo 

S. L. S. Co. geležies dirbtu
vės darbininkai. Pirmiau- • 
šiai sustreikavo liejikai, a-! 
pie 125 darbininkai, paskui. 
prisidėjo prie streiko ir ki-| 
tu denartmentų darbinin- į 
kai. Bet ne visų denart
mentų darbininkai išėjo į 
streiką; nekuriu department 
tų dirba. Taipgi yra ir 
streiklaužių; streiklaužiau- 
ja ir keliatas lietuvių. Viso 
streikuoja apie 215 darbi
ninkų. Darbininkams labai 
menkai apmokama — no 16 
centu į valandą. Dabar 
darbininkai reikalauja po 2 
centu j valandą pakelti. 
Kompanija jau duoda po ILį 
Galima tikėtis, kad greitu 
laiku susitaikys.

J. Gailis.

KLAIDŲ ATITAISYMAS. 
Fitchburg, Mass.

' “Laisvės” N95 tilpusioj iš 
mūsų miesto koresnondenci- 
joj įsiskverbė klaida aukau
toju pavardėje. Pasakyta: 
J. Rudzinskas, o turėjo būti 
F. Rudzinskis, toliaus pasa
kyta: J. Shikauskas, turėjo 
būti: J. Striakauskas.

. , J. A. Samulėnas.
“Laisvės” N93 tilpusiam

Dabar ką tik iiėjo iii po spaudos

Srauja Lietuviška

B I,B LIJ A
miers Biblijos 5’^x8 colius, turi 382 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
jiionii ir naudinga kiekvienai y pa tai. 
Žmogus skaitydamas šią Bibliją ir ti
rpydamas j paveikslėlius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kią knisa jgijo, jam bus trumpi £ie- 
mos vakarai.

Norinti gaut šią Biblija, plnigua 
siųskit Exprcgo ar I'aėto Money Orde
riu, arba registruotame laiške adresus

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

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašyą 
pas mant

dienrašti 
“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “KelpivT’ar 
“Kova"ar “Tė
vyne” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 
“Amerikon

Lietuvi ' ar •s.ikę” arha knyjjų var
tės $2.00. Tauri Tamista už $5 00 
tratini dienraštj “Nanjienaa" ir Orp 
ualit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieni) iš tų laikraščių, koksai 
tamistai irrriatįsiai, patinka. Tik la
minta atsimink. ka<l užsirašęs “Nau- 
jH>nas"trausi dar vieną visai dykai p«r 
metus laiko. Tai būk pirma* prie do
vanos.

J. B RA KNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y,
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Maudynė kraujo juroje.

JUOKŲ KĄSNELIAI. Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOT

3 
UI

Biznieriaus pati.
Tūlas biznierius turėjo la

bai gražią pačią. Bet jo pati 
buvo jam neištikima, užsi
imti avo su kitais.

Egypto, jeigu ne tavo pata-1 Kartą biznieriaus drau- 
rimai. Beabejonės, kad tu g^s sako jam:
jau tuomet gyvenai ir jam' —Kodėl tu neatsiskiri nuo 
gelbėjai. Man teko girdėti, savo žmonos? Juk ji tau

ORAKULO PATARIMAI.
Klausymai:—

Amžinas Orakule! Aš 
manau, kad nei Maižiešius 
nebūtų išvedęs žydų iš

gelbėjai. Man teko girdėti, savo žmonos? 
kad tu su Napoleonu Mask- neišE’nmn.
. ‘ . - -J —Tas niekis, kad neištiki-
dabartinę karę tai jau šiurpa, tūle tik graži, 
kad žinai nuo a iki zet. Tai
gi, kaipo nuo amžių garsus 
vyras, tai beabejonės kad 
galėsi išrišti ir šiuos mano 
neišrišamus klausimus. Štai• • 
jie:

1) Mūsn narapiionai gin-

. voj pietus valgei. Na, o anie
! —Kaio tai niekis? Ar ga
li mylėti pačia, kuri su ki
tais valkiojasi?

i —Palauk, brolyti! Pagal 
mano manyma yra daug ge

li iau būti gražaus namo pu
sininku, nekaip prasto na- 

čijasi,kodėl kunigėlis ne vie- nio savininku.
rodai ima už mišias. Už 
vienas mišias jis ima 10 dol., 
o už kitas tik 5 dol. Tie,

Maskaradų baliuje.
—Gražioji maska, ar aš

kurie užmoka 10 dol., sako ' ga]iu tikėtis matyti tave ki- 
kad jų mišios yra svarbes- tame maskaradu baliuje? 
r.ė\ negu tų, kurie užmoka —Kam laukt taip ilgai?i.ė-. negu tų, kurie užmoka —Kam laukt taip ilgai?
5 dol. Ką-tu, Orakule, sa- Mudu galim visiškai, neper
ka! ?

2) Ką senmergė sapnuo
ja, kada ji gauna meiliai pa
kalbėti su jaunu vaikinu?

3) Ką senbernis sapnuo
ja, kuomet gauna proga pa
sikalbėti su jauna mergina?

Kaer.

ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO-

JEIGU JUS ORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ
GUSIUS į gilumą/LUSUOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELA IT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metams nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI Pu PiaEZiURA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat Jūr pi ingai gvarantuojami

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-rafttus ir 1ŠJ1EŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDA VOJ U BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOM S.
GENERAL1ŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
Oz. „ , o. - . Filia: 155 CLINTON AVE3L Grand Street, maspeth, l. i. n. y
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Newark (čiai! Kalėdų ir Naujų Melų
Dovanas (prežentus) pirkite pas vienatinį lietuvišką jubilierių 

(jewelry) VINCĄ URMANAVIČ1Ų, 151 Ferry St.. Newark, N. J., 
Pas Jį galima gauti viskas, kas tik randasi ir kituose 
ruošė", o patarnavimas kaipo vientaučio daug 
galite gauti kalbamų mašinų (gramafonų) 
kalbose. Visi, kurių šeimyna išpirks vertės 
tavorų vertės $1.50. Reikalaukite kortų.

Meldžiamieji, nepamirškite ai silankyti.

"jewelry što- 
prielankesnis. Belo 
ir rekordų visokiose 
$20.00, gaus dovanų

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1916 metams,

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturčjo, nesą nebuvo l aa 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų rcikalmgų kalendoriui žinių, 
j tino yra keletąa skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: apysakos, eiles, stralpsnlci Iš hlstorljos, hyglcnoc, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau
sių rašytojų amerikiečių.

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

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

K , v*. .'S'h >. . ii-ė’I' ■ Vi!’

Flohii'ir Accor lion
53.1 coupoau

l'i'motul RinfT in 
-M. Į0<) l<t.

11300 coupons

Linksmi Laikai

Tos gražiausios Kalėdų dovanos už Žirą

Zira Baksuko viršeliai kiekvienas vertas pusę cento pi
nigais. Tie viršiukai turi pilną vertę prie gavimo dovanų

Pradek Taupyt
Juos Tuojau

Reikalauk Katalogo Dovanų.
Z RA DEPaRimentas 

95 First Street, Jersey City, N.J.

10 CIGARETŲ KOR- 
KINIAIS GALAIS 

5 centai.
PINIGINIS KUPO

NAS KOŽNAM 
BAKSE.

P. I.arilLr.i \
New 'joy.';

87C..

Emerson Phonograph
500 coupons

_) i7CO

Parsiduoda 
visur

JOHN KULBOK CAFE
kad 

biznieriai

e

Cigaras.
•Puikiausia Fotografijų GALERIJA 

’ “Raphael Studio
į. Turiu už garbę praneti savo vientau- 
p čiams, kad nuo 1 d. gruodžio, 1915 m., at- 
[ pirkau nuo p. A. Silkworth FOTOGRAFIJŲ 
į GALERIJĄ, kuri randasi vienoj iš puikiau

sių Brooklyno (Grecnpoint) vietų.
L Širdingai užkviečiu a .silankyti
Į RAPOLAS KRUČAS.
1 795 MANHATTAN AVENUE.,
I BROOKLYN, N. Y.

P. S. Davažiuoti galima Crosstown, Union
1 Graham Ave. gatvekariais iki pat vietos.

23rd St. feru persikelti, nuo kur į ke’iatų minutų galima daciti.

Žinoma, 
visi 
eavo biznj gi
ria,
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepįa. * Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas. 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos 

gir- 
pa 
Pa 

vie-

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

JOHN KULBOK Loenlnlnkas
Wythe Ave.. Corn. So.1st St.

BROOKLYN. N. Y.
Tel. Greenpoint 279

Žinoma,
kalba, tai nereikia 
vieta atsakanti <lė’ 

Kambariai u visais 
Prašau kreiptis j tą

291
Ave., Lorimer St. ir 

Iš New Yorko. East
IMT

siskirt.
Ar Nori Jonas MATHUS

ta

visai

Tel. 885 Greenpoint.

A. SHRUPSKI
peržiūrtji-gavuB vieną dolerj rankp.nigių bu tfesa

^2

Kaip elektriką,išrado?

Tas mus galite gauti aka- 
niausio alaus, puikios degtinė# 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

fil S. 2nd st., Brooklyn.

didžia usia 
receptai 
daktarų 
aptinka 

valstijoj.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus fu 
atyda, nežiūrint, arktie
Lietuvos ar Amerikos 

Tai vienatine lietuviška 
tinstone ir Massachusetts
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expre»ą. ‘

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway. knmp. C Street 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tol. S.o.Boston 21014 ir 21013.

kymą kiekvienam
Užtikriname, kad kiekvienas bus užganėdintas.

PabalKiiHl kur*ų VVorn»n» MedlcaM 
College. Baltinioru. Md

PnackmiriKBi atlieka savo darbą ori* 
gimdymo. taipK* auleikia visokias r<xiu» 
paKclha invairioue moterų 1 ikok*.

6 Loring «t., ė
y arti V. Ir 7th ata. n
i. MAH44. ■

M 
C 
V.
3

Atsakymai:—
1) Žinoma, kad už dešim

tinę mišios yra daug svar
besnės, neeu už penkinę. 
Tamsta turi žinot, kad už j 
penkine vra tykios (skaito-! 
mos) mišios, o už dešimtinę' 
garsios (giedamos). Kada 
kunigas mišias tykiai skai
to, tai dievas vargiai jas gir-1 
di. bet kuomet gieda, tai jau 
tuomet ne tik dievas, bet ir 
visas dangus jas girdi.

2) Senmergė, pakalbėjus 
su jaunu vaikinu, saldžiai 
sapnuoja apie savo jaunas | 
dieneles.

3) Senbernis,

Jisai žino savo užduoti.
—Ponas, policmane! Po

ras nolicmane! Štai ten ne
toli banditai užpuolė kokį - 
tai žmogų.

—Go to heli su savo ban
ditais. V 
kad st r
galvas, o ne banditus gau
dyt.

u nusamdytas, 
riams daužyt

gauti DYKAI tlo'i
ir Didelį Kataliog, visokiM -na 

vR giškų Stukų ir kitokių visokių 
\.y dalykų, kurių tu iat»a» won o

nežinai kur ,ų gj it/ Alstųsk 
j savo pilną ir aiškų adresą <r už 
I 6 centu s steni pų dėl uždengime 
f prisiuntinio kaštų. •> męs tuojau* 

tą Katahogą ii stukas ta. uusių- 
šilu DYKA* Adresuos
JUOZAS J. 8ZLIKAS, 

(magijas;
3261 S Halsted St Chicago. UI

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SA LIO

NAS VISAME SU. 
BOSTONE.

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

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 4 
Labdarystės Draugijos namo.)

Petronis ir Lisauckas
LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, GRMAFONŲ PARDAVĖJAI.

Tarp kazirnirtkų.
—Kaip tamsta drįsti ma

ne vadinti šuleriu?! Tuo
jaus pasiimk savo žodžius 
atgal, o jei ne, tai...

—Aš niekuomet nieko ne
imu atgal.

—Ar tain? Na tai pasko
link man 20 dolerių.

iAkušerkaį
K

«
•)
K

« F. Stropiene
i KO, BOSTON

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- 
ra n tuo jam.

. Sumanus redaktorius.
Redaktoriai, kaip ir kiti 

gudruoliai, turi visada turė- 
3) Senbernis, gavęs pa-'t: atviras akis ir ausis. Juo- 

k^ibėt °n jauna mergina, vi-lkingas atsitikimas pasako- 
siškai nieko nesannuoja, nes jama apie viena redaktorių, 
jis per kelias naktis nei už-1 
nngt negali.

pradėjusį išleidinėti laikraš
ti viename miestelyje, vaka
rinėje Amerikos dalyje. Ta
me miestelyje, nrasiplatinus 
kazirninkams, žmonės netu-! 
rėjo ramybės, todėl kaikurie 

kad 
laikraštis tiems žulikams 

Na tik pa- padarytų galą, antraip gy- 
):iuk! Šių Kalėdų visa ko- ventojai jo neremrią.
lektą atiduosiu tau, kaipo 
pasogą.

Klebonijoj.
Ga^nndinė: — Kunigėli, 

kada išleisi mane už vvro? 
Atmink, kad turiu jau ketu\ gyventojai reikalavo, 
ris kūdikius

Prabaščiu
.• Re

daktorius prižadėjo jiems 
užkurti pirtį. Ir iš tikro,' 
antrame numeryje ta “pir-! 
tis” pasirodė pilname savo 
skaistume. Antryt, redak- j 
toriui besėdint prie savo ra
šomojo stalo su žirklėmis 
lankoje, per duris kambarin 
įėjo didelis vyras su lazda 
rankoje, klausdamas, ar re
daktorius esąs namie.

“Ne, nėra”, atsakė re
daktorius; “jis nepersenai 

j išėjo laukan. Meldžiu tamis- 
Vienas čainys klausia ant- tos sėstis ir paskaityti laik- 

rojo: I'”'"4’: ---------- :xx”
—Pa^akvk man. kokiu bū- Šarvuotas 

du išrado elektriką?
Antras čainys jam atsa-

Gera širdis.
Pakeleivis:—Ponia, 

rėk, tamstos šuo 
šmotą mėsos iš mano kojos.

Ponia:—Ar tikrai? O. 
tas mane labai linksmina! 
Aš jau buvau maniusi, kad 
mano šunelis visiškai pame
tė apetitą.

v • — ziu- 
išplėšė

—Paimk katei už vuode- 
ir suspausk, o namatvri; 

kaip galva ims rėkt. Tai 
taip ir elektriką išrado.

| rasti—jis tuojaus sugrižš”.
i kazirninkas 

atsisėdo, lazdą Įsispraudęs 
taro kojų, ir ėmėsi skaityti 
laikraštį. Tuo tarpu redak
torius ant galų pirštų išnė: 
rė per duris ir atvedęs poli- 
cista sako: “štai redakto- 

irius

GERA PROGA!
Grmtial'ka 

mok Uitis 
ryta

Vaikų 
mokintis 
be mokytojo ......................... 1

Nantas Būdas mokintis ra
šyti be mokytojo .................. 1

Aritmetika mokinimulsl ro- 
kundų, su paveikiais (ap
daryta ) ...................................... 35c

angliškos kalbos 
be mokytojo (apda- 
............................... $1. 
Draugas arba kaip 
skaityti ir rašyti

VUo $1.60
Kas atidus Iškirpęs Aną ap

garsinimą iš “Laiuves" ir $1.00 
money orderiu, tai gaus v...as 4 
knygas HOc. piviau. >

P. MIKUI,AINIS
R. F. D.. Route

Hudson, N. Y.

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richter’io

PAIN-EXPELLER
Ncabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

<1 mo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"ĮKĄRĄ”
25c. Ir 50c. buteliukas visono aptlekose arba 

Ktai'hii nuo
F. AD. RICHTER & CO. 

74-80 VVauliington Street, New York, N. Y.

Turime GRAMAFONŲ su naujausios 
mados lietuviškomis dainomis. 2 dai
nos katuoja 75c. Paauksuoti laikrodėliai 
ant 11 akmenų, gvarantuati 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 savu draugams.

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

Petronis ir Lisauskas,
7S3—3rd AVENUE, BROOKLYN. N. Y.

Tarpe 23 ir 24 gatvių.

PIGUS IŠPARDAVIMAS.
kViai žemiau paminėti instrumentai siunčiami 

mo pirm užmokėjimo pinigų.

GERIAUSI MUZIKA LĮSK I INSTRUMENTAI 
AM ERIKOJE.

Kį — ■ C f»
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~ C '/> «_

ow e □
— 2. 71

č 7H.3 
! n n "i » 3 
-i-c c S' 3. 3

•T5 
d
□
M

Vienas armonikas m> 21 klavišiu.
•ais. Kaina ėa.UU. Tokia 
klaviAiu. 12 basų, 
Kaina $12.00.

8 rmonika 
su plieniniais

8 bal
nu 21 

balsai*Geriausia dviejlinč Vlennos Armonika su viaals 
pusbalsiais, minorui ir manomi basai, 21 klavišis. 12 
basų, minornų atskiri p'ieno baltai. Viskas
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

K AIN A 32 dol. Tokia pat armonika dviejų to
nų KAINA 25 dol.

Visi užsakymai Išsiunčiami ta pačia diena.Prieš Išsiunčiant 
riauaiais upecijalistaih—melstraia, todėl nei jokio Hindgadinimo n*ga 
truoto k-ataliogo. kuria siunčiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO.
Dept. M

6 rtrūnų balalaika, 
mechaniški koteliai. 7 

t-K ilaponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio *4- 
dirbimo $4.50.

siuntinys pertikrinamas ■ ro
ll Atsitikti. Reikalauk|ta llliua*-

12 CANAL STREET, NEW YORK. N. Y.
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Pas mane galima gauti pirkti “Ko
vą" pavieniais numeriais. ' Priduok 
savo adresą, o aš nunešiu j tavo stu-

Komitetas. Ui.

bile reikalu kreipkitės šiuo ad- 111.

PAJIEŠKOJIMAI 111.
X14 h. III.

10 p. 111.

York

Mass.

Centro

J

M.

Rekordai
131 Grand

7

E 2339.

E 2340.

E 2341.8t.

E 2342.8t.

Pa St. E 2348.

Kada tu gimei? E 2223.

E 2224.

2225.

2226.E
S t.' Ir J. Jnravičia, 2227.E

2228.E
18

2356.E

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

2360.

Reikia pasakyti, kad “Mir- > P.O. Box 3232 Boston, Mass.

štuka 
didelę

St.
St.

E
E
E

w tn oi

et. 
301 
162

•'H
>C/1 
d <« 

p<
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• «-4 
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Dirse
Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE. KOCKEI RD. ILL., 

VlKslMNKŲ VARDAI IK

arba obli- 
ir 6%, iš- 

Yra tai 
nuošimtį

Ncbe-

and Carsun Sis.,S.S. Pittsburgh,1‘a 
Iii it ų kontrolės Komisija:

<u N

»!A
>

•»—4
3

TĖVYNĖ MŪSŲ 'ir TYKIAI N EMU NULI!

en
&

p.
130 N. Gth St.,

f Box
Knygyno raštininką* 

Box
Knygyno iždininką* 

Box

£

kalendorius 
Darbai pa- 
Darbus at-

2857.
2358.
2359.

kuopos Brooklyn* — V. Vitk*vlčia
29 Hudson Av*_ Brooklyn, N. Y

Pajieškau draugo Jono Jurgaičio, 
Kauno gub., Raseinų pav., Požerės 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

J. Mažeikis
423 Parson St., Pittsburg, Pa.

Seniau gyveno 
Kas žinot, malonč- 
turiu svarbų reika-

N
St.)

223 N. State 
Nut. Raštininkas 

P O Box

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

Sekretorius J 
Market Si.,N.S.

lieka
Nl.

Su
resu:

Polka. Kolumhtjo* Orkestrą.
NUSILEIDO Ir MARŠAS. Princo Valaka’

Centru 
1111 
Centro iždininką* K. Varašis, 
D

8 kuopos A. J. Nortnunas.
2317 CherryQkII.. S.S Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas

box ž.03, Arnold, Pa.

Rasinskas, 2104

.2 4-> 
•a

Gydau per 20 metų 
ligas u didžiausiomis pa-

V. ŽELIONIS
Generališkas Agentas

2-15 Prospect St., Lawrence, Mass. 
(97—101)

pirniiiuiikas P. Liepus, 
Carnegie, Pa. 

Maziukna, 
Pittsburgh, Pa.

BROOKLYN,
(Arti Berry

> metu. Vie
ta apgyventa ■ ir lenkais.
Kreipkitės ypatiškai t.r laišku.

A. B.
28 Broadway, So». Boston, Mass.

Galima gauti paw
J. GIRDĖS

103 Gran I St., Brooklyn, N.Y

vai. ryto iki 4 po pietų.

140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.) New York City

PASEKMĖS BALSAVIMO ANT A. P. 
LIŠKOS VALDYBOS 1916 METAMS.

L. A. CENTRA
Kostmlis ir Užlkimiinroas

Kju y g. pagelb. A. Jakštys,
103 Liberty St., Ansonia, Conn. 

Knyg. Rašt. P. Rageišis,
113 N. Main St., Ansonia, Conn.

I
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prastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 
pagydomi. Jio reikalauja staigaus gydymo 

ir gerti gyduolių.
Rd.. Waukegan, III. 
Amhraziūnas

2
3
4
5
6
7

Viso labo

r/j

Gi 
s

CU

SSII)EN TA S SEKRET' [ŽD1[N. TURT1J KONTROLĖ
8 3 n 

i 36 0 * 4 20 41 8 G| 25 22 28| 21 42
10 55 4 9 61 10 6 64 10 G| 68 37 36| 29 54

2 3 14 6 4 14 7 4 19 2| 19 10 18| 20 8
15 2 5 23 6 3 36 33 9 4| 27 35 161 10 23

4 2 27 __ 26 3 4 25 3 5| 21 20 161 2G 16
22 ■ ■ __22 — —— 12 12| 22 —1 — —
45 1 3 3 11 40 1 20 5 27| 42 19 37| 40 18

106 66 60 77 164 74 74 187 66 G2|224 143| 1511146 1G1
kp.; Iždininku K. Varašius
1 kp.; Turtų Kontrolės: M.

jUrlakis 1 kp.; W. Urnežis 1
Pirmininku cent. J. Mas- kp., W. Markūnas 7 kp. 

" ” J. K. Mažiukna

Pagal didumos balsų į A. 
P. L. A. centrališką valdyba 
likosi išrinkta šie nariai:

keliūnas iš 7 kp.; pagelbiin- 
ku J. Riukas iš 1 kp.; Sek
retorium J. K. Mažiukna 1

tos” draugystė šiame rude
ny pradėjo smarkiai veikti, 
rengdamos! papuošti lietu
vių sceną.

J. V. Kertukas.

(u svėres Ealsamas F Jaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, krupus ir koklius#, nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduo
jamo vartojimui — jauniems ir ,seniems, vaikams 
ir suaugusiems.
“Aš turėjau baisų
Pivcr, Minu., “tai 
for Lungs ir pinn, 
lis visai prapuolė. 
Čiuosi gana sveikas,

Kainos 25c. ir 59c.
kosuli,” rašo Frank Vnclia iš Eik 
aš gavau butelį cevcra’s Balsam 
negu suvartojau vis:*, butelį, kosu- 
Aš esu

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. WAUKEGAN. ILL.

Valdybos vardai ir adresai t
Pirm. J. Baltis
1330 So. Sheridan 
Pirm, pagelb. M.

1 1421 Lincoln St.. Waukegan, III. 
Pj-otokolų sekr. S‘. Deikus.

J721 Cummings Ave.. Waukegan, III. 
Fin. sekr. V Rudzinskas

1408 Victorian St.. Waukegan, III. 
Kasieriu* M. Kairaitis .

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

1420 Victorian St.. Waukegan. Ill. 
Susirinkimą' alsibūna pirmą nedėl- 

dienj po 12-t.ai dienai kiokvicvi i mė
nesio. pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, 10th gatvė,North Chicago, 
Hl.

63 metę amžiaus ir jau-

C22& Sorcrcs gyte'*!] preparacijas 
p?s savo cpticL'in!.r.’.Q.

Nepriimk kitokių. Jei jnsų np- 
tiaki»ini;nR jų neturi, tai užsi- 

orderiuok tiesiog ii

VZ. F. SEVERĄ CO.,

g n t v o 0 
skaiidf ji- 
geli n ir 

pagydoma.
Sovera’o Liver Pilis 

rScv^roa Pijjulkos nuo kepenų 1 
’’aitok pagal nurodymus. 25c.

Cadar Rapids, lou/a.

Užkietėjimas, 
man, jak.ių trukdėsini, 
ncrvilkuimiB greitai I

į

M

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Finansų raštininkas A. Plečkaiti*, 

228 Madison St..
Hoboken, N.

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

J.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba

_____TREJA NKA
Susideda ii t? jvairiif gydančių žolių ir iaknų.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

vynu de) skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vienų pakeli šitų gydančių 

augmenų užmerkti į vienų Kvortą čysto spiruto 
ir tick pat van litis, arba išvirti ėystame van
denyje ir po -’4 valandų getti po pusę stiklelio

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
229 Bedford Ave , Brooklyn, N. Y.

BR00KLYN0 KRIAUČIAI 
CHICAGOS KRIAUČIAMS.

(Žiūr. “L.” N99).
Baliūno dirbtuvėj 

Jančauckienė—$1.00;
Ruzgaičiūtė, A. Petravičie- 
įtė, M. Mažeika, J. Norbut, 
J. Kručas, J. August, A. Ba
ltinas, V. Gauronskas, F. ša- 
laševičius-ypo 50c.; smul
kių aukų $3.50; viso sykiu 
$9.00.

Balčiūno dirbtuvė]’: P. 
Šadulskis, P. Paškevičius — 
po $1.00; S. Juknis—75c.; 
Klorikaitis, Tvarkus, Urbo
navičius, K. Monkus, M. Vo
sylius, J. Dumbliauskas — 
po 50c.; smulkesnių $2.70; 
viso labo $8.45.

G. Kunicko dirbtuvėj: G. 
Kunickis—$1,00; J. Kunic- 
kis, Šiupienius, J. Astrauc- 
kas, J. Lazauskas, S. Meške- 
revičius, B.Kiuberis, J. Stir- 
bis—po 50c.; smulkių aukų 
$7.05; viso labo $11.55.

J. and G. Šliakių Co. dirb
tuvėj: J. Steponaitis—$1.00; 
J. šlekis—$1.00; M. Samule- 
vičius, V. Magdelinskas, T. 
Pistoro, A. Ensiulevičiūtė, 
H. Cedroniūtė. V. Skužins- 
kas, J. Strupeikis, J. Pieš- 
kus, J. Juodzevičius - 
50c.; smulkių $7.90;
$14.40.

Presos Komitetas: 
» J. Mockeviče.

I ’’ J. Junevičius.
P. Pakinkis.

27 d. lapkričio surinkta: 
Baliūno dirbtuvėje $9.00; 
Balčiūno—$8.45, Kunicko— 
$11.55, Šliakų—$14.40; nuo 
dirbtuvių chairmonų—$3.50 
r.uo pavienės ypatos 25c. 
Vįso labo surinkta $47.15.

20 lapkričio surinkta 
224.36 ; 27 lapkričio surinkta 
$47.15; viso sykiu $271.51.

Presos Komitetas.

“Mirtos” choro draugijos 
aukautojų vardai:

T. Rimkus, T. Neura — 
po $1.00: J. Navykaitis, F. 
Skleris, G. Pečiulis, J. Stan
čikas, D. M. Šergalis, A. 
Aksomaičiūtė, O. Pečiuliū- 
tė — po 50e.; P. Petrauckas, 
F Petrulis, J. Eitutis, P. 
Motuzas, K. Luobikis, P. 

’ Dauderis, K. Petraitis, A. 
Panelis, B. Rimkus, V. Iva- 
nauckiūtė, J. Garkauckas,M. 
Misiavičiūtė, J.Baltrukoniū- 
tė, M. Paltanavičiūtė — no 
25c. Viso labo pasidaro 
$14.00.

l Pajieškau pusseserės K. Glemžiū- 
] tės, Kauno gub., Panevėžio pav., Abc- 
! jutų kaimo. Pirmiau gyveno Balti
more, Md. Meldžiu atsiaukti.

K. Kalainutė,
1712 Kecnon St., Chicago, Ill.

- PO 
viso

Pajieškau draugo St. Sabonaičio, 
Kauno gub., Raseinių pav., Pavosva- 
tižių kaimo. Girdėjau, kad gyvena 
Worcester, Mass. Meldžiu atsišaukti.

J. Povilaitis
14 Vine St., Bellows Falls, Vt.

AUKOS L. š. F.
Per L. A. K. parengtą va

karienę 28 d. lapkričio š. m., 
aukos tapo surinktos dėlLie- 
tuvos Šelpimo Fondo. Au
kavo šios ypatos: M. Smith, 
J. Vinckus, M. Gudzinskas, 
J. Bylotas—po $1.00; B. 
Venslauskas, R. Karbočius, 
J Noreikis, A. Kaspariūnas,
J. Giedminas, M. Bubliaus- 
kaitė, Z. Noreikiūtė — po 
50c.; M. Mickaitė. F. Smei- 
džiūniūtė, K. Žukauskiūtė,
K. Sparas, D. K. Yanušas, 
D. Gudzinskas, P. Sabutis 
W. Czalkiewicz, J. Sargialis, 
A. Gudzinskas, J. Bulevičia, 
J. Bulevičienė — po 25c.; A. 
Janulis, A. Lukoševičia, L. 
Yonšiūtė—po 10c.; J. Suba- 
Čiūtė—5c. Viso $11.35.

K. Žukauskaitė.
Aukas priėmiau.

Dundulis.

Pajieškau brolių Mikolo ir Vlado 
Dirsių, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Papurvių kaimo. 
Brooklyn, N. Y. 
kite praneti, nes 
lą.

LAWRENCE LIETUVIŲ 
ATYDAI.

Pranešu visiems, be skirtumo, jog 
'dabar prieš Kalėdas duosiu DIDE
LES DOVANAS. Kas užsirašys lai- 

j kraštj “Kovą”, tas gaus už dolerį 
i knygų. Pas mane galima gauti vi
sokių knygų, kokios tik randasi pa- 

I saulyj. Taigi nepra'eiskit progos.

ŽINIA DĖL SERGANČIŲ.
Vyrai, būdami silpni, apimti ner

viškumo per palaidą gyvenimą arna

bą kiekvieną pėtnyčią. Taipgi pas j 
mane galima u'sirašyti šiuos laik
raščius: “Laisvę”, “Keleivį”, “šakę”, 
“Amerikos Lietuvį” ir kitus. Para
šyk man atvirutę, o aš nueisiu į tavo 
namus.

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

unijos spaustuvės po N105 arba

kas f- jėda kūno spėkas ir duodaū : i t 
pirmos pažiūros pažinti. Jūs išsigy- 
dysite, vartodami tą gyduolę “Tolstoj 
New Man Tablets”. Prisiųskit mum? 
vieną dolerį ir męs prisiusime tą gy
duolę tau. Rašyk tuojaus.
CHICAGO RUSSIAN M. O. HOUSE. 
3031 So. Union Ave., Chicago, Ill.

t Dept. Ta
(98—106)

NAUJAI, ATI PARYTA
Z- -

KIJEVO KRAUTUVE
GRAMAFONU

KOSTUMIERIŠKAS KRIAUČ1US 
MOTERIŠKŲ DRAPANŲ.

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

J PETER SERTWITIS
1107 Bedford Ave., prie kampo Gates 

i BROOKLYN, N. Y.

PASINAUDOK GERA 
PROGA.

Pirk valdiškus bondsus 
gacijas, atnešančius 4.55J 
mokamus kas pusė meto, 
saugiausias ir didžiausias 
atnešantis pinigų taupinimas. 
reika’o anglų kalboj tokie bondsai ar
ba obligacijos vadinasi “Giltedged 
securities”. Bondsų vertė $39.00,, 
$86.00, $92.00, $122.00, $248.00 ir t. 
t., bet visi Bondsai gaunami ant iš
mokėjimo. Blankas tegalima gauti 
tiktai pas Brokerių autorizuotus a- 
gentus ir B’anką išpildžius pirkėjas; 
įmokėjęs agentui rankpinigius, siun- Į 
čia Bondsų vertę brokeriams. Kam 
rūpi šia proga pasinaudoti tesikreipia 
į Brokerių 'ietuvį-agentą

IklEKVIENAl MO1EKEI ŽINOTINA 

JOSEPH LIPMAN, M. D. 
dpecijuilptM" Moteriškų Ligų, 

bum Y*rh
Oi’ldO VALANDOb; 

v*i. ryie; nuo 1 iki 2 vai. 
nuo 7 iki b vai. vaxar*;

Iki 
piel ir

Nedaliomis pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

rianie ir pasakom* visas Ilgas ir p* 
gelbslirne. Iš kitur atvažiavusiems Ii 

1 geniams parūpiname vietą, kol gyd* 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime pneLellšką rodą 
Patarnavimas visai pigu*. Neužmirš 
kita mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
314 E. MJth St., NEW YORK,N.T 

Kalbam* lietuviškai.

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IK JŲ ADRESAI: 

STEGER. ILL.
Prezidentas A. Atkočiūnas, 

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

Box 435, Steger, 
i'rotok. raštiniu*** J. L/atnbi

364 L. Box. Sl»-ir»r, 11, 
Iždo raštininkas A. Salasevičia,

Box 141, Steger, Ill. 
iždininkas (kasieriUB) 1. Sueauu*, 

482, 8teg«r, Iii 
F. Strlško, 

666, Stvgar, Iii 
J Damldavlčl* 
407, Bt*g*r, Iii

Susirinkimai ataibūna pir*uai& 
Llakvian* taėnerio nedė'iaj, F. A. B* 
a**vičla*u

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE. ILL.. VALDYBA:

Pirmininkas J. Čebanauskas,
42U S. Chesnut St., Collinsville, 

Pirm, pagelbiiunkas M. Kazokas,
Vandalia Box 160, Collinsville, 

Nutarimų Rast. A. Dzidoiikas, 
35b E. Wecklilf Ave., Collinsville, 
Fin. Rast. J. Baronas,

600 S. Clinton Si., CoUinsville, 
iždininkas J. Willuifiat,

337 Central Ave., Collinsville,
Organo užžiūrėtojas V. Raudonius,

306 Strong Ave., Coilinsviiie, 111.
Susirinkimai buna kiekvieno mėne

sio 1-iną ir 3-ėią nvdėldienį, i-iną va
landą po pietų, Sallel salėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison Ave., Collinsville, 
Illinois.

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Bučo, paeina iš Kauno gub., Panevė
žio pavieto Klovainio miestelio. At
važiavo j Ameriką jau bus 8-ni metai. 
Pirmiaus atvažiavo į Hartfordą.Conn, 
ir mokinosi mašinisto amato. Išsimo
kinęs apleido Hartfordą ir išvažiavo 
(Detroit, Mich., ir jokios žinios apie 
j> negirdetie. Jei kas žinote arba jis 
pats teiksis pranešti šiuo adresu:

John Bagdonas 
461 Zion St., Hartford, Conn.

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

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

M4GIC SCHOOL
Ar nori būti magiku? 

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

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

(97—104)

Ar nori
Tai mokykis magi- 

Dykai pi ’ma 
magijos štuka, tik prisiųs- 
o jei nenori štukos, tai 

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

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

Vice-pirmininkas F. Raškevičius,
539 island Ave. 

Protokolų raštininkas unu Užbaliutė 
622 Su. H ulai Si. 

Finansų raštininkas J. Šliužas,
1125—bth St. 

iždininkas St. Buzinskis,
639 island Ave. 

Kasos Globėjai:
Al. Geruirūte,

i i l>9 S. Winnebage St.
Ona Savraseviėiūtė,

639 Island Ave. 
Maršalka A. Neverau^kus,

411 bu. Church St.

ATYDA LAWRENCE MASS., 
DRAUGIJOMS!

L.S.S.64 kp.nuo pat savo atsinaujini- 
1 mo (1912) visuomet rengdavo ant 4 
liepos metinį pikniką. ? Todėl ir ant 
toliaus laikys, kolei gyvuos L. S. S. 
61 kp. Bus rengiamas neatsižvelgiant 
kad ir kelios draugijos nutartų 
rengt toj dienoj.

j Draugijos! Jeigu socialistų kuopa 
neužbėga jums už akių, t. y. neren
gia toj dienoj, kurioj jūsų būna me
tiniai piknikai bei baliai. Taigi, 
gerbiamieji, nerengkite toj dienoj,ku
ri yra nuo seniai užimta. Jeigu reng- 

, site, tai nekaltinkite mūs.
L. S. S. 64 kuopos Komitetas. 

Prot. Rast. M. M. Stakionis. 
Fin. Rast. J. Skebeniauskas. 
Iždininkas A. Večkys.

CLEVELAND, OHIO.
“Mirtos” choro draugystė 

savo susirinkime, laikytame 
10 d. lapkričio, nutarė su
šelpti drg. Vaškinavičių, ku
ris guli ligonbuty ir jau trįs 
metai iš niekur negauna pa- 
šelpos. Draugystė iš savo 
iždo paskyrė 5 dol. ir nariai 
sumetė 9 dol. Išviso pasida
rė 14 dol., kurie yra perduo
ti nelaimingam drg. Vaški- 
ravičiui. kuris savo laiku 
praskynė dailės kelią Cleve- 
lando lietuvių tarpe.

“Mirtos” choro draugystė 
taipgi paskyrė 10 dol. n. L. 
Eremino dainų rinkinėlio iš
leidimui (“Laisvės” red. ga
vo tik 5 dol. ir perdavė p. 
Ereminui).

Mylėtojui: muziką ir daina*, 8 l*k 
cijo» lietuviškoj kalboj išsimokinimą 
(notų) “Ganių” ant visokių instrv 
menių, kad ir nėši matę* gaidų, iš 
mokai be mokytojo, kuriam mokėtun 
60c už 1 lekciją. Knyga $1.50, par 
duodu už f IMU. Adresuokit:

G A, BARONAS
McKwm R or k*.

Prisiųsk savo adresa ir kokiam 
menesį tu esi gimęs ir 10c. (’ėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal ju menesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

PARSIDUODA STUDIJA

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

a. p. l. a. dr-jos Centro val
di uos IK KbOI'Ų Si'KKElU-

LIUTKUS
st..

“LAISVĖ” tik už $l.20::i
Kuris užsirašys pas mane “Lais

vę” metams ir prisius $2.00, tas ap
turės dovanų knygų vertės 80 cen
tų Rašykite* šiandien, nes neilgai 
bus duodamos tokios dovanos!

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

J. P. CilUPAS
P. O. Box 330, Ansonia, Conn.

luu Cross St., Carnegie, Pa.
U rlakis,

231 Eorbes St., Pittsburgh, Pa.
P. Samuiionis,

Box 63, McKees Rocks, Pa.
Kuopų sekretorių adresui:

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

'2 kuopos, P. A. Samuiionis, P. O. 
Box 63, McKees Rocks, Pa.

3'kuopos, J. Gulilinas, P. O. Box
118, Laupurex, Pa.

4 kuojios, 
Carson Si., S

5 kuopos, P.Petrauskas, Post office, 
Cuddy, Pa.

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

kuopos, S. Kirmius,
222U Tustin St., Pittsburgh,Pa. 

kuopos A. J. Normunas.PUIKIOS ATVIRUTĖS!
Šilkinės ir rankų darbo, su lietuvis* 

kais linkėjimais ant Kalėdų, varda
dienių ir širdingų linkėjimų. Trįs 
atvirutės už 25 c. Reikalaudami įdė
kite du dešimtuku ir 6 centinę 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)

DRAUGIJOS 
kurio* apsirinko “Laisvf 

savo organu:

SpecijaiiėKa* n n žem fnfna ag 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite jp-vti gr*naa>»
fnna *u 6 lietuviškų datai 
bvtf Melitą, huomuj- |1Z^« 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ai
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimą pinigų. J*i- 
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųakl- 
te $1.00, likusiu* užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsit* pilnai 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. D.

NEW YORK. N. T.

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

aš

priežasties ligos?

NEWARK0
AKUŠERKA

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

O. STROLIEN®
Jnuniškaite

319 Walnut St., NEWARK.N.J.
Telefonas ^40^ Market

LIETUVIŲ KELIONEI PA8ELPOM 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOM 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI. 

Centro Valdyba: 
Pirmininką* J. Skirmonta*,

72 Hudson Av*., Brooklyn, N. Y 
S. Karvalis, 111 Ain*lij St., 

Brooklyn, N. Y 
Iždininką* J Butk*vlčia,

88 So. 2-nd St., Brooklyn, N. Y 
Kaupų Sekretorių adreaah

kuopos Brooklyn* — L D*v*lkl»

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTC3 
ANSONIA. CONN.. VIRSI- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

103 Liberty St.. Ansonia, Conn. 
Vjce-pirmininka* W. Ulle*,

St., Ansonia. Conn. 
J G. Vaitkevičių*.
128, Ansonia. Conn.

Finansų Raštininkas J P Ciupa*.
P O. Rox 230. An*onia, Conn. 

Iždininkas J Mockaltia.
P n P«v 199 Ansonia.

Knyghi* S. Tiškevičius,
P. O. Box 1491 Ansonia, Conn

Conn

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S.
Pirmininką* A. Pakši*.

462 Jenna
V tea-pirmininkai K. Brazevicia,

/ 266 Exchange
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1066 Jenna 
Einamų raštininkas K. Arlauskis, 

818 Jeune 
Iždininkas J. Sereikls, 670 Jenn*
iždo globėjai: J. Sukeli*, 266 Ex
change St., J. Bagdoną*, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiuli*, 663 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sūdžia A. Kubelis, 313 Quine* 
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 

Caledonia 
Main St.

LIETUVIŲ P R ES ERIŲ UNIJOS 
SKYRIAUS A. C. W. VIRAI- 

NINKU ADRESAI:
Prezddenta* A. Drobišius,

51 Ten E-yck St., Brooklyn, N. 
Protokolų raštininkas A. Buza*.

860 Grand St., Brook’yn, N.
Finanaų raštininką* K. Kriaučiūną*.

18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininką* P. Patašių*.

94 8. lai SL, Brooklyn, N. T,

Diena 
užsiimu 
Persistatykite sau, kiek aš išgy- 
džiau, kiek palinkr minau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ‘.r specijalistą

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

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

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-sp • įduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Nealidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite paa 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki 8 

vai. vakaro. šventadieniais nuo 10

į) R. LA N M 5 ’ e v»O> <tvG 
ląo Cast žt^Nekn**^

Columbia

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių

Kaina 75c.

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Do*ta«.
DIEDUKAS, l’olka. Princo Vaiakava K.ap*l(Ja.
VILNIAUS RŪTA.
••DRINOI’OLIS”. Marša* Kolumbljo* Orkestrą.
KAS SUKATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Marša*. Kepublikonų Gvardljo* Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Marša*. grinc* Valai*** 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologą*.
2UAVŲ MARŠAS. Princo Valakai* Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republlkooą Grardljee 
Orkestrą. 
MANO LAIVAS.
Į SVEIKATĄ. Marša*. Grieti Princo Valskava K*p*<tja. 
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Maria*. Republikonų Gvardija* 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GI RIALŲ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo V ai *k ava Kapollj*.
PER ŠILĄ JOJAU. 
ŽYDAS STATINĖJE. 
SAULELĖ 
Kapelija. 
LIETUVA 
TEKA. 
BIRUTĖ Ir
darbininkų marselietė ir sukelkime kov4. 
NEMUNO VILNYS. (Dra. V. Kudirka) Vale**, 
SUDlEV^^tDr-a* V Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-a* V Kudirka). Valca*. 
MANO MIELAS. Polka.

E



VIETINES ŽINIOS
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Karpetų, lovų, šildomų pečių, siuvamų mašinų

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

(APSKELBIMAI)

iinrtna phonographų
IV^VUV KIEKVIENAM k

vietos.o busit 
užganėdinti.
Palei Wythe- 
A ve.

73 Grand St., Brooklyn
Adresuokite:

UNION SUPPLY COMPANY,

( SMc $ 
W,-.

Geriausia anglų kalbos 
' vakarinė mokykla, tai

romi kuogeriausiai, o ypatingai KO 
PUSTAI, BULVINĖ SRIUBA, KO 
ŠELIENA. Kas svarbiausia, kad rei 
kia mokėt išvirt, o męs tą geriausi; 
padarome. Atsilankykite ir persitik 
rinkite

______________ _______________  _ J
168 Roebling St., Brooklyn, N. Y 

i Arti Grand St.

Geriausia anglu kalbos va-An „'.’cniLis ir gvazdaitis co 
i

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pas
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanus alus 
gardi arielka, 
plius, visokis 
vynas, kvepin
ti cigarai ir

piitingų. Ne
pamirškit ' šios

r Dvi™; kalėdų dovanų.
KIEKVIENAM KAIPO u J 1VcU BUS IŠDALINTA

Kas nori lankytis panede-

r>.j2Z

17

1G9 GRAND ST,

Pasekmingas, moks
liškas g. 
del vyru

Ar slln 
ka i ?

Ar pin:
Jc.l nuo 
užkrėst i 
sveikinu.

1 į

Conn# | TIKRA LIETUVIŠKA

Kas nori platesnių žinių, DU STOITRACI I A 
lai kreipiasi šiuo adresu:: i V v F rlV IJ <r
A. Sapega, 235-E. 22nd St., I vi3\ ^kie tik nebūtų valgiai pada 

Ę °- 7 7 vnmi kiinrrnrinii.ciin i n vnnr.incrni K t)New York, N. Y.
A. Sapega.

Bjaurus pasielgimas.
Žmonės neva darydami 

“juokus”, peržengia žmoniš
kumo rybas ir prieina prie 
bjauraus ir idiotiško darbo. 
Ketverge vakare. 9 d. gruo- 

’ džio, atsirado kokie tai idio
tai, kurie sumanė baikas pa
krėsti. Ir štai per telefoną 
iššaukia kunigą Remeiką ir 
kviečia ateiti pas Jurevičių 
ant Driggs Ave., sakydami, 
kad Jurevičienė labai serga. 
Kada nakčia kunigas Re- 

• meika atėjo pas Jurevičius, | 
tai pastarieji jau miegojo. į-u, norį gįoj ^a]y turėti 
Kunigas pradėjo skambinti tokias pat teises, kaip ir vi- 
ir kada iam atidarė duris, si Amerikos piliečiai, būti- 
tai jis klausia ligones Ju- nai priValo mokintis anglu 
levičiai stačiai nustebo ir kaįba. 
nežinojo, ką kunigui atsaky-, 
ti.

Tą pačią naktį nusiuntė ‘-Young Men’s Christian X7 
kunigą Petkų pas Petrašką, sociation”. 
Bet. matomai, ten buvo pa
vardės sumaišytos. Kuni
gas Petkuk, atėjęs pas Po t- į 
rašką, pradėjo klausinėti 
kokio tai Vosyliaus, būk tai visla kursą reikia mokėti '^7. 
jo moteris sunkiai serg-“^ 
ir reikalaujanti kunigo. Ten 
vėl kunigui Petkui buvo at
sakyta, kad tame name visai 
tokio žmogaus nėra. ..................... .......... _
, • V • i • f • v , • .v f jr ■ liais, ketvergais fr pėtny-1 Jzv m r* T- i Ir n i vx v » • . • 1etomis, tas uz terminą moka 

,$3.50, o už visa kursą —$9. 
Mokslas prasidėjo 5 d. 

spaliu ir trauksis iki 14 d. ’

Kada, Taipgi yra duodama ir 
augštesnės lekcijos, kaip 
tai: knygvedystės, matema
tikos ir kitų šakų.

Mokykla randasi 179 Mar
cy Ave.(l blokas nuo Broad-

karinė mokykla.
Žmogus, gyvendamas šioj'? 

šaly, privalo mokėti ir šios 
šalies kalba, nes be šios ša
lies kalbos jis yra ne tik pa
niekinamas, bet ir geresnio 
darbo negali gauti, nes į jį 
žiūrima, kaipo į niekam ne
tinkantį žmogų. j

Kas nenori būti paniekin-

nes mokinimo 
metodą pritaikinta prie sve- 

. timtnučių.
Kalbos lekcijos būna pa- 

nedėliais ir pėtnyčiomis. Už 
ganti K„ rsas padalintas į tris ter

minus, t. y., po 10 savaičių. 
Už terminą reikia mokėti

jo išeiti, kaip štai iš Kun- 
' droto saliūno žmogus atve

ža Bačką alaus, kelias bon-; 
kas degtinės, vyno ir bak- ....
są cigarų ir vėl baladojasi į o’įgužes* 
Petraškos kambarį. Kada, - 
Petraška užklausė, ko tas 
žmogus reikalauja, tai ga
vo atsakymą, kad Petraška 
per telefoną reikalavęs mi
nėtų daiktų ir jis dabar at
vežęs.

Girdėjome, kad ir dau
giau tokių “baikų” pridary
ta, bet teisingai nepavyko 
sužnoti, per tai nri neminė
sime.

Tik reikia stebėtis, kokui 
tikslu tos idiotiškos “bai- 
kos” daroma ir kas norima 
tuomi atsiekti? Sakytume, 
kad pranašiai elgiasi tūli lai
svamaniai, norėdami pasi
juokti iš kunigo, bet ka jie 
tumi gali atsiekti? Ar šiaip, 
ar taip, o toks darbas, tai 
tikrai idiotiškas. Protingas 
žmogaus prie tokių “baikų” 
niekad nedasileis.
Galima kunigų darbus kri

tikuoti, pajuokti, galima su 
jais kovoti, nurodinėti jų 
biuĮįuiiiurs, ut'L iicuču y li kuu-i.... ;-----rj'.......— z~~
tiškų juokų. Ar tai kunigas,! c^in?a_1 pądėkavojant Jūsų 
ar tai saliūninkas yra toks 
pat žmogus ir turi būt pa
gerbtas, kaipo žmogus. 
Kiekvienas doras laisvama
nis negerbs jį kaipo kunigą, 
bet pagerbs, kaipo žmogų, 
nes to reikalauja žmonišku
mas. Kiekvienas doras blai
vininkas negerbs kaipo kar- 
čiamninką, bet pagerbs, kai
po žmogų. Iš žmogaus gi 
tyčiotis gali tik idiotas.

Informacijos galima gau- 
1 ti panedėliais, utarninkais, 
ketvergais ir pėtnyčiomis 

, tarpe 7:30 ir 9:30 vai. vaka- 
i re. i *

Mokyklos užveizda
Lawson II. Brown.

Padčkavonė už vaistus nuo 
smarkaus persišaldymo 

ir vidurių sugedimo.
Mr. Vincas J. Daunora, 

Brooklyn, N. Y.
Gerbiamas Pone:—

Šiuomi pranešu apie savo 
sveikatą. Aš esu taip-pat1 

.............. nurodinėti ju sveika, kaip buvau pirmiaus, 
blogumus, bet nedaryti idio-j^^a Peturėjau ligos^ ^Šir- 

pasirūpinimui, dabar esu 
sveika ir linksma.

Keli metai tam atgal aš 
gyvenau Brooklyne, ir kada 
tik kokis nesveikumas mane ’ 
kankindavo, visuomet pas 
Jus kreipiausi ir .gaudavau, 
kuogeriausius vaistus. Jieš- 
kodama darbo, turėjau ap
leisti Brooklyną ir. ant ne
laimės. koki 2 metai tam at
gal, įgavau ligą. Viduriai 
visai pradėjo neveikti, visa
da užkietėję, netekau apeti-Pranešimai.

15 d. gruodžio bus susi
rinkimas L. S. S. 20 kuopos 
Shedlow svetainėj 733—3rd 
Avė., Brooklvn. N. Y. Pra
džia 8 vai. vakare.
Visi kuopos nariai malonė

kite atsilankyti, nes turime 
daugybę svarbių reikalų.

14 d. gruodžio bus susi
rinkimas L. D. L. D. “Lais
ves” redakcijoj. Pradžia 
8:30 vai. vakare. Visi na
riai malonėkite atsilankyti. 

A Komitetas. <1

i Saužudystė.
5 d. gruodžio New Yorke 

nusižudė Kazys Ragauskas. 
Priežastis saužudystės . — 
girtuoklystė. Pastaraisiais 
metais perdaug gėrė ir iš to 
gavo proto pamišimą. 5 d. 
gruodžio nuėjo į dirbtuvę ir 
išdirbęs iki pusiaunakties 
(naktimis dirbo), išsiėmė 
iš kišeniaus britvą ir persi
pjovė gerklę. Tuoj aus tapo 
nugabentas į miesto ligon- 
butį ir ten mirė. Darbinin
kai sako, kad tą naktį buvęs 
labai nerviškas. Velionis pa
ėjo iš Kauno gub., Kupiškio 
parapijos, Drulėnų kaimo. 
Keturi mėnesiai Amerikoj. 
Turi du broliu ir seserį, ku- 

Zie gyvena Bridgeport

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

' K w >•»*4«* *!?$*

JUS GALETE IŠAUGITI
PLAUKUS

nlo/.a

Fries gydymą.

giue j;., a pi 
"TEISYBE APIE

k us l'z.

-sa
idos

me Kr krienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 Ir knygute 
"Teisybe Ap’e Plau
kus.” Išplaukėte že
miau atspauatQ. kuponą 
ir sluskoto šianden.

Ketvirtoje savaite.
S DYKAI.
Męs galome p^rtl- 
enli kit-kviciia, l'iil

Šeštojo savaite.
UNION LABORATORY. Box 64 >, Union. 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 145, Union. N. Y.
Slutlu 1 dedamas 10 centu d<*1 apmo

kėjimo kaštu perslutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus jusu do'orin® dėžute Cal- 
vacura N. 1 ir knviruto "Tel«vbe Apie 
Plaukus ” i'Paslusketo sykiu kuponą tm 
Jusu antrašu.)

Teisingai sutaisomi 
prieinama kaina. A is 
pas savo draugų, o būsite 
ganūdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptiekorius ir Chemistas
215 Roebling Si., Cor. So. 2nd 

BROOKLYN. N. Y.

Pirmas Lietuviškas

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

Norėdami supažindinti ir paskleisti savo genuine 21 akmens laikrodžius, męs duodine šias dovanas, kuris tik prisius mums šitą ap
garsinimų ir 20 centų depozito, o męs tuoj išsiųsime per pačtą ar ekspresą del peržiūrėjimo mūsų genuine 21 akmens, 14 K. paauksuoto 
laikrodžio, trejopais lukštais, giliu išpjaustymu. ir ant 20 metų gvaran luotas, ant kurių męs, kainą numažiname iki $6.65, ir prie šito laikro
džio męs duosime 35 dovanas absoliutiškai DYKAI: gražų lenciūgėlį, 32 kalibro revolverį, peilį, pypkę, kišeninį peiliuką, fontaninę plunksną, 
liudininką laikrodį, bri.-vą, 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 melų 
gvarantuotą.

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

M. & V. FURNITURE Co. II6

Makauskas & Vidžiūnas, Props.
Užsimokės kiekveinam ateit, ir persitikrint 

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

• 4 i-i
HAMMOND SALES CO.

.r St. Louis, Mo.

SAINT LOUIS, MO.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pirkdami daug tavom antsyk dėl dviejų aptiekų, galime parduoti 

lietuviams datfg pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šitokių vaistų: 
1) ORRAPH’/\S, Linimentas dėl reumatizmo. Bonka 25 ir 50c. 2) 
Tikra Lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50 c.
TAUKAI, reikaNngi dėl įvairiu lipų žiemos laike. 4) ĮVAIRUS VAI
STAI DĖL ATAKJG1NIM0 PLAUKŲ ir TONIC’AS.
Č1Ų MUILŲ, įvairiausio
CREAM’Ų dėl veidui
Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1 00. 
baina

3) ŽUVIES
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5) KVEP1AN- 
pauderio, odekolonas, perfumos ir visokių 

6) BITTER TONIC, vartotojas dėl vidurių. 
Mūsų aptiekose kal- 

lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilankyti, 
persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, galima 
pinigais arh stampornis.
L SHAPIRO, Lietuviškas, Aptiekorius

>o. 2nd Street, ^kampas Union Avė
Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St.,, Brooklyn, N. Y.

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubams! 
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS

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

Ant kiek vien*, pareikalavimo pri- 
siunėiu sampelius.

A. STRUPASf 
Novelty Manufacturer

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

AR NORI Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU-

pagal, savo norą.
J. MARTINAITIS
BROOKLYN, N. Y

įleido. Prie tam prisidėjo ir 
kitos ligos, kaip tai: sunku
mas ant krūtinės, nemiga, 
skaudėjimas apie širdį, va
rymas vemti, sunkus kosu
lys, cypimas gerklėje ir vi
sokį kiti blogumai. Krei
piausi pas vietinius gydyto
jus ir aptiekorius, bet nieko 
nepagelbėjo ir priversta bu
vau šauktis prie Tamistos, 
ries gerai žinojau, kad Jūsų 
vaistai tu r sutaisyti mano 
sveikatą.

Kaip maniau, taip ir atsi
tiko. Gavus vaistus kuoge
riausiai pildžiau viską tą, 
kas buvo nurodyta ir šian
dien neturiu menkiausio 
skausmo. Visos ligos prasi
šalino, atgaunu spėkas ir 
matau pati, pasižiūrėjus į 
veidrodį, kad išblvškimas iš
nyko, o kas kartą atgaunu 
raudonumą ir sveiką išvaiz
dą. Nėra tokio mano pažį
stamo. kuriam nebūčiau a- 
pie Tamistą apipasakojus.iš 
kurių jau viena vartoja Jū
sų vaistus ir jaučiasi kas 
kart geriaus. Gaila,, kad 
mūsų mieste nėra tokio ap- 
tiekoriaus. .
' Dar karta tardama širdin
gą ačiū, lieku

Su tikra pagarba,
Miss Ona Stanaitis,

So. Boston, Mass

f Męs norime supažindint ir paskleisi savo naujausius Pk K. Paauk- 
Į suolus, ant 20 metų gvarantuotus Laikrodžius. Męs duodame šitą di- 
• dėlę dovaną kiekvienam, kuris, tik pirks nuo mūsų augščiau minėtą lai

krodį—-dovanų Phonograph;) 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 mūsyi už
tikrinimo, kad tikrai nori pirkti. Męs tuojaus išsiilsime labai gražų 
14 K. paauksuotą laikrodėlį, vyrišką ar moterišką trejopais lukštais, 
gvarantuotą ant 20 metų, su geriausiu mechanizmu, kurių specialė že
ma kaina, tai yra tik $6.75, ir dovani) pridedame Phonograph:) 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 la kro- 
deliai yra gvarantuotais ant 20 motų ir per tą laiką męs pataisysime 
arba ant kito išmainysime dykai. Reikalaujama prisiusi tik 25c stam- 
poms kartu apdengimui persiuntimo lėšų. Nesutinkant pinigus grąži
namo.

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

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

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. SK RIPKŲ, TP.U BŲ. ir daugybę kitokių MUZIKA- 
LI.šKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kukių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas 
su 76 ir 104 raktais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuvis- 
kas Sapnininkas dydžio 5x6J, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus,-tavo
ms. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

W. S. WA1DELIS,
112 GRAND ST.. BROOKLYN. N. Y..

lie-Pagamina geriausius 
tuviškus valgius. Pietus 
Įima gauti po 15c., 20c ir 25c

Alijošius Grinkevičius
2 Hope St., cor. Roebling St.

BROOKLYN. N. Y.

UŽGANĖDINTAS
Geru patai

symui 
Čvarantuo- 

tas ant
20 metų!

Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 
Užplombuvilnas 50c ir augščiuu.

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

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR
307 Bedford Ave.. Tarpe 2-roq ir 

1-mo» gatvių 
BROOKLYN. N. V.

Kalbame Lietuviškai.

Macys & Marcin Furniture Co PIRKITE KALĖDOMS SKRYBĖLĖS PAS

VISKAS, KĄ MES PARDUODAM, GVARANTUOTA. 
TAS TURI SUTEIKTI PILNĄ UŽSIGANĖDINIMĄ. Manhattan Hat Store

Duodama nnt išmoke<čio, nnt 
lengviausio term no, mokant po 
$2 00 ar $ 1.00 Į savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimu, mulu forniču.

Turime Brooklyne dvi krautuves:

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

užganėdintas.

198=200 Grand St
TTnrpe Drięs ir Redford Ave 
"1 T"*" ------—---------------------

Cumedy” teatru. Telephone oint.

230 GRAND ST. arti Driggs Av
antra krautuvė

479 Grand St. arti Union Ave
BROOKLYNE




