
.50

■

V MetasNo 101

Is Amerikos

TŪKSTANČIAI SERBŲ IR ALBANŲ MIRŠTA NUO BADO

■y -V '-.-*

•r

Suv. 
ren-

ei
v

RUSIJOJ REVOLIUCIJA.
Iš Tuckerton, N. J., per 

bevielinio telegrafo stotį

KONGRESMANO M. LON
DONO REZOLIUCIJA 
JAU PADUOTA SE

NATUI.
Washington, 13 d. gruo-

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

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

Apgarsinimų kainos ant užk’ai
“LAISVĖ”

183 Roebling St., Brookly

Geriausias darbo žmonių laikraštis 
“LAISVĖ”

Eina du sykiu savaitėj: Utaminke ir Pįt- 
nyčioj. -Leidžia Lietuvių Ko-ope- 

ratyviška Spaudos Bendrovė.

PRENUMERATA METAMS:
$2.00

tn
£ )0

The Lithuanian setni*weok!y 
“LAISVE” 

Published by
The Lithuanian Co-operative Pub. Society 

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

YEARLY SUBSCRIPTION RATE
In the United States  .................................$2.00
To Foreign Countries................................ &50

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

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

5281 Greenpoint BROOKLYN, N. Y., 17 Gruodžio (December), 1915 m. Telephone 5281 Greenpoint
“Entered »a preond cinas rnntter March 11, 1914. at Post Office at the Brooklyn, New York < ™ Act of March 8, 1879”.

WASHINGTON AS BUS tuomet turės tarnauti 20 
. SAUSAS.

Į kongresą paduota net 
trįs įnešimai, kad Washing- 
toną padarius “sausu”, t. y., 
panaikinus svaiginančius 
gėrymus. Šalininkai panai-1 
kinimo svaiginančių gėrynių į 
sako, kad po naujų metų T^si. 
Washingtone nebūsią nei la 
sėlio degtinės.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
INCIDENTAS SŪ AUST

RIJA EINA GERYN.
Nuskandinus austrų sub- 

marinui garlaivį “Ancona”, 
ant kurio buvo ir Suvienytų

Už slapstymąsi nuo karei
viavimo patariama L“ 
įstatymas, pagal kurį 
baudžiami $500. 
, ‘ Tai matot, prie ko 
Valstijų biurokratija

išleisti
bus

ta aštrių santikių ir net 
daugelis spėjo,kad Suv.Val- 
stijos pertrauks su Austrija 
visus diplomatiškus ryšius.

- Mat, Suvienytų Valstijų val
džia nusiuntė Austrijai la
ba*! aštrų protestą. Iš tos 
priežasties 14 d. gruodžio 
buvo atsilankęs Austrijos į 
ambasadorius pas Suv. Vai-; 
stiją sekretorių ir jiedu ii-! 
gai kalbėjosi. Spėjama, kad

dano, socialisto, rezoliucija 
reikalaujanti su šauk into ne- 
utrališku šalių* konferenci
jos, jau perduota senatan. 
M. Londone parašyto j rezo
liucijoj patariama preziden
tui Wilsonui sušaukti visų 
neutrališkų šalių konferen
ciją ir apsvarstyti būdus, 
kad privertus kariaujančias 
šalis susitaikinti.

SUSTREIKAVO 1.500 
DARBININKŲ.

_ _ Pittsburgh, Pa., išėjo į
po juodviejų pasikalbėjimui streiką 1,500 darbininkų,ku- 
santikiai žymiai pagerėsią. D'ie dirbo plieno liejyklose.

Diplomatai tikisi, kad Jie reikaluja 8 vai. darbo 
Vokietija privers Austriją dienos, 
nusileisti ir išpildyti Suvie- į 
nytų Valstijų reikalavimus. 
Vienok sunku teisingai pa
sakyti, kuo viskas gali už
sibaigti, nes Austrijos pat-! 
riotai labai įnirtę ant Suv.'

kilo didelė revoliucija. Re- 
. voliucijonieriai reikalauja 
. permainymo dabartinės
! biurokratijos ir įvedimo į- 
I statymų, kad ministerija 
1 priklausytų nuo Dūmos, o | 
į ne Dūma nuo ministerijos, 
kaip kad dabar yra.

Kad Rusijoj yra kas nors 
' tokio, tai patvirtina šis. 
■faktas: 7 d. gruodžio tarp1 
Rusijos ir Suv. Valstijų ta
po pertrauktas telegrafiš
kas susinešimas. Oficiališ- 
kai nepaaiškinta, kodėl tapo ! 
pertraukta susinešimas, bet: 
neoficiališkais keliais gauta’ 
žinių, kad Rusijoj didmies
čiuose įvyko politiškas gene- 
rališkas streikas. Gardino pilis (zamok).

’<us-Juozapas esąs suparali- 
;uotas ir nevaldąs nei kojų, 
•.ei rankų. 'Ant visų doku- 
• lentų esą prispaudžiama 
tam tikra antspauda su jo 
parašu.

VOKIEČIAI SIUNČIA KA
RI LMENŲ TURKŲ NU

MALŠINIMUI.
Šveicarijos laikraščiai 

praneša, kad per Sofiją į 
Turkiją nusiųsta dvi vokie
čių divizijos, susidedančios 
iš 40,000 kareivių* Sako- 

,nia, kad Konstantinopoly 
turkų kariumenė ir aficie- 
riai pradėjo maištą kelti 
prieš vokiečių šeimininkavi
mą. Reiškia, vokiečiai siun- 

i čia kariumenę, kad numalši
nus sukilėlius.

LAIVYNO MINISTERIS 
REIKALAUJA PUSĖS 
MILIARDO DOLERIŲ.
Laivyno ministeris atsiųs

tam kongresui metiniam 
Valstijų ir šaukia prieš jąs raporte padalė savo išdirb- 
nenusileisti.

RUSAI SUŠAUDĖ ZEPPE- 
LINĄ.

5 d. gruodžio, nakčia, ru
sų artilerija sušaudė vokie
čių orlaivį Zeppeliną

NAUJA VOKIETIJOS PA
SKOLA.

Vokietijos valdžia padavė 
reichstagui užgirti naują 
vidurinę paskola ant 2,500,-

PINIGINIS TRUSTAS 
PERKA PREKYBOS 

LAIVUS.

Iš RUSIJOS FRONTO.
Petrogradas. — Oficiališ-orlaiviai apniko anglų lai

vus ir pradėjo mėtvtf bom
bas. čia tuojaus pribuvo ir 
keli anglų orlaiviai. Ištiko 
smarkus mūšis ore. Vienas 
vokiečių orlaivis liko sunai
kintas. bet ir vienas anglų

tvčia suvadintame, ministe- Petrogradas. — Oficiališ- 
rių pasitarime, kame daly- ( ki pranešimai skelbia, kad 
vavo ir Holandihs vyriau-į ties Ryga ir Dvinsku jokių 
slas generolas Suidgers, nu
tarta palengva nusiginkluo
ti. Tas darbas ketama pra
dėti veikiai.

svarbių permainų .neįvyko. 
Tik į vakarus nuo ežero Bo
ginsimo vokiečių sargybiniai 
buvo apsupti ir išvyti iš 
kaimo Voisianų. Ten pat 
paimta nelaisvėn 1 aficieris, 
keliatas kareivių ir 1 pūle- 
miotas. ' z

Vokiečių oficiališki pra
nešimai patvirtina, kad ru
sai sunaikino jų sargybinę

j. uriuivį zjeppeiina. ,—. \T. ’ .
Zeppelinas atlėkė iš Novo 000,000 doleriu. Visos reich- 

Aleksandrovsko, perlėkė ^rak<jijos, Isskinant 
per rusų pozicijas i_ ___ _
linkui Dvinsko. Rusų aiti- 
lerija pradėjo šaudyti, bet 

per 5 metus. Jeigu kongre-; Zeppelinas iškilo labai augš- 
sas tą pieną priims,, tai 1921 tai ir išnyko. Greitu laiku 

___ ... Tuomet rusų artile- 
Tas viskas ! rija ir vėl pradėjo šaudyti.

Projekte nurodoma, kad' peliną, jis užsidegė ir paskui 
pasigirdo sprogimas. Ne
trukus kaio akmuo nukrito 
žemyn. •

Rusų kareiviai išėmė ap-1 priversta stot vienon ar ki- 
degusius lavonus ir palaido-.ton pusėn. \
jo. Ant jų kapo pastatė! 
kryžių su sekančiu užrašu:

“Garbė karžygiams, nors

tą pieną apie padidinimą 
kariško laivyno. Tas pienas 
bus vykdomas gyveniman

ir leidosi ‘ dalelę socialstų, sutinka už- orlaivis taip-pat nukrito į

Neseniai įsikūrus taip va- metais Suv. Valstijų kariš- jis tapo pastebėtas ant Kal
dinama “American Interna- kas laivynas susidės iš 444 kūnų, 
tional Corporation”, kuri įvairių laivų. ’ ... _ _  ......... . .. .....
pasistatė savo tikslu plėtoti apsieis tik... $502,482,214. J Vienas šūvis pataikė į Zep- 
Suv. Valstijose prekybą, da-1 Projekte nurodoma, 1 
bar perka 7 prekinius lai- reikia daugiausiai statyti 
vus iš likviduojančios “Pači- greitieji kreiseriai ir sub- 
fic Mail” laivų kompanijos. ■ marinai.

Visi atpirktieji laivai -------------
plaukios tarpe Suvienytų IR DVASIŠKI TĖVELIAI 
Valstijų ir Pietinės Ameri 
kos.

.. Už GINKLAVIMĄSI.
Šiomis dienomis Chicagoj 

buvo suvažiavimas presbe- 
terij mų kunigų. Apart sa- jie buvo mūsų priešai”.SCHENECTADY MOKYK 

LOS BUS SOCIALISTŲ 
RANKOSE.

Schenectady, N. Y., mies 
to majoras Lunn, socialis-i Valstijų,
tas, pasakė, kad jis paskirs Kristaus įpėdinių išsireiškė, 
išrinktą į miesto valdybą kad Suv. Valstijos privalo 
narį Steimaną, 
nariu liaudies mokyklų di- organo

girt naują paskolą karės 
reikalams.

MŪŠIAI ANT GRAIKIJOS 
ŽEMĖS.

Bulgarai, išviję talkinin
kus iš Macedonijos, perėjo 
Graikijos rubežių ir šaudo į

vandenį.
Taipgi eina smarkios im

tynės tarp vokiečiu ir fran- 
cūzų Vosgesuose. Vokiečiai, 
atsigabenę sunkiąja artile- 
Nją, pradėjobombarduoti Obranos narys. Jisai buvo, _

prisidėjusių prie stotį ir priduria, kad dabar

VIENAS FERDINANDO 
UŽMUŠĖJU TAU NE

LAISVĖJE.
Bulgaru rankosna pateko 

Dušanas Popovič, Narodnos
francūzų pozicijas. Fran- vienas iš

____ ,...............v______ r cūzai sako, jogei vokiečiams LUžudvmo Austrijos" sosto .būna tik įvairus 
besitraukiančius anglus ir (tos atakos nepavyko.
francūzus. Ką pasakys ant 
to Graikijos valdžia—sunku 
is-nėti. Veikiausia ji busi

paveldėjo ir jo žmonos.

155 AMERIKONAI AP
ŽIŪRĖJO BELAISVIŲ . 

STOVYKLAS.
Kadangi An 

kartų skundėsi

BRUZDĖJIMAS VAK. 
INDIJOJE.

Kopenhagen, 7 d. lapkr.

• susirėmi
mai. Rusai darę vieną už- 
puolimą, bet buvę atmušti 
ir netekę 100 kareivių.

pasauliui, I žinią iš Danų Vakarinės In- 
: VOKIEČIAI NUSKANDI- jog vokiečiai prąstai užlai-j dijos, kuri patvirtina pirma

NO 508 LAIVUS. į
Nuo pat karės pradžios į vokiečių 

i menesiui šių1155vo dvasiškų reikalų svarstė Pirmiau užmuša, kaip ko-1 iki gruodžio mėnesiui šių1155 amerikonus 
ir apie pakeltą klausimą kius laukinius gyvulius, o'metų vokiečių submarinai janglų belaisvių 
ginklavimosi Suvienytų paskui garbę jiems atiduo-i 

Mat, civilizacijos gady-

ginkluotis. Pagal jų pačių 
pranešimą, tai 275 

rekcijos. I dvasiški tėveliai balsavo už
Mokyklų direkcijoj ran-1 ginklavimąsi ir tik 50 prieš, 

dasi 5 nariai. Trįs nariai f Ištikro 
kovo mėnesį pabaigs savo džiaugti” 
tarnystą. Tokiu būdu gali- trokšta kraujo i 
ma tikėti, kad nuo kovo mė
nesio direkcijoj bus 4 socia
listai.

galima “pasi- 
, kad ir kunigai 

j ir vieton 
kryžių, liepia lieti durtu
vus ir kitokius žmogžudiš
kus įrankius.

PROJEKTAS APIE PRI
VERSTINĄ KAREI

VIAVIMĄ.
Pirmininkas senato komi

sijos padavė senatui apdirb
tą projektą anie įvedimą

/ DIDELES AUDROS.
13 d. gruodžio visoj New 

Yorko valstijoj siautė bai
sios audros su sniegu. Visi 
gelžkeliai buvo užpustyti, 
signalizacijos pagadintos,

Suv. Valstijose priverstino , daugely vietų telegrafo vįe- 
kareiviavimo dėl visų pilie- los nutrauktos ir susineši- 
čių nuo 12 iki 20 metų am- mai pertraukti. Traukiniai ŽiaUS JnUzmni 011 cfnli rT1mr»_

Sul’yg paduoto pieno, tai ir su žmonėmis atsitiko 
vaikai nuo 12 iki 18 metų įvairių nelaimių. Vietomis 
bus suorganizuoti į atskirus sniego prisnigo virš dviejų 
kadetiškus ‘ korpusus. To- pėdų.
liaus iki 23 metų amžiaus. x -------------

laikinai turėjo sustoti. Taip-

J ' LA O JLXVA lllvvll C* 111

jie turės tarnauti “piliečių MASSACHUSETTS^ALS- 
armijoj”.

Kadetiškam korpuse nuo 
12 iki 16 metų amžiaus vaU 
l:ai turės tarnauti 90 valan
dų į metus; nuo 16—18 me
tų amžiaus, turės tarnauti 
10 dienų į metus; kada bus 
paskirti į “piliečių armiją”,

TUOJ 12 MIESTŲ 
“SAUSŲ”.

Boston, Mass., 15 d. gruo
džio. —-Mass., valstijoj 17 
miestų piliečiai balsavo ar 
reikalinga karčiamos. 12 
lubalsuota. kad nereikalin
ga, o 5—kad reikalinga.

Iš RYGOS GYVENIMO.
“R. B.” rašo:
Išsiųsta iš Rygos keliolika 

.-menų, supli l.*.'čjuruĮ iš 
a drabužius ii viso
kis daiktus. Beveik puse 

V alk y- i šsi ii st ų j ų—žydai.
Daug Rygos fabr ikų, pri

verstų išsikelti karės laiku, 
neradę kitur patogesnės 

ANGLAI SKUBIAI DRū- vietos, sustojo Revelyje, kur 
mano persikelti su visomis 
savo dirbtuvėmis, čia pra
dėta jau samdyti darbinin
kus, specialistus prie metalo 
darbų ir siuvimo.

Popovo tahoko fabrikas 
i tarpu 

rankomis. Mašinos taipogi 
taisomos ir bus varomos e- 
lektra. Nemažai lietuvių 
mergaičių jau pastojo tan

i ko Anglijos belaisvius, tai gautąsias šiaip žinias anie 
pakvietė sujudimą neg ;. Valdžia 
a.'žiūreti kuogveičiausiai paliepė iš- 

skraldųolį __
Danų Vakarinei! Indi-1nuskandino 508 laivus. Pa-1 Amerikonai pripažino, jogei rien 

įtalpa’anglai belaisviai yra užlai- ‘ 
|komi gana gerai.

skandintųjų laivų 
siekia 917,819 tonų.

TŪKSTANČIAI SERBU IR
ALBANŲ MIRŠTA NUO 

BADO.
a yra padėjimas pymo joje ų.u. 200,000
Serbijos gyventojų, kurie kareiviu - 
nebėgo nuo priešų, bet dar įa r 
blogesnis tų, kurie pabėgo j apginki j' 
Albaniją. Jau ir pirmiau Al-. v 
banijoj buvo stoka maisto,! į’pįįg

TURKAI ATMUŠĖ TAL
KININKŲ ATAKAS.
D a rd a n c 11 u o se talkininkai 

padarė smarkias atakas ant 
turkų pozicijų, bet turkai 
tąsias atakas pasekmingai 
atmušė.

pa-1 Pranešimas iš Konstanti- 
siųst prieš bulgarus "ir teu- nopolio sako, jogei turkams

SERBIJOS ARMIJA.
Nors Serbijos armija 

skaudžiai nukentėjo, vienok, 
jei tikėt pranešimams iš

Talkininkai mano 
armiją dapildyt, gerai 

1 ' 1 ir išnaujo ;

bet dabar, kuomet į ją atvy
ko keli šimtai tūkstančių 
serbų, žmonės stačiai neturi 
kuomi maitintis. 1 
čiai serbų ir albanų miršta ruose žuvo trįs vokiečių 11 Lv z-J z-\ n n L» i za i _ _ **

ŽUVO 3 ZEPPELINAL
Iš Danijos praneša, jogei

' Per lapkričio mėnesį vaka- 
, . - v .v. . ? ruošė žuvo trįs vokiečiųnuo bado, šalčio ir nuo jvai- ynnnolinm* 

nų ligų. Amerikos ambasa-1 ■______
dorius šaukiasi į šią šalį pa- 
gelbos. Jisai sako, kad jeigu 
pagelba nebus greitai nu
teikta, tai pusė gyventojų 
nueis į kapus.

DIDELĖ NAUJIENA.
AIRIJOJ.

jon.

Abiem pusėm Suezo kana
lo eina smarkus darbas. 
Tūkstančiai žmonių kasa 
tranšėjas 7 ir 6 pėdų gylio. 
Tos tranšėjos smarkiai drū- 

itinamos. Apgynimui Suezo pradėjo dirbti tuo 
kanalo anglai siunčia 240,- 
000 kareivių

dar vis sekasi Mesopotami
joj.
1,000,000 ARMĖNŲ IŠŽU

DYTA.
Anglijos lordas Bryce sa

vo raporte apie armėnų žu
dymą pripasakojo daug bai
senybių. Jisai sako, jogei 
turkai pirmiausia išžudė 

_r______________ __ ,200 armėnų valdininkų, o 
gyrė sumanymą kuogrei- potam prasidėjo abelnas

ANGLAI RUOŠIA NAUJĄ 
ARMIJĄ.

Anglijos parlamentas už-

BOIKOTAS NEUTRALIš- 
KOM IšDIRBYSTĖM.

Londonas.—Anglijos sve
timų reikalų ministerijos 
sekretorius Čecil pranešė 
parlamento atstovam, kad

Gubernatorius praneša vi
siems restoranų, gėralų 
krautuvių savininkams ir 
pašaliniams asmenims, ku- 

valdžia norinti užvesti “juo- |r.’e ligšiol turėjo pas save at- 
dą knygą” ir į ją įtraukti 
neutrališkų šalių tas išdir- 
bystes, kurios savo išdirbi
nius siunčia teutonams. Ku-

skirose vietose sukrovę vy
nus ir spiritinius gėralus 
prekybos tikslams, kad vė
liausiai 12 lapkričio praneš-

čiausia suorganizuoti naują žmonių žudymas. Vyrai visi irios isdirbystes bus “juodo- tu apie savo sandelius Jpi’ 
armiją iš 1,000,000 žmonių, lig vienam buvo užmušami, I joj knygoj”, tai Anglija nie-■ bernijos valdžiai, jeigu šito
Iš Londono praneša, 
pusė milijono rekrutų jau

jogei i o jaunos moterįs ir mergi- ko bendro

Ligišiol Airijos gyventojų' stojo kariumenėn. 
skaičius netik neaugo, bet ---- ------- —
puolė ir puolė. Todėl labai SMARKUS ^MūšIAI^VA- 
rustebo visi airiai, patyrę, 
kad per paskutinį bertainį 
metų Airijoje gyventojų i vakarų ūronte 
skaičius pakilo net ant smarkus mūšiai* 
9,598. | laivynas smarkiai

Išeivystė iš Airijos povą- davo , vokiečiais 
liai pradeda mažėti, Belgijos pajūrį.

skaičius netik neaugo, bet

KARŲ FRONTE.
Iš Londono praneša, jogei 

prasidėjo 
Anglijos 
bombar-

Belgijos pajūrį.

I
neturės su tom dar nėra lig šiol padarę. Ve- 

liaus—visi bus traukiami at
sakomybėn.

Mobilizacija ratninkų ant- . 
rojo skyriaus Rygoje at
likta pavyzdingoje tvarkoje.

Gclžkclių tarnautojams.
kurie gavo kariškuosius ap-

išdirbvstėm bei firmom ir 
uždraus visiems savo paval-

ros buvo atiduodamos turkų
kareiviams ant išgėdinimo.
Nuo karės pradžios lig šiam 'diniams ka nors bendro tu- 
laikui jau išžudyta suvirs rėti. Reiškia, boikotuos.
1,000,000 armėnų, t. y. be
veik pusė visos tautos.

NUSIGINKLAVIMAS HO-
, LANDIJOJ.

užimta $Amsterdamo . laikraščiai

i

‘ 1

AUSTRIJOS IMPERATO
RIŲ

Iš -------------,------------  '------ ......
ten gauta žinia nuo kardi-'nešioti revolverius; jiems 
nolo Hartmano, kad Aust- pirkti naliūdvjimus išduoda

UPARALIŽUOTAS. kurie gavo kariškuosius ap- 
tfno pranešama^ būk darus (forma), leista dabar

Vokiečių prasitaria, jog tam tikrame, j rijos imperatorius Francis- ^gelžkelių žandarmerija.

\. ............... ..
■h

j



APAVAI tija. Joji nebuvo nei pap-l Dabar tame klausime apie
V/TuLVlVO rastumo, nei aiškumo—vis- kaizerio proto stovį ima

VIETON

Nusibankrūtijęs socialių kortas, Vokietija sutiksian-

cinos laikraštis “The British
Journal”. Tasai

kas buvo suvyniota į diplio- balsą vyriausias anglų medi- 
matišką vatą. . Z„.“

Kancleris sako, jog ne Vo- Medical

f

LATSV®

ne žiu į Daniją, bet staiga už- socialistai būtų buvę savys- 
po prie- tėmijo, jį vokietys-kareivis toviškesni, tie įstatymai bū- 

belaisvis tu išėję daug geresni. Vs-

jsistų partija rodo j kieti jai reikia taikos prašy- laikraštis nors ir pripažįsta 
savo 7 “progresyviškumą” ^i—Francija, Anglija ir Ru- kaizerį ekscentriku, betgi 
daugiau už republikonus ir sija turinčios parodyt norą sako, jog dar permažai yra 
demokratus,.rėkdama, kad taikinties ir tik tuomet,kuo- (darodymų, jog kaizeris bū- 
Amerikai reikia ginkluoties. | met talkininkai išklos savo tų psychiškai nesveikas.

Nusibankrūtijęs socialių kortas, Vokietija sutiksian- Vokiečių kaizeris nori bū- 
reformų klausime /. Roose-. ti diskusuoti taikos sąlygas, ti žinovu visose žinijos šako- 
veltas mano atsigriebti, agi- Taigi, p. Bethmann Hol-1 se;. • Jisai kišasi ir į dailę ir į 
tuodamas už kanuolių trus- weg taip ir nepasakė, ko no- mokslo reikalus, bet už tai 

rinti Vokietija. Jeigu jisai j j pa juokia net patriotiški 
-- 'būtų pasakęs, ko jo klausė vokiečiai.

New Yorko publiškame socialdemokratai. tuometį Kaizeris yra tik apsvai- 
knygyne geriausią pasise- > Europos padangė, rasi, būtų4gęS savo galybe. Supranta- 
kimą turi ne mokslo veika-, pradėjus blaivinties. Oda- • ‘ 
lai ir žurnalai, bet smulkios bar? — Dabar audrai nebe- 
apysakaitės ir romanai. si mato pabaigos, kadangi

Romanai ir apysakos su- Francijoj, Rusijoj ir Angli- 
daro 60%) visų skaitomųjų joj nešnekama apie taiką ir 
veikalų.

Tai charakterizuoja Ame
rikos publikos paviršutiniš
kumą.

KRAšTUTINYBeS su
puola.

Pakalbėkit su atžagarei- 
višku Amerikos Darbo Fe
deracijos vadu ir jisai jums 
tuoj pasakys, kad Federaci
ja politika neužsiimanti. 
Politika,anot tokio žmogaus, 
esąs tai tuščias daiktas, o į 
nuo socialistiškos politikos 
apsaugok Viešpatie!

Pakalbėk su tariamuoju 
revoliucionierium iš I. W. 
W. ir jisai jums tuoj užgie
dos, kad politika, tai esąs 
paviršutinas darbas, o bjau
riausia politika—tai Socia
listų Partijos politka.

Pasirodo, kad Federacijos 
atžagareivis ir special-lietu- 
viškas aidoblistas į vieną 
dūdą pučia. Nors, rodosi, 
kad jie savo tarpe “vajavo- 
ja”, plūstasi ir bjauriausiais 
žodžiais koliojasi, tai vienok 
jų darbas tankiai esti tas 
pats. Vieni iš vieno galo ei
dami, kiti iš kito—jie susi
lieja brolybėn vardan socia
listų neapykantos.

Karštakošis rėksnys, ku
rio pažiūros—tai tikra trejų 
devynerių trejanka, faktiš
kai labai mažai kuo skiria
si nuo Federacijos atgafei- 
vio.

Kraštutinybės supuola.
“Naujienos taip-pat pa

stebėjo tą apsireiškimą. Jos 
nurodo, kad tarpe vyčių ir 
aidoblistų užsimezga man
dagios simpatijos ryšiai.

“Naujienos sako:
“Pastebėta, kad kleri- 

.kalų spauda vis švelniau 
ima rašyti apie mūsų va
dinamuosius “industria-

, listus”. Jie gerinusi 
jiems ir, turbūt, ne be rei

kalo. Jie veikiausia tiki
si juos pagauti į savo tin-

“Kemėšis, matoma, spė
ja, kad mūsų “industria- 
listai” jau yra pribrendu
si dirva jo sėklai sėti...” 
Nesinorėtų tam tikėt, bet 

taip yra. Padėkim, jau ne
kartą pastebėta, kad to
kiems sorkininkams. kaip 
Grikštui ir Geležėlei, labiau
siai simpatizuoja didžiausi 
atžagareiviai. Kaip Cleve- 
lande, tai sorkizmo rėmėjais 
yra... vyčiai. Mat, jiems tin
ka. kad vadinami “aidoblis- 
tai” plūsta socialistus. To
kiu tai būdu kraštutiniai at
žagareiviai paduoda ranką 
tariamiems aidoblistams.

Šauni kompanija susida
ro, bet, suprantama, iš tokių 
pelų negali būti grūdų. Cha
osas pažiūrose, chaosas tak
tikoje ir tas kraštutinis ne- 
praustaburniavimas tokių 
Laukių ir Comp. negali pa
tiesti pamato platesniam,pa
tvaresniam judėjimui.

jus mokinsime doros ir civi- žmogaus prie darbo, yra ne žiu į Daniją, bet staiga už- socialistai būtų buvę savys- 
lizacijos. Jūs su savo klas- kas kitas, kaip tik po prie- tėmijo jį vokietys-kareivis toviškesni, tie įstatymai bū
tingą civilizacija padarėte varta uždraudimas jam gy- ir šaukė sustoti, belaisvis tu išėję daug geresni. Ve
rnus savo vergais. Męs, ne-1 venti”. Dabargi New Yor- apsistojo, pažvelgė apie sa- liau aš supažindinsiu “Lais- 
pažindami jūsų civilizacijos j ko valstijoj pats augščiau-' ve: už 100 žingsnių jau Da- ■ vės” skaitytojus su tais įsta- 
•W'X i z-\l j* Z-3 z I z-fc z-» T T Z^ n v X z-J -m z~x «i zJ X •• z-x v ' 4 4 z-v • « zm z-» 4- z». 4- zx. *«« 4- I \ z^, w X 1__________ X. • v • • aniekados /'nežudėme savo 
brolių ir santaikoje gyveno
me. Tik tuomet, kuomet 
jūs pradėjote mokinti savo 
civilizacijos ir doros, išmo
kome visų tų baisenybių, ko
kios dabar dedasi civilizuo
toj Europoj.

“Galų-gale pasakykite

si mato pabaigos, kadangi

nusileidimą.
Kanclerio prakalba tiko 

visoms reichstago frrįkci- vio? 
joms. Liberalai, 
laisvamaniai 1 
pasisakė remsią

Ina, tai yra blogas apsireiš
kimas.tačiaus nuo to dar to
li šaukia iki proto nesveika
tai.

Įdomu betgi žinoti, kodėl 
anglų ir francūzų daktarai 
netyrinėja Mikės proto sto-

katalikai, 
ir social jstai 

savo val
džią. Negana to. Visus par
tijos nurodė tam tikroje re
zoliucijoje, jog nustatant 
taikos sąlygas, Vokietija 
turi gauti pilną apsaugos 
g varanti ją, nors dėl to ir 
reikėtų užimti kokią nors 
šalį (pvz. Belgiją, Lenkiją, 
Lietuvą ir tt.). Prie tos re-. . ... , v ..
zoliucijos prisidėjo netik c1 vizuotos salįs 
buržuazijos partijos, bet ir 
socialdemokratai.

Kaip matot, reichstage 
žydi vienybė ir “' 
den” 
claldemokratui 
knechtui ir jo drauganrs ne
pasisekė išmušti kanclerį iš 
balno, kuriame jisai gerai 
laikosi. Reichstago frakci
jos uždarė diskusijas ir 
Liebknechtas likosi be bal
so.

Kas dabar daryti nuvar
gusiai, taikos ištroškusiai 
Vokietijos liaudžiai, kuomet 
ponybė nei nešneka apie tai
ką?

Kas dabar daryti Rusijos, 
Francijos, Anglijos ir kitų 
šalin liaudžiai, taikos iš
troškusiai, kuomet tų šalių 
vadovai nei nesirengia prie 
taikos, bet kerštauja baisia 
neapykanta prieš vokiečius, 
nors niekuo negali jiems už
kenkti?

Kas daryt?
Atsakymu ant to klausi

mo gali būti didelės darbo 
žmonių demonstracijos, ku
rios įvvko visuose dides
niuose Vokietijos miestuo
se. Apie tas socialistų de
monstracijas praneša Švei
carijos socialistu dienraštis 
“Berner Tagwacht”.

Tegul gatvė išriša klausi
ma! Tegul prabįla revoliu
cija!

Daugelis Vokietijos dar
bininkų jau supranta, kad 
gražiuoju negalės su savo 
vai d ži a susi šneke ti—‘reikės 
revoliuciją nakelt.

Ir daugelis žmonių jau 
mato, kaip ant tamsios Eu- 
ronos nadanaes pradeda re
voliucijos žaibai švyturiuo
ti.

Ar galima didžiuo 
tis musų civi

lizacija?

burgfrie- 
(pilietiška taika). So- 

Lieb-

Vokietija, Francija, Rusi
ja, Amerika ir kitos neva 

” \ > didžia- 
• vosi civilizacija. Ant kiek
vieno žodžio, kuris tik lietė 
pasigyrimo prasmę, mūsų 
didvyriai su pasididžiavimu 
kartojo: “civilzuotas pasau
lis”...

Vokietija užkariavo daug 
tautelių, kurios nežinojo, 
kas tai yra civilizacija ir, 
pagal pačios Vokietijos ma
nymą, tuos žmones padarė 
civilizuotais. Francija pa
darė tą patį. Anglija, tur
būt, daugiausiai tuiėjo dar
bo, kad padaryti civilizuo
tais žmonėmis Afrikos įvai
rias tauteles ir kitų salų ir 
salelių gyventojus, kurie 
Ainglijos lordų akyse nebuvo 
civilizacijos ragavę žmo
nės. Tas pats buvo Suvie
nytose Valstijose ir barba-

Pažvelgę į istorijos lapus, 
randame, kiek ten darbo pa
dėta, kiek kraujo pralieta, 
kiek garsių vyrų kritę kovo
je su necivilizuotais žmonė
mis. Ir ištikrųjų, jeigu ga* 
lėtume pavadinti dabartinę 
surėdymo sistemą civilizuo
ta, tai galima būtų apkaišy
ti jų kapus liaurais, kaipo 
pagarbos ženklais kritu- 
siems kovoj už civilizasiją.

Kovoje už civilizaciją lie
josi dvejopas kraujas: krau
jas baltveidžio ir juodvei- 
džio ar raudonveidžio. Ru
bežių skyrė tarp priešo bal
tas ir raudonas bei juodas 
veidas.
Anais laikais žmonių skcr- 

dynė būdavo pridengta bal
ta civilizacijos skraiste. 
Nors ištikrųjų ir tuomet 
žmonių skerdynės buvo su
rengiamos su, tikslu, kad už
griebti, pasiplėšti, pavergti 
ir pasipelnyti. Tas skerdy
nes surengdavo tų laikų 
gudruoliai, trokštanti turtų.

Dabar gi tose šalyse, kur 
žydi civilizacija pilnoj to žo
džio prasmėj, liejasi' krau
jas jau ne maišytas, bet vie
nodas. Šaudosi, durtuvais 
krūtines varstosi, marinasi 
pekliškais gazais ne kas ki
tas, kaip tie patįs balti, civi
lizuoti žmonės. Vienas mi- 
lionas krito civilizuotų žmo- 

_________ ____ nių, tuoj jų vietoj stoja ki- 
išvadži'ojaTkad kaizeris esąs' tas milionas. Upės papluko 
lunatikas. D. Morton Prin-, krauju netik vienodo veido 
ce knyga plačiausiai išrek-

Ar kaizerio protas 
tvarkoj?

Jau nuo pat karės pra
džios talkininkų daktarai 
tyrinėja kaizerio proto nor- 
mališkumą.

Amerikos daktaras Mor
ton Prince savo knygoje 
“Psychology of the Kaizer”

*. 7* .....L.l Y1 žmonių, bet ir tėvo, sūnaus, 
lamavo° Francijoj ir Angli- brolio ir mylimiausių drau-

KAS DARYT?
Reichstago socialdemok

ratai Ph. Scheidemanno lū
pomis užklausė imperijos 
kanclerio von Bethmano - 
Holwego, kokiomis sąlygo
mis Vokietija sutiktų tai- 
kinties. Tuo užklausimu so
cialdemokratai tariasi atli
kę didelės pilietiškos drąsos 
darbą.

Ponas kancleris teikėsi at
sakyti ištikimiems, socialde
mokratams, bet jojo prakal
ba nebuvo atsakymu ant už
klausimo. Kancleris visai 
Bepasakė, ko norinti Vokie-

joj kaip laikraščiai, taip ir 
medikališkos profesijos 
žmonės.

“Jūs mums skelbėte mei
lę. santaiką ir broliškumą,—

sias teismas uždraudžia gy- ] 
venti.

Tiesa, gal daugelis orga- reivių... ir vėl jis leidosi bėg- mum algą namų pramonėje 
nizuotų darbininkų paša- ti, skubinosi, kiek galėjo... 
kys, kad teismas labai gerai bet vokiečio-kareivio kulka galėn. 
pasielgė, nes “grinoriai” dir- jį ant vietos mirtinai pakir-| 
ba labai pigiai, per tai ir to. Ir krito nelaimingasis 
kitiems darbininkams nu- vos už keliatos metrų 
muša kainas. Kad “grino- Danijos rubežiaus. Danijos 

mums doros ir civilizacijos riai” pablogina darbo saly- parubežinė sargyba jam ne- 
mokytojai, ką jūs supranta- gas ir sumažina mokestį, tai galėjo pagelbėti, kadangi tai 

bet įvyko Vokietijos pusėje. Vi- 
pabėgė- 

liai, pabuvę keliatą dienų
Danijoje, vęl siunčiami na- jasi Įvairus tarpininkai ir 
mo, kur juos, be_ abejonės, palaiko taip vadinamą pra
laukia naujos karės baisepy- kaito čiulpimo sistemą, kuri 
bes. Iš viršminėtų atsitiki-1

nijaį jis matė stovint Dani- tymais, šiuo žygiu apsisto- 
jos žandarus ir keliate ka- siu ant įstatymo apie mini-

_ _ ___ * • * vi * a * KAtk M* CtlllvAlv J

ti, skubinosi, kiek galėjo... kuris šiomis dienomis įėjo

te po žodžiu “dora ir civili-!to niekas neužginčys, 
zacija”?... Jeigu tikrai taip toks teismo nuosprendis yra si tokie belaisviai- 
išeina, kaip supranta rau-1 reakcioniškas ir męs su juo- 
donveidžio ar juodveidžio mi turime kovoti. 'Susipra- 
reišlavintas protas, tai civi- tę ir organizuoti darbinin- 
lizacija ir dora yra tas į- kai 
stinktas, kuris randasi pas 
liūtą,' mešką, tigrą, leopar- Į darbo, bet privalo juos 
dą ir kitus žvėris. Bet tų ganizuoti ir šviesti, 
žvėrių civilizacija ir dora visi tokių reakcioniškų t 
pakilus kur-kas augščiaus, įstatymų prisilaikytų, tai kas 
nes jie nedrasko savo brolių, 'įuomet būtų? Juk atvykęs 
sūnų, tėvų ir nenaikina kitų darbininkas negali tuojaus 
buveinių. Jūs gi tas visas tapti šios šalies piliečiu. Jis 

pasidi- būtinai privalo šioj šalyj iš
gyventi penkis metus ir tik

neprivalo persekioti 
grinorių” ir neduoti jiems 

or- 
Jeigu

niekšystes dar su 
džiavimu atliekate.

“Jeigu aš teisingai tai su- tuomet gali tapti piliečiu, 
prantu, tai tūkstantį kartų Tai kas jam palieka daryti 
pripažįstu žvėrių civilizaci- bėgy penkių metų? 
ja ir dorą geresne ir tuomet 7..' . •- \ 
leiskite man su :

; Dabar galima tikėtis, kad 
žvėrimis unijistai darbininkai parei- 

draugauti, o ne būti civili-j kalaus ir kitose valstijose į- 
zuoto, doros ir moralybės 
pilno baltveidžio vergu”.

Senas Vincas.

Augs čiaušio teismo 
“gudrybe”.

vesti tokius įstatymus, per 
tai m^<socialistai ir susi
pratę darbininkai, privalo
me visas pajieeas dėti, kad 
tokis reakcioniškas įstaty
mas netik nesiplėtotų, bet 
būtų visiškai panaikintas.

švenčioniškis.

nuo
Namų pramonės darbinin

kai yra labiausia atsilikę 
darbininkai savo klesiniame 
susipratime. Jie yra išsi
sklaidė, išsiblaškę ir dėlei 
savo darbo sąlygų negali 
taip greitai organizuoties, 
kaip kitu išdirbystės šakų 
darbininkai. Tuomi naudo-

---- Is virsminetų atsitiki- charakterizuojasi bado alga, 
mų matome, kad daugelis begaliniai ilga darbo diena 
randasi, kurie pasiryžę ant jr tikrai gyvuliškom darbo 
žut-būt pabėgti iš Vokieti-' sąlygom.
jos nelaisvės, nepaisydami į i Buržuazinė visuomenė, ku- 
jokį pavojų, kuris gręsia 
jiems kiekvienoje valandoje, 
liet kas gi iš to, kad jų lais
vė^ dienos neilgai tęsiasi?
Sugrįžus jiems namo, jie vėl 
bus siunčiami į ugnį, kur 
mirties šmėklos juos visada 
persekioja.'

Baigdamas šį straipsnelį, 
dar pažymėsiu, kad Vokieti
jos parubežinė sargyba pa
lei Danijos sieną labai žiau
riai elgiasi, rodos, tyčia nori 
iššaukti kivirčius su Dani
ja. Taip, vieną nedėldienį, 
rugsėjo mėnesy, tūlas jų pa
rubežio kareivis, bežioplinė- 
damas, pats perėjo Danijos 
siena ir suvis netikėtai ėmė 
šaudyti į vieną ūkininką, ra-

ri rymo ant principo darbo 
laisvės, teisingai ant darbo 
eksploatacijos, kenčia tą 
sistemą tol. kai ji nepradeda 
gręsti pačiam visuomenės 
buvimui. Tuomet jau bur
žuazija apsidairo ir įsimai
šo į santikius tarpe darbo ir

Prieš kokia 15 metų Dr. 
Berrilon išleido savo žino
mą statistiką sirgimo ir 
mirtingumo džiova įvairuo
si Paryžiaus distriktuose. 
Iš tos statistikos paaiškėjo, 
kad tuomet, kaip 8-tame 
buržuaziniame distrikte iš 
10,000 žmonių serga nuo 160 
iki 270 žmonių,—tai 13-ta- 
me distrikte, kur gyvena na-

Suvienytų Valstijų augš
čiausias teismas kartais taip 
“gudriai” išriša painius 
klausimus, kad nei Saliamo
nas gudriau negalėtų išriš
ti. Kaip žinoma. New Yor- 
ko valstijoj nuo senų laikų 
yra įstatymas išleistas prieš 
ateivius darbininkus. Tas

Kares pabėgėliai 
Danijoj.

(Nuo mūsų korespondento

Nuo pat pradžios karės 
Danijon užklysta kartas

įstatymas draudžia visiems nuo karto karės belaisviai, 
darbdaviams, dirbantiems pabėgusieji iš Vokietijos.Pa- 
visuomeniškus darbus, sam- vasary čia atbėgo keliatas 
dyti nepiliečius darbininkus, belgų, vėliaus kiek 3 fran- 

Suprantama, jeigu šis į- cūzai, bet užvis daugiau 
statymas būtų darbdaviams čia atbėga rusų; vieni jų 
naudingas^ tuomet, be abe- būna kareiviškuos drabu- 
jonės, jie jį ir pildytų, bet žiuos, kiti—civiliškuos. Vi- 
dabar jis jiems blėdingas, si tokie pabėgėliai dažniau- 
per tai ir nebuvo pildomas. 
Mat,, samdyti tik piliečius, 
tai jie yra seni amerikonai, 
daugiausiai priguli prie uni
jų ir jiems reikia mokėti 
daug brangiau, negu tiems, 
kurie ką tik atvykę į šią ša
lį. Tokiu būdu minėtas įsta
tymas buvo užrašytas ant 
popieros, įdėtas į šėpą ir už
rakintas, kad nepražūtų, o 
darbdaviai samdydavo taip 
vadinamus “grinorius” dar- randasi Vokietijoje. Belais- 
bininkus ir su jais dirbda-!viai stvėrėsi sunkiausių 
vo visuomeniškus darbus. priemonių savo tikslo atsie-

Pakol darbai ėjo geriau, kiniui: 3 rusai belaisviai at- 
tai niekas apie tą įstatymą vykę Danijon pasakojo, būk 
nei neužsiminė. Bet štai už- jie pabėgę 5 iš belaisvių sto- 
eina bedarbės, o New Yorko vykios; pakeliuj juos užklu- 
miestas pradėjo dirbti pože- po vokiečių kareiviai ir p ra

šia būna labai nuvargę, kar
tais per keliatą dienų mais
to neragavę. Stebėtina,kad 
tokie pabėgėliai nekartą at
keliauja net iš vidurinės Vo
kietijos, pav., provincijos 
Saxen, kur randasi didelės 
stovyklos karės belaisvių. 
Buvo atsitikimu, kad tokie 
pabėgėliai dar ilgą laiką 
slapstėsi po Danijos girias, 
manydami, jog jie vis dar

miai sau vaikščiojantį anie 1UU išdirbystės darbininkai, 
savo ūki. Kareivis paleido tąja liga suserga nuo 509 iki 
penkis šūvius, bet laimė dar,1624 žmonių, vadinasi tris sy- 
1 ad nepataikė. Vokiečių1 ad nepataikė, 
parubežio administracija 
paaiškino, apgailestaudama, 
kad kareivis “klaidą papil
dęs”. Mat jis nežinojęs ge
rai rubežiaus žymių.

Buvo atsitikimų, jog ma
žamečiai vaikai, per neat
sargumą, belakstydami per
žengdavo rubežių, juos tuoj 
suareštuodavo ir ilgai tam
pydavo po kalėjimus, lyg 
baisiausius prasikaltėlius.

kius daugiau.
(Pabaiga bus).

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Tūlas korespondentas iš 
Los Angeles praneša pasau
liui naujieną, kad lietuvis 
kunigas išėjo iš proto. . Ste
bėtinas daiktas, nes iki šiol 
sunku buvo tikėt, kad pas .. 
mus randas nors vienas ku
nigas turintis protą, iš ku
rio jis galėtų išeiti!

* ♦ *
‘ Suvienytos Valstijos y- 

ra labai laisvai kraštai, čion 
viską galima daryti, tik rei
kia turėti valdžios d įleidimą 
(license). Be daleidimo nei 

, ... - - x - arklį, nei šuni nevalia
veda netik ai nujos, bet n ]ajkvti: be daleidimo negali- 
tautos. Neužtenka turėti ma medžiot> žuvaut> nei mo- 

"v-------------_niesos- tern vesti. Dabar nekurie

Minimum alga na
mų išdirbystčje.

(Nuo mūsų korespondento 
iš Paryžiaus).

Šioji karė skiriasi nuo vi
sų senesniųjų karių, kad ją

D-ras Cabanes (francū-.sako civilizuotas raudonvei- 
zas) studijavo Hohenzoler- dis,—o kaip jūs tą tragediją 
nūs iš psychiško atživilgio.1 vadinate, kuri lošiama _da- 
Cabanes pašventė savo vei- bar Europoj?... Ką reiškia 
kalą Francijos mokslų aka- tos krūvos civilizuotu žmo- 
demijai. Girdamas Caba- nių lavonų?... Kam jūs siun- 
nes’o veikalą, profesorius čiate upėmis tą savo civili- 
Landouzv, išreiškė nuomo- zuota kraują?... Mes jūsų 
nę, jog kaizeris esąs dege- kraujo nenorime. Jeigu jūs 
neratas (išsigimėlis). Ta- tokios civilizacijos mus mo
šai pats Landouzy sako; jog kinote, tai laikykitės sveiki 
TTnh°^zollemu familijoj bu- ją sau. 
vęs jau nevienas ekscentri-| 
kas ir degeneratas. Villius. kykitės, kaip 
savo jaunystėje buvo psy- žvėrįs tol, kol neliks jūs nei 
chopatas. I trečios dalies, o tuoTnet męs

tautos.
vien tik kanuolėms mėsos
Reikia tą kanuolių mėsą ap-' n71 i tikie r Lai/norėdami 7aut 
rėdyti, apauti, pavalgydytp, keliatą tūkstančių dolerių į- 
reikia jai duoti /ganėtinai p]aukn daleidimus,» nori 
kulku, šrapneliu ir viso, ki-(j^lei^ti įstatymą, kuris drau- 
to. lą gali atlikti tiktai vi- stu žmonėms gaudyt blusas 
sa tauta sjiyo cielume. .. anį savo §unp nUgarų, kol

_ , — , __ _ Y • J* • 1 • * neišsiims valdišką daleidi-
niekingąją ma< jr ištikro, juk medžiok-

Kad pritraukti savo pu-1 sportas, kaip ir medžioklė 
<0,^0, buržuazija nnt ctirnu. meškų arba zui-

to. .
sa tauta—savo čielume. ant savo šunų nugarų, kol
pradėdama šią

minį gelžkelį. Tuomet orga- dėjo šaudyti, šaukdami, kad karę, puikiai tą viską supra- ja ant blusų yra taip įdomus 
nizuoti darbininkai, kurių x° H ' .........
buvo labai daug be darbo, 
pareikalavo, kad tas įstaty
mas būtų išimtas iš šėpos ir 
įvykdintas gyveniman.

jie sustotų; 2 sustojo, o pas-1 to. .
tarieji 3 bėgo; jiems pavyko įsėn visą tautą, 
pasislėpti pelkėse. Sugau
tieji jų 2 draugai, čia jau, 

| jiems matant, buvo pastaty- slais.
Prasideda ginčai, pradeda ti prie tvoros ųr ant vietos lė, 

ir kapitalistų spauda pro- sušaudyti.
4- 4> « 4- w «■ .* — Z*. 4- zv 1 z. _ A. 4. 4. — — — — — 1 Z"x 1 1 r /**■ z-V <“'< I

varžantį' ateiviams laisvę, sinėrę iki kaklui dumble, ir,
Suprantama- I

, ourzuazija ant stirnų, meškų arba zui-
| paleido šnekas, jog šioji ka-
rė vedama išsiluosavimo tik-' 

. Bet, kaip sako patar-j 
lakštingalą pasakomis!A X CIUVVICl Vi vvwxvtkJ ax emu * * fe '

\ Pasislėpusieji nebeišmaitinsi, 
testuoti pries tokį įstatymą,1 pelkėse išbuvo lį paros pa- duoti ko nors apčiuopiamo, jpjt p-: 

..  . 7 *’* 1 11 ’ 1 1 ‘ , Francijoj tuo apčiuopia-1 atveri? 
kapitalistų tik, nakties tamsuma pasi- mu dalyku buvo plati sočia- panele.

T<nin r»ar°rceti ir likti

: tūlns n. Sakyta" "J™ s 
sutvėrė Pn^-aic T. M. D. 

UUĮ71 CU1 valiui, IIUĮU valio VII vii., vaniMU » na v. . ~ , J\I I ’ ’ ' ’ C J V . GPl'O s darkąs. At
spaudą protestavo ne todėl, naudojant, pasisekė jiems iš lė įstatymdavystė, plačioje važiavo J. O. Sirvydas “nra- 
kad jai svarbu ateivių 
kalai ir varžymas jų laisvės, siekti Daniją, 
bet todėl, kad toks įstaty
mas kapitalistams Medin
gas. Išsyk visas tas .daly
kas pereina į vietos teismą, 
paskui į valstijos parlamen
ta ir ant galo atsiduria net 
Suvienytų Valstijų augš- 
čiausiam teisme. Ir štai 
augščiausias teismas išneša 
nuosprendi, kad toks įstaty
mas yra pilnai daleidžiamas 
Suvienytų Valstijų konsti-

rei- ten išeiti įr 'laimingai pa-.ž*-— r——
ta—Sulyg laik-1 nai, darbininkiška įstatym- 

raščių pranešimų, vienas iš davystė. Įstatymų sumany- 
jų esąs iš Kauno. Neseniai mai, kurie jūų prieš dešimtį 
vienas Danijos laivas, grįž-'metų įnešti į atstovų namą 
damas iš Vokietijos, viduryj ir palaidoti komisijose, da- 
jūros užėjo 2 mažas vaite- Aiar išnaujo surandami ir 
les, kuriose įrėši 3 rusai be-'paverčiami įstatymais. Su- 
laisviai, jie, išbuvę apie 2 prantama, buržuazija ir čio- 
paras ant jūrių ir buvo la- nais nepamiršta savo intere- 
bai nusikamavę ir nustoję sų, nors žmonių pagelba yra 
spėkų. Laivas juos atgabe-'jai baisiai reikalinga. Ji, 
no į Daniją. Vėliaus kitas buržuazija, visais galimais 
laivas atrado Jutlandijos būdais stengiasi apginti sa- 

tucijos^ir galima jį gyveni- pakraščiuose 2 žmogų be- vo storojo kišeniaus intore- 
man įvykinti. plaukiojant vandenyje ant (sus ir duoti liaudžiai kuo-

Jeigu augščiausias teis- greito sudrūtintų 4 rąstų mažiausia. Bet jai tai ir ne
inąs būtų pirmą sykį svars- (sienmedžių). Pasirodė, jog sunku padaryti, kadangi de- 
tęs tokį atsitikimą, tuomet tai buvo rusai belaisviai, jie mokratija—ir socialistai
nieko nuostabaus nebūtu ir x-’-! - ’ - i - •*« j

iš išneštos rezoliucijos. Bet 
dabar tas pats teismas ne
perseniai svarstė toki nat 
įstatymą Ąrizona valstijos 
ir ten uždėjo ant minėto į-

žodžio prasmėje, ir, dalinti-.Kalbą 
ini U n i’Ui n i r> Izi a Irn 1 )'oi ” nasąkvti. Labai re- 

Seka korespondencija 
J’. Sakatauskas rašo 

korespondenciją, giria “po
ną Sakatauską” už jo mil
žiniškus darbus. Korespon
denciją talpina “V. L.” Sir
vydas, ir ten “gerbiamas 
Sirvydas” keliamas į pade
besius. Reiškia, susitarė du 
pagirų puodai, ir valiai gir- 
ties. Ir taip žmonės lieka 
“garsus vyrai”...

plaukiojant vandenyje ant (sus ir duoti liaudžiai kuo-man įvykinti.

statvmo savo “veto” ir dar rugsėjo vėla vienas belais- J ė istatvmų, kurie 
pridūrė: į “Nedaleidimas vis kėsinosi perbėgti rūbe-1darbininkų reikalu

Pjaūkitės, dantimis dras- 
’ i bjauriausi

drožia “K

Hma.o Grikštas “T>.
“PVommiin. ir Industrija". 
Mat ekspertai!

“šventosios vienybės”, ne- hininVc*” pnifj “^“isybo”, 
Arvydas “Vienybėj” anie

H

Ciip^'n NeV?11<VQ
• socialistai 

keliavo tokiu būdu apie 18 taip-pat, vardan palaikymo 
valandų. Neseniai vienas 
rusas atėjo Danijon iš vi- daug iš jos tereikalauja ir 
daus Vokietijos, lošdamas neturi drąsos ginti žmonių 
nebylio rolę, kas jam visuoy (interesus. Tokiu būdu, pa- 
met gerai sekėsi. Pabaigoje staruoju laiku išėjo visa ei- 

. ! apgina
vis kėsinosi perbėgti rūbe-. darbininkų reikalus. Jeigu
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LAISVE

Laisvoji SakyklaKova su povande
ninėmis valtimis.

(Nuo mūsų korespondento 
x iš Danijos).

Neseniai Anglijos laivyno 
žinyba pranešė, jog išradusi 
tam tikras priemones pasek
mingai kovai su vokiečių po
vandeninėmis valtimis. Pat
sai kovos būdas tai pasilie
ka paslapčia, tiek tik paaiš
kina, kad Vokietija esą pas
taruoju laiku nustojusi 
daugybės savo povandeni
nių valčių. Dabar jau laik
raščiai suteikė daugiau ži
nių apie tą naują kovos bū
da su povandeniniu priešu.! 
Kiekviena tokia valtis, beei
dama po vandeniu, sukėlė 
ant paviršiaus tam tikrą 
vandens judėjimą 
bangele), kas esą gana sun
ku patėmvti, bet įpratę jū
reiviai tai gali lengvai at
skirti nuo paprasto vandens 
judėjimo. Šiokiu būdu už- 
tėmijus vietą, kur slėpėsi 
povandeninė valtis, ją ne-1 
sunku sušaudyti. Vienas 
Anglijos žurnalistas buvo 
liudininku panašaus atsiti
kimo Liverpool’io uoste, ka
me viena vokiečių povande
ninė valtis tapo sunaikinta. 
Taip-pat yra žinios, kad?n.iaz^. 
daugely vietų juroje anglai 
nutiesė milžiniškus plieno 
tinklus. Pirmutinis iš to
kių tinklu tapo nutiestas 
per kanalą tarpe Anglijos 
ir Francijos, kur Anglija 
gabena savo kariumene ir 
karės reikmenis Francijon. 
Tokie didžiuliai tinklai tesė
si nuo paviršiaus vandens 
lygi dugnui. Jų randasi da
bar daugely vietų jūrėse pa
lei Angliją. Tūlose vietose 
įtaisyta tam tikros spragos, 
kad plaukiantieji laivai ga
lėtų praeiti, tas tain suma
ningai įtaisyta, kad su pa- 
gelba tam tikro mechaniz
mo tas spragas galima leng
vai atverti, o reikalui esant 
ir vėl uždaryti. Dažnai tu 
spragų vietos mainoma, kad 
priešas negalėtų susekti jas 
ir tuomi pasinaudoti. Minė
ti tinklai taip Įtaisyti, kad 
povandeninė .valtis susidū
rus su juom įstringa, kaip 
žuvis j varžą. Pasdiuosuo- 
ti jokiu būdu negalima ir 
žmonės viduje valties nuo 
stokos oro užtrokšta. To
kiu būdu anglai spėja, jog 
pavyko sunaikinti anie 50 
Vokietijas povandeninių 
valč'u. Keliatą iš jų pasise
kė iškelti viršun, ir dabar 
jos nanaudniamns prieš vo
kiečius Baltijos jūroje. , -

Pasekmės šios kovos bu- tvarkos, 
vo, rodos, jau matomos: vo
kiečių povandeninės valtįs, 
kit-kart smarkiai veikusios 
vigais Anglijos pakraščiais, 
dabar lyg ir anto’lo, o sasiau- 
roje tarpe Anglijos ir Fran- 
cijos. rodos, nebuvo atsitiki
mu, kad nardomosios valtįs 
užkenktu kiek nors Anglijai 
gabenti karės reikmenis ar
ba kariumenę karės fron
tam nors vokiečiai pradžio
je karės gyrėsi, jogei stver- 
sęsi aštriausiu priemonių, 
kad sutrukdvti kariumenės 
gabenimą Francijon. Jeigu 
ir nuskandinama koks lai
vas dabar. ’ tai atsitinka 
dažniausia Šiaurės jūrėse 
arba Atlantiko vandenyne, 
toli nuo Anglijos pakraš
čių. Pagalios Anglija suor
ganizavo labai pavyzdingą 
sargybą savo vandenyse. 
Suviršum 3.000 mažu laive
lių plaukioja dieną ir naktį 
paskirtose vietose ir tam 
tikslui gerai išlavinti jūrei
viai atydžiai tėmija i vande
ni su prirengtomis kanuolė- 
mis, laukia pasirodant prie
šo; kiekvienas toks laivelis 
turi 10 kartų kasdien per
plaukti tokiu būdu naskirta 
jo veikimo vieta. Kadangi 
tai yra gana sunkus ir pavo
jingas darbas, tai kožna sar
gybos partija kas 14 dienų 
mainomo ir ilsisi vėl 14 die
nų namie j e.
• Tokių tai priemonių maž-

“Laisvoji Sakykla” atvira visiems 
—draugams ir priedams. Jūs galite 
gauti čia balsą ir išreikšti savo nuo- 
nonę, nors redakcija ir nesutiktų su 
lumis.

Rašykite, betgi, mandagiai ir 
•rumpai. Stengkitės mažai rašyti, 
•>et daug pasakyti.

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

Redakcija neatsako už nuomones 
‘Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

nėmis, nebus girtuokliai ir | šviesos......... ............ 15c.
mokės palaikyti šeimynišką 200 “ Andersono pasa- 
tvarką. I kos ............... ..........

Nepanaikinsime nei gir- 200 “ Lietuvos gaspa- 
tuoklystės, nei šeimyniškos I dinė ........... 
betvarkės, iki nebus panai- 200 “ Z_.c .... ,
kintas ekonomiškas skur-1 sveiki būtumėm.. 
das. Skurdas—tai svar-
biausia priežastis šeimyniš
kos betvarkės. P.B.

(mažą

Skurdas svarbesnė priežas
tis šeimyniškų nesutikimų, 

negu girtuoklystė.
“Laisvės” N95 tūlas Kerš-' 

to širdis, kalbėdamas apie 
šiandieninius šeimyniškus 

j nesutikimus, nurodo kaipo 1 
.svarbiausią priežastį tų ne- . . . . - - . _ 
sutikimų girtuoklystę. Žino- 
ma, girtuoklystė, tai yra be- zr 
galo blogas dalykas. Gir- 
tuoklystės pasekmės yra pa
sibaisėtinos visur, kur tik ji 
apsireiškia ir kiekvieno do
ro žmogaus yra prideryste 
kovot su tuom negeistinu 
apsireiškimu.

Bet ir į tą dalyką męs tu
rime pažvelgt giliau. Pa- 
jieškokim ir girtuoklvstės 
priežasčių. __ ______
geriau į gyvenimo aplinky
bes. Pastudijuokime darbi
ninkų klesos gyvenimą, jų 

uždarbį, bedarbes, 
skurdą, beviltingą gyveni
mą ir tt. Tada męs supra
sime ir girtuoklystės prie
žastis. Gyvenimo aplinky
bės padaro žmogų geru ir 
blogu. Geros gyvenimo ap
linkybės žmogų pakelia

kad sustabdyti Vokieti i ss 
povandeniniu valčių veiki
mą. kurios jai tiek daug 
blėdies padare nuo pradžios 
karė?. S.

Povaliai viskas nurimsta ir vėl visi už-
Petras,

kokie tai ratai suktis, o paskui taip ir

h kos........................... 20c.• lt T --------------- ------------------ r

| dinė.............;.......... 25c.
iki nebus panai- 200 “ Ką daryti, kad

-------  “ .... 10c.
200 “ Pasninkai Lietu

voje ............................5c.
300 “ Apie nežm. mas

kolių darbus Kra
žiuose ...................... 5c.

Dar kartą p. Mikolainiui, dvi svetimas galvas ir po dvejas kojas, 
tardamas širdihgą ačiū už 
tokią gausią auką, prašy
čiau visų, kam rūpi lietuvių

* moksleivių likimas, pirkti ir

“Žiburėlio” Atstovas Am.
A. Rimka

366 Broadway,
So. Boston, Mass.

P. S. — P. A. Dedynas iš

REIKALE NUKENTĖJU
SIŲ NUO KARĖS SU- 

ŠELPIMO.
Męs nuolat gauname ži

nių, kad mūsų tėvai, broliai 
ir seseris kenčia skurdą ir latinti š£s k ’9 
vargą is priežasties dabartį- * ---- ------ -
nes karės. . I

Męs. Amerikos lietuviai, 
privalome pagelbėti savo ne- 

, bro
liams ir seserims. Bet kaip’-- - n Tiesa gal Worcesteno, Mass., yra. j- 
surinkom apie $60,000, bet £aĮi°tas rinkti _ Žiburėliui 
reikia atsiminti, kad Suv.; au^as, priiminėti narių mo- 
Valstijose gyvena apie 500,-1 kesnis ir tt. A. K.
000 lietuviu. Jeigu tik po 
25c. būtu kiekvienas auka
vęs, tai jau galėtume turėti 

i. ! $125,000. p dabar turime tik 
Pasirodo, kad męs 
rūpinamės jų var-

Benamiai.
Pagal I. Emeljačenko—švenčioniskis.

(Tąsa).
Kambary knarkia įvairiais balsais. Tai 

pirmas dar miegas ir daugelis kankinas 
taip-pat, kaip Jonukas: vieni nuo degtinės, 
kiti nuo bronchito ir kitokių ligų, treti nuo 
išlladėjimo ir nuovargio, ketvirti nuo to, 
kad ant jų pilvo ir krūtinės atsirado po

merkias... Pleti, pleti jas, bet jokiu būdu 
negali išplėsti, nors imk ir laikyk pirštais 
praplėtęs. Tuom tarpu tau pasirodo, kad 
priešais tave esančioji siena pradeda kur 
tai tolintis... Tu paskui ją... Taip ir nu- 
neri.

Jo kaimynas neužganėdinančiai atsa
ko:

—Tai kodėl tu, kaip erelis ant šakos, 
atsisėdai ant krašto “narų”?... Atsisėdai 
tartum erelis, o nukritai, kaip šlapia var
na! Tai dar laimė, kad nuo kumščių išsi- 

• gelbėjai, nes žmonės, pažadinti iš miego, 
piktesni ir už liūtus.

Kalbos ilgai nenurimsta, bet, supranta
ma, daugelis nori ir miego. Tūlą laiką jie 
ramiai klausosi, vartosi ant kietų grindų, 
tai ant vieno, tai ant kito šono, stengiasi 
užmigti, bet negali. Tos visos kalbos išve
da juos iš kantrybės, jie pradeda niurnėti, o 
paskui kolioti vis balsiau ir balsiau.

Bet štai vėl pasigirsta balsai:
—Eik pas mamą ir paprašyk, kad tave 

į lopšį paguldytų, tuomet išsimiegosi!...
—Čia netoli randasi viešbutis, tai gali 

nueiti ir ten kambarį nusisamdyti. Visai 
arti, tik vienas blokas: ten liokajai nuo šeš
tos valandos vakaro jau koridoriuos minkš- 

' tais batais apsiavę vaikščioja, pašnabždom 
kalba! Tokiem baronam, kaip tu, ten labai 
atsakanti vieta. O gal tu ten ir ėjai, bet

AMERIKOS “BOY SCOU- 
TAI”.

Amerikos bov scoutai 
(vaikų kariumenė) pradeda 
vis labiau ir labiau persi
imti karingąja dvasia. Ne- 
kurie boy scoutų vadovai 
nepritaria tai tendencijai. 
Jie sako, kad pirmutinė boy

$60,000. 
nelabai girtuoKivsces 

Pasižiūrėkime^ Dabar 
šventės, 
siunčia pasveikinimus savo 
giminėms ir Pažįstamiems scoutų priedermė—ne karei- 
Taigi, siųsdami pasveikini- vystė, bet miklinimas savo 
mus. atsiminkite ir apie sa-1 spėkų ir vaiku draugišku- 
vo tėvus, brolius ir seseris rnas. Todėl, jų nuomone, 
vargstančius Lietuvoje. Kad boy scoutai turi būti brolys- 
jus sušelpus, vartokime at- tės, bet ne kareiviško kerš- 
virutes, išleistas L. Š. F. ir to organizacija.
lipinkime L. š. F. ženklelius. | James West, vienas iš boy 

. . ii - - - -u I L. Š. F. komitetas Wor- scoutų organizatorių, aplei-
dVcTuoje, ^blogos nupuldo. cegtery, Mass., atspausdino džia boy scoutus, kadangi 
o Kana žmogus nupuola nej. keturju rusiu atvirutes jie perdaug pasiduoda mi- 
dvasioj, tada jis tampa blo- - - - - ....
gu žmogumi: pasidaro žiau
rus, piktas, apie nieką ne
paisantis. Jis tada pyksta ručiu—75c 
pats ant ant saves, ant sa
vo moteries, vaikučiu ir,

artinasi metinės
Veik kiekvienas

su įvairiais paveikslais. At- litaristų įtekmei. 
’ virutės puikios ir pigios:už

12 atviručių—25c.: 50 atvi-1 
Užsisakydami 

atvirutes, siųskite pinigus
. . . • šiuo adresu: P. A. Dedy-

abelnai, ant viso gyvenimo. ir.as | Worth St., Worcester, 
Žmogus, būdamas tokia- Mass

me ūpe, pradeda jieškot. ’ p ą nPzivnaq 
nors laikino susiraminimo, o y
kurgi jis jį atras, jeigu ne 
karčiamoj, nes kitokį susi
raminimų būdai jam nepri
einami?

Pereikime męs per namus, 
apgyventus darbininkų kle
sos. Prisižiūrėkime kokiose 
aplinkybėse jie gyvena:kaip 
dirba, ką valgo, kaip nėšio- po “Žiburėli 
ja, keli žmonės vienam kam
bary miega. Paklauskime, 
iš kiek narių susideda jų 
šeimyna? Kiek šeiminin
kas uždirba? Kiek šemi- 
rinkė burdingieriu laiko ir 
t. t. Tada męs nei kiek ne
nusistebėsime, kad tie žmo
nės yra girtuokliai ir nemo
ka palaikyt šeimyniškos 100 

, J 200
Ištraukime tuos žmones iš i 

taip baisaus ekonomiško 200 
skurdo, suteikime jiems 200 
progą geriau gyvent, tuo-Į 
met ir jie taps gerais žmo- 200 “ Trachoma ir prie

Iš “ŽIBURĖLIO” ATSTO
VYBĖS.

Gerb. p. Mikolainis “Žibu
rėlio” naudai atsiuntė daug 
daugiau knygų, negu išsyk 
buvo žadėjęs. J

Dabar mano rankose kai- 
” turtas yra 

šios knygos.
25 egz. Sulaukė ... po 25c.
30 “ Trumpas Lietu

vos aprašymas .... 30c.
50 “ ‘ Jaunuomenės 

švietimas ........... 10c.

50

—Be ko nei vienas žmo
gus negali apsieiti?

—Be klaidos.

Tie, kurie sėdi ant krašto “narų”, kovoja 
su miegu, kad neužmigus ir nenupuolus ant 
žmonių. Labiausiai iš jų pasižymi vienas 
diktas vyras, kurį, matomai, už visus labiau 
kankina miegas. Jis sėdi ant krašto “na
rų” nuleidęs basas, purvinas kojas žemyn. 
Kad atsikračius nuo miego, jis bepaliovos 
rūko ir tabako dūmai jį dar labiau kanki
na. Pagaliaus nuo to tvankaus oro ir taba
ko dūmų jis apsvaigsta. Ilgai žiūri į lempos 
šviesą. Galva palengvėle pradeda svirti, 
pirštai išsiplečia ir degantis papirosas iš
krinta ir įsivelia į keno tai suveltus plau
kus.

Pakvypsta deganti plaukai. Apsvaigė- 
lis papurto galvą, pamosuoja rankomis ir 
vėl žiūri į lempos šviesą. Jis pradeda snaus
ti, tūlos jo kūno dalįs jau užmigo; jis pra
deda svyruoti, bet staiga prapclčia akis,
sumosuoja rankomis, tartum norėdamas už paklydai? ! 
ko nors nusigriebti, susilaikyti, bet miegas 
už viską galingesnis ir visas jo pastangas1 miega, tik, suprantama, neilgam. Petras, 
pergali, akys užsimerkia ir jis saldžiai mie-1 begulėdamas priemenėj, truputį prasiblai- 
ga... Neilgas miegas: viena sekunda... jis 
vis lenkias ir lenkias žemyn ir, netekęs lyg
svaros, krinta ant gulinčio žmogaus, kaip 
koks miltų maišas...

—Taip ir reikia! — prabilsta sėdintie
ji palei sieną.

—Tuojaus prasidės lošimas...
Ir prasideda...
Apsvaigėlis užgauna gulintį žmogų. 

Tas iš visų pajiegų metasi į vieną ir kitą 
pusę. Tas jo judėjimas sujudina kitus kai
mynus, kurie guli ant grindų. Jie visi pra
deda spardytis, vienas kitą kumščiuoti, 
niurnėti ir, pagaliaus, pasigirsta balsai:

—Kas per velnias?...
—Kame dalykas?...

—Ar nusiims! kojas... Mat, kur vietą ra
do susidėti!...

—Juk aš tau ne “matrasas”!...
—Girdi, kur tave devyni velniai už- 

grūdo?! Aš tau per nopį užvažiuosiu, tai 
atsitrauksi nuo manęs!

—Aš savas kūmščias turiu: kur man 
atsitraukti—parodyk!...

Už vis blogesni santikiai tarpe apsvai- 
gėlio ir užgautojo.

Užgautasis stačiai pašėlo, jis jau nume
tė nuo savęs apsvaigėlį ir tas nusiminęs 
stovi palei “narus”. Užgautasis sunkiai al
suoja ir šaukia:

—Aš tau... Aš tave pamokinsiu... Aš 
tave apšviesiu... Vos tik man krūtinę ne
sulaužei savo aržuoliniu puodu... Palauk!... 
Duok man valandėlę atsikvėpti...

Apsvaigėlis persiprašo:
—Mielas brolau, na, dovanok: aš gi ne

kaltas, jau trečia naktis, kaip nemiegu, pa- 
tol laikiausi, pakol miegas kaip plaktuku į 
galvą nesudavė!... Dėl dievo dovanok!

—Prakeiktasis! Trečią naktį nemie
gi? Andai aš šešias naktis nemiegojau ir 
tai ant gerų žmonių nekritau... Palauk, aš 
tau dovanosiu: kūmščia į paausį!

—Taip, taip, išlygink jam paausius, 
tuomet žinos, kaip reikia ant gyvų žmonių 
kristi!—pasigirsta iš vidurio keli balsai.

Kaltininkas kreipiasi prie visų įpyku
sių:

—Draugai, dovanokite šį sykį. Aš, 
norėdamas nepasiduoti prakeiktam miegui, 
rūkiau, rūkiau ir net apsvaigau, akyse tam
su pasidarė...

—Gerai! Jeigu tau akyse tamsu pasi
darė, tai tuojaus uždegsime po tavo akimis 
elektriškas lempukes,tuomet sėdėdamas ant 
vietos nenardysi!...

Ilgai jie barasi, pagaliaus nusiramina, 
pradeda visi papirosus rūkyti ir iš tos dide
lės audros, iš didelės perkūnijos, pasigirsta 
draugiškos kalbos.

—Jis tris naktis nemiegojo?! Tai di
delė naujiena tris naktis nemiegoti! Aš 
per šį mėnesį pirmą sykį gavau prigulti ir 
pirmą sykį buvau užmigęs teisingu miegu: 
sapnavau, kad į savo kaimą nuvažiavau ir 
su pačia šiltoj lovoj atsiguliau... Ir tuom 
tarpu šis velnio stuobrys iš šaknų išvirto ir 
visus pažadino...

—Ir tave su pačia perskyrė?... Labai 
gaila!...

—Ir kaipgi negaila?
—Aš sakau, kad mūsų gyvenime šilta 

lova ir šilta pati, tai ir sapne brangu... x
Taip bekalbant, mūsų prasikaltėlis vėl 

užlipa ant “narų”, atsisėda toj pačioj vie
toj ir sako savo kaimynui:

—Aršiausiai, tai ši prakeikta lempa:

vo, visi jo sąnariai sustingę, pradeda raivy
tis ir pamatęs per durų plyšį šviesą, prade
da prie jų šliaužti. Prišliaužė prie durų, 
atsidarė jas ir įropojo į vidų. Vos tik spė
jo į vidų įeiti, kaip tuojaus, apimtas šilto 
oro, visas pajuodo ir pradėjo kosėti. Jis 
kosėjo baisiai: akys įuvo išverstos, krūtinė 
kilnojos ir rodėsi, kad jo plaučiai tuojaus 
laukan išsiveržš.

Tuojaus pradeda kas tai kosėti ’ ant 
“narų”, po “narais” ir ant grindų. Per ke
lias minutas veik visi kosti. Išrodo, kad 
čia ne nakvynės namas, bet ligonbutis, į ku
rį surinkti kosulio sergantieji.

Vienas atsiliepia:
—Tai džiovos koncertas!...
Žmonės ilgai kosti ir negali nusiramin

ti. Net ir sveikieji pradeda kosėti. Bet 
kur čia nekosėti? Nakvynėj visai nėra oro, 
žmonės turi kvėpuoti kokia tai tiršta smar
ve...

Po valandėlės vėl pradeda viskas nu
rimti ir vėl visi užmiega. Tuom tarpu Pet
ras užlipa ant “narų” ir skersai atgula, pa
sidėjęs galvą ant vieno žmogaus kojų, o lie
menį ir kojas ant kito žmogaus pilvo ir nie
ko nelaukdamas, užmiega.

Vienok jį pažadino labai greitai. Vie
nas apačioj gulinčių pajuto ant savęs ne
paprastą kaldrą ir tuojaus suprato, kame 
dalykas.

Smarkus kumščio smūgis pažadino 
Petrą ir jis išgirdo:

—Tu, prakeiktas gyvuli, ką dabar da
rai?! Ant kiek nusilesei, kad ir sąžinės ne- r

beturi ir...
Tuom tarpu Petras gauna antrą ir tre

čią smūgį, jis kaip tas šuo, suunksčia, pasi- 
raivo ir vėl nori užmigti.

Bet, ant nelaimės pabunda antras apa
tinis ir Petrui nenorams prisieina atsisėsti: 
antrasis apatinis drožia jam į ausį, o pas
kui griebia keturios rankos ir nuo “narų” 
paleidžia į duris. Petras atsimuša galva 
durų, jos atsidaro ir jis vėl iškrinta prie
menėm, kurioj ir nurimsta.

Naktis jau baigiasi, pradeda švistų 
Nekurie jau pradeda žiovauti.

Atsikelia senas elgeta, ilgai kasosi, pas
kui nusivelka žiponą, marškinus ir prade
da iš žipono ir marškinių gaudyti įvairius 
gyvūnėlius. Jis tą darbą atlieka su didžiau
sia energija ir pasišventimu ir kaip tik pa
gauna gyvūnėlį, tai tuojaus pasigirsta išsi
reiškimas: ;

—Pra-keik-ta!
—U-u-u-u-!...
—Vot, tau, prakeikta! Dabar žinok!... 
Benamiai <j)rie visko pripranta, su vis

kuo susitaiko ir sugyvena, bet jokiu būdu 
negali susitaikinti su tais gyvūnėliais, ku
rie įsikrausto į jų drabužius ir ten vielomis 
kolionijomis pradeda gyventi. Su tais gy
vūnėlis visi kovoja ir nei vienas prie jų 
negali priprasti.

Vos tik pradeda švisti, jau visi juda - 
kruta, kiekvienas kasosi. Net ir Jonukas 
atsikelia, viena ranka akis krapšto, o kitą 
kiša už ančio ir ten meškerioja.

Vėliausiai atsikelia Mykolas. Jis tuo
jaus išsitraukia buteliuką degtinės, iškelia 
jį į viršų ir pradeda šaukti:

—Penkiasdešimts už buteliuką! Kas 
nori, nes kitaip pats išgersiu!...

—Gerk, o męs palauksime!—kas tai at- 
silienia.

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
j visas dalis svieto. 

Reikalingas popieras 
parūpiname.

Viską atliekame greitai, 
mandagiai ir sąžiniškai. 
Pinigus priimame tau

pi ni m u i.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 VV. 35th St., 

Chicago, Ill. 
Valstybinis Bankas 

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
A. PETRATIS. 

Liet. Skyriaus Vedėjas.

10c. 
20c 
10c.

vena 
i “ 
i “

apvilkimo........... . be.
' “ Visas svietas ... 20c.

“ Dangaus augštu- 
mas ........................ 20c.

Audra Rusijoj .. 
Naujas Būdas .. 
Sergėkitės akių

Šėtonas, pavirtęs i žaltį,. nuskynė obuolį nuo uždrausto medžio ir sįūlo jį Jievai kaip tik į ją pažiūriu, tai akyse ir pradeda
prakąstu

-Mykolas demonstratyviškai at
kemša buteliuką ir vėl šaukia: 

(Toliaus bus).
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Reikia pažymėti, kad pas • 1 • 1 • • • _

jų palydovai arba vadai į

Buvo rinkta aukos Na-bina merginas ir jaunas mo-

*
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Ob .
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TAI YRA DUODAMOS

DOVANOS.

►

skraidžioja
i

F,

Pinigus gvi i.uisiiii siųst money orderiu, liet 
kam tas neparanku, gali siųst pa (’tos markėmis.

LAWRENCE, MASS.
5 d. gruodžio buvo prakal-1

PHILADELPHIA, PA.
12 d. gruodžio buvo pra

kalbos L. S. S. 1 kuopos. 
Pirmiausiai skaitė referatą

gystės. Kalbėjo F. J. Ba- 
gočius iš So. Bostono. < 

1 • • i

kiek jų į prakalbas atsilan
kė? Ogi net...3. Ir tai tik

J A'iY-M-tea'•■'.I*' i'-"•"V,

aare.
Paskui buvo dar sudai- 

keliatas dainelių.

* ♦

Ar negaila sesyte rūtelių”

Nuo 
N uo 
Nuo 
270 BERRY ST.. BROOKLYN.

L. S. S. 40 kuopa rengia 
New Yorko. Jis nurodinė- puikų juokų vakarą ir nu

tarė parengti prelekciją a- 
pie sveikatą.

Worcesterio Vaikas.

PATARMĖS MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H. SANGER 

Su Įinveikulnis

LABAI NAUDINGA 1B PAMOKINANTI
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimus ir pinigus siųskit kino adresu:

J. STROPUS,
G Loring St., So. Boston, Mass.Telephone 696 Greenpoint

Daktaras J. Misevičia
SPELiJAlASTAS jM It DIES 

PLAUČIU LIGŲ.
Valant

8—10 ryto 
12—2 po pi 
t>—g vakar*

vi •. '

ta Lietuvių Moterų Progre- yra merginu, bet ar įspesite, 
syvisko Susivienyjimo kuo- * 
pa. Susirašė apie 25 mote-

REIKALINGOS MERGINOS.
Reikalingos merginos j fabriką siū

ti ant mašinų:, apsiūlėt nosines^ ir 
jas prosy t. Parkas lengvas ir čyptas. 
Darbas* nuolat. ; Priimamos mokinės.

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

■ w

J. Reda.

' Rytų Duktė
Senis Mirza Tugai, pavalgęs blynų su 

šildytu sviestu, basom kojom, atsisėdo ant 
minkšto, dailaus divono. Aiša* vienintelė 
.jo duktė, pabaigus mazgoti indus, pasiėmė 
nuplyšusiais apdarais koraną ir pradėjo 
skaityti, aiškindama Magcmeto mokslą. 1

Mirza buvo uolus pasekėjas ir garbin
tojas Alacho. Jis mažai mokėjo skaityti ir 
dar mažiau suprato tūlus pranašo išsireiš
kimus, per tai daugiau prisilaikydavo 
mulos pamokslų, negu korano.

Aiša, daili, patogi mergaitė. Alachas 
nepasigailėjo jai suteikti dailumo, ir proto; 
ji panaši j artistiškai padirbtą stovylą. Vien 
tik jai trūko prisirišimo prie tikėjimo, Ala
cho ir mulų. Ji tankiai su savo senu tėvu 
vesdavo karštas diskusijas. Tėvas, kaip ir 
visi kiti fanatikai, troško rojų įgyti, pralie- 
jant krikščionių kraują. Aiša tam prieši
nosi ir darodinėjo, kad toks darbas bjaurus, 
barbariškas, pačių žmonių išmislytas ir kad 
dievas nereikalauja nei keno kraujo, nes 

' Visi žmonės pas dievą lygus, nepaisant ko
kį dievą garbintų.

Tūli kaimynai gėrėjosi tokiais Aišos 
išsireiškimais, bet kiti piktinosi ir bijojo, I 
kad ji neužpykdintų jų pranašo, kuris gali 
nubausti ir visai nekaltus žmones. Mula 
taipgi nerimavo ir tėmijo, kad ji neužkrės
tų kitų pikta dvasia.

Aiša, būdama maža mergaite, turėjo 
keistą supratimą: jai rodėsi, kad didesnių 
kaimų nėra, kaip kad jų kaimelis ir kad 
būna tokių pokilių, kuriuose dalyvauja sau
lė, mėnuo, žvaigždės ir kiti dangiški kūnai. 
Jai norėdavosi pasikelti į augštį if* skristi 
už pilkų debesių..*.

Jų kaime ištiko badas ir ligos; kaip se
ni, taip ir jauni sirgo ir mirė. Aiša, kiek 
galėdama, rūpinosi nelaimingaisiais: lankė, 
sergančius, triūsė apie juos, maitino ir gir
dė. Bet, vieton padėkos, likosi įmesta f 
kalėjimą. Visi pradėjo šaukti, kad ji yra 
priežasčia visų tų nelaimių, kurios patiko 
jų kaimelį. Paskui buvo išneštas nuospren
dis: “Nuplakti ir nužudyti, kaipo didžiausią 
prasikaltėlę“.

Vieškeliu ėjo būrelis europiečių turis
tų. Jie pamatė apsiginklavusius sargus, 
kurie varė būrį prasikaltėlių. Tarpe tų 
prasikaltėlių buvo ir Aiša. Jos plaukai su
sivėlę, drapanos sudraskytos, visa sumuš
ta, pamėlinavus, bet veidas išrodė linksmas, 
akys žvilgėjo, tartum kokio didvyrio. Ji 
rami, atsidavus likimui, drąsiai žingsniuo
ja-

Vienas turčių, Albertas, užvedė dery
bas ir, po ilgų derybų, nupirko Aiša, kaipo 
vergę, prie sunkių naminių darbų.

•' Aiša, patekus- pirklio rankosna, nesi
džiaugė, bet ir nenusiminė. Ji žinojo, kad 
pirklys ją nupirko ne su tikslu išliuo- 
suoti iš nuožmių rankų, bet su kitais ko- : 
kiais nors išrokavimąis. Pagaliaus, jei jis 
būtų ir labai geras, tai visgi ji bus nelais
vėj.

Albertas, parsivežęs Aiša, perdaug ne
nuskriaudė, nes laikė tarnaitės vietoj ir 
mokėjo algą. Iš priežasties savo gražumo, 
švarumo ir darbštumo, ji įgijo didelę sim
patiją, apsiprato ir buvo, kaip pas savo tė
vus,

Adomas, Alberto sūnus, sugrįžęs iš mo
kyklos ant ^akacijų, netikėtai susitiko su 
Aiša sode, palei kvietkas. Juodviejų akįs su- 

, sidūrė ir, tartum, durtuvai, perskriodė šir- 
-.. disi Aiša paraudo ir atsitraukė toliau.
\>■' Nepraslinko ir mėnuo laiko, kaip Ado
mas su Aiša pradėjo romansuoti. Nuo pir
mo pasimatymo jųdviejų jaunos, karštos 
širdis susijungė ir negalėjo persiskirti. Jie 
buvo laimingi ir džiaugėsi kiekvienu pasL 
matymu, kiekvienu susitikimu. Jiedu vie
nas kitam buvo kalti, bet kuo, tai ir patys 
nežinojo ir negalėjo suprasti.

Jaunos, karštos, pilnos meilės širdįs vi
sai nejautė, kad jų statomam ateities na
mui gręsia didžiausias pavojus.

Retas tėvas atjaučia vaikų laimei.' 
Taip-pat neatjautė ir Albertas. Kaip tik 
jis patėmijo, kad jo sūnus įsimylėjo j tar
naitę, vos iš protą; neišėjo. Sūnų nuvežė į 
dvasišką seminariją, o Aišą pristatė prie 
sunkesnio darbo.

Laimė žuvo ant visados.
Adomas, ar tai iš rūpesčio, ar tai iš il

gesio, susirgo ir nesikėlė iš lovos. Nepoil- 
gam jis mirė.

Vieną gražų gegužės rytą atrado ir 
Aišą negyvą ant Adomo kapo. Ji buvo 
baltai apsirėdžius ir rankoj turėjo gėlių bu
kletą; šalę jos numestas ilgas kruvinas pei
lis.

Adomo draugai parašė karštas eiles...
Jie negyvi, bet jų sielos 

augštai, už pilkų debesų.

TIES BANGA.

Bures nuleidęs tiliai iriuosiu.
Juoros liuluoja—supa mane.
Tai pasidžiaugsiu, tai padainuosiu — 
dangų išvisiu džiaugsmo sapne.
Grakščios bangutės žvaigždėmis žeria.
Mano pasaulis toks instabus! 
Vilnis sudužta — deimantus beria.
Argi gražesnis buna dangus!
Irklus švaistidams, žvaigždes pasiekiu, 
krikštolus juru toli taškau, 
savo giesmėmis dangų apdriekiu — 
gimstanti skausmą tuoj išblaškau.
Ka man tas skausmas! žvaigždės ugninės, 
siela uždege, vistiek neužges.
Vėtra in dangų man taka praskinė, 
verdančios juros mane ten nuves.

11. i
Tolin iriuos... Takai migloti 
erškėčiais sprogstančiais nukloti 
ir sielos skausmu pašarvoti...

tolin iriuos...
Aušros ilgiuos... įniršo bangos, 
juodoms bedugnėms brukąs, rangos, 
kaip tie sapnai jaunistės brangus...

aušros ilgiuos...
Sapnais juokiuos... Kam židrios godos, 

į kurios ugnim žėrėjo, rodos, 
taip išblaškitos, taip vienuodos...

sapnais juokiuos...
Dainos gailiuos... Kam šida pine 
ir virgdė stiga ašutine, 
prakeikus jura begaline...

dainos gailiuos...
Smarkiau iriuos... Nuskintai gėlei 
nebežidėti prakartėlėj, 
kaip man negrižt in kranta vėlei...

tolin iriuos...

ui.
Jurų maldos — tai ugnelės.
Ne, tai žvaigždės danguje. 

^Skaisčios — gražios, pinas — kelias 
kaip ir siela maldoje.
Milių juru tilia šneka, 
ta šnarėjima bangos — 
kam ji meldžias, ka ji sako 
gal vaidilos tik žinos, 
O vienok! šnarėjims tilus, 
tie žemčiūgai bangoje, 
tie verpetai juodi, gilus Tl. 
taip ir traukia in save...
Taip ir pulčiau aš in jura, 
meisčiaus drauge su banga — 
gal prašvist skruostai paniurę, 
gal įsaušt širdij aušra?...

ŽIEMA.
Baltos padangės. Balti skliaustai. 
Tviskančios snaigės. Sniego kalnai, 
balta bedugne vien tik matai —■ 
Balta bedugne vien tik matai — 
Stinga radastų, stinga geliu, 
stinga svajonių — godu lekiu 
ir degančiųjų džiaugsmo giesmių... 
— Grįžki, sesulė, grižk, milima 
Sielos keliai —- plečias plačiai, 
ten kur prasmenga gulinu balsai. 
Giesmės širdies — liepsnos nakties 
va kas bedugne tamsia nušvies. 
Siela pamilo žvaigžde nakties. 
Kas jai be žvaigždės kelia nuties, 
džiugesį virpančiu skardu palies, 
gabija šventa kurstis daina?
Bus ir radastų bus ir geliu 
ir iš darželio rutu žaliu. 
Žvaigždei vainiką pinti galiu. 
’— Grįžk tik, sesulė grižk milima!

Mano sieloj šiandien šventė, 
skambink, sesė, dar linksmiau! 
Ei, šalin vilingos mintis! — 
siela džiaugsis dar labiau. 
Mano smuiko tamprios stigos, 
jas užgaunu nejučia — 
ir širdies žiedai sudigo 
ir pražido nėjučia. 
Giedu giesmes negiedotas, 
virgdau smuiką raudoje, 
o dangus dainoms nuklotas 
taip ir švaistosi joje. 
Mano sieloj šiandien šventė, 
šiandien aušta jos aušra, 
ir takai skausmais praminti 
šviečias vasaros daina. 
Ei, sesulė, žvelgk in dangų, 
in darželio radastas! /■ 
Juk tenai jaunistė žvanga* 
juk tenai tik givata,

<Iš “Baro”)

PO e)

PROSTITUCIJA TARPE kui kalbėjo drg. Herman iš 
PABĖGĖLIŲ. ?T r T "

Niekas taip energiškai jo moterims daug naudingų 
nesidarbuoja tarpe pabėgę- dalykų, ragino jas organi- 
lių, kaip “gyvojo tavoro” a- • zuotis ir šviestis, skaityti 
gentai. Mat, kad žmogus 
pasilieka be pastogės, be 
drabužių ir maisto, tuomet 
prie jo lengviau galima pri
eiti, lengviau įpainioti į ža
bangus.

Kaip tik karė prasidėjo, 
tai rusų laikraščiai laikas 
nuo laiko pranešdavo, kad 
ant stočių, kur tik pabėgė
liai atvažiuoja, pasitinka 
juos “gyvojo tavoro” agen
tai ir kalbina jaunas mergi
nas ir moteris, prižadėdami 
suteikti geras vietas, o pas
kui nugabena į paleistuvys
tės namus.

Matomai, tų agentų dar
bas gana platus ir išsiplati
nęs, nes ir vyriausia rusų 
valdžia pradėjo apie tai kai-- 
bėti ir svarstyti, kaip ap
saugojus pabėgėlius nuo tų 
agentų.

Pirmininkas komisijos,ku
ri rūpinasi pabėgėlių dva
siškais reikalais, narys Val
stybės Tarybos Koni nu
siuntė vidaus dalykų minis- 
teriui komisijos nuosprendį, 
kad Valstybės Taryba vi
suotinam savo susirinkime 
apsvarstytų apie pabėgėlių 
reikalus.

Tame nuosprendy nurodo
ma, kad “gyvojo tavoro” a- 
gentai taip išsiplatinę tarpe 
pabėgėlių, jog sunku su 
jais kovoti. Jie tankiai va-

zuotis ir šviestis, skaityti 
knygas ir laikraščius, bet 
nesėdėti, kaip kad dabar sė
di nieko neveikdamos.

Reikia pažymėti, kad dar 
pirmu sykiu tiek daug publi
kos atsilankė, apie 500. Mat, 
ant plakatų buvo garsinta, 
kad kalbės moteris drg. M. 
Račiūtė-Herman, bet, ant 
nelaimės, nebuvo.

Po prakalbų tapo sutver-

Kada jos susipras,tai sun
ku pasakyti.

Apšvietą Mylintis.

NEWARK, N. J.
5 d. gruodžio buvo paskai

ta Lietuvos Dukterų dr-stės. 
Drg. J. Jukelis skaitė refe
ratą temoj: “Moteris”,kaipo 

■ ■

NIAGARA FALLS, N. Y.
Moterų tamsumas.

Sunku surasti tokią viete-, . „ ------ ,
lę, kad taip moterįs būtų pavergtoji dalis žmonijos;, 
tamsios, kaip musų mieste, žmonių susirinko nemažai, 
Jom niekas nerūpi, niekur Pr°garamas irgi buvo mar- 
nedalyvauja ir niekur neina. apart paskaitos, buvo 
Štai 14 d. lapkričio buvo 
prakalbos. Moterų randasi 
geras būrelis ir net apie 20

ant visuomeniškos dirvos. ,
Iki šiol mūsų mieste _ pana- Įf “pie' Varių L 
sios moterų draugystes ne- įžiai juokėsi, 
buvo. 1 -

Linkėtina naujai draugi
jai kogeriausių pasekmių

Ex-Kryžiokas.

deklamacijų, duetas ir solo; 
viskas atlikta puikiai. Bet 
vienas puikiausių darbų, tai 
suorganizavimas kuopos 
Lietuvių Moterų Progresy- 
viško Susivienyjimo Ameri
koj. Prie suorganizavimo 
minėtos kuopos pasidarbavo 
drg. K. Petrikienė iš New 
Yorko. Tokia kuopa vietos 
moterims seniai buvo pagei
daujama. Dabar reikia lin
kėti, kad ji pasekmingai

pradėjus kalbėtojui pasako- 
l baisenybes,

o_____  „ . Rodosi
| tuomet juokas visai neturė
jo vietos. Tiesa, yra kokia 
tai Škapliernos draugystė, - . v x---------
bet ta draugystė nieko ne-, darbuotųsi.
veikia. Jeigu kada būna su-1 
sirinkimas, tai tik savo mus yra vaikinų,, kurie ėjo 
Petkus suneša ir sykiu visos mokslus ir sakosi daugiau 
susiėję apkalbinėja kitus ar- žiną, negu “savamoksliai” 

, kalbėtojai. Jie irgi atėjo į
Bet jeigu kurioj stuboj y- Į svetainę ir, kaipo “mokslo

bos moterų šv. Onos drau- ba kitas.
Jis ra bačkutė, tai mūsų mergi-! vyrai”, sustoję kampė filo-

, U XKJ A <» AAAVAAJ^ A A A A . V 1 J ' ’ L-’

_ I nurodinėjo moterų vargingą nos niekados tos progos ne- zoiavo, neduodami ir Ri
padėjimą ir ragino jas prie praleidžia, bet dar pirmos Lems klausyti..
apšvietos, liepdamas skaity- pribūna. Jeigu kas pasiūlo! Gaila, kad eidami moks- 
ti knygas ir laikraščius to-! laikraštį, tai .įuojaus atsa- lūs, negalėjo išsimokinti, 
kius, kurie tik joms geriau! ko: “Ar tu ndri, kad aš į be- kaip reikia susirinkimuose 
patinka. Paskui kalbėjo vie- dievę pavirsčiau?” [užsilaikyti. X.
tos dr. K. Mikolaitis. Jis | ----------—-J-------------- -—
aiškino moterų draugijų Telefonas 1490 Ureenpoint 
naudingumą ir nurodinėjo, i s. VlTKŪNAS. ’ 
’""’r ----- I LIETUVšKAp MUVORIUS
mus užlaikyti. Buvo dainų Mano vežimai ir karietos po N248

Ikriiy St.
Ofisas: 126 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

žiuoja su pabėgėliais, kaipo kalP moterįs turi savo na- j 
jų palydovai arba vadai r . ., 
paskirtą vietą ir kely prikal- ir deklamacijų.
bina merginas ir jaunas mo- Buvo rinkta aukos Na- 
teris pastoti ant gerų tar- shua streikieriams; surink-, 
nysčių ir tt. Komisija pata-1 ta $26.10. Aukos perduotos 
ria daugiau atkreipti atydą Nashua delegatams, kurie 
į pabėgėlių palydovus ir va- 1 -
dus, kurie, neva iš mielašir- 
dystės. apsiima juos palydė
ti arba, nuvesti ten, kur pa
bėgėliai važiuoja.

Toliaus komisija reikalau
ja. kad valdžia išleistų tam 
tikrus įstatymus, pagal ku-1 
riuos būtu baudžiami tie a- 
gentai, kurie darbuojasi 
.tarpe pabėgėlių.

Jeigu jau rusų valdžia1 
pradeda rūpintis tais reika
lais, tai lengvai galima su-i 
prasti, kas ten dedasi. Męs! 
gerai žinom, kad rusų val
džia nelabai paiso į tokius 
dalykus, o dabar tas daly
kas svarstomas Valstybės 
Tarybos. Reiškia, tarpe pa
bėgėlių prostitucijos bangos 
taip plačios, kad jos turėjo 
pasiekti ir rusų biurokrati
ja.

Tiesa, valdžia apie tai 
svarsto, kalba, laikraščiai 
rašo, bet ar tas viskas ^pa
gelbės? Niekados! Tie vi
si agentai kaip darbavosi, 
taip ir darbuosis: kaip vedė , . ... .
jaunas mergaites ir moteris, ^a.J0S f.^nks ir pradės 
į paleistuvystės namus, taip , dainuoti. P-le Jablonskiute 
ir ves. Jokios komisijos, jo-|krądeda ant piano skambin- 
kie įstatymai to sulaikyti ir Jau balsas pasigirsta: 
negalės negaila sesyte rūtelių .

Norint apsaugoti pabėgę- Tų°m tarpu merginos susi
jęs nuo prostitucijos, pir- kimba i poras ir vaikscio- 
miausiai reikia aprūpinti. 
joms gyvenimo vietą, su- j-ainuGvi.. v.gl.gv; .
teikti maistą. Kada jos tą aias_ labai didelį įspūdį pa-1

buvo atsilankę į prakalbas. 
Publikos buvo pilna svetai
nė.

Labai linksma, kad vietos 
moterų draugijos pradeda 
darbuotis ant visuomeniškos 
dirvos.

*
*

26 d. gruodžio bus vaka
ras L. S. S. 64 kuopos. Ak
toriai mėgėjai suloš du vei
kalėliu: “Dėdė atvažiavo” ir 
“Nenorėjai duonos, tai 
graužk plytas”. Vakarai 
bus lenkų svetainėj, 1.1 Har
vard St.

M. M. S. Našlaitis.

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOY LSTON ST.. BOSTON.M ASS.

Netoli didžiojo miesto knygyno. 
Offibo valandos; nuo 10—12 valandai.

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

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačią:
Auu Keuuializ,uio .... .................. $1.00
Krauju Vaijiujaa .................  ti.uO
Vidurių Keguiiaionua ................ 6UC
liujunKa ................... 26c, 6Uc ir $1.UO

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių >;gų, kurios čia dar nepamini- 
los iralima rauti per pačta.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

BEVEIK DYKAI
Drūčiausias laik-

Kas užsiraX7i> 
pas mane 

dienraštj 
“Naujienas”, 

. tasai gaus se
kančias dova 
nas: “Laisve’ 
ar “Keleivi"*! 
“Kovą"ar "Tė 
vynę” ar “Vie 
nyhę Lietuv 
ninku”, ar 
“Lietuvą”, ar 
“Amerikos 

Llietuv," ar "S»nkę" arba knygų ver 
• ės $2.00. Taigi Tamista už $5 00 
gauni dienrašti “Naujienas” ir dai 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dim 
■•aščio vieną iš tų laikraščių, koksą1 
amistai geriausiai patinka. Tik ta 

mista atsimink, kati užsirašęs "Nau 
nenas"gausi dar vieną visai dykai p« 
netus laiko. Tai būk pirmas prie d«. 
vanos.

J. BRAKNIS. 
ė.:: i dainuoti. Toks ju dainavi-;577 Hudson Avenue.

u ! .................. • • - - | Rochester. N. Y
I----------- ------------------------------------------------------- ————--------

PUIKIAUSIOS -ŠVENTĖMS 
ATVIRUTĖS.

Jau arti Kalėdos ir kitos metinės 
šventes, o iuk v’si siuntinėjate cnvo 
giminėms bei draugams pasveikini
mus. Tat Worcesterio L. š. F. ko
mitetas nasirdo savo išleistas atviru
tes. kur;os labai tinka v>‘s;ems sum- 

I tineti. Yra 4 rūsiu atvirutės. Kaina 
1 maža. 12 atviručiu 25c.. 50atviručių— 
75c. Siuskite nin’r'”s č;”o vardu:

» P. A. DEDVNAS
20 Alpine St.. Worcester, Mass

. WORCESTER, MASS.
12 d. gruodžio buvo pie- 1 

tųs Lietuvos Dukterų drau-' i 
gystės. Žmonių susirinko į ■ 
300. Programas prasidėjo' • 
pietus bevalgant. Draugys
tės pirmininkė-pdė Jablons
ki ūtė pranešė, kad merginos 
padainuos. Visi laukia, ka- ,

viską turės, tuomet ir agen
tų kurstymu neklausys. Da- f 
bar gi valdžia apie tai nesi- nuota 
rūnina. O kada žmogus at-: Reikia pažymėti; kad daina 
s.duria varge, kada jį patin- 
ka badaš, tuomet jis visai 
nepaiso kurlink eina.

vo visos čia augusios mergi
nos ir prakilnios veikėjos 
ant visuomeniškos dirvos.

Po pietų-buvo rinkta au
kos dėl 'L. š. F.. Surinkta 
$7.47.

Buvo ir skrajojanti kra- 
sa. Dovanas laimėjo p-lės 
Balniūtė ir Libeikiūtė —

Lietuvių Moterų Progresy- uLajSVę”- vyru—J. Motie-
visko Susivienyjimo centro . . . J *
sekretorė drg. K. Petrikio- laiJls- .......................
. j. Ji nurodinėio šiandie- i--——— „—
ninį moterų padėjimą, kodėl1 linksmai praleido laiką, 
jos yra pavergtus ir neturi *
ygių su vyrais teisių. Pas

visko Susivienyjimo centro 

nė. Ji nurodinėio šiandie- Jaunimas labai dailiai ir

4

zo, tikru auksu 
‘Gold Filled’, ver
bas $20.00, ga- 
rant. per išdir
bėjus ant daug 
metų, labai gra
žiai graviruotas. 
Bus pasiųstas 

kožnam su tiesa peržiūrėti, kas pri
sius savo tikrą adresą. Firma del pa- 
parsinimo savo laikrodėlių, atiduoda 
dabar beveik dykai. Jei pntiks laikro
dėlis, užmokėsi agentui $5.65c ir už 
persiuntimą. Jei nepatiks, nemokėk 

i nei centą. Rašvk tno’aus štai kaip: 
! Imperial 'Credit Co. Sales D

Box 2526, PHILADELPHIA, PA.

MĘS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI l’Z $5(10.
Aritnietiką( rokūndą) už $3. Lietuvių kalbos gramatikų už $4. Grni* 

rašysię už $2. .
Dar pirmu kartu jž tokias kainas mokinamo. Atsišauk šiandien, n»»« 

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

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINĖ MOKYKLA 
vio? v itniwv Qi Chicago, tlt.



)

Ona Balsiene.

Aimanuotojas.

ROCHESTER, N. Y.

Amerikonas.

su

Kalbės F. J.

FITCHBURG, MASS.
Pirmiau L. S. S. 134 kuo-

(

ūžia.
ginoms, kurios viešuose su
sirikimuose nradeda net

gas pakėlė. Viskas būtų

♦
♦ ♦

Kelios savaitės atgal 
lankėsi kun. Delianis.

HENRIKAS C. ZARO, Bnnkierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

DETROIT, MICH.
. “Laisvės” N98 tūlas Keis- 

t’itri rašo, kad 24 d. lapkri
čio buvo parengtos prakal- < 
bos D. L. K. 7“

kur melas.
J. K. žv-gas.

26 d. gruodžio bus prakal
bos L. Š. F. 
Bagočius.

LAISvą

I KORESPONDENCIJOS

*

degos nusineš.

Jų tautos

“Kataliko

vetamę jei-j ]aiięraščiai platinasi vis 
;a.«jo. lo-jdaugiau ir daugiau, o “Ka- 
7os uzsibai- tulikas” puola. J. Sobaliauc-nemazai

ugystė gana silpnai gy:Įbėjo M. X. Mockus.

vuoja, turi savo knygyną 
įkuriame randasi

i

du”, kad vyrai tokią “gar 
bingą” vietą užimą.

Blaivininkas.

28 d. lapkričio tūlas A. Vi- 
; susip jauste save

britva; sako labai buvęs gir-

benrotiško darbo.
Tai vis tamsybės ir gir

tuoklystės vaišiai.
šviesa.

ATSIŠAUKIMAS CHICA- 
GOS STREIKIERIŲ.

Kapitalizmo letena spau
džia visus darbo žmones be 
mažiausio pasigailėjimo. 
Šios tvarkos sargai vargšus 
žmones priverčia badauti, o 
pasididinus vargams—pra
deda streikuoti už geresnį 
duonos kąsnį. Chicagos siu
vėjai jau kelintas mėnuo ve
da atkaklią kovą su darbda
viais. Žmonių dvasia paki
lus ir jie tikisi laimėti, nors 
kova yra labai sunki ir kas 
diena darosi vis sunkesnė ir 
žiauresnė.

Draugai ! Jūs gerai žino
te, kad darbininkai papras
tai mažai uždirba ir kad jie 
negali tiek pinigų susitau- 
pnti, kad be darbo galėtų il
gą laiką išgyventi. Męs 
jau kelis mėnesius kentėjo
me, kelis mėnesius streika
vome ir išleidome visus sa
vo sutaupintus pinigus. Da
bar jau alkis pradeda rodyti 
Savo dantis. Mums reika
linga pinigiška pagelba. Ir 
jeigu šioje kritiškoje valan
doje jūs, draugai, mums ne- 
pagelbėsite, tai bopai pasi
naudos proga ir dar su di
desne prievarta,dar su žiau
resne noliciia pradėk mus 
persekioti ir męs būsime 
priverkti pasiduoti...

Todėl, draugai darbinin
kai, atsišaukiame į jus šio
je valandoje ir meldžiame 
mums pagelbėti. Atminkite, 
kad jeigu męs laimėsime sa
vo kovą, tai ir jums ateityje 
bus lengviau savo darbo są
lygas pagerinti, o jeigu męs 
būsime priversti pasiduoti, 
tai i ūsu darbo sąlygas bosai 
greitu laiku padarys bloges
nėmis. Draugai, męs ant 
jūsų pasitikime.

Aukas siųskite sekreto
riui:

J. Vaišvila,
1685 Milwaukee Ave., 

Chicago, Ill.
Monev orderius pirkite 

ant vardo: P. Galskis, 1327 
N. Robev St.. Chicago, Ill.

Presus komi Was:
Jos. Korlikauskas.
A. t?’rJ-’-»viče.
P. Svelnis.

snigo ir lijo. Bet visgi pub-1 ją ir maldauja, kad jų vyrus 
likos dalyvavo nemažai, sugrąžintų, nes joms “pavy- 

^Angliškuose laikraščiuose /l”” 
buvo patėmyta, jogei daly
vavo apvaikščiojime 500 y- T 3—4____ 1w.._ T T

! berkis taipgi neiškentė ne- 
Įpadraudęs sovo buriųtes,kad 
neitų ir nedalyvautų savo 
apšviestesnių brolių žmoniš
kai surengtam susirinkime, 
kuriam net ir svetimtaučiai 
žmonės ir jų laikraščiai pri
jautė.

Te būna gėda lietuviškam kartotų ir šiais metais, ku- 
kunigužiui už tai. kad jis vi- nigas sugalvojo politiką pa- 
suomet būna priešingas pro- varyti: prieš adventus už- 
gresyviškiems apšviestesnių 
savo brolių darbams.

Springficldietis,

—11 ! patų. Lietuvių kun. V. Čiu- 
jį nušovė. Sako, kad per 
klaidą užėjęs.

♦
♦ *

7 d. gruodžio buvo prakal
bos L. T. D. D. Mirtos. Kal
bėjo L. Prūseika “Laisvės” 
redaktorius. Kalbėtojas 
nurodinėjo dailės svarbą ir 
ragino jaunimą lavintis dai
nose ir tt. Pertraukose bu
vo deklamacijų ir Mirtos 
choras sudainavo keliatą 
dainelių, kurios publiką už
ganėdino.

♦
* *

8 d. gruodžio buvo prakal
bos L. S, S. 3 kuopos. Kal
bėjo L. Prūseika. Kalbėto
jas aiškino apie dabartinį 
surėdymą, nurodė, kodėl 
dabar varoma agitacija už 
ginklavimąsi ir tt. Abelnai 
kalbėtojas visą savo prakal
bą pašventė darbininkų rei
kalams. Publikos buvo pu
sėtinai ir kalbėtojas ją pil
nai užganėdino.

Paėmęs.

SIOUX CITY. I0WA.
21 d. lapkričio buvo vaka

ras T. M. D. Sulošta du vei
kalu: “Velnias ne boba” ir 
“Marytė vargonininko duk
tė”. Lošimas pavyko gana 
gerai. Pertraukomis buvo 
ir deklamacijų, kurios publi
ką užganėdino.

Laisvės Vaikas.

HARTFORD, CONN.
8 d. gruodžio buvo prakal

bos L. S. S. 49 kuopos, ku
rias surengė I rajonas. Bu
vo pagarsinta, kad kalbės 
drg. 1:1. Dusevičius, bet ne
žinia kodėl jis nepribuvo. 
Kalbėjo drg. P. Baltrūnas, 
L. S. S. 34 kuopos narys. 
Kalbėtojas nurodinėjo šio 
surėdymo netikumą ir aiški
no, kaip darbininkai gali pa
gerinti savo būvį. Kalbėto
jas savo užduotį atliko ge
rai. Nors žmonių buvo ne- 
perdaugiausiai, bet prie 
kuopos prisirašė net 4 na
riai Buvo rinkta ir aukų; 
surinkta $2.45.

Kuopietis.

STEGER, ILL.
Nors iš mūsų miesto labai 

retai matosi žinučių, tar
ytum čia visai lietuvių ir ne- 

. - • būtu, bet čia lietuvių yra ne-
U-e. mažas būrelis ir net pora

pašelpinių draugijų, būtent 
|šv. Jurgio ir Dr. V. Kudir

SCRANTON, PA.
Kadangi vis daugiau ten- ' 

ka girdėti įvairhi ginčių a- ’

šioj apielinkėi “Jaunimo Są
jungą Amerikoj”, kaip ji j
save pavadino, kurios tiks-p /pX^/pusCtinai'“fiy- 
las sakbma bus “sviestis ir, , • . .
švie-ti” bet platesni mipriai yU0ja’ turi savo . knVgyna. s e ti , net.pates mie lai j 0 randasi hciulžll 
jr kok.ą pozidją ta draugys- k tik H kfld mažai 
te užims, yra nuo mus šie-1 . kh k . k .į
piama. per tai L. S. S. 2,, T-iino-i di-mtrvcfr
Liinnn rpnain diričiiHiną kii 1 aipgl UiaugVolCKi pa re .ia dL u įas, u pasispvrus “Laisvę” už 
nos bus 26 cL gruodžio. Lie-1 1 • i iorgana, bet į organa niekadtuviu Knvgvno kambariuo
se. Bus d’skusunjama: “Ar 
lietuviai darbininkai privalo 
remti naujai organizuojamą 
“Jaunimo Sąjungą”? Pra
džia 7 vai. vakare.

Į diskusijas kviečiame 
tuos, kurie ansipažinę su 
“Jaunimo Sąjungos” mie- 
ria.is ir nrograrnu. Yphtin- 
gai geistina būtų, kad šiose 
diskusijose dalyvautų “Jau
nimo Sąjungos” organizato
riai ir iniciatoriai, tuomet 
gal palengvėtų mums nu
šviesti ši klausimą Disku
sijose gales dalyvauti visi, 
kuriems tik rūpi viršminė- 
tas klausimas.

Norintieji di"1^1 si jose da
lyvauti, malonėk’te atsi
šaukti na vėliaus 23 d. gruo
džio sekančiu adresu:, K. 
Genvs. I “onard Bldg., 
Scranton. Pa.

Diskusijų Rengimo
Komitetas.

nei šiaip žinučių, matomai 
užsiganėdina tuomi, kad 
tilpsta viršininkų adresai. 
Čia veikiausiai, bus apsilei
dimas sekretoriaus ir kitų 
viršininkų.

P. Lakštingale.

šių nuo karės lietuvių.
25 d. lapkričio buvo balius ; 

ir fėrai suvienytų draugyjį-j! 
čių. Fėrams tapo surinktai ■

MONTELLO, MASS.
Irgi politika.

Pereitais metais mūsų 
klebonas nusiskundė, kad 
parapijonai neatlieka ad
ventinės išpažinties ir visai Publikos 
mažai aukauja ant bažny- daug.

‘čios. Kad tas pats neatsi- i

sikvietė tūlą kunigėlį su mi
sijomis ir tas drožė koašt- 
riausius pamokslus, kad su
graudinus parapijonų širdis. 
Tiems, kurie yra ėmę civi- 

, misionierius 
nedavė išrišimo. Parapijon- 
koms liepė kas metai po kū
diki pagimdyti ir daug kito
kių kvailysčių pripasakojo.

♦
♦

Nors mūsų miestas skai
tosi “sausas” ir nesiranda 
nei vienos smuklės, bet kaip'

GILBERTVILLE, MASS.
Iš mūsų miestelio niekad liškus šliūbus, 

nieko nesimato, pagaliaus ir 
niekas nieko neveikia. Bet 
visgi 5 d. gruodžio ir čia bu
vo prakalbos, kurias suren
gė keli susipratę vyrukai. 
Kalbėtojum buvo pakvies
tas D. Klinga. Žmonių su
sirinko nemažai ir visi ra
miai užsilaikė. Kalbėtojas 
ragino sutverti draugystę, pažiūri į vidurinį lietuvių 
Susirašė 32 nariai. Po pra- gyvenimą, tai net šiurpuliai 
kalbų tapo sumanyta su- per kūną perbėga: girtuok- 
tverti socialistų kuopą ir su- lystė, ištvirkimas, kazyria- 
sitvėrė iš 6 narių. Paskui į vimas ir peštynės niekados 
naujai susitvėrusią draugiją iš lietuvių tarpo neišnyksta, 
buvo rinkta valdyba ir iš- Pavyzdžiui, pereitais metais 
rinkta visi socialistai į vai- tūla moterėlė tapo nubausta 
dybą. ’metams kalėjiman už gyve-

Dabar katalikai sako,kad nimą su kitu vyru, ji apelia- 
jiem bedievių nereikią. Da- vo į augštesnį teismą ir per 
bar laukiame kito susirinki- didelius vargus pirmas teis
mo ir tuomet matysime, ar mo nuosprendis likosi at- 
ta pašelpinė draugystė su mainytas ir ji buvo po poli- 
bedieviais bus, ar be bedie- cijos priežiūra. Štai dabar 
vių. Galima drąsiai paša- ta pati moteris vėl tapo nu- 
kyti, jeigu prie draugijos bausta $25.00 už vedimą ne- 
“bedieviai” neprigulės, tai doro gyvenimo.
ir visą draugija šuo rfnt uo-| Suprantama, jeigu tokie 

P. II-zis.' darbeliai pasitaikytų tame 
socialistų, tai klerikalai di
džiausią lermą pakeltu, bet

įvairių daiktų tarpe šios a- 
pielinkės gyventojų ir biz
nierių. Laike fėrų daug 
daiktų išleista, bet dalis dar 
pasiliko ir vėliaus bus išleis
ti ant laimėjimo arba kito
kiais būdais išparduoti.

i susirinko gana 
Atskaita galutinai 

nepadaryta, per tai nežinia, 
kiek bus pelno. Už įžan-1 
gos tikietus surinkta virš 
$160.00.

4 d. gruodžio nutarta 
$100 pasiųsti į Lietuvą M. 
Yčo vardu. Likusieji pini
gai pasilieka pas draugijų 
centro iždininką.

Reikia pastebėti, kada bu
vo svarstoma, į kurį fondą 
siųsti pinigus, tai iškilo di-' 
džiausi ginčiai, nes kiekvie
na sriovė gyrė savo fondą 
ir tokiu būdu negalėjo pri- 
eiti prie galutino nutarimo. Pestls«

I 
)
J

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų hanką galite pagelbeti savo giminėms bei pa- 

žįstanaiema užimtose vietose vokiečiais. Męs turime .

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Rprh’ne. toclčl galime persiųsti pinigus j tas vietas ant sumos 
neaugėčiau 800 markių (apie 525 rubliai).

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

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitSs ypatifr- 
kai ar rašykite laišką pas

Suprantama, jeigu būtų vie
nas fondas, tuomet visai kas 
kita pasirodytų ir tuščių 
ginčių nebūtų.

Suv. organizacijų raštirn
F. M. Petrulionis.*

SHEBOYGAN, WIS.
Čia lietuvių randasi pu

sėtinas būrelis, bet didžiu
ma jų pasišventę “naikinti” 
svaiginančius gėrymus ir tą 
savo darbą šventai pildo.

Dirbtuvių yra nemažai, 
daugiausiai rakandų išdir- 
bystės. Darbai eina gerai,

Ypatingai gėda mer-'mo Ratelis, kūno tikslas 
lavintis ir kitus lavinti. Bet 
ar žinote, kaip jis lavinasi ir 
kitus lavina? Ogi demokra
tam prakalbas rengia.

Ar tai ne puikus progra
mas?...

Keistučio!
gystės ir D. M. D.

25 d. lapkričio parengė 
prakalbas D. L. K. Keistu
čio draugystė ir jokia kita 
draugystė neprisidėio prie 
surengimo tų prakalbu.

Draugystės raštininkas
.1. A. Duoba.

DARBAI.
Jersey City, N.J. — Dar

bai eina gerai; daugelis 
dirbtuvių dirba viršlaikį. 
Kaip girdėti, tai visur gali
ma darbo gauti. Tiesa, yra 
ir bedarbių, bet tik tokių, 
kurie nuolatos darbą gauna, 
bet niekuomet nedirba. Mat, 
'jie negali gauti sau tinka- 
lmo darbo.
| Girdėjau, kad keliose dirb-

bet darbininkams labai men- Jeigu neisi į bažnyčią, tai iš tuvėse darbininkams ir ai-

CLEVELAND. OHIO.
✓ 4. d. gruodžiu tūlas itnlas 

nušovė hetuvį Vincą Zenke
vičių. Velionio buvo nese
niai vedes. Pirmiau, pakol 

^ nevedes buvo, mėgdavo ge- 
Jjai išsigerti, tai. matomai, 
ir ansivedes. nepametė ,savo 
pirmo iorati^o. Priežastis 
nušovimo: užėjo pas nepa
žįstamą italą į stubą ir tas

SPRINGFIELD, ILL.
Lapkričio 28 d. vietinės 

progresyviškos draugystės, 
kaip tai Lietuvos Sūnų. L. S. 
S. 29 kp., Lietuvių Ūkėsų, 
Lietuvių Vienybė, Lietuvių 
Ukėsų Kliubas, Lietuvių 
Progresvviškas Kliubas ir 
teatrališka dr-stė “Banga” 
anvaikščiojo 10 metų sukak
tuves nuo Rusijos revoliuci
jos. Apvaikščiojimo progra
ma buvo opkantis: ant 9*30 
vai. po pietų teatrališka 
dr-ste “Banga” pastatė 3-se 
veikmėse dramą “Paskutinė 
Banga”. Po perstatymui 
buvo pertrauka vakarienei. 
7 vai. vakare prasidėjo pra
kalbos. Kalbėjo drg. P. Gri
gaitis, “Naujienų” redakto
rius. kuris labai aiškiai ir 
nuosekliai papasakojo apie 
buvusia Rusijoj revoliuciją. 
Po prakalbų vokiečių vyrų 
choras labai gražiai sudai
navo kelias dam^ Ant ns- 
baigos buvo šokiai. Ap- 
vaikščiojimui užkenkė blo
gas oras, nes per visą dieną

CEDAR RAPIDS, IOWA. . _
25 ir 26 d. lapkričio buvo ka*P ^as .v*ska? atsitinka 

prakalbos L. S. S. 239 kuo- tarp savųjų, tai tvh, kaip 
pos. Kalbėjo M. X. Mockus. ne^a 5- --- 
Kalbėtojas nurodinėjo kodėl 
Rymo katalikai nesutinka 
su bedieviais ir apie praga- J....... . ... ... - .
rą. Reikia pažymėti, kad ^rie
atsirado ir ubagų dvasioje.! 
Ypatingai atsižymėjo vy-1 
čiai. Jie visi susirinko j 
svetainę, atsinešė visokių 
barškalų ir skambalų ir pra
dėjo didžiausį triukšmą kel
ti. Pagaliaus, kalbėtojas 
juos nuramino ir pašaukė 
persitikrinti iš biblijos, kad 
jis tikra teisybę kalba. Du 
vyčių generolu priėjo prie 
stalo, pažiūrėjo į bibliją,bet 
negalėdami įskaityti, tren-(

Paskui visi išėjo lau-' 
Tuomet svetainės du-

YOUNGSTOWN, OHIO.
Vietos klerikalų įtekmė 

pradeda pulti.
fondo skyrius apmiręs ir 
nieko neveikia.
platintojams irgi nekaip se
kasi. Dauguma buvusių 

j “Kataliko” skaitytojų užsi- 
. rn 2 . i rašo socialistiškus laikraš-
kan. Tuomet svetaines du- £ius> Tokiu būdu “Laisvė”, 
rjs tapo uždarytos ir kada “Keleivis”, “Naujienos” ir 
jie vėl norėjo į 
ti, tai jau nebegalėjo, 
kiu būdu prakalbo 
gė prie uždarų durų.

Tai matot, kokių gaivalų 
dar esama mūsų mieste.

J. Sa-kas.

PATERSON, N. J.
28 d. mūsų klebonas Švagž- 

dys suvinčiavojo p. Ambro- 
ziejų, “Vienybės Lietuvnin
kų” administratorių, su tūla 
jauna mergina. Jiedu atva
žiavo net iš Brooklyn©. Vie
tos parapijonai labai nuste
bo iš tokio kunigo pasielgi^ 
mo. Mat, buvo jau pirmas 
adventų nedėldienis, o ant
ra, tai be užsakų ir išpažin
ties vinčiavojo.

Tik jau ir kunigai virsta 
į bedievius ir pradeda “civi
liškai” vinčiavoti...

♦
* ♦

Mūsų lietuviai tarpe sve
timtaučių stovi gana augš- 
tal, nes jie užima svarbias 
valdiškas vietas—tai pavie
to centraliam kalėjime. Tos 
vietos lietuviai iš savo ran
kų neapleidžia: jeigu vienas 
rengiasi’ išeiti, tai jau kitas 
skubina jo vietą užimti. Bet 
ar įspėsitę, keno nuopelnai, 
kad lietuviai užima tokią 
“garbingą” vietą? Ogi mo
terėlių. Mat, jos suareštuo
ja savo vyrus, kad truputį 
pagązdinus, bet teisėjas, tu
rėdamas gerą širdį, tuojaus 
pasodina į centralį kalėjimą 
ant kokių šešių mėnesių 
ir ten mūsų lietuviai “bo- 
sauja”. Paskui mūsų mote-, 
relės bėga pas tą patį teisė-

kas, kad geriau išplatinus 
“Katnlika”, parsitraukė ma
garyčių “Amerikos Lietuvį”.

Abelnai, klerikalų veiki
mas silpnas, šv. Juozapo 
draugystė 
vuoja, net prakalbų negali 
surengti. Tautiškų laikraš
čių, išėmus “Tėvynę”, veik 
visai nepareina.

Tiesa ir socialistų veiki
mas nedidelis, bet visgi jie 
veikia: socialistai prakalbas 
rengia ir savo laikraščius 
daug geriau išplatina. Pa
staruoju laiku čia kalbėjo 
L. Prūseika ir žmonių susi
rinko gana daug. Aukų su
rinkta $7.40. Tas parodo, 
kad žmonės pradeda supras
ti socialistų agitacijos nau
dingumą.

Dabar socialistų kuopa 
žada nusamdyti svetaine ir 
rengti prelekcijas ir disku
sijas. Toks darbas būtų la
bai naudingas ir atneštų ge
rus vaisius, nes ir dabar yra 
daug žmonių, kurie kuopai 
simpatizuoja ir pritaria jos 
veikimui. Geistina būtų, 
kad ir artimesniųjų mieste- 
bu, kaip tai: Sharon, Pa., 
New Castle, Pa., ir kitų 
miestelių draugai prisidėtų 
prie mūsų ir sykiu veiktų.

Naujas Socialistas.

HARRISON IR KEAR
NEY. N. J. ■

Šioj anielinkėj Jietuyių or
ganizacijos . susivienijo ir 
nradėjo rūpinties autyų rin
kimu sušelpimui nukentėju-

kai apmokama.
Kaip visur, tain ir pas mus 

būna įvairių atsitikimų. Štai 
neseniai dievobaimingas 
karčiamninkas pardavė sa
vo karčiamą ir išdūmė neži
nia kur. Nieko nuostabaus j 
nebūtų, kad jis išvažiavo, 
bet labai nuostabu, kad 
nuo savo 1 ’ .
skolino pinigų. Dabar žmo- kaip jiems kunigėlis liepiat j 
nėliai stebisi, kaip galėjo j ? 
panašiai pasielgti toks die- galės atriekti, 
vobaimingas žmogus? _____ „4._ *iN--
tik keliatas laisvesnių vaiki
nų, bet dabar randasi pusė
tinas jaunimo būrelis ir jis 
darbuojasi. Keturi metai 
atgal laisvas Lietuvių Ukė
sų Kliubas vos gyvavo, o da- pa turėjo kovoti su atžaga- 
bar jau turi virš 40 narių ir

darbo išvarysiu. gas pakėlė. Viskas būtų
8 d. gruodžio tūlas tau tie- gerai, jeigu tarpe darbinin- 

’tis. kuris užlaiko, kriaučių kų būtų vienybė, tuomet,be 
dirbtuvę, uždarė savo dirb- abejonės ir didesnes algas 
tuvę ir visiems darbinin-1 gautų, 
kūms liepė eiti i bažnyčią.

Tai matot, kokių žmonių 
atsiranda tarpe lietuvių. Su-1 

jis prantama. jie yra tamsiau-14 
pažįstamų prisi- si žmoneliai ir elgiasi taip, J (brbtuvės dirba

Jersietis.
Moline, III.—Čia darbai ei

na nevienodai—vienur gė
lai, kitur prastai. Kurios 
_______  __ ___ ammuhici- 

„ •- . -r,— — Ją, tai dirba gana gerai
1“ J • 1 į • *,—\ , • ir priima naujų darbininkų.
?? \ J^abar jau puvo pranešta, kad iš kitur 

ne tie laikai ir žmonės nra- atvykę darbininkai ne pilie-
Keli, metai atgaLčia buvo deda sunrasti, kur teisybė ir ,^a| darbo negalėsią gauti

si tvėrė Lietuvos Sūnų drau
gija ir ji puikiai gyvuoja. 
Yra ir Birutes dramatiška 
draugystė, prie kurios susi- 
spietęs jaunimas. Prie Bi
rutės priklauso visi pažan
gesnieji. Katalikai turi sa
vo draugiją “Drama” ir prie 
dramos susispietęs visas 
b a ž n v t i n i s j’ a u n i m a s.

Vietos kunigas taip ne
labai kursto vienus prieš ki
tus, bet bažnyčioj atsižymi 
savo narsumu.

30 d. spalių buvo prakal- baigė, 
bos Liet. Ukėsų Kliubo.Kal- 

. Tomis 
prakalbomis katalikai labai 
pasipiktino ir Dramos drau
gystė nutarė neiti ant pirm
eiviškų pramogų. Supran
tama. tie jų nutarimai netu- socialistais, 
ri jokios vertės, nes po jų 
nutarimo’buvo Lietuvos Sū
nų draugystės balius ir žmo
nių prisirinko gana daug.

reiviais, bet dabar prisieina 
kovoti ir su ex-socialistais. 
Pavasary apsivedė J. R. su 
O. Š., abudu L. S. S. 134 kup
lios nariai ir tuojaus tapo 
socialistų priešai, pradėjo 
juos šmeižti ir tt. Kuopa 
priversta buvo juodu pra
šalinti, bet jie nepaliovė 
pliauškę ir visokiais žo
džiai^ socialistus niekinę. 
Suprantama, jie kuopai nie
ko blogo negalėjo padaryti, 
tik tarpe lietuvių sukėlė ne
apykantą vienu prieš kitus.

Bet tuomi viskas neužsi- 
Mūsų ex-socialistai 

persitikrino, kad pliauški
mais nieko negali padarvti, 
tai sutvėrė tam tikrą unija, 
kuri užsiėmė kova su soci
alistais. Tik viena nelaimė, 
kad jie persilpni kovoti

Reiškia, norima daugiau pi
liečių sutraukti. J. G.

Amsterdam, N. Y. — Dar- 
bai pas mus eina gerai ir 
darbą nesunku gauti, tik 
uždarbiai labai menki; pa
prastam darbininkui moka
ma už 10 valandų darbo die
ną nuo $1.25 iki $1.60. Tiek 
gaunant labai sunku pragy
venti.

Pirmu

Kartu

Kalboje

su Pa
veikslais

Dabar ką tik liejo iš po spaudos

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

Laikui bėgant tarp kata- vaikščiojo per stubas. dalino 
likti ir progresyviškųjų ki- plotkas, šventino sHibas.lai- 
virčiai vis ėjo didyn. Prasi- mino žmones ir, sunranta- 

ma, sykiu pinigavusi.
Svyrūnėlis.

WORCESTER. MASS.
Lietuvos Sūnų draugystė

dėjo prasivardžiavimai: ka
talikai visokiais būdais 
šmeižė progresyviškuosius, 
bet vis dar buvo pusė bė
dos.

29 d. lapkričio vietos kur- nusiuntė i Tilžę 205 Lietuvių •1 —11* I X 1 • T”, 1 iŠelpimo Fondo štampas.
*

* ♦

Kaip girdėjau, tai L. S. S. 
40 kuopos choras rengia 
koncertą. Nors choras vi-

čiamninkas surengė balim 
Susirinkus jaunimui, vėl 
prasidėjo kelionės ir ant ga
lo tūla mergina, karšta ka
talikė, drožė savo priešui į 
žandą. Vaikinai norėda
mas atsilyginti, drožė per šai jaunas, bet keliatą dai- 
baltą. nuteptą žandelį. Tuo- nelių jau gerai sudamuoja. 
met jau prasidėjo tikras Galima tikėtis, kad choras 
“balius” ir nežinia kuo jis turės gerą pasisekimą ir 
būtų pasibaigęs, bet kar- puikiai gyvuos. Chorą mo

kina p. Turskis.
♦

» *

čiamninkas įsimaišė ir viską 
sustabdė.

Mergina, sulaukus pane- 
dėlio, suareštavo savo prie
šą. bet teismas vaikiną iš
teisino. *

Tai mątot. kaip mūsų ka
talikai kovoja su bedieviais. 
Gėda, kad prie to dasilei- Čia yra susitveręs Jauni

mitra Biblijos colius, turi 382
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
jdotni ir naudinga kiekvienai ypatai.' 
Žmogus skaitydamas šią Bibliją ir tė- 
rnydnmas j paveikslėlius, (kurie per
stoto kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogial to
kią knjgą jgijo, jam bus trumpi žie
mos vakarai.

Norinti šaut ii* Bibliją, pinigus 
siųskit Expreso ar Pačio Money Orde
riu, arba rl&istruotame laiške adresui

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

Vienatinė mokykla nmatų, šo. 
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
ni visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todčl kam būti 
h»> darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $.30.00 kaip 
šoferiu. Aitą mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias neda
lias. Galima mokintis dieno
mis ir vakarais. Gvarantuoja- 
me. jog latsnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
I NT E R N A Tl O N A L SCH OO L 

OF . AUTOMOBILE 
^ENGINEERS

147 E. 401 h St„ New YorluN.Y..



JUOKŲ KĄSNELIAI

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJA

JOHN KULBOK CAFE

■ į> 4f,
* * * •_ :__ ___

Laukis:—Jau dešra baigiasi, prisieis vėl žolėmis 
maitintis.

“Dilgėlės” gi,pamačiusios,kad dešros jau nebėra, su
šuko: “Išmainyt redaktorių!”

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas:—

Sei, Orakule, jeigu tu apie 
viską žinai, tai aš manau, 
kad žinosi ir apie religijos 
paslaptis.

Jeigu biblija sako, kad 
dievas pafiksino žmogų iš 
molio, tai gal tas ir teisybė. 
Bet tu man, Orakule, pasa
kyk, iš ko dievas pafiksino 
žmogui dūšią, kad ji yra ne
mirštanti?

Juodaplaukis.

Atsakymas:—
Žmogaus dūšia yra pafik- 

syta iš melo, o kadangi me
las vra nemirštantis, tai ir 
dūšia nemirštanti. Kuo
met sviete melas pranyks, 
tuomet ir dūšiai bus kaput.

tamstos automobiliuose va
žinėti, tokios minkštos sė
dynės.—atsakys caras.

—Ekskiuzmi 1 Aš ne apie 
automobilius noriu kalbėt, 
bet apie užbaigimą karės.

Tuomet caras griebsim 
už kardo ir visa gerkle su
šuks:

—Ubiraisia! Ar tu neži
nai, kad aš esu samoderžec 
ir jokių patarimų nepriimu! 
Provalivai!

Tuomet Fordas tris kar
tus nusispjaus ir grįžš at
gal į “fry kontry”.

nuo- 
nia- 
pas 

man

E
M

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

MANO BANKA RANDASI PO 1’KlEžluRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pi nigai gvarantuojami

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumenlus-raštua ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAK3US LAIŠKAMS — 
GROM ATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—filPKORČIŲ.

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
no i ni * Filia: 155 CLINTON AVE.,3C Grand Street, maspeth, l. i. n. y.
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

Pair Diamond Ear rings in 
case. < a. h . 5 ICO kt.

9100 coupons

7}

PARSIDUODA 
VISUR

CASH
Diamond 

beari 
Piu 
io 

Case, 
kt. 

no® 
couponi

Ladie<’ Gold filled Bracelet 
Watch. COO coupons

Newarkifciai! Kaledy ir Naujų Metų
Dovanas (prezentus) pirkite pas vienatinį lietuvišką jubilierių 

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

Meldžiamieji, nepamirškite at silankyti.

prielankesnis. Beto 
ir rekordų visokiose 
$20.00, gaus dovanų

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1916 metamsa

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo I as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra koletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: r.pysakos, eiles, straipsniai !Š historljos, hygicnoc, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kaleodorinjo rasite straipsnius geriau
sių rašytojų amerikiečių.

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

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

J 
Ji

&

KORKOS GALAIS CIGARETAI.
YPATINGOS KALĖDŲ DOVANOS Už 

jonus ir bakselių viršelius. Taupykite juos 
pusę cento pi- 
pric gavimo

Ncho baksuko viršai kiekvie r,as vertas 
nigais. Tie viršiukai turi p ilną vertę 

dovanų.
Piniginis Kuponas kožnam bakse

Reikalaukit Katalogo Dovanų.

M-E O DEPĄ R ĮMETA S
95 First Street, Jersey City, N.J.

P. Lorillard Co., Inc., New York City. Est. 1760
Emcrion Phonograph. 500 coupons

kad 
biznieriai 
biznį gi- 
Cigaras, 

kaip ko
la pas. 

gardžiai 
Nebūt

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

kaip draugai kalba, tai nereikia gir
tis. Žinoma, vieta atsakanti dė1 
keleivingų. Kambariai u visais pa
raukusiais. Prašau kreiptis i tą vie
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkaa 
Wythe Ave., Corn. So.1st St. 

BROOKLYN, N. Y.
Green point 279

291

pa-

Puikiausia Fotografijų GALERIJA

“Raphael Studio
Turiu už garbę praneti savo vientau

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

Širdingai užkvicČiu aplankyti
RAPOLAS KRUČAS.

795 MANHATTAN AVENUE.,
BROOKLYN, N. Y.

Ave., Lorimer St. ir
........ .................. Iš New Vorko. East 

23rd St. feru persikelti, nuo kur j ko'iatą minutų galima daeiti.

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

Tel.

Lietuviška Muzikos
Jonas MATHUS1

K onservatorija

Tei. 885 Greenpoint.

A. SHRUPSKI

gana

o
3 I 
m M

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

IE1S1NGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

c M O7)
3 -o

ji Akušerka
I JĮ Pabalimai kurną Woman* MedlcaJ 
' Hm i t I i* M.i

’ tt 
r<

t] College. Baltimore. Md fy
T Panek mindai atliokn navo darb* oria C 

ehnilyi’io. luipif1 Huteikla visokia# rodae Ii ? 
pauelba invainosu moterų liirona g

kymą

peržiūrtjl-▼ieną dolerj rankpinigių su tiesa

NEW YORK. N. Y.12 CANAL STREET.

RU 21 
balaala

GERIAUSI MUZIKAI.IAKI INSTRUMENTAI 
AM ERIKOJE.

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Paryžius.—Viename šio ' 
miesto cirke rodo tokį žmo-!

Pagelbėjo.
Man padūkusiai buvo 

bodu, kada jis pametė 
ne. Ir štai aš nuėjau 
burtininkę, nes žmonės
°akė, kad ji gerai pagelbsti. 
Ji man davė krepšelį ir sa
ko: “Nešiok ji visuomet, o 
užtikrinu, kad pagelbės”.

Ir ką jūs manot? Ant ry-
gų, kuris tiki, jigei Rusija tojaus nuėjau į krautuve ir 
šioje karėje taipgi kovoja l'p^'fazinau su kitu kavalie/ 
už pavergtų tautų išliuosa- rium- . H
vima.v

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SA LIŪ

NAS VISAME SO.
• BOSTONE.

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

JONAS MATIIUS
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo.)

Petroni ir Lisauckas
LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, GRMAFONŲ PARDAVĖJAI.

Tas mus galite gauti visokių AUKSI
NIŲ IR PAAUKSUOTŲ LAIRODeLIŲ, 
taipgi visokių ŽIEDŲ: š'iūbinių ir su 
deimanto akimis. Padarom ant orderio 
visokius navatniausius žiedus ar laikro
dėlius. Užlaikome geriausio gatunko 
BR1TVAS ir parduodame pigiai ir gva- 
rantuojam.

395 W. Broadway 
So. BoHton, Maart,

Inkorporuota I 111 5 m.
Prez.ir Direk.M. PETRAUSKAS

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

Režisierius:—Ar nežinote, 
stantinopo- draugai, kur galima gauti ‘ 

ir francūzu seniausiu kostiumų?

Konstantinbuol’s.
išgelbėjimą 
lio nuo anglų
Turkijos sultonas prižadėjo! 
duoti kaizeriui net 30 mer- męo 
gų iš savo haremo ir Maho- turim, 
meto kelnes. E_ž‘

Vienas iš aktorių:—Juk 
seniausius kostiumus

Režisierius:—O kur gi 
j to?

Berlynas.—Kaizeris išlei- Aktorius:—Po mūs1! d ra
do pasigiriantį pranešimą, bužiais yra Adomo kostiu- 

iskad Serbija jau pasmaugta, mai—vadinasi, seniausi 
Baisus geroizmas! Stonius, visų.
musę užmušė! Ir tai dar ne i 
vienas, bet su pagelba Aust-1 
rijos seno voro ir Bulgarijos 
kakročio.

FORDAS EUROPOJE.
• Henry Fordas išrokavo, 

- kad nuo karišku automobi
lių jisai jau uždirbo įvalias, 
todėl nutarė važiuot i Euro
pą sutaikinti kariaujančias 
Balis.

Nuvažiavęs į Berlyną ji
sai pasakys:

—Ponas Viliau 
muštis, taikykis.

Vilius gi pasukys ūsus ir
• atsakvs:

—Mes gi nerimušam, tik 
ginamės nuo priešų.

Tuomet Fordas važiuos j 
Petrogradą. Petrograde 
caro neras, nes tasai “ko
manduoja” savo armiją. 
Prisieis važiuot į frontą. 
Nuvažiavęs i vieta, jisai pa
klaus sargybos, kur randa
si io didenybė cara<*?

Tuomet nuves Fordą į 
gilų sklena ir jis ten pama
tys išbalusį, iš strioko dre
bantį cara. Fordas maloniu 
balsu nratars:

—Jūsų didenybė, nebijo
kit. aš ne Vilius, bet Ameri
kos automobilių karalius 
Fordas.

—A-a, tai tamista mister 
Fordas. Man labai malonu

Pavyzdys.
Viename Amerikos mieste 

ant gatvės mušasi du lietu
viai ir visa gerkle abudu 
šaukia:

—Susitaikvkim!
—Dėl meilės tėvynės Lie

tuvos susitaikykim!
—Vardan mirštančių mūsų 

brolių susitaikvkim!
Vienas žydelis, supratęs 

jų šauksmą, prieina prie jų 
ir sako:

—Tai kurių velnių jūs 
mušatės, jeigu abudu nori
te susitaikyti?

Peštukai gi ant to atsa
ko:

—M o s visiškai nemanom 
taikvtis, bet taip šaukiame 
tik dėl pavyzdžio savo kvai- 
lesniem broliam.

Ar ne tain elgiasi mūsų 
lietuviški laikraščiai?

» F. Stropiene,t',y
i v a

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo1 namuose buteliuką 

D-ro Rlciiter'io

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas jtrinimui nuc 
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišal- 

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

“ĮKĄRĄ”
25a. Ir 60o. butaliukax vikoho aptiekoso arba 

gtačial init>
P. AD. RICHTER & CO. 

74-80 Washington Strout, Now York, N. Y.

Turime GI?AMAFONŲ su naujausios 
mados lietuviškomis dainomis. 2 dai
nos katuoja 75c. Paauksuoti laikrodėliai 
ant 11 akmenų, gvarantuati ant 20 metų 
—tik $5.75.

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

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

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So.Boston 21014 Ir 21013.

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

61 S. 2nd st.. Brooklyn.

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

kiekvienąm visai dykai. Pamėginkite mūs tavorų,o jeigu turite, tai pasakykite nuvu draugams.
Užtikriname, kad kiekvienas bus užganėdintas.

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

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

Tartie 23 ir 24 gatvių.

PIGUS IŠPARDAVIMAS.
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 

mo pirm užmokėjimo pinigų.

Smutnas galas.
Vienas misionierius, be

mokindamas Afrikos pago
nis “dievo meilės”, napuolė 
i rankas žmogčdų. Tie suri
šo misijonierių, sukūrė ug- 
ni ir jau rengėsi ji kepti. 
Misijonierius, žiūrėdamas į 
tą vi^ka pratarė: I

*—Kiha velnias čia mane l 
tą Afriką atnešė!... j

Svirplys. I

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos 

mokintis be mokytojo (apda
ryta ........................................ $L'

Vaikų Draugas arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
be mokytojo ......................... I

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

Aritmetika mokinimui^! ro- 
kundų, su paveiktdafe (ap
daryta) ......................................

Viso $1.60
Kas atsiųa iškirpęs Altą ap

garsinimą iA “Lainvea” i” $1.00 
money orderiu, tai gaus vu.aa 4 
knygas 6Oc. pigiau.

P. MIKOLA INTS
R. F. I).. Route 2 

Hudson, N. Y.

o <4 ~ ’/. — M C w o
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Vienas armonikas 21 klavišiu. 8 bal
sais. Kaina M.OU. Tokia armonika 
klavišiu, 12 basų, su plieniniais 
Kaina $12.90.Geriausia dvieilinė Viennoa Armonika hu visais 

puabalsiais. minorni ir ma4orni basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri pUeno baltai. Viskas 
kuot.virėiausiai padaryt*. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalia, 6 tonų, Išduoda malonų halsą.

KAINA 32 <lol. Tokia pat armonika dviejų to-
■ų KAINA 25 dot.

VIa! užsakymai Išsiunčiami ta pačia difna.Prieš išsiunčiant siuntinys 
riausiaia spėrijaiistaia—meistrais, todėl nei jokio auaigadinimo nagai! auųukti. Reikalaukit* illlua- 
truoto kataliogo. kuria aiunčiamaa dykai.

MOSCOW MUSIC CO.
Dept. M

6 etrūnų balalaika.
I mechaniški koteliai. 7 
dlaponų, kaina $3.7$. 
Tokia pat geresnio 14- 
dirbimo $4.50.'s>

pertik einama® r*-

SSSES3S g,gi?£5aQS£52g^S^ag.S^«£gES=2SSS-5?|la-« ~iT šiT. ? gaBEB’tr*



Apie pusiau šešių šiapus

jau-63 moti; amžiaus ir

J.

Y.

DR

UŽGANĖDINTAS III.

III.

o

ir307

SERGANTIEJI!314 E.

10 P'

PAJIEŠKOJIMAI priežasties ligos?

Rd.. Waukegan, III. 
Ambraziūnas

St.. Waukegan, Ill.

Box
Knygyno raitlnlnkaa

Box
Knygynu iidlnlnkan 

Box

Knyg. pagelb. A. J akstys,
103 Liberty St., Anbonia, Conn. 

Knyg. Rašt. 1’. Ragelėm,
113 N. Main St., Ansonia, Conn.

Užkietėjimas, 
nins, jale.u) trukdCsiai, 
nerviškumui!

Csulc Severas preparacijas
P'.s savo opticlin'r.i.Q.

Nepriimk kitokių. Jei jūsų np- 
tiekininkns jų neturi, tai užsi- 

orderiuok tiesiog U

VZ. F. SEVERĄ CO.,

galvos 
Hknudėji- 
gelia ir 

pagydoma.
Severn’s Liver Pills

[Sev.roo l'igulkos nuo kepeni] ] 
’arlok pagal nurodymus. 25c.

Cod^r Rapids, Iowa.'

IMTA R Y DENTAL PARLOR 
Bedford Avė., Tarpe 2-roa 

1-inoH gatvių 
BROOKLYN. N. Y.

Kalbame Lietuviškai.
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LAISVE

Kaip vokiečiai ėmė £žių šūviaL Taip •1 -r’ 
Ilukštą?

i mūšio lūžimo valanda 
krizis... . Armotų šūviai 
trenkė vis labiau nors re
čiau. Taip nenutarto, nera
maus svarstymosi laikas“Dryvos” korespondentas

taip aprašo Ilukštos paėmi- t raukėsi da kokią valandą, 
mą. v v’: y?
“Jau antras mėnuo, kaip vo-1 Dauguvos pasirodė truputis 
kiečių kariumenė mėgina niūsų kareivių._ Jie atnešė 
pereiti per Dauguvą. Tarp tokią žinią: mūsų kariume- 
kitų padauguvio vietų, kur f 
vokiečiai su ypatingu įnirti
mu veržiasi, yra ir Ilukštos 
apielinkė. Šiose vietose bu
vo baisus mūšiai. Daug 
smarkių vokiečių užpuolimų 
buvo be pasisekimo. Visas 
vokiečių ugnies šėlimas nie
ko nepadėjo prieš rusų iš
tvermę. Ne vieną kartą vo
kiečiai paleido čia velniškai 
stiprią—viesulo ugnį, bet ir 
tas nieko negelbėjo. Rusų 
artilerija taipgi netylėjo. 
Reikia žinoti, kad rusams 
šovinių dabar jau užtenka
mai, ir nebėra to bado, koks 
buvo pavasary. Paskutinis 
mūšis pas Ilukštą atsitiko 
4 spalių, tuo laiku, kaip Lik- 
snoje buvo rožančiniai at
laidai.

Mūšis prasidėjo apie 12 
valandą. Vokiečių ugnis 
tiesiog buvo baisi. Jų ir 
mūsų šūviai susiliejo vienan .............. ...
nuolatinin griausmam Nuolriumenės dalis, 
šios pusės aiškiai galėjai 
matyti, kaip ant mūsų ap
kasų krito ir plyšo vokiečių 
šrapneliai. Kartais šūvių 
buvo taip daug, kad užu dū
mų nebesimatė apkasų.

Bet šis baisusis mūšis vo
kiečiams nepasisekė. Mū
siškiai atmušė visus jų už
puolimus. Milžiniškas spėkų 
įtempimas pagalios jas iš
sėmė: ištisas penkias dienas

Kosulis in? Užkimimas
I

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

ir geru gyduolių.

nė traukianti į Dvinską, jie 
su laive persikėlę tiesiai nuo 
pozicijų. Ilukštą jau vokie
čiu rankose.G

Greitai nuo Unkštos į 
Nicgalio pusę apstojo šau- 
dymasis, ir ėmė tilti. Bet 
užtat į Dvinsko pusę tebesi
girdėjo labai stiprus šautu
vų šaudymasis. Bet ypač 
trenksmas girdėjos nuo Ri- 
balkų salos (arti pas Dvins- 
ką). Nuo tenai taip ir skam
bėjo baisus arklių žvengi
mas, ratų tarškėjimas, 
brazdėjimas vežimų. Tar
tum jūra būt išėjus iš kraš
tų, ar visi sniegai su ledais'

Nebebu-1

(3ovcr©3 UaisciinQ3 Flducicntc)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, krupus ir kokliušą nuo 35 metu.
ir švelni preparacija, 
jame vartojimui — 
ir suaugusiems.
“Aš turėjau baisą
River, Minn., “tai 
for Lungs ir pirm, 
lis visai prapuolė.
Čiuosi gana sveikas,

Yra tai gera
Mes labai ją rekomenduo- 

jaunicins ir seniems, vaikams 
Kainos 25c. ir 50c.

kosulį,” rašo Frank Vacha iš Eik 
aš gavau butelį scvcia’s Balsam 
negu . suvartojau visą butelį, kosu- 
Aš esu

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN. ILL.

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

142! Lincoln
Protoko'ų sekr. S‘. Deikus.

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

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

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

1420 Victorian St.. Waukegan, 111. 
Susirinkimą’ atsibūna pirmą nedėl

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

TREJOS DEVYNE. 
arba 

TREJANKA

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. Vaičekauskas, 
526 39th St., Brooklyn, N.

Susideda ii įvairių gydančių žolių tr .ų. 

Sutaisyta su degtine arba virintu ykndeniu 
1 yra geriausiu vaistu arba karčiu 

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

pataiso apetitą.
akeli šitų gydančių 
vertą čysto spiruto 

arba ičvitti čystame van-

VARTOJIMĄ 
aur 
ir t ■ k pat > 
denvje ir i 
tūba mažiau.

Vieną 
ną užmerkti j vieną 

t vandens i... ...
po 24 valandų gerti j>o pusę stiklelio

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

po šito mūšio pas Ilukštą naktį, 
buvo tvla. Mūsų aficieriai | 
pasakojo, kad vokiečiai vi
sados po didesnių mūšių ko
kį laiką sėdi ramiai, pakol 
atgabena naujas spėkas.

Tyla Ilukštos rajone buvo 
prieš audrą. šeštadie
nį, 10 spalių, šią tylą su
drumstė baisiausis, šį kartą 
persveriantis viesulas. Apie 
pusiau vienuoliktos rytą vo
kiečiai ėmė berti smarkiau
sią ugnį ant mūsų apkasų 
Jau iš pat pradžių galėjai 
numanyti, kad prasidėjo 
kaž-kas nepaprastas. Vie
tinių žmonių, jau gerai pri
pratusių prie armotų šūvių, 
ausis aiškiai išskyrė iš šūvių 

nepaprastus savo 
Tai

virstų nuo kalnų, 
v o abejones, kad 
traukiasi. Su 
vieškelio pasirodė 
batarėjos. Akim 
nuo mūsų pusės 
tik paliktasai ariegardas, 
vadinas, suturinti priešą ka- 
_______  Vokiečiai 
labai tankiai svaidė augštyn 
rakietas, kurios rodė, kaip 
toli pažengė jų avangardas, 
vadinas, priešakiniai pulkai. 
Rakietų žiburys pamaži ar
tinosi prie Ribikų. Rodės, 
būk mūšis baigiasi. Bet
kas tau duok! Mūsiškiai, 
matomai, smarkiai ėjo
kontr-atakos, taip kad šau
tuvų šūviai neikiek nenusto
jo, bet girdėjosi beveik visą

laiku ant 
vežimai ir 

beregint 
bekariavo

sy m u I 
Gvarantuo 

tas

ŽINIA DĖL SERGANČIŲ.
Vyrai, būdami silpni, apimti ner

viškumo per palaidą gyvenimą aroa 
i nsult, imą prieš sveikatos įstacyr.vis. 
kas i- jčda kūno spėkas ir duoda u : nt 
pirmos pažiūros pažinti. Jūs išsily
dysite, vartodami tą gyduolę “Tolstoj 
New Man Tablets". Prisiųskit mums 
vieną dolerį ir męs prisiusime tą gy
duolę tau. Rašyk tuojaus.
CHICAGO RUSSIAN M. O. HOUSE. 
3031 So. Union Ave., Chicago, Ill. 

Dept. L.
(98—106)

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ
GRAMAFONU

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
(ižplombavintas 5llc ir augščiau.

Išvalymas ........................................... 50c
Užplombttvilnas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
vakare apžiūrėt

KOS TUMI ERIŠKAS KRIAUČIUS 
MOTERIŠKŲ DRAPANŲ.

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

PETER SERTWITTS
1107 Bedford Ave., prie kampo Gates

BROOKLYN. N. Y.

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER. ILL.
Prezidentas A. Atkočiūnas, 

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

Box 435, Steger, 
Protok. r»štlninu*» J. »u»l

364 L. Box. 81*it»t, ih
Iždo raštininkas A. Salascvičia, 

Box 141, Steger, Ill.
Iždininkas (kasterius) 1. ftuexuiu, 

48*2, Steger, III 
F. Btriėko, 

566, Steger, 111 
J DamlUaTtčl* 
407, 8tx'x«r, Ui 

8u«ir1nkt».*l atsibūtus ye pirma*.
xlokvlenM mėnesio nedč'ioj, F. ▲. M*

SpecijausKBB nužeminimai 
kairios ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šita gramo
foną m 6 lietuvišku dalo* 
bvu sciitą, Kaštuoja 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ai
tą gramafoną siunčiame klek* 
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei- 
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųukl- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuorm grarnafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK. N

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL.. VALDYBA:

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

Pirm, pagelbminkas M. Kazokas,
Vandalia Box 160, Collinsville, Ill. 

Nutarimų Rast. A. Dzidolikas, 
368 E. Wecklil'f Ave., Collinsville, Ill. 
Fin. Rašt. J. Baronas,

500 8. Clinton St., Co'linsville, Ill. 
iždininkas J. Willumat,

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

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

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison Ave., Collinsville, 
Illinois.

KIEKVIENAI MOTEKEI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

SpecijuUrtM* Moturifcku Lig**- 
d u tn as., new Yark
01’180 VALANDOS;

vai. ryie; nuo 1 1x1 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vasara;LAWRENCE LIETUVIŲ 

AT Y DAI.
Pranešu visiems, be skirtumo, jog 

dabar prieš Kalėdas duosiu DIDE
LES DOVANAS. Kas užsirašys lai
kraštį "Kovą”, tas gaus už dolerį 
knygų, l’as mane gailina gauti vi
sokių knygų, kokios lik randasi pa
saulyj. Taigi nepra'eiskit progos, 
l'as mane galima gauti pirkti "Ko
vą” pavieniais numeriais. Priduok 
savo adresą, o aš nunešiu į tavo stu- 
oą kiekvieną pėtnyėią. Taipgi pas 
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, 
programus, plakatus, 
laiškus, korteles ir tt. 
daromi greit ir puikiai, 
lieka
Nl. , | IX..KH1'

Su bile reikalu kreipkitės šiuo ad- , rnoksl 
.........  J ir Inlz

iki 
ptel ir

Nedeliornia pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Mę* Utį 

rlame ir pasakomo visas liga* Ir pa 
geibstinie. Iš kitur atvažiavuslenu* 1) 
goniaine parūpiname vietą, kol gyd® 
si. Reikalui esant, kreipkitės, mę* ap 
žiūrėsime ir duosime pnetellėką rotlą 
Patarnavimas visai pigu*. Neužmirš 
kito mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

Diena 
užsiimu 
Persistatykite 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu 
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat

Box 121,

resu:

Mass.

PARSIDUODA STUDIJA

P. O.
M.

p

^KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

7

8

E 2339.

2340,E Kolumbijos OrkMtnu
E 2341

E 2342.

E 2343.

E

E 2224.

E 2225.

E 2226.

E 2227.

E 2228.
Conn. TĖVYNĖ MOŠŲ tr TYKIAI NEMDNELli2356.E

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

Conn.
E 2366.

Conn

Conn.

Rekordai

štuka 
didelę

E 
E 
E

A. Urbonas
Port Chester, N. Y.

2223.
M

J. Maškauskas
Box 40, Lewiston, Me.

jumis gyvennnas įkirejo var-

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

po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių.

sau, kiek aš išgy-

Pajicškau Povilo Simonos, kuris 
November mėnesyj prasišalino iš 
Lewiston, Me., nuskriausdamas mane. 
Jei kas apie jį sužinotų, meldžiu man 
pranešti.

Kasos Globėjai:
M. Geruliūtė,

1109 S. Winnebago St.
Ona Savraseviėiūtė,

639 Island Ave.
Maršalka A. Neverauskas,

411 bo. Church St.

2357.
2358.
2359.

ir pavieto, Pernavaros parapi- 
Pelutovos kaimo. Malonės jis 
atsišaukti, arba kas žino praneš-

Pajieškau brolio V. Urbono, Kauno 
gub. 
jos, 
pats 
t’.

Princo V*i*kava Karelija.

Kolumbijos Orkn^TM.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo VaUtaeoi

Gubina gauti pas
J. GIRDĖS

10.1 (Irani St., HrooKI. n, N. V

V. ŽELIONIS
Generališkas Agentas

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

kalendorius, 
Darbai pa- 
Darbus at- 

unijos spaustuvės po N105 arba

vai. ryto iki

140 E. 22nd St. (Lexington Ir 3rd Ave.)

MANNO
569 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

MM
HMNBMI

Paj’eškau pusbrolio Juozo Ignata- 
V’čiau’ Suvalkų gub., Kalvarijos pa
vieto, Kirsnos gmino, Rudaminos pa
rapijos. 11 metų atgal gyveno Simp
son, Pa. Kas žinote, malonėkite man 
pranešti.

J. P. Liegus
25 Abbott St., Midwale, Parson,Pa.

masos 
stiprumu trenksmus, 
buvo tik-kų atvežtos visų- 
sunkiausios artilerijos šū
viai. Kas dėjos Ilukštos a- 
pielinkėje, to negali aprašy
ti Šovė taip tankiai ir taip 
stipriai, kad tarytum be ga
lo ilga pragaro kariumenė 
važiuotų be galo ilgu geleži
niu tiltu.

Vis aplinkui Ilukštos sto
vėjo tiršti dūmų debesis,ku
riuose, kaip žaibai, žibsėjo 
bombų plyšimas. Nepapras
tas vaizdas ir trenksmas da
re ant žmogaus baisų įspū
di. Šalti šiurpuliai ėjo per 
kaulus, atsiminus, jog tie 
baisiausieji šūviai buvo pa
leisti ant žmogaus galvos, 
kurie akies mirksny galėjo 
nušluot dešimtis, šimtus 
mums panašių žmonių. Ir 
tas baisus mūšis aplink Dūk
štą netik nesimažino, bet ro
dės, kad didėjo. Ir taip lig 
vakaro. Vėliaus kareiviai 
pasakojo, jog prieš mūsų 
apkasus buvę krūvos už
muštų vokiečių.

Jau apie trečią valandą 
nuo šios pusės Dauguvos 
galėjai patėmyti. kaip nuo 
mūsų apkasų,Dvinsko pusėn 
ėmė traukties nemažos ve
žimų virtinės. Mūsų aficie- 
riai paaiškino, kad dides
niuose mūšiuose gangreit 
visados vežimai atsitraukią 
atgal dėl “viso ko”. Nelai
mės atsitikime, jei prisirei- 
kią ūmai traukties, viso ko 
iš karto nepadarysi.

Tuo pačiu laiku virš Dau 
guvos pasirodė du vokiečių! 
jakstytuvu ir numetė 3 
bombas ant nekaltų, niekam 
blogo nedarančiu piemenų. I

Vežimninkų eilės važiavo 
vis greičiau. Ugnis iš vokie
čių pusės, rodos, ėmė atslūg
ti. Vietoj to kartkartėmis 
girdėjosi šautuvų ir kulka-

Pajieškau brolio Franciškaus Hor
mono ir pusseserės Emilijos Ramo- 
ničios po vyru Švažienė. Abudu 
Kauno gub., Siaubų pavieto, Pašviti
nio parapijos, Binėnų ‘odžiaus. Bro
lis 3 metai atgalios gyveno Chica- 
rci; sesuo apie 23 metai kaip Ameri
koj gyvena. Labai norėčiau su ja 
susirasyti. Ką meldžiu jų pačių ar
ba, kurie juos žino man pranešti, už 
ką būsiu labai dėkingas.

Karolis Herman
1111 Market St., N.S. Pittsburgh,Pa.

ANT PARDAVIMO.
Puikus 3-jų šeimynų medinis na

mas, 62 Conselyea St., parsiduoda su
vis pigiai. Visi įtaisymai, pirmos 
kliasos apielinkė, $612.00 metinės ran
dom. Greitas veikimas. Teiraukitės 
pas:

Pirmas Lietuviškas
restora;

MAGIC SCHOOL.
Ar nori būti magiku? 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

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

las.
ir lekcija 
nuostabą tarp žmonių.

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

(97—104)

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ. ROCK FU K D, ILL., 

VIRŠININKŲ VARDAI IK 
AN 1 RAŠAI.

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

Vice-pirmininkas F. Raškevičius,
639 Island Ave. 

Protokolų raštininkas Ona Užbaliulė 
622 Su. lluim 81. 

Finansų raštininkas J. Šliužas,
1125—8th St. 

iždininkas St. Buzinskis,
639 Island Ave.

Biznis išdirbtas per 15 metu. Vie
ta apgyventa lietuviais ir lenkais 
Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

A. B. ,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

A. P. L. A. DK-JOS CENTRO VAL
DI BUS IR KUOPŲ MKKETU- 

K1Ų ADKC.SA1; 
pirmininkas P. Liepus, 
Magazine St., Carnegie, Pa. 

Sfekretorius J. Mažiukna,

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. Gydau per 20 melų 
visokias ligas u didžiausiomis pa- 
Bekrnėm’s, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki 8 

va!, vakaro. Šventadieniais nuo 10 4 po pietų.

Pagamina geriausius 
tnviškus valgius. Pietus 
Įima gauti po 15c., 2Uc ir 25c

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

BROOKLYN, N. Y.

lie- 
ga-

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

Aptiekorius ir Chemistaa 
215 Rnebling St.. Cor. So. 2nd 

BROOKLYN. N. Y.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

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

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

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

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

Centro
226

Centru
1111 Marvel 81..N.8. PittbDurgli, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis,
U and Carbon Sts.,S.S. Pittsburgh,Pa

l uitų Kontrolės Komisija:
J. Gatavcckas,

lua Cross St., Carnegie, P*.
, Urlakis,

231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.
Samulioms,

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

1 kuopos, 
Market St.,

2 
Box

3 
118,

4
Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.

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

6

J. K. Mažiukna, 1111 
N. 8. Pittsburgh, Pa. 

kuopus, P. A. Samulionis, P. O. 
63, McKees Rocks, Pa. 
kuopos, J. Galdmas, P. O. Box 
Laupurex, Fa.
kuopos, Ig. Rasinskas, 2104

Columbia

PUIKIOS ATVIRUTĖS!
Šilkinės ir rankų darbo, su lietuviš

kais linkėjimais ant Kalėdų, varda
dienių ir širdingų linkėjimų. Trįs 
atvirutės už 25 c. Reikalaudami įdė
kite du dešimtuku ir 5 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 
kurios apsirinko “La is v f 

savo organu:

kuopos—J. Pūkas, 
Box Lock 476 Export, Pa.

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

kuopos A. J. Normunas.
2317 Cherry AIL. S.S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas

box 283, Arnold, Pa.

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

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. STROLIENĖ
Jnuniškaitė

S19 Walnut St., NEWARK.N.J.
Telefonas ^4035 Market

LIETUVIU KELIONEI PAAFLPOR 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdybai

Pirmininką* J. Hkirniont**,
72 Hudson Avo., Brooklyn*, N. T.

S. Karveli*, 111 AlntdL 8t., 
Brooklyn, N. Y

Iždininką* J Butkevičla,
88 Bo. 2-nd St., Brooklyn, N. Y
Koopą Sekretorių adresai:

kuopoa Brooklyn* — L Deveiki* 
146 Metropolitan Avo. Brooklyn

kuopoa Brooklyn* — V. Vltkovlžia 
W Hudson Av*M Brooklyn, N. Y

LIET. fiVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA. CONN.. V|Rgl- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. M u reik a,

103 Liberty St., Ansonia, 
Vice-pirmininkaa W. Ullea,

223 N. State St., Ansonia. Conn. 
Nut. Raštininkaa J G. Vaitkevlčlua, 

P. O. Rox 128, Ansonia, Conn.
Finansų Raštininkas J. P čiupaa,

P. O. Box 230, Anaonia, 
Iždininkas J. Mockaitla.

P O Rnv 128 Anuonla.
Knygiua S. Tiškevičių*.'

P. O. Box 149. Ansonia,

ADRESAI VIRŠININKŲ "LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W18.
Pirmininkai A. Bakšiu,

462 Jenna Bt 
Vica-plrmininkai K. Brazevičia,

266 Exchange' St 
Protokolų raštininkai F. Birikui, 

1066 Jenna St 
Einamų raštininkai K. Arlauski*, 

818 Jeune St 
Iždininkai J. Bereikia, 670 Jenna Si 
iždo globėjai: J. Sukelia, 266 Ex
change St., J. Bagdonai, 14 Congres* 
St., J. Bagrila*, 858 Dayton St. Mar
šalkom; V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiuli*, 653 Garden St. Duri
ninkai J. Žiliui, 614 Market St.

Sūdžia A Bubeiie, 313 Quince St
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskai, 801 

Caledonia tit. ir J. Jarevičia, 162 
Main St

LIETUVIŲ PKE8EK1Ų UNIJOS 18 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
President** A. Drobiniu*,

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

850 Grand St., Brook'yn. N. Y 
Finansų raštininko* K. Kriaučiūnai.

18 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
lidlnlnka* P Patašiui.

94 8. Irt BL, Brooklyn, N. T.

Doetaa.
Princo

ŠĖRIAU ŽIRGELI. 
DIEDUKAI, i'oik 
VILNIAUS KU'IA.
"DR1NOPOL1S”.
KAS SUKATOS VAKARĖLI.
NUOSTABU. Marša*. Republlkonų Gvardijos Orkootm.
SIUVĖJA. Monologą*.
PO DUGALV1U ERELIU. Marša*. Princą 
Kapelij*.
ANT VIENOS GALVOS. Monologą*.
ŽUAVŲ MARSAS. Princo Vaiakava K. a pa Uja.
PAMYLĖJAU VAKAR
DRAUGE. Polka-Mazurka. Grieti Rapubllkoną Gvardijos 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
J SVEIKATĄ. Marša*. GHaii Princo Vale kava Kapa'Ua.
EINU PER DVARELI.
GAll-A TĖVYNĖS., Maršaa. Rapubllkoną Gvardijos 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRI ALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka.
SAULELĖ 
Kapelija, 
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTĖ Ir
darbininkų marselietė ir sukelkime kovą.
NEMUNO VILNYS. (Draw V. Kudirka) 
SUDIEV. (Dr-a* V Kudirka).
VARPELIS; (l)r-ar V Kudirka). \Vaica*. 
mano mielas. Polka.

V*l*k*To Kapelljo.



.^S'4’' 'h?
B.' •*

grąžiname

Dep. 147

/

iššaukia
Naujų Metų vakare Tau-

Netoli Jefferson Ave.
Karpetų, lovų, šildomų pečių, siuvamų mašinų

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

netoli Ro-

J. Zubavičius.

Adresuokite;
UNION SUPPLY COMPANY,

vietos,o būsite 
užganėdinti. 
Palei Wythe 
Ave.

73 Grand St., Brooklyn.

taisome uždyką arba apmaino,, 
dus pinigus. Jeigu turėt g,,,

<umų pinigų iš kalno prisiųsta turi būt. Vis],

t>udmink<) laikrodį, bri.-vų, puodeli 
rodeliu, kaklaraišio špilkų, rankovi 
Kada laikrodėlis ir tos 35 dovanos 
anl 20 metų ir per tą laiką męs 
patinkant, męs 
gvarantuotą.

Iš Canados

o ypatingai KO-

Kas svarbiausia, kad rei- 
išvirt, o męs tą geriausia 
Atsilankykite ir persitik-

*VfloAY>

'/j

o

■rriiv

1G9 GRAND ST

Louis. Mo.

.OS.
. S. 20 
oncer- 

atsibus 
Z36 3rd 

. Tame 
r “Aido” 
prasidės 

o koncer-
3. Įžanga 

erims 15c.

taip publikai, patiko, kad 
net kelis kartus iššaukė. In- 
donas su Šulcu labai gražiai 
sudainavo duetą irgi rusiš
kai. P-lė Linoniūtė padai
navo solo, pritariant p. 
Bank ant piano. Rupeiku- 
tis pagriežė ant smuiko. 
Skambino ant piano Retike- 
vičiūtė ir jos jaunesnė sesu
tė labai gražiai padeklama
vo.

Abelnai, koncertas buvo 
visai geras. Tik gaila, kad 
publikos netiek buvo daug, 

ikaip pirmuose koncertuose, 
j Turbūt todėl, kad adventai.

Noriu pažymėti, kad bu
vo kviestas ir “Aido” cho-

. . h' apielinkių
lietuviu. i ant savo sie
ninių kai\10rių raudonu 
paišiuku užbraukite 22 sau
sio (January), 1916 m. Tą 
dieną McCaddin salėj (Bro- ras> Ųeį dalyvauti atsisakė, 
oklyne) atsibus puikus teat-1 girdi, perprasta Tau
ras. Bps sulostas pirmu tiškam Name> 
kartu vienas is geriausių lie-. 
tuviškų veikalų “Du Bro
liu”.

Brooklyno lietuviams ge-’ Ronos 
rai žinomas fotografistas 
Rapolas Kručas nusipirko 
antrą paveikslų galeriją po 
numeriu 795 Manhattan Av., 
Brooklyne.

Senojoj vietoj, 152 Perry 
Ave., Maspethe, šventadie
niais dirba fotografistas 
J. Kačergius, lietuviams ži
nomas, kaipo geriausias ak
torius.

Nors pats 
“Aido” choras veik per visr 
savo gyvenimą išbuvo tanu 
name, o dabar jau perpras 

Vienok Lietuvių Ke 
Pašelpos draugijai 

apsiėmė dainuoti ir prastam 
Tautiškam Name. Man ro
dos, priežastis ne prastumas 
namo, bet penkinė. Jeigu 
penkinė, tai reikėjo aiškiai 
pasakyti, o kuopa būtų at
silyginus.

Yorke turėjo būti mėnesinis 
susirinkimas 12 d. gruodžio, 
bet neįvyko, tai dabar bus 

tiškame Name atsibus pui-jlO d. gruodžio, 140 E. 19th 
kus koncertas ir balius Lie
tuvių Kelionės pašelpinės 
draugijos. Pradžia 6 vai. 
vakare. Įžanga vyrams 25c, 
moterims 15c. Patartina lie
tuviams kuoskaitlingiausia 
atsilankyti.

Nedėlioję, gruodžio 19 d., 
bus svarbus susirinkimas 
Lietuvių Apšvietus Draugi
jos Tautiškame Name, 101 
—3 Grand St. Pradžia 2:30 
vai. po pietų. Visi nariai 
privalot atsilankyti. Vienas 
iš svarbiausių dalykų, tai 
draugijos valdybos rinki
niai.

Pageidaujama, kad sko
lingieji nariai prieš naujus 
metus su draugija atsiteis
tų, užsimokėdami savo už
vilktą mokestį.
Reikalaujame, kad visi na

riai, t. y., kurie ima organą 
ar ne, priduotų savo antra
šus šiame susirinkime, nes 
daugelio teisingų antrašų 
neturime.

A. Petraška, Sekr.

L. S. S. 19 kuopos koncertas.
11 d. gruodžio buvo kon-' 

ccrtas L. S. S. 19 kuopos. 
Programas susidėjo dau
giausiai iš dainų. Šio kon
certo dalį dapildė n e wark ie
čiai. “Sietyno” choras, ve
damas p. Indono, sudainavo 
kelias daineles; sudainavo 
gerai. P. Šulcas dainavo 
rusiškai solo. Jo dainos

ano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

AM norta msipnžInM s« kiekvienu ser- 
raMlu, lintnvMiai kalbančia vy-a ir mo
teto pasaulio. AM noriu, knd j.e mane 
žinotų, kaipo teįdarą draugą ir geredari — 
kad žinotų kaa tS Sm—ktroml ai <>a—kn a3 
6«u padarus praeity jo kad žinoti) apio pra
kilnų darbą, karj ai daląpr veikiu. IS mano 
paveikslo iųs salite matyti, ked c.X užsiėmiau 
medkinos praktikavimu per daugeli, daugeli 
metų, klano plaukai dabar yra pabolq dole! 
mano U«rą metų mokslo, tirinęjimų ir palirU 
m o. Ai atidžiai stud įivan w tirinžjau tas se
stas, ekronrtkas. elitai jsisėdusias itaas, taip 
sunkiai rydamas ir apie kuri; s kiti daktarai 
taip mažai lino. Al noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moterie 
savo negales man atneitų. AM jiems teisin
gai patarsiu. Lel’kite man tani imu drangų 
ir geiadarhr. Parsis ųsdinkite mano Dykai 
Dundamą Knygų ir skaitykite mane pre- 
Deilma viltie*.

St., Rand School kambariuo
se. Visi nariai malonėkite 
pribūti, nes turime daug 
svarbių reikalų. Taipgi bus 
rinkimai naujos valdybos.

J. Kraucevič.

19 d. gruodžio bus koncer
tas ir balius rusų pašelpinės 
draugystės Tautiškame Na
me, 101—103 Grand St.,Bro
oklyn, N. Y. Pradžia 6 vai. 
vakare. Įžanga 10 c.

Pranešimas Brooklyno siu 
vėjams.

Paskutiniam nepaprastam 
■nuveju unijos susirinkime, 
kuriame dalyvavo visi uni
jų skyriai, tapo nutarta, kad 
tie nariai, kurie yra unijai 
skolingi mėnesinių mokes
čių virš 12 mėnesių, tai turi 
užsimokėti iki naujų metų 
sekančiai: kuris skolingas 

,už 12 mėnesių, turi užsimo- 
!kėti už 24 mėnesius, kuris 
I skolingas už 13 mėn., turi 
| užsimokėti už 26 mėnesius 
ir 1.1. Kurie neužsimokės 
iki 1 d. sausio (January), 
1916 m., turės išnaujo į uni
ją įstoti.

Nutarimų sekretorius
J. A. Manelis.

13 d. gruodžio per visa 
įieną ir vakare New Yorke 
iautė didelė audra su snie
gu. Karai, automobiliai ir 
vežimai negalėjo vaikščio
ti. New Yorke tiek daug 
prisnigo, kad dabar reika
linga 40,000 darbininku nu- 
valymui gatvių. Tuom tar
pu gauta tik 3,500. Polici
ja sako surasianti užtektiną 
darbininkų skaitlių. Bet 
miesto valdyba labai nusi
minus, kad 
darbininku.
gatvių nevien sutrukdo visą 
judėjimą, bet dar 
įvairias ligas.

negali gauti
Nenušlavimas

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

!i a -w.t ųž. %

'•'.V.
11*

šį nedėldieni “Laisves” na
me bus susirinkimas 1 k p. 
L. D. L. D. 1 vai. po pietų.

Paj ieškau darbo prie 
.kriaučių supos už gaspado- 
rių. Aš esu kriaučiaus ama
te gerai išsilavinęs, todėl 

i kum reikulingu. duokit grei
tu! žinią laišku šiuo adresu:

PRANAS VALAITIS 
118 Knickerbocker Avenue,

Dėlei pilietystes.
Jau visi žino, kad nedel- ■T . . v. . . TIKRA LIETUVIŠKA
Jau visi žino, kad nedel-! n o THtl T O A C* I I A

dienių rytais buvo duodami £ Ji ] Į j (J KALI J A• • J • • • _
Visi kokie tik nebūtų valgiai pada

romi kuogeriausiai
PUSTAI, BULVINF. SRIUBA. KO-

tokie patarimai bus duoda- i’ia1 mokTt’
mi po N225 South 1st St., padarome.
Brooklyn, N.
ebling St., Socialist Party 
ofise. Susirinkimai bus kas 
nedėldienis; pradžia 10 vai.
ryte. Meldžiame visų atsi-

įvairus patarimai norin
tiems pastoti piliečiais Tau
tiškame Name. Dabar gi

rinkite
A. MAČIULIS ir GVAZDAITIS CO.
168 Roebling St., Brooklyn, N. Y, 

Arti Grand St.

Biznierių prakalbos.
Pereitam nedėldieny Tau

tiškame Name atsibuvo Lie
tuvių Biznierių Draugijos 
prakalbos ir krutanti pa
veikslai. Nors įžanga buvo 
5c., bet žmonių susirinko 
pilnutėlė svetainė. Kalbėjo 
Vinikaitis, Neviackas ir
Liutkauskas. Krutančius i 
paveikslus rodė Danielius.

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta
PETRĄ DRAUGELĮ.

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

Dyspepsija ir Nevirinimas, Juknų Negales, Tulžingu
mas, Priotvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali bąli pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažų užmokestį. \

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

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Par«tBių8<linkito kopiją toe k«ygoi» Šiandien. Joj® pasa
kyti aiškus faktai aiškiojo, paprastojo kalboje. Ji yra 
gandeliu žinijos ir uštnri tokias informacijas ir patarimus 
kokiu* kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žieoti, kaip jums guli būti sugražinta jūsų senų laikų svai- 
kata, stiprybe ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamų knygų ir patirti faktus apie tokias 
augalo*. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 

J vardų ir adresų aiškiai paradytų ant dykai duodamos knygos 
kuyoao, esančio apačioje. Liaukite mokėjų sunkiai uždirbtus 

s už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite Hitą brangu vadą j svei- 
r pasinaedekita jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsiu savo 

kentėjimų priežastie ir kaip jūsų negales gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parąiyk pilną vardą ir adresą, iškirpk ir Biųsk mums iiandiea. 

Noužinirik užlipinti štampą, kad laidkoa pas mus ateitą greitai.

Dr. J. Russell Price Co.,l.iico—208N. etb Av*., Chicago,ui, u. s. a.
Gerbiamieji:—Meldžia mn taajaus pasiųsti Tisai dykai, apmoksta 

pačta jūsų brangią neAlkaUšką knygą.

Vasdaa ir pavardė......................................

Gatvd kr Ns

IftertM Valstiją.,

$100.00 pinigais bus duodama tam, kuris nrinarodvs kmi i "\
metų gvarantuotus Laikrodžius, prieš mūsų pasiūlviimą už $Gr kaa no būnl pilrdavęssduos genuine 21 akmeniu, 14K. paaukusuotus, ant 20 

Norėdami supaž.indinti ir paskleisti savo Pennine 21 ako?’ ” bus ’luo’lania 35 dovanos dykai. ....
garsinimą ir 20 centų depozito, o mes tuoj išsiilsi e nėr mu '‘”s laik «'><lzius. męs duodme s.as dovanas, kuris tik prisius mums šitą ap- 
laikrodžio, trejopais lukštais, gil.u išpįaust vmu ir -uit 20 nei,? ar ’ks l" '‘S!> d‘’1 peržiūrėjimo mūsų genuine 21 akmens, 14 K. paauksuoto 

-- ’ •• J A 1 Įtvarai) tuntas, ant kurių męs, kainą numažiname iki $6.Go, ir prie šito laikro-
''"' iūgč|j, .-p? kalibro revolverį, peilį, pypkę, kišeninį peiliukų, fontaninę plunksną, 

ziuioną, ž.i(.(if}| b ranzalietą.šliūbinĮ žiedą, mažų laikrodėlį su špilka, branzlietų su laik- 
šeniių veidrodėlį ir .šukas, vašukų ir krapštuką, ir kryželį su paveikslėliu, 
liks, tada užmokusi likusių sumą pinigų, šitie laikrodėliai yra gvarantuoti 
anl naujo . Reikalaujame tik 20 centų persiuntimo lėšų padengimui. Ne- 
laik rodėlį, lai pirk genuine, 21 akmens, I I K. paauksuotų ir ant 20 metų 

per šitų pasiūlyjimų bus išsiųsta, kaip tik gausime užsakymą.

M. &V. FURNITURE Co.
Užsimokės kiekveinam ateit, ir persitikrini 

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

OJ

C/J

CC
IQ

in nnn phonograpiių kalėdų dovanų.
LUjUUV KIEKVIENAM KAIPO1'/****1 BUS IŠDALINTA

'TT-J'.’

1 ' T

SAINT LOUIS, MO.

H PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
& I Pirkdami daug tavoro antsvk dėl dvieju aptieku, galime patPirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime parduot! 

lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šitokių vaistų 
I) ORRAPH’AS, Limmentas dėl reumatizmo. Bonka 25 ir 50c, 2) 
Tikra Lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50 c. 3) ŽUVIES 
TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos lai ke. 4) JVA1RŲS VAI
STAI DĖL ATAUGINAMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 5) KVEPIAN
ČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumos ir visokių 
CREAMŲ dėl veidų. G) BITTER 'IONIC, vartotojas dėl vidurių. 
Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1 00. Mūsų aptiekose kal
bama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilankyti. 
Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, galima 
siųsti pinigais arb stampomis.

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

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

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubamsl 
Išdirbu visokias

KOKARDAS, “BADGES”, GUZUKUS

Visokiems pikti.kams, šermenims it 
lt. Darau visokius Medalius ir vi
sokias antspaudas draugystėms

Ant kiekvieni, pareikalavimo pri- 
siunčiu Kumpelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

AR NORI vEVERYKUS?

• •vį’.v.'į

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

norime supažindint ir paskleisi savo naujausius 14 K. Paauk
suotus, ant 20 metų gvarantuotus Laikrodžius. Męs duodame šitų di
delę dovaną kiekvienam, kuris lik pirks nuo mūsų augščiau minėtą lai
krodį—dovanų Phonographų dykai, ant kurio galima grųjint viekais 
rekordais, taipgi Columbia ir Victor. Jeigu nori gauti minėtą dovaną, 
tai prisiųsk mums šį apgarsinimą ir 25c. kaipo depozito dėl mūsų už
tikrinimo, kad tikrai nori pirkti. Męs tuojaus išsiųsime labai gražų 
14 K. paauksuotą laikrodėlį, vyrišką ar moterišką trejopais lukštais, 
gvarantuotų ant 20 metų, su geriausiu mechanizmu, kurių specialė že
ma kaina, tai yra lik $6.75, ir dovanų pridedame Phonograph;) dykai ir 
elegant viduriais laikrodėlį, lenciūgėlį'. Kada laikrodis ir Phonographas 
pasieks tavo namus, ir jei tau liks, tada užmokėsi likusi:) sum;). Jei 
ne tinka, nepriimk jų. Tada męs sugrąžinsime depozitą, šitie la'kro- 
dėliai yra gvarantuotais anl 20 melų ir per tų laiką męs pataisysime 
arba ant kito išmainysime dykai. Reikalaujama prisiųst tik 25c stam- 
poins kartu apdengimui persiuntimo lesų. Nesutinkant pinigus grąži
name.

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

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

Macys & Marcin Furniture Co. j
VISKAS, KĄ MES PARDUODAM, GVARANTUOTA. 
TAS TURI SUTEIKTI PILNĄ UŽSIGANĖD1NIMĄ.

Duodama ant IŠmokesčio, ant 
lengviausio term no, mokant po 
$' OO ar $1.00 į savaitę Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimu, nauju forniču.

u

F ■

198-200 Grand St
Tarpe Drigs ir Bedford Ave , Brooklyn. N.V.
Sale \ Comedy” teatro. Telephone 2371 Greenpoint.

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. 

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

apturėsi didelį ir puikų katalogu, kuriame rasi visokių geriausių 
ARMONIKŲ. SKR1PKŲ, I KI t BŲ. ir daugybę kitokių MUZIKA- 
LI.šKŲ INSIRUMEMŲ. LSTOHIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kukių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas 
su 76 ir 101 raktais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviš
kas Sapnininkas dydž’o 5xGĮ, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavo- 
rus. Agentams parduodu Įiigiau. Rašykit tokį adresą:

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

PIRKITE KALĖDOMS SKRYBĖLĖS PAS

Manhattan Hat Store
Turime Brooklyne dvi

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

užganėdintas.

krautuves

230 GRAND ST. arti Driggs Av
antra krautuvė

479 Grand St. arti Union Ave
BROOKLYNE




