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Trįs socijalistai vyks

ton Newbold, kuris

&

JAMES H. MALKE IL
RIJOJE.

BULGARIJOS UOSTAS 
VARNA BŪK TAI GRIU-

Kom. nu- 
neutrališ-

re- 
ne-1

Komiteto 
tik pasi-

ant saus-. Socialistai tą viską iškė- SERBIJOS IŽDAS FRAN- 
CIJOJ.

18 milionų frankų, kurie

gijos atstovų. Toji kon
vencija turėjusi įvykti Mas
kvoje, bet, anot ministerio
žodžių, Maskvoje^ dabar la-j gauta žinių, jog 

gu būtų koijveneiją sušaukt. ; tišku’antpuoliu.'
Maskvoje buvo dideli su-; Vokiečiai vėle 

kilimai.

E. DEBS, M. HILLQUIT IR 
J. MAURER SOČIA-

LĮSTŲ VARDU 
STENGSIS PER
KALBĖT PRE

ZIDENTĄ.
Pildantis Amerikos Socia

listų Partijos Komitetas nu
tarė pasiųsti pas prezidentą 
Wilsona tris žymiausius so
cialistų veikėjus šioje šaly
je: E. Debsą, M. Hillquita ir 
J. Maurerį. Jiems pavesta 
pasikalbėti su prezidentu 
apie kongresmano Meyerio 
Londono pieną sustabdyti 
Europos karę. Kaip žino
ma, mūsų socialiątiškas kon- 
gresmanas padarė įnešimą, 
kad Suv. Valstijų valdžia 
sušauktu neutraliu šalių at
stovų konferenciją ir pa
skirtų jos sušaukimui 100 
tūkstančių dolerių.

Viršmineti trįs S. P. at
stovai parems šį Meyerio 
Londono sumanymą ir 
stengsis nurodyti preziden
tui Wilsonui, kad jisai taip 
ir pasielgtų.

Socialistų komisija taip- 
pat dar nurodys prezidentui 
Wilsonui į tą pavojų, kuris 
gręsia Amerikai nuo tų ka
riškų šauksmų.

Šituo Pildančio 
nutarimu galima 
džiaugti.

Priegtam Pild. 
tarė susinešti su 
kų šalių soc. partijom ir pa
raginti jų atstovus parla
mentuose įnešti’ tokias jau 
rezoliucijas,kokią įnešė kon- 
gresan 1V1. London. Tuomet 
visose saiyse prasidės agita
cija uz lamą.

♦* *

LINKSMŲ KALĖDŲ.
Iš priežasties Kalėdų švenčių “Laisves” 

personalas siunčia visiems savo skaityto
jams ir draugams nuoširdžius velijimus 
linksmai praleisti šventes ir įgyti daugiau 
energijos kovai už savo teises.

Sekantis “Laisves” numeris, dėlei šven
čių, išeis nebe 28 d. gruodžio, bet 31d. gruo
džio (petnyčioje).

. SUKTYBĖS FRANCIJOJ.
Franci jos atstovų bute ki

lo didelis triukšmas, kuomet 
paaiškėjo, kad pristatyme 
kariumenei maisto ir drapa
nų papildytos labai didelės 
suktybes. Įvairus pristaty
tojai pelno labai didelius 
pinigus.

įsi rodė, kad net tarpe

Dims.

i

Morris Hillquit

KALĖDOS.
Apšarmojęs miškas žalias, 
Baltu aprėdu apklotas 
Stovi mėlynai miglotas; 
Mirga sniegu sidabruotas, 
Beria aplinkui žvaigždeles 
Saulė teka virš medeliu G
Rausvaja skaisčia aušrine, 
Ir spinduliai susipynę, 
Žemės apdengia krūtinę, 
Žėri tūkstančiais ugnelių. 
Visa žemė, tarsi, rėdos 
Rūbais kokio slapto jausmo; 
Siela dega pilna džiaugsmo; 
Nejuti širdyje skausmo, 
Vaidentuvėje—Kalėdos! 
Tai iliuzija, ta! niekas — 
Tečiaus saldus atminimas 
Kasžin iš kur imas, 
Meilės veržiasi troškimas, 
Valdai milžiningas spėkas! 
Mat, iš dienų kūdikystės, 
Papročiu tai įgyventa 
Dar ir šiandien, rodos, šventa, 
Nors širdis kitaip supranta, 
Matant monus—apgavystes. 
Bet mintis gainioja mintį,— 
Vaizdus praeitos gadynės, 
Dar iš Lietuvos tėvynės, .
Dienas linksmas kalėdines— • v
Kitus sapnus, kitą viltį...

Merkynes Vaidyla

A Jau kelintu kartu ateina
Y žinios, kad rusų laivynas 
j bombardavo Varną, vieną iš 
A didžiausiu Bulgarijos uostu.v v ’ c* *-

T | Londono Daily Chronicle
i j vėlei praneša iš.Athenų, jog 
A rusai pasekmingai bombar-;

Idavo Varną. Varna būk tai ministerių yra įvairių kom- 
j esanti griuvėsiuose, o rusų panijų agentai.

1 desantas, išsf 
f žemio tvirtai
1 ginti ta miestą.M < J C-

York Call”, kad Amfci 
atsisakytų gaminti amm 
niciją kuriai bent kariau 
jančių šalių—tapo nubaus
tas ant $125.
Pasirodo, kad Anglijos.lai

kraštininkui net Amerikos 
laikrašty nevalia rašyti tei
sybę.

pasirengęs ap- 15 aikštėn. Kuomet jie rei- 
. o__  ... ___ Skalavo teisybės ir suktybių !
? Rusų laivynas nutildęs užbaigimo, tai patriotai šau-1 
Į bulgarų fortų batarėjas ir kė, jog socialistai ardą vie- randasi Serbijos valstybi
ni uždavęs didelį smūgį garni- pybę.
I z o n u i. --------------
Į Apie rusų įsikėlimą Var- IR ISPANIJA RUOŠIASI. į
L non pirmiausia pranešęs tū-1 
į ; las konsulas į Salonikus.

■ n i ame ižde, tapo atgabenti į 
Į Franci ją,
į Pinigai bus sudėti Frail- 

Kariškas svaigulys ir Is- cijos-Serbijos banke.
paniją pradeda jau apimti.1 Serbijos karalius Petras

Exchange Telegraph Cm Tos šalies valdžia atsiuntė randasi Italijoj. Jisai atvy- 
nirmiau buvo gavusi žinią iš Amerikon komisiją, ? ’ ’ 1 4 ”
Athenų, jog rusai bombar- pavesta užsakyti ’kariškos;
davo. Varną. , L............................. „5 $30,505,- ,0 -1^1

Reikia pažymėti, kad jau 000. Daug ammunicijos jau karalių, kurie neturi šalies.

kuriai ko Italijon per Albaniją.
i Kara 5 s Petras ir Belgi- 

'ammunicijos net už $30,000,-' jos karalius Albertas yra du 

seniai eina gandas, kad ru- nugabenta Ispanijon? j '-------------
sai yra sukoncentravę 
pusę miliono kareivių 
soje.

apie. -------------
Ode-' ANGLIJOJ SEKASI VER

BUOTI KAREIVIUS.
Anglijoj pastaruoju laiku 

rašosi daugybe žmonių ka- 
žinių, riumenėn.

REIKIA DAR MILIONO 
KAREIVIŲ.

Anglijos pirmasai minis- 
teris Asquith pranešė, kad 
Anglijai reikia dar miliono 
kareivių.

Kada gi bus pabaiga?

RUSIJOJ.
Berlynas.—Gauta žinių,' riumenėn. Mat, jeigu’ ge- 

jog Rusijos, vidurinių reika- ruoju nesirašys, tuomet bū
tų ministei is Chvostovas už- siąs priverstinas kareivių ‘ 
diaudė sušaukti Maskvoje ėmimas. HTir&TAT TTF'^5 VYDHAFtkonvenciją miestų unijos iri ------------- iviu&uii AL. .L A
nacionalės savyvaldos drau- VOKIEČIAI) PLENUOJA' .R.USII YMdzia išlaido 011-

NAUJUS MILŽINIŠKUS UU^.p.ran^,!"ą>- kadJv'?
ANTPUOLIUS. Avižiais (Ezerenij pay.), 

T , tv v. buvo gana stambus susikir- Londonas.—Is Paryžiaus tjmaj
hni neromu ir tonol nemto-'°"””’ """ v •' W- .vokl.eciai 1 Ties Zalesiškiais priešai bambamu n toqel nepato rengiasi prie dviejų gigan-,iSspn>g(lino dvi minas prie.

šais rusų tranšėjas, bet
i pyasnnusti prie Caiais ir,pa- ■ j{usu orlaivininkai pasek- 

K.en'ę Akin;?!klLmer;ins psrsi: mingai bombardavo vokie- 
„ čių pozicijas tarpe Gaduniš- 

kės ir Kanojų. Tarpe vokie
čių kilęs didelis sumišimas.

1 Vokiečiai savo pranešime 
Į patvirtina, jog rusai užėmė 

1 asai ^(ižių Dekšni ties Vydžiais.

TAI PASIPELNĖ. i mokyklų vaikų.
Svieto mulkintojatns šioj j Išviso Bank for Savings 

gadynėj geriausia sekasi.' turėjo veik 75,000 depozito- 
Štai, Billy Sunday. apleido rių ir jisai tapo uždarytas 
Syracuse, N. Y., ir išsigabe-; paliepimu valstijos bankų 
no $23.112. Tiek, mat, su-, dep&rtmento. 
kolektuota pinigų. Žmonių, Į 
kurie atėjo j 7 1 ’7
kiaušy ties, buvo net 911,00. mas.

Dabar jisai išvažiavo į’ 
Winona Lake, Wis., pasilsė-' 
ti. o paskui vyks į Trenton,1 
N. J., taip-pat “dūšias gany
ti”. _______
NORI, KAD IR EPISKO-

PALŲ KUNIGAI BŪTŲ 
NEVEDĘ.

Milwaukee, Wis.—Dauge
lis vedusiųjų episkopatų kė per 3 metus. Pranešimas 
bažnyčios kunigų yra be užima 1,200 puslapių.
darbo. Tuo tarpu, nevedu-1 Pasirodo, kad Baltimorėj 
šieji visi turi parapijas. Pa- žydi paleistuvystė, kuri čia 
rapijonai labiau myli ne- smarkiai 

1 vedusius.
Laikraštis “

Church” pataria episkopatų 
bažnyčioj įvesti celibatą.

| Tarpe pittsburgiečių vieš- 
jo pamokslų patauja labai didelis sumiši-

VOKIŠKI TEISĖJAI LEN-'ja ir dalins po krautuves į- 
i vairiose miesto dalyse. Ke- 

Varšava.—Beveik visi ru- tinama ir visus išvežamus 
siški teisėjai pabėgo iš Len-: Rygon valguomuosius daik- 
kijos. Vokiečiams buvo ga- tus pardavinėti tiktai tar
ną daug vargo su teismų į- 'pinikaujant miesto komisi- 
steigimu, bet jie išrišo tą jai.
klausimą, importuodami vo
kiečius teisėjus. Sužeisti ad-

APIE REVOLIUCIJĄ 
RUSIJOJ.

Šiomis dienomis apie 
voliuciją Rusijoj nieko 
girdėti.

Tiktai “Novy Mir” 
pranešimą 
i'Acr M n ’Ievoj ir lituose mins-. 
tuose buvę sukilimai.
emus įsakmiai, betgi, nepa- bulgarai taiso tranšėjas Ser- 
sakoma, kokie buvę tie su- bijos-Graikijos parub^žiu.
kilimai. ’ -------------

kelti Anglijo n.
Antras milžiniškas užnuo- 

limas rengiamas ant Egipto.
Vokiečiai ir austro - veng-. 

irai mėgina užimti uostą' 
gavo Durazzo, Albanijoj. r" 

per Japoniją, uostas priklauso italams.
Iš Makedonijos nėra nau- 

Ta- jų pranešimų. Sakoma, kad

NORI TĘSTI KARI;
Paryžius.—Paryžiaus 

apygardų socialistai

Pabėgėliai. Vidžemio gu-

BALTIMORĖS PALEIS
TUVIAI.

“New York Times’ui” spe
cialiai praneša iš Baltimore, 
Md., kad tonais labai didelį 
į'pūdį padarė visame mies
te pranešimai komisijos, ku
ri buvo išrinkta paleistuvys
tės ištyrimui. Komisija vei-

suorganizuota.
Daugelis žymių politikierių 

Living ir net kunigų naudojasi iš 
paleistuvystės, daro gerą 
biznį.

Baltimorėje yra ir fabri
kėlių, kur “aniuolukus dir
ba”. Mergos ir šiaip jau pa- 
leistuvingos moterįs gali a- 

labai tiduoti savo kūdikį į tokią 
Jų pini- instituciją ir ten per kelis 

žuvo subankrūt’;**'"’---- —------------ ---------- 1—‘:
“ Bank for Savings. Tasai

Bankas Virėjo labai didelį 
išsigr < 
bur

PITTSBURGO BANKAS 
BANKRŪTIJO.

Daugelis Pittsburgo gy
ventojų turės labai 
liūdnas Kalėdas. < _

ai žuvo subankrūtijusiame 1 mėnesius vaiką pasekmingai 
numarina.

Raporte betgi nepamini 
vardus paleistuvystės agen
tų. Veikiausia, Baltimore j 
ir apygardose eis didesni ty
rinėjimai. I

ną netik Pitts- 
ir visoj apygar- 
tko, tame banke 

nigėlius 80,000

vokatai taip-pat buvo pa- bernijoje beveik visi jau yra 
šaukti prie atlikimo tūlų už- gavę šiltus butus ir aprū- 
duočiu teismuose. _ tvįpinti. Tiktai nedidelė dalis

Lenkai teisėjai atsisakė iš tebeskursta šaltose triobose 
vietų, bijodami rusų sugrį- netoli fronto, tebelaukdami,

FORDAS SUSIRGO.
Ponas Fordas, kuris pasa

kė važiuojąs Europon taiką į tam tikrą konferenciją, nu- 
įvykinti, patsai apsirgo ir.tarė, jog kariauti reikia iki 
dabar turi kariauti su savo tol, kol vokiečių militariz- 
liga. . imas nebus apveiktas.

Visa jo partija randasi Turbūt, tiems draugams 
Christiania, Norvegijoj.

ir
suėję

VARŠAVOJ.
“Rankpelnis” rašo:
Laikraščiai nuolat paduo

da faktų apie alpimą žmonių 
i gatvėje i” tiesiog bado mir
ti, pamišimus dėl bado. Pre
kyba sustojus, fabrikų di
džiuma uždaryta. Ypatin
gai kenčia darbininkai. Ne
žiūrint to, yra daug speku
liantų. kurie puikų biznį da
ro. Taip yra ir Lietuvoj.

i labai ilgai reikės kariauti, Žiemai akėjus dar baisesnis

tuo-žimo. Žinoma, rusai 
met juos būtų pakorę.

RYGOS GYVENIMAS.
R. Garsas” rašo:

kuomet galės sugrįžti tėvy
nėn.

<< žibalo trūksta Rygoje to
dėl kas gali vedasi saTWbu-

Iš Jurjevo Rygon teleidžia; tuose e]ėktros šviesą, kurios 
ma dabar važiuoti, tiktai i<aina jau paldlo 20%. Tiktai 
tiems asmenims, kūne paro- įvecpmas vielų, lygiai kaip ir 
oo tikrą reikalą važiuoti <azo įrįūbų nemažai atsiei- 
Rygon ir pristato Vidžemio Gelžkelio tarnautojams 
gubernatoriaus kancehari-1 - 1 < •.
j on policijos paliudijimą,kad 
seniaus gyveno Rygoje.

Rygiečiai pabėgėliai Pet- 
rogradan daugiaus nebeįlei- 
džiami, ypatingai darbinin
kai, nes darbininkams nebe- ........
ra čia daugiaus darbo, net' dėl ir pyragų dabar dau- 
specialistams. Rygos darbi-1 giaus kepama ir jie parduo- 
ninkų pabėgėlių daugybė (dama paskirta kaina, 
važiuoja dabar iš Petrogra-' 
do į kitus vidaus Rusijos 
miestus,kur darbininkai dar 
esti pageidaujami.

Konfiskuotus .valgomuo
sius daiktus supirkinės da
bar miesto prakybos komisi

niu) 1 spalių jau nebeduoda 
žibalo ir žvakių, todėl gelž- 
keliečiai tarnautojai pakliu
vo gan sunkiam padėjimam

Kvietinių miltų esą nema
žai atvežta Rygon, to-

Nubausti 500 r. stropų, 
pakeičiant 2 mėn.’kalėjimo: 
Antanas Beržinskis, ir Jok. 
Natanas už tatai, kąd iš sa
vo krautuvėlių prie‘Griekų 
g-vės N33 neatida vė išvežti 
Rygos varinių išdi rbinių. ■

\ 'u

| darosi žmonių padėjimas, 
j Lenkijoj veikia vietos komi
tetai, ju tarpe ir darbinin
kų susišelnimo komitetai.

Varšavoj atidarytas lenkų 
universitetas, politechnicum 
ir augštoji dailės mokykla. 
Veikusieji išpradžių lenkų 
pakeisti vokiečių teismu. 
Lenkų teismų tarimai buvo 
pripažinti neturį spėkos,bet 

f paskui tai atmesta. Taip-pat 
į ir su šelpiamųjų komitetif

i si buvo uždaryti, paskui ‘VĮUdl U .• • • • •Frnnpiėlai Plukti įvairiuose miestuose 
vietos komitetai; uždarvtas 
tiktai Centralis Lenkijos 
Komitetas ir gubernijos ko
mitetai. Lenkijos kaizerio 
tarnai turi bent šiek-tiek 

T j t j m -i ! klausyti lenkų “visuomenės’* 
Ponv^?P.a?i_ London Mail foa]so Lietuvoj nėra ko

GRAIKAI NUŽUDĖ DU
ŽMONES.

Vienas “Laisvės” skaity
tojas iš Portland, Me., pri
siuntė mums iškarpą iš 
Portland Daily Press, jog užtvirtino, kad tarpe Atlie
tame mieste tapo užmuštas ■ rikos ir Austro - Vengrijos

11--------- _d_ Z_. ' _1__ 1------- Jisai juokiasi
West Falmoutho, | iš tų, kurie karę pranašau-,

Grafas Tisza yra labai
XWlllMV Austro-' V , .V -- JV ••
Vengrijos politikos klausi-1 u-zdtry,nu: ls.nrad?lų

TARP AMERIKOS IR 
AUSTRIJOS NEBUS

Vengrijos pirmasai minis- 
teris grafas Tisza griežtai

special-policmanas Me In-1 nebus karės, 
tosh ir 
gelžkelio stacijos agentas: ja.
Edward Winslow.

Mūšys įvyko ant Wash- kompetentiškas 
ington Avė. Užmušėjai,'nT 
graikai, Louis Pulous jr Pet- muose. Jisai kalbėjosi ir su ; 
ras Petropolus tapo jau su- imperatorium 7___ii’L
imti ir pasodinti kalėjime. Juozapu, kuris taip-pat ne-

I nori karės.
SMŪGIS PHILADELPHI- 

JOS MUKARIAMS.
Philadelphijoj. įvyko kon

certas nedeldięnį. Tai bėga- 
. ~ T r- • • 1*1 11

ANGLIJA VIS PASIVĖ
LINA.

lo didelė naujiena philadel- j vėl užsipuola ant Asquitho viaus’vr 
phiečiams. Mat, tame mu- ministerijos ir sako, kad 1 y ’
karių (quakerių) mieste ne- Anglija visuomet pasivėlina, 
dėldieniais nevalia būdavo Todėl jai šioje karėje ir ne- 
koncertus rengti. Toks jau siseka.koncertus rengti. Toks jau 
įsigyvenęs tame mieste įsta
tymas. i

Pirmame koncerte Metro
politan Opera House daly-.
vavo 3,500 žmonių. j Anglijos žurnalistas Wal-

v ' l. \ . •
■ ■■ ... . - ** ' ,s .

NUBAUDĖ LAIKRAŠTI
NINKĄ.

KLAIDOS ATITAISYMAS*
“Laisvės” N102, žiniose, 

šeštoj špaltoj įvyko klaida. 
Ten pasakyta, kad kun* 
Schmidtas bus nužudytas 18 
d. gruodžio, turėjo būti 18 
d. sausio.

i
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mą per seimą.
tome, kad juokų 

faktoriams vėl bus 
medžiagos.
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Gyvenimo Apžvalga
sia proga įtaisyti naują au
kų rinkliava, bet—nieks a- 
pie tai negalvoja.

cialistai (padėkim Water
bury, Detroite, Baltimore ir 
kitur) prisidėję prie bend
rų j i vietos komitetų ir dir
ba išvien su tautininkais ir 

visuomenė remtu juos ma- ) net klerikalais. Jie tik tada 
terialiai ir moraliai, spies
tųsi aplink juos, bet nesi- 
skaldytų į bažnytkiemių 
kuopeles.

Menkų, mažos vertės laik- 
<aštėlių, mums nereikia. 
Mums reikia didelių ir įtek- 
mingų spaudos organų, ku- 

ji, rie, kaip mūras, stovėtų 
prieš darbininkų klesos 
priešus. Bet kad tie laik
raščiai atliktų tą savo prie
dermę, reikia idant plačioji

carijos lietuviai kuni- 
|kųrė “Lituania” draugi;

, kuri rūpinsis pagelbėti 
xetuviams belaisviams Vo

kietijoj. Ji siusianti jiems 
aukų ir suteiksianti infor
macijų.

Dėl visa ko nu rodom 
dr-jos adresą: Rev. A. Ste
ponavičius, Albertinum, Fri
bourg, Svisse.

Jeigu praeityje pas mus 
buvo padaryta stambių klai
dų; jeigu praeityje daugelis 
žmonių palydėjo savo šim
telius už tuščią garbę būti 
leidėjais, tai bent ateityje 
nuo to reiktų apsisaugoti.

Pasakyti tai, ką čia pasa
kėme, skaitome esant 
priederme.

savo

ŠEI.

LAISV®

Kas bus Amerikoj, 'Žodis priguli tėvui 
kaip kare pa Fabijonui.

ll ypatų pražudė 
2,500,000 žmonių.

Socialistiškos 
Naujienos. <

sibaigs?

New Yorke įsikūrė drau
gija, kurios nariai duoda 
žodį niekuomet nesirašyt 
kariumenėn—tai taip vadi
namoji anti-enlistment lyga 
(draugija). Ji turinti, jau 
1,500 narių ir veda agitaci
ją tarpe jaunimo.

Tokiai draugijai dirva y- 
ra pribrendusi.

pra-Londono “Express 
neša, jog Vokietijos socialis
tai kreipėsi prie Francijos 
socialistu, kad susitarti ben
drai reikalauti taikos be a- 
neksijų.

Kaip francūzai priėmė ši
ta vokiečių užkvietimą, nėra v • •z! mos.

Jau antri metai, kaip tę
siasi ta baisioji Europos ka
re, jau antri metai, kaip

ir 
nuo pradžios tų karių jau 

Vaughn, kuris bene bus gar- žuvo 2 milionai, 500 tūks-
* tančių jaunų, stiprių ir ga- socialistas, kuris pritaria 

lingu vyrų. O kiek yra su
žeistų, kiek nayiliko našliu 
ir našlaičių, kiek moterų ir 

1 motinų blaškos netekę savo 
I • «* 1 • •

čių rauda netekusių savo 
mylimųjų! Kiek per tą lai
ką tapo turto sunaikinta ir 
kiek žmonės turėjo vargo 
pakelti—tai baisu ir pamis- 
lyti.

Bet ar žinote, kas išžudė

Jis turi išaiškint, kam prita
ria dievas!

Dabar Suvienytų Valstijų ------------- .,7---- , ....—,
kapitalistams tikra rugia-) Kas gi nėra girdėjęs apie kraujas liejasi upeliais

Daugely vietu tie patįs so-)pjūtė, nes iš Europos auksas garsųjį jėzuitą, tėvą ’
. ................. plaukia upeliais ir jie vos tik 

spėja jį semti. Bet tūli jų 
jau pradeda rūpintis atei- 
čia ir užduoda klausimą, 
kas bus tuomet, kuomet Eu
ropoj karės pasibaigs ir į 
čia auksas neplauks?

Žinomas kapitalistas Ge
orge W. Perkins parašė ir 

Tenepalaiko. mūsų veikė- išleido knygutę, kurioj pra- 
jai šiuos žodžius už 11 ! -
Męs remiame L. š. F., bet karei pasibaigti 
labiau remiame teisybę. 

Kaip ka
suvienyt daiktan L. š. F.,

Scrantono socialistų kuo
pa rengia 26 d. gruodžio 
diskusijas apie tautininku 
įkurtą “Jaunimo Sąjungą” 
Amerikoje. Mat, atsirado 
vienas kitas nesusipratęs

pasimokina, kada klerikalai 
juos apgauna (kaip buvo 
Balti m orėj).

I <1 f </ »

blogą, našauja labai blogus laikus 
is. Jis sako.

i kad dabar, kada Europoj 
3 sako, kad reikia karė, Amerikos prekyba la- 

L. i bai žymiai pakilo, ne-
ir L. T. F.—tuomet kariaujančios šalįs užimtos

I kariu reikalais, neįstengia

siausias iš visų angliškai 
kalbančių katalikų. Savo 
laiku tasai jėzuitas važinė
jo po visą Ameriką ir vedė 
kryžiaus karę prieš socialia-‘ 
tus. Jį gyiė tuomet visi,'vyrų ir sūnų, kiek mergai- 
net ir patsai nabašninkas 
Kaupas. Dabar tėvas

seko namkslus apie neišpa
sakytą dievo galybę.

Vienas žmogus jam at
siuntė načta laišku, kuriameI

s visos pajuokė dievo galybę. Tasai tiek daug žmonių, X! 4- .-„ z. . . .. 1 z I . z. X i,,,-, ..ž4-z^ i ’'■> 1v i r» f i rilr rlnnrv
gimsiąs veiklumas. I karių reikalais, neįstengia

Trįs neveikianti komitetai pagaminti jokių produktų, 
dar blogiau, negu vienas ne- per tai iš tų valstybių nieko 
veikiantis. . 1

YUKOS LIETUVOS 
PLMO FONDAN PRADE

DA MAŽĖTI.
L. fi. F. atskaita už lapkri

čio mėnesį parodo, jog tą 
mėnesį aukų suplaukė per racionalo. 
nūs mažiau, negu seniau, darbininku judėjimui 
Pereitą žiemą ir net šia va
sara, vidutiniškai imant, 
mūsų Fondan suplaukdavo 
apie $1.000, tuo tarpu, lapk. 
men. įplaukė vos tik $430.

Kame gi dalykas? Juo 
turi susirūpinti netik centro 
valdvba L. š. F., netik vietos 
komitetai mūsų fondo,’ bet 
ir plačioji visuomenė.

Nuversti bedą ant bedar
bių, kaip tai paprastai esti 
daroma, stačiai negalima, 
nes šiemet darbai eina ge
rinu, negu kada nors praei- 
tvie. Negalima būtų taip- 
pat sakyti, kad tie aukauto
jai, kurie ligšiol rėmė L. Š. 

•’ 1 nubrėžė prie tauti
ninkų ir klerikalų, nes ir 
į tuos fondus neplaukia dau
giau auku. negu paprastai 
kad plaukdavo.

Mes norime griebties at
sargios kritikos įrankio.Męs 
rovime kritikuoti Centro 
Valdybą L. Š. F. Privati
niuose susirinkimuose jau 
seniai kalbama, ka’d L. Š. F. 
Centras nenurodo jokios ini
ciatyvos tuliem Centro na
riam daugiau rūpi infor
muoti tautininkus apie mū
sų Fondą, negu nipinties jo 
g;emve. Mums matos, jie 
geriausia padarytu, rezig
nuodami iš L. Š. F., negu 
būdami “dievo mūkomis”.

Męs nepatėmijom, kad L. 
š. F. būtu padaręs kokių 
nors stambesniu sumanymu, 
kaip didinti L. Š. F. iždą. 
Tuo tarpu, dirva aukoms 
rinkti vra plačiausia. Yra 
daugybė pirmeiviškų žmo-

NAILTU LAIKRAŠČIŲ . 
STEIGIMO MANIJA.

Mums pranešama iš She
nandoah, Pa., jog ten orga
nizuojama bendrovė naujam 
laikraščiui išleidinėti. No
rima, kad to laikraščio pa
kraipa būtų socialistiška.

Męs nežinome, kas to su
manymo iniciatoriai, bet 
mes žinom, o sykiu su mu
mis žino ir visa skaitančio
ji socialistų nublika. kad 
mums jau nilnai pakanka 
dabar esančiu laikraščių. 
Chicagnj turime “Naujie
nas”; “Kova” yra visu mūsų 
centralis organas. “Laisvė 
ir “Keleivis” prieina prie 
plačiausių minių ir aprūnint 
tūlus specialius reikalus. 
Beto. vra dar “Dilgėlės” ir 
“Šakė”.

Tik tegul visi tie laikraš
čiai isiauaa ir išsiplatina,, 
t°gul nlačioii visuomenė su- nių, kurie ligšiol neaukavo 
sisniecia anlink juos. ji L. Š. F. nei sudilumo ver-

Nuo sausio, beje, pradės!dingio. 
eiti ir socialistiškas mokslo ' rašyt, 
laikraštis, kuriam dirva jau 
pribrendusi. Tam laikraš- Į 
čiui užlaikyti męs visi ture- į 
sime padėti daug, labai daug j 
medžiagiškų ir intelektualių 
spėkų.

Daugiau nauju įąikraščių 
nereikia. Jie būtu tik berei
kalinga našta ant pečiu bū
siančiųjų leidėju ir negalėtų 
sutraukti užtenkamai dvasi
niu ir medžiagiškų spėkų, 
kad tapti rimtais spaudos 
organais.

Mūsų žmonėse, tankiai i 
net socialistuose, vis dar yra 
prasiplatinus ta klaidinga 
nuomonė, kad leidimas laik
raščio yra pelningas biznis. 
Atsiranda žmonių, kurie dėl < 
ypatiškų reikalų tankiai 
dar labiau skiepina tą klai
dinga nuomonę.

Bet męs prašytume tų 
vmoniu pasikalbėti su buvu
sios “Pirmyn” ir dabartinės 
*‘Darb. Balso” bendrovės na
riais apie tai. kaip ištikrųjų 
einasi tūlu laikraščių įstei
gėjams. Mes galėtume ir 

' daugiau leidėjų suminėti,
liurie graužia sau pirštus, 
rudėje šimtines į tą “pelnin
gą” biznį, taČiaus nekalbėsi-
-me. Tegul laikas už 
•pakalbės-—vistiek. gal būt, 
jie mums nepatikės.

mus

! JL €- •/ o

neatvežama į Ameriką, bet 
viskas išvežama iš Ameri-

jėzuito naikino tiek daug turto ir 
kas praliejo tiek daug aša- 
r'1?

yra visagalintis, tai kodėl štai jums tie didžiausi kal
nai nesustabdė karę, kodėl tminKai: Juodkalnijos kara- 
jisai daleido karei )wid:i r (bus, Anglijos karalius, Ita-

iiogus paklausė 
lughn’o—kurgi dabar po- 
is dievas? Jeigu dievas

tai tautininkų jaunimo or
ganizacijai. KJ

Męs jau nurodėm, kad so- 
cialistiškas jaunimas turi į- 
valias savo darbo, o lavini
mosi reikalus taip-pat gali
ma atlikti po Sąjungos pa
stoge. Socialistai taip-pat 
gali rengti prelekcijas įvai
ri ose mokslo šakose ir kūrti 
savo mokyklas.

Diskusijos įvyks 7 vai. va
kare Lietuvių knygyno kam
bariuose.

EDUARDAS VAILLANT. kos. Amerika parduoda ka-1 Ar žinote, ką atsakė gar
Iš Paryžiaus atėjo liūdna riaujančiom š-1- - 1 11-- 

ž’nia apie mirti Eduardo bombas, šautuvus, plieną..vi- ,
Vaillanto, vieno iš stambiau-1 sokias mašinas, orlaivius, norėjęs šios kares, nes die-1 dentas,. 
šių veteranų antrojo Inter-' drabužius ir maistą, bet iš vas mylįs Angliją. Jeigu I Austrijos 

, Jo nuopelnai kariaujančiu šalių nieko ne-, kare, gink dieve, butų kilusi (Turkijos
' ** 1 yra perka. T----- -----  -----

taip dideli, jo revoliucioniš- Europos auksas, suplauks į 
ka<lvasia buvo taip skaidri, I Amerika ir karei pasibaigus 
bad, rodosi, jam pėranksti, ten pasiliks skurdas, vargas 
buvo persiskirti su šiuo pa-'ir darbininkiška.jiega. Tuo- 
sauliu, nors jisai buvo susi- met Europos viešpatystes, 
laukęs 76 metų.

Vaillant gimė

1 Naujos Social’stu kuopos 
į-ikūrė Minneapolis, Minn, 
(7 nariai). Drg. Variako- 
jis sako, kad ir St. Paul jau
nimą ; turėtų prisidėti prie 
kuopos.

L. P rusei ka sutvėrė Ak
ron, Ohio, L. S. S. kuopą iš 
15 narių, o nariai žrdėjo, 
kad pirmame mitinge dar 
bent 5 prisirašys.

, Gilbertville, Mass., laike 
__ ________ _ 'drg. D. Klingos prakalbų, 
biau prisirengęs ir užkuria-1 Kaip matot, tai vienuolika taip-pat susitvėrė nauja

šalim- kulkas 'susis jėzuitas? pins, Rusijos carą-", Bulgari-
JLai pasakė, kad dievas jos caras, Francijos prezi- 

Vokietijos kaizeris, 
; imperatorius, 

______ ________ V4XVZVVZ, ___ _ - » SUltaPUS 11’ JOpO- 
Tokiu būdu visas vėliau 10 metu, tuomet būtu'nijos mikado.

buvę po Anglijai, nes per 1.0 ,Kiek jų.viso labo yra? O- 
met i kaizeris būtų dar la- gi vienuolika ypatų!

norėdamos atsiinit savo
miestely auksą atgal, pradės dirbti 

Vierzon, 1840 metais. Moks- visokias prekes ir gabenti! 
lūs jisai ėjo Francijoj ir Vo- Amerikon. Kadangi Euro-,

ves Angliją. Taigi, dievo ypatų jau spėjo nužudyti kuopa.
apveizda siuntusi karę anks- (2,500,000. jaunų, stiprių, vy- į Dirbkime darbą, o mažiau
čiau, kol dar vokietys vistik ■ rų, sunaikinti daugybę tur- šnekėkime, 
netaip gerai prisirengęs.

Kaip matot, tai dievas' rų.
to ir pralieti tiek daug aša- 

Bet tai dar ne viskas. Kalbėkime švelniau. L. S.

kietijoj—klausė lėkei jų Pa- poj viešpataus skurdas, auk- 
ryžiaus Sorbonnoj, Heidel-1 so ten visai nebus, i

enciklopedistas tikroje to už labai pigias algas, per tai, svietą.. Bet jeigu dievas bū- 
žodžio prasmėje—žmogus Europo
visapusiškai išsilavinęs, ku
rio nuomonė . kiekviename 
dalyke buvo įtyn kompeten- 
tiška.

Būdamas Vokietijoj', Vai
llant prisirašė prie pirmuti
nės darbininku tarptautinės

ixtup Xiicxv »v, ~ JLV<<1JIJ<CXY1HIV BVV11I1<1U. kJ, KJ.

turėjo gerą intenciją, leisda-) Ta 11 ypatų dar pasiryžus s. 60 kuopa, bardama Pil-

LJiLUUO kHH UJ1UJVJ, LKJLVIVl- OV LV11 VK'CU X1VMVXO, VCVX VIUL ------- *^z * .. ------- -------------------- .

berge ir Viennoj. Tai buvo i bininkai bus priversti dirbti go. taip dideli,. kad. išbadyti j žus

įvykti karei dabar, kol , žudyti neaprybuotą skaitlių 
tai dar- dar kaizerio ragai neužau-j žmonių, ta 11 ypatų pasiry- 

; pralieti neišmatuoto 
platumo, upelius kraujo, ne-1 reikalaujame, kad P. K. ne
paisant į tai, kokios pasek- 1 Jaidžiotų nežinėje ir nepro- 
mės tų žudynių būtų. (anuotų savęs ir L. S. S.”.

Mums nesmagu skaityti

kapitalistai savo tų sufmilinęs ir dar 10 me- 
prekes galės pigiai pardavi- tų palaukęs, tuomet jau bū- 
nėti ir tuomi užkenkti Ame- tų “amžiną atsilsį” Anglijai, 
rikos kapitalistams, nes čia
darbininkų algos augštos ir, voti už šia kare—šiaukia tė-

Užtai dievui reikia deka-

galimas daiktas, kad no ka-tvas Vaughn.—Jisai parode 
rėš dar bus augštesnės, nes savo išmintingumą.
iš Europos daugiau jų ne-1 Bet kas gi dabar bus—pa- 

, Iš tos priežasties A-,!klausiu sykiu su '
mer’kos kapitalistai negalė- kee Leader”—gi kaizeris sa-

Kaip jums išrodo, ar žmo
nija dabar didesnius nuosto
lius turi,' kuomet tapo nužu- 

“Mil.wau-: dyta 2,500,000 jaunų, stip- 
■ rių vyrų ir tiek turto sunai- 

sią išlaikyti konkurencijos. Į ko, kad dievas ir jo apveiz- kinta, ar tuomet, kuomet •r x i • • ii • • n rri • i — • i •

dantį Komitetą dėl tūlų 
mažmožių, pavartoja 
kančius žodžius: “Todėl męs

se-

Nesmagu apie tai 
bet rašyti reikia. 

Daugely miestų mūsų Fon
das neturi net savo skyrių 
ir nesirpnina ju jsfmgimu. 
Svetimtaučiu laikraščiai* la
bai n rasta i informuojami a- 
nie L. Š. F. dalykus ir nieko 
nedaroma, kad jie būtų pla
čiau ir geriau informuoja
mi.

Kaip matu t Centro Val
dybai yra nlačmusia dirva 
vnjkti—reikia tik noro, atsi
davimo, sumanumo ir inici
atyvos. Mos norime to viso! 
Visuomenė nori to viso, nors į 
u7 tai ir reikėtų atsilyginti 
pinitriškai.

Dabar, ant nelaimes, to 
vlan nępa. JVInqM Centro 
Valdyba, ar bent tūli jos na
riai. galėtu išnaudoti ir lai
kmačiu ^Viltis įvairiu pro
jektu gvildenimui.' Per lai
kraščius jie galėtu duoti nu- 
rodvmus visuomenei.

Dabar,ant nelaimės, to vi
so nėra.

čia iau mes nažvmpnime, 
kad vienas Centro Valdybos 
narys net nrisira«ū prie d. 
Gabrio biuro. Mes abejo-
jam. ar iš tns priežasties bus 
"auta daugiau aukų L. Š. 
Fordui?...

Vietos komitetai daugely 
vi etų n rvmūdę. Dabar. at
ėjus Kalėdoms, būtų geriau-

draugijos, tos draugijos, ku- pribus, 
rią įkūrė Marx ir Engels. 
Tenais jisai arčiau susipaži
no ir su socialistišku judė
jimu.

1871 metais, kilus karei knygoj klausia, ar Amerikos 
tarpe Vokietijos ir Franci-.kapitalistai prisirengę su
jos, Vaillant sugrįžo Bary- tikti Europos taiką? Ar 
žiun. 1871 metai vra auk 
so raidėmis įrašyti darbinin- jime gali atsidurti tuomet, 
ku istorijon—kaipo darbi-)kuomet Europoj pasibaigs 
mnkiškos komunos metai, karės?’ Autorius sako, 
Kommunarai netik gynė Pa- |kad Amerikos kaiptalistai 
ryžių nuo vokiečių, bet tai prisirengė tik prie karės, o 
buvo pirmoji raudonoji dar- ne nrie taikos, 
bininkų valdžia, kuriai rū
pėjo įsteigimas socialūs tei- kad Amerikos kapitalistai 
cvbės. Vaillant buvo vienas'netik nenori taikos, bet dar 
’š žymiausių kommunaru. jos bijosi, nes tuomet jiems 
Kaip žinoma, prieš darbi-, išdžius tas šaltinis, iš kurio 
ninkišką koipuna nnkė’ė jie dabar semia auksą. . 
ginklą netik prūsai, bet ir apie taiką nieko negirdėti, .veda bendrą karę. 
cn.viškė Francijos buržua-i dar Europoj kraujas une-' Mes. griešni žmones nesu- 
zija, išsigandusi socialūs re-.liais liejasi, o Amerikos ka- prantam, kurioj pusėj die- 
voliucijos. Daugybė kom- pitalistai jau pradeda rū- 
munarų tapo nužudvta, o E. 'pintis, kas bus tuomet, kuo- 
Vaillant bėgo Anglijon. Jam met kariaujančios šalis su- 
buvo paskirta mirtis. |

1880 metais E. Vaillant dabar
sugrįžo Francijon, nes tuo- kaip išsigelbėjus nuo 
met'buvo apskelbta amnisti-) pinės konkurencijos, • -i O n A  A. ~ i* • 1 “ 1 • “
išrinktas Parvžiaus 
tarybon, o vėliaus ir parla- talo ėjo, eina ir eis didžiau- dievo tėvo, sūnaus* ir dievo 
mentan. |

Vaillant prigulėjo prie tos las visuomet stengiasi su 
rūšies socialistu, kuriuos j rasti sau naujas 
vadina blanquistais. Blan- jbejieškodamas jų 
quizn^as yra savotiška :

Kad apsisaugojus nuo to da su juomi? Teisybė, po- 
navojaus, Perkinas savo

mės tų žudynių būtų.
Tuomet ar negeriau būtų, 

kad 2,500,000 žmonių gyven- tokius aštrius žodžius, adre- 
tų, o ta 11 ypatų pražūtų? suotus P. K., kuris vyriškai 

dirbo šiais metais, kuomet 
Sąjungai buvo pavojus. 
Mums būtų daug smagiau ir 
Sąjungai būtų daug svei
kiau, jeigu 60 kuopa labiau 
žiūrėtų to, kas dedasi Bos
tone ir apielinkėse...

rių vyrų ir tiek turto sunai-

;ie pamiškio. kokiame pade-

Iš to visko aiškiai matosi.

pi ežius yra “Kristaus įpėdi
nis” ir lieps ^visiems k

2,500,000 žmonių gyventų ir 
visas turtas būtu nesunaų

xx xx^rx_,/v,x^.......... liūte-1 kintas, bet netektų viršpa-
riams eiti į pekla. . Ktfize-1 minėtų vienuolikos ypatų? 

pekloj Man rodosi, jeigu kiekviena 
tegul | karalystė netektų po vieną)

O jeigu pa
saulis nieko nenustoja, bet, 
dar atbulai, laimi, tai kodėl i 

nepasielgti?

“Chicagos apielinkė tru
putį apsnūdo. Kas gi ten 
atsitiko su jumis, drau
gai. Pirmiau buvote veik
liausia kolonija. Argi da
bar pirmystę jau atiduo
site kitiems?
Tokį klausimą chicagie- 

čiams užduota L. S. S. Pil

riui, mažu, ir pačioj 
vietos nebus. Bet, 
mums kas pasako, ar popie-! ypatų, tai pasaulis visai nie- 
žius gali kalbėti Kristaus ko nenustotų, 
vardu ypatingai kares lai-! 
ku.

Pravoslaviški Rusijos po-' tuomet taip ___v___
pai nepripažįsta popiežiaus Kodėl nenadarvti taip, kad dančio Komiteto Sekreto- 
valdžios. Pravoslavai_vadi-) vieton 2,500,000, žūtų 11 y- 
na popiežių eretiku, 
“bliuznytoju” ir vos 
tichristu. O šioje 
rusų ponai turi lygų

Rymo | patų? Rodosi, kad kiekvie- 
ne an-, nas' sveikai protaujantis 
karėje žmogus pasakys: “Lai ge>; 

balsą Hau pražūsta 11 ypatų, ne- 
•• — _ . >

naus.
Ponas A. Strupas iš New

ark, N. J., yra pagaminęs 
laikrodėliams kabučius su

Dar su Anglijos kunigais, nes jie gU 2,500,000 žmonių, nes ta Lietuvių Socialistų Sajun-

| si taikys? Kapitalistai jau 
, pradeda pienuoti,

euro- 
kuri 

1884 metais jisai buvo'gali įvykti karei nasTbni°vs.1 
LL... T U...—i miesto p

11 vpatu jokios naudos ne- £os ženklais. Tie ženkleliai 
atniša, apart blėdies!” I vra padaryti artistiškai ir

’ 1 p. i labai gražiai atrodo. Kainos
- ------------------—---- -—!įvairios—nuo 25 centų—35c 
Naujienos” ilgai vadino ,iki$L<>0.. .

<3- ____  l Sąjungieciams bus tai
smagi naujiena - (A. Stru
pas,*123 Ferry St., Newark,

išteisybės, kaip —-----------------------------
”■ ’ •• (C

Petrogradą Peterburgu.
■ dm

snko tėvns Vaughn, jisai
tik Angliją myli?

O gal jisai su kaizeriu,nes (“Rankpelnis” ir dabar 
kaip sakoma, dievas visuo- nesutinka su caro ukazu ir
met palaiko tą pusę, kur y- 
yra geresnės pučkos.

Ir vėl—gal jisai su Rusi-
Paf rodo, kad tarp kapi- ja, nes Rusijos popai varde

senoviškai vadina Petro 
miestą Peterburgu.

Bet ar nebūtų geriau, var
dan švento neųtrališkumo, 
vadinti ta miestą ne Petro-

Žinių Rinkėjas.

vyj vz, - V VU V % *. V/ T VZ V-V T KZ , ~ V X.* 1 11 VI V U V 1 1 1 1 vV • V A Vz V- * VZ

|sios varžytinės, kad kapita- dvasios šventos skelbia, kad. gradu ir ne Peterburgu, bet
i- apveizda su jais. v . Petrapiliu, 

rinkas; ir, Tegul tą viską išaiškina Taip guč 
_________ .... iššaukia mums tėvas Fabijonus iš.čo organas 

re- kares. Ir pakol kapitalas Vabalninku. Kas gi kitas,) 
voliucioniško veikimo kon- bus kelių arba keliolikos pri- jeigu ne jis turi “first hand” 
sepcija, paremta įsitikėjimu, vatiškose rankose, natol pa- informacijas apie dangaus 
jog smarki agitacija gali su- šauly bus varžvtmes, kon- biznius! 
kelti revoliucijas. Nors Vai-jkurencijos, jieškojimas nau-' 
lant ir nebuvo tvro vandens ju rinkų ir tt. O pakol tos 
blanquistu, bet bl^npuizmo, vaPžvtiriės bus. pato! neiš- 
specialio revoliucioniškumo, vengiamos karės. Tik tuo

met gali konkurencijos iš
nykti, kuomet kapitalas bei 
nrivatiška nuosavybe pereis 
į visuomenės rankas. Kada 
privatiška nuosavybė bus 
visuomenėszrankose, tuomet 
ir karės išnyks, nes nebus 
to priešo, kuris dabar jąs 
iššaukia.________________ ;

švenčioniškis.
1__________________________________________ ■ _______________________________________  •

jame buvo labai daug.
Vaillant buvo .Francijos 

Soc. Partijos kandidatu į 
prezidentus. Jisai buvo di
delis šalininkas generalio 
streiko ir tarptautiškame 
socialistų kongrese 1914 me
tais ūsai išvien su nabašnin- 
ku Kier Hardie įnešė rezo
liuciją. kad kilus karės pa
vojui, būtų apšauktas gene- 
ralis streikas.

Kaip matot, visas Vaillan-
t’o gyvenimas bufo kupinas 
įžymių nuotikių. Jisai vei
kė, rizikuodamas gyvybę ir 
pašvęsdamas savo didelį ži
nojimą proletariato išliuosa-
vimui

uu Čiulbi 11 1 i • mm 
“Lietuvių Bal- SI0» J^16 m.

sas”.
Neįsipyksim tuomet nei 

rusams, nei vokiečiams.

Telšiai.—(Naujas tiltas) 
Spalių 3 dieną ;

Męs, griešninkai, taip-pat 
abejo jam apie dievo “macj”. 
Jeigu, kaip tai sako tėvas 
Vaughn, kaizeris būtų galė
jęs nuveikti Anglija, jeigu 
karė būtų vėliaus kilusi, tai 
kur tuomet būtų dingusi 
dievo galybė?

Žodis priguli tėvui Fabi
jonui. Tegul jisai išpainio- 
ja dievulį iš tu kilpų, į ku
rias įpainiojo ji rusiški, vo- 

i kiški ir angliški kunigai.
Brooklyno Dėde.

Ar atsimenat, kaip Šliu
pas sakė, jog lietuviams rei
kia tokio vyro, kaip Mexikos 
generolas Villa.

Pataikė pirštu į dangų.
Villa pasirodė esąs raz- 

baininkas ir dabar slapstosi 
kalnuose, net savo žmonių 
apleistas.

L. S. S. A. I Rajono aty- 
dai. —Drąugai ir draugės! 
Šiuomi pranešu, jog L. S. S. 
A. I Rajono konferencija at
sibus Bridgeporte 1d. Sau- 

. Posėdis atsida- 
| rys 10 valandą ryte. Taigi, 
draugai, išsirinkite delega
tus į konferenciją, įteįkit 
delegatams mandatus, taip
gi duokit gerų ir sveikų su
manymų, kaip rajono, taip 
ir Sąjungos labui. Delegatai 
maldnekite pribūt j laiką.

I Svetainės antrašas: 841 
So. Main St., (Park Theatre 
namas) Bridgeport, Conn, 
ant 2-rų lubų.

Rajono Sekret.
P. Mariečius,

). Vokiečių Kruppas dova- 
atidarytas no jo našlėms 23 milijonus

naujas tiltas per upelį 
Lieplaukiais i. t 
ityj). Senasis til- • kišenių, paversdamas 
ulūžęs, o vokiečių' dirbtuves į naujos gadynės 

kareiviai pastatė dabar nau-( pragarą ammunicijai dirb-

šyna ties ‘ 
šių apskri 
tas buvo s

Bet kiek j’is padėjo į savo
savo

Elizabetho socialistai vis- 
tik nežino, kad jų mieste y- 
ra T. M. D.

Užtat jie labai rūpinasi, 
apie L. D. L. D. Jie klau- ir Agitatorių Ratelis rengia 
šia, kame Literatūros Drau-: draugišką vakarėlį, kuris 
gijos socialistiškumas. Ži- bus 1 d. sausio, t. y. Naujų .

visi taip rupin-ĮMetų Vakare, 140 E. 19 St> 
tūros draugija,) Rand School kambariuose.

tuomet)Bus duodama ir vakarienė, 
kalbėt apie Pradžia 6val. vakf ^^Jžan-* 

bet ir' ga 50 c. ypatai.

Pranešimas.
L. S. S. IV Rajono Prop,

noma, jeigu

kaip eliz^betlyiečiai 
netik ne 
jos socų 
apie jos .vimą
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Kraujo mazgojimas no ją “mano brangi širduže” 

ir pasirašė “jus mylintis 
Petrukas”.

Dabar panaitė reikalauja 
$50,000 už sulaužymą “pri
žadėjimo”.

Atsargiau!

Dabar moters skalbia rū
bus, kad padarius juos šva
riais, bet ateityj galime tu
rėt ir kraujo “skalbimo” 
dienas. Vienas laikraštis 
praneša, kad rusų tyrinėto
jai Jurevich ir Rosenberg 
darę bandymus su kralikais 
ir pasekmės esančios geros. 
Kaklinė arterija (gysla) 
likusi pradurta ir apie pusę'rimą laikrašty ir pažadėjo 
viso kraujo išleista į indus, 
kuriuose buvęs citrinis sodi- 
umas soliucijoj 1.5 procento. 
Šita soliucija neleidžia krau
jui suklekti. Tas išleistasis

Turtingas žmogus iš Mor
ristown, Pa., turėjo labai 
negražią dukterį, kuriai ne
sirado kavalieriaus. Tuo
met tėvas patalpiho apgarsi-

se į silkinyčių, kur jis sukta 
per 10 minutu. Laike suki
mo kraujo kūneliai atsiski
ria ir skystąją dalį arba 
plazmą galima yra nupilti 
šalin. Vietoj tos plazmos 
užpiliama ant kūnelių nor- 
mališka druskos soliucija ir 
viskas tas (druskos skysti
mas su kūneliais) atgal su
leidžiama į kūną per kitą 
gyslą. Pasirodo, kad rau
donu j u kūnelių skaitlius lie
ka tiek mažai sunaikintas, 
jog kralikai lieka sveiki. 
Net po 3 valandų laikymo 
kraujo induose, jis nesusi
gadino.

Niekas nėra taip pasek
mingas, kaip pasisekimas, 
bet aš abejoju, ar tokis 
kraujo mazgojimas atneštų 
bent kokius gerus rezulta
tus. Reikia neužmiršti, kad 
kraujo kūneliai da nėra vis
kas, nors jie ir svarbiausio
ji kraujo dalis. Apart kitko, 
plazmoj yra tie kūnai arba 
medegos, kurias męs kovoj 
su tūlom ligos išvvstėme 
kovoti prieš tas pačias li
gas, jeigu kada jos stengtų
si atsikartot. Plazmos pra- 
šalinimas gali išgydyt vieną 
dalvka, bet prirengti kūną 
dėl kitos ligos.

A. M.

$1,000 jaunikiui.
Jaunikis tuoj atsirado. Jis 

buvo Henry Weinstock iš 
Ph'ladelphijos, kuris ir apsi
vedė su ta negražiąja mer
gina.,

Tėvas pinigų nedavė. Tuo
met jaunoji pora pradėjo 
pjautis ir pjovynėms nebuvo 
aalo. Vyras apleido pačią. 
Pati padavė ji teisman, rei
kalaudama pašelpos.

Teisme vyrukas aiškinosi 
todėl apleidęs pačia, kad jos 
tėvas nedavęs $1,000.

Teisėjas nusprendė, jog 
turis mokėti jai $2.50 į sa
vaitę.

Še tau, Jurguti, ir devin
tinės.

Tūla Ch:cagos našlė para
šė laišką New Yorko poli
cijos komisijonieriui.

Ji turi 25 metus ir turi 
gražią dukrele. Jai reikia 
vyro—vely senesnio, nes tik 
senesni vyrai padaro gyve
nimą laimingu. Ji norėtų 
gauti vyrą ir grįžti New 
Yorkan. Ar neatsišauks 
kas iš pelicmanų? Vyras 
nrnli būti ir neturtingas, bile 
tik geros širdies. Kas iš 
New Yorko policmanų norė
to susiporuot, tegul atsiun
čia jai fotografiją.

Tai toks prašvmas Chica- 
pos našlės. Policijos komi- 
sijonierius žada jai padėti. ,

2) gyvenau pas gerą katali
ką, kurį kunigas pamokino 
nepriimti mano laiškų, tai 
pačta grąžindavo jum atgal;
3) Kalbėtojas dar savo seną 
maršrutą neužbaigė, tai ne
galėjo mūsų naują pkadėti.

Maršrutas prasideda su 
pirmą savaite sausio, 1916 
metų mieste Dayton. Prie 
maršruto yra prisidėję 6 
valstijos, apie 30 miestų, ku
riuose bus surengta apie 90 .ganizaciją su keliata žodelių, 

seikos prakalbas ir negirdė--prakalbų. Kaikurios drau
gijos jau paskyrė pinigų ir 
įgaliojo komitetą • rengti 
maršrutą savo apielinkėse. 
O kiti draugai suprato ver
tę maršruto ir prakalbų sa
vo miestuose su dideliu pa- 
•išventimu. Palei didumos 
pritarimą, kožna valstija 
atskirai užmoka geležinkelio 
lėšas proporcionališkai, o 
surengimą—tas, kas rengia. 
Tai čionai priduodu antra
šus valstijų sekretorių, ku
rie jau darbuojasi dėlei vi
suotino lietuviu maršruto 
po rytines valstijas kun. M. 
X. Mockui.

L F. Gražinckas (po 
Ohio valstiją^ P. O. Box 
131, Dayton, Ohio.

II. J. J. Alexis (po Penn- 
svlvanijos valstiją), 1343 
Medley'St., N.S. Pittsburgh,

Laisvoji Sakykla
Chuliganiškas lapelis.

Skaitau visokius laikraš
čius, bet neradau tokio chu
liganiško lapelio, kaip “San
taika”. Ji neprisilaiko teisy
bes nei už aguonos grūdą. 
Ji rašo, būk Prūseika per 
savo prakalbas jų išvirkščią 
“Santaiką” šmeižęs.

Aš buvau per.abi L. Pru-

jau net, kad kalbėtojas būtų 
suminėjęs tą lapelį.
* Visuomenė dabar galės 
suprasti, kad kuogeriausi 
katalikai, tai tuo didžiausi 
melagiai. Jie patįs šmeižia 
Pruseiką ir Mirtiečius ir pa
tįs šaukia, būk juos šmeižia.

Trokštantis.
Cleveland, Ohio.

Nuo red.—“Laisves” re
daktoriui būt perprasta kri
tikuoti kokį ten davatkų la
pelį. Negalima gi paisyt, 
ką kokie nepraustburniai 
piemens savo “gazietukėj” 
rašo, pagalinus jie ir rašyti 
dar neišmoko.

Šimtakojis
Šimtakojis yra naminis 

vabalas, tain pat kaip bla
kės, prūsokai ir kiti. Jis 
randamas netoli kiekviena
me name, ypač drėgnose 
vietose. Tankiausiai jį ran
date tarn bulvių, burokų ir 
kitų daržovių, jei tokios na
muose laikomos. Galite jį 
rasti drėgnose šėpose, virtu
vėse ir kitur. Kodėl tai jis, 
mėgsta drėgnumą ir spar-Į 
čiai veisiasi ten.
jis randamas tankiai šėpose i 
prie drabužių, tai manoma. I 
jog jis ėda drabužius ir ki-| 
tokius daiktus. Nekurie 
žmonės tiesiog vadina jį 
kandim. Jis yra greitas,tu
ri keliata porų ko j i ir j ko
jas panašius atsikišimus. Iš
rodo iš paviršiu, kad jis tui\ 
kokį šimtą ko jų, todėl ir var
das jam tokis duotas.

Ištikrųjų šimtakojis ne
kliudo drabužių ir kitų daik
tų. . Maitinasi jis prūsokais, 
musėm, kandimis ir blakė
mis. Kadangi jis eina į lo
vą medžioti blakių, tad ne
retai jį galima ten užtikti ir 
jei jis manys, kad liko už
pultas, jis gali įkąsti. Abel- 
nai jis nekanda, bet jei kas 
užmina jį koja, prissnau- 
džia ranką ar kaip kitaip 
užauga, jis stengiasi apsi
gint kandimu. Pasirodo, 
kad jis turi nuodų, kurie nė
ra labai veiklus, tečiaus į- 
kąstoji vieta išounta ir daro 
nesmaguma. Tūlos ypatos 
visai neužsikrečia nuo įkan
dimo, o tūlom net ir žymus 
negerumai darosi. Geriau
sia naminis gydymosi būdas 
yra sumirkyt švaru skudu
rą bei vatą į amoni ją ir ap
tvert įkąstąją vietą. Už ke
liu minutu bei valandos— 
kitos išnyksta supiltimas ir 
visas nesmagumas.

A. M.

VOLOGDOS PABĖGĖLIAI.
Jau buvo rašyta 10 me 

“R. Garso” numery, kad a- 
pentas apgavo pabėgėlius 
dėl darbo sąlygų. Nors dar
bas buvo agentų duotas sun
kus ir pavijingas ir už ma
žesni mokesti, negu buvo su
lygtas, bet visgi galėjo nors 
pramisti. Dabar gi pasiliko 
pabėgėliai visai be darbo. 
Nors darbas buvo žadėtas 
iki karės pabaigai, bet virto 

į kitaip: 25 spalių visus dar- 
jbininkus atleido. Mat, da
lbai’ perkrovimas iš garlai- 

Kadangi, viii į vagonus sumažėjo pu- 
E'ėtinai, prie to viso dar pa-! 
imta darban 800 kalinių (a-l 

i vėstant i). Darbams suma
žėjus darbininkus visus at

leido, beliko vieni arestan-

Neneik jokių šliūbų.
Lai-woj sakykloj tankiai 

pasirodo ginčai apie šliū- 
bus. Vieni užgina, augšti- 
na civiliškus, kiti palaiko 
bažnytinius, kuniginius. Pa
gal mano, nuomonės, vienas 
nuo kito skiriasi tik tuomi, 
kad bažnytinis keliais dole
riais brangesnis. Šliūbaš, 
kokis jis nebūtu vra didelis 
slogutis, ypač dėl moteries. 
Valdžiai kaip svietiškai, 
taip ir dvasiškai jis yra 
šventu. Vyrą pririša prie 
moteries, kad būtu kam au- 
ginti maži kūdikiai, užlai- 
kyt moteris laike nėštumo 
ir šiaip ligos. Tuos gi pini
gus. ką priguli auginimui 
kūdikių, užlaikymui motinų, 
išmėto dėl užlaikymo kariu- 
menės, laivynų, fortų ir ki
tokiu blėdingų žmonių veis-

Niekas tiek nenužemina 
moteries, kiek šliūbas. Vy
ras tiek neatjaučia, kiek ji. 
Duokite jai pilną jos vardą 
nuo pat gimimo, tik vieną 
šventą vardą, kokį gamta 
suteikė—moteris. Dėlko ją 
žmones vadina mergina, mo- 
tere, gyvanašle, našle, sen
merge, prostitute?

Gamta leido būti jai moti
na, bet nenustato jokiu ru
be ž i u—šliūbų. K i ek vi e n a

būti motina, gali ir nori būti

ji yra nelegallška motina...
Šiandien męs ta 'moterį, 

kuri paniekino burtu šliūbą, 
kuri pildė gamtos Įstatus,ta
po motina, paniekinam, iš-

Pabėgėliai liko elide- juokiam skaitom nelegališ- 
žiema šalta; ku. Jos.( kūdlkL nelegališku 7 T y 11 i I z-1 i • * n » zvt t i, nelegališku 

vaiku “mergvaikiu”, nors jispiam varge.
šaltis jau dabar siekia 25 
laipsnių, o kas bus toliaus. 
Pabėgėliai nebeįmano ką 
daryti, ar važiuoti toliaus, 
ar skursti ant vietos. Amat- 
ninkai. siuvėjai, kurpiai ga
vo šiokį tokį darbą prastų 
gi padienių darbininkų nie
kas neima, nes fabrikų Vo- 
logdoje nėra, darbininkų^ gi • žyta. 
žiemos laike ligi sočiai, nes ant dolerio. Su laiku viskas 
aplinkiniai gyventojai visi atsimainys, 
eina į miestą ir dirba pigiai, _ , ...
neą turi savo žemę. Nežinia, 
kaip toliaus bus, kaip reikės, n- 
visą žiemą iškęsti, kuri čia • 
taip anksti prasideda ir il
gai stovi.

tus. Jam duota motinos 
pavardė. Daugumas užme
ta, kad laisva meilė, tai vra 
paniekinimas visokių šliū
bų, raštiškų sutartuvių — y- 
ra paleistuvystė. Tas netie
sa. Didesnė paleistuvystė 
yra po priedanga šliūbų.

Šiuom tarpu viskas suvar- 
. Viskas pabudo vota

Laisvę mylintiems never- 
' ‘ is už šliūbus, 

kuris geresnis, kuris bloges- 
. Bet, jei neatbūtinai be 

jo neapsieinama šioj tvar
koj, tai geriau tylėt.

J. Reda.
Haverhill, Mass.

I i • v. bendrovei
Juokingos žinutes, paukščio.

KAS NORĖTŲ PIRKTI 
ŠĖRŲ.

Kas norėtų pirkti “Lais
vės” bendrovės (Lietuvių 

i Kooperatyviškos Spaudos 
Bendrovės) Šerų arba šiaip 
gauti informacijų apie Še
rus, bendrovės stovį ir taip 
tcllaus—tegul kreipiasi prie 
bendrovės iždininko V.

Delei kun. M. X. Moc
kaus prakalbų 

maršruto.

III. J. Ramanauskas,249 
So. 4th St., Minersville, Pa.

IV. Ig. Beeis (po New 
New Jersey valstiją), 221 
Serry St., Newark, N. J.

New York valstiją), 5 
Murphy Ave., Binghamton,

•vi. r 
neetieut 
Riverside 
Conn.

VII. Wm. J. Shvereskis, 
M Johnson St., Bridgeport, 
Conn.

Taipgi yra gauta keli laiš. 
’rai iš Ma°s. valstijos, bet 
kol kas da nėra paskirta 
’Mka^. būtu geistina, kad 
“Keleivio” ir “šakės” re
dakcijos apsiimtų arba pa
skirtų atsakančius 
(•engti maršrutą.

Gavau 25 laiškus 
klausimais, ar kun. 
apsiimtų kalbėt ir 
ož šias organizacijas,

S. Samušis (po Con- 
alstiją), 10 S. 
St., Waterbury,

žmones

su šiais 
Mockus 
agituoti

Visiems dabar atsakau, kad 
apsiima. Taigi, visi norinti 
rengti prakalbas, kreipkitės 
prie virš paminėtų sekreto
rių, kur kam arčiau.

tema tai aš

Sekančiame “Laisvė 
num. bus paduotos ir temos.

F. Gražlnckas.
Dayton, Ohio.

Red. ’ prierašas. — Talpin
dama šį pranešimą, “Lais
vės” red. turi pasisakyti tai 
daranti vardan bešališkumo. 
Męs talpiname įvairių orga
nizacijų pranešimus apie jų 

i rengiamas prakalbas ir tt. 
1—todėl manėme pasielgsią 
I bešališkai, padėję ir viršuj 
talpinamą pranešimą.

Ką sako moteris apie uniją:
Nuo red.—žengiau talpinamą laišką prisiuntė Brook- ■ ų 

’ "yrąs .
įsre, BrooKiyne, lapar. menesj. Pri- ,

šką, unijos protokolų sekretorius J. A. I 
kitų lietuvių laikraščių jį perspausdinti. , ’ *•

lyno liet, kriaučių unijai Ona Stanevičienė, kurios vyras 
sudegė didžiame gaisre, Brooklyne, lapkr. mėnesi ” 
siųsdamas 
Manelis prašo

Draugai ir drauges Lietuvių unijos skyrių 
nariai!:—

Pažinojus,

?■

gerbsiu i,
, kad 10 d. gruodžio visų 3-jųnes matav 

skyrių unijos įvyksta extra susirinkimas dėl naudos 
Tautiškame Name, skubinuosi prabilti į or- p. S.—At

, Gal girdėta I praskambės pe 
jau visiems tragediją kuri įvyko 6 d. lap-! liūdname padėj. 
kričio Diamond Candy Co. bildinge (281— ėiu, kaipo padėkų
286 North (tfh St.) ir kas nukentėjo toje 
tragedijoje mirčia arba susižeidimu.

Taip ir aš esu atskirta nuo savo myli-' 
mos ypatos, mano vyro Jurgio Stanevi
čiaus, kursai tapo kapitalistų auka, o mane 
paliko našlaite.

Liūdnos dienos slenka—nors kaip kada 
pamielini, kad žmogus, deja,vieną kartą už- 
gema, o jau antrą—mirtis.

Bet kas? i
i .

Rodos, dar buvo jaunas ir galėjo gy
vent keliatą metų, bet gaisras ištraukė iš 
mūsų tarpo ir paliko mane nuliūdime.

Sunkus gal bus padėjimas mano gyve
nime, bet ašaras nuo mano veido šluosto 
žmonija, organizacija—unija.

Rodos, lyg per sapna matau būrį uni
jos draugų, kuriė mane ramina.

Ir ištiesų taip yra.
Štai pavyzdys.
Tie organizuoti unijistai, kurie dirbo 

drauge su mano vyru, padarė auką, prisiųs
dami vainiką dėl a. a. Jurgio Stanevičiaus 
(nuo darbininkų B..L. U. Taylor Co.).

Tie patįs B. L. U. Taylor Co. darbinin
kai palydėjo ant kapų, todėl tariu širdingą 
padėką B. L. U. Taylor Co. darbininkams 
už ją gerą draugiškumą.

Tariu širdingą ačiū L. Prūseikai ir J. 
Augimui, kurie ant kapų pasakė liūdnas 
prakalbas. >

Ačiū p. P. Garšvai, kursai rūpestingai 
velionį palaidojo.

Labiausiai dėkavoju unijai ir jos 
riams, kurie dalyvavo laidotuvėse bei 
grabe.

Ačiū nuoširdžiai unijos skyriams 
vyrų, 54 merginų ir 58 preserių, kurie dau
giausiai pasitarnavo, parodydami, kad 
mūsų širdis atjaučia mūsų draugą.

Aš gal nesuprasdama pilnai unijos rei
kalų, gal neveikiau unijos darbuose atsa
kančiai, bet dabar pamačiau, kad unija yra
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Našlait
172 Leonai

MŪSŲ PABėi?
Valkas. Lietuvių Cen — 

to pabėgėliams šelpti skyriau
Lapkričio 8 d. buvo vietinių 

suotinas susirinkimas prie Vladi 
N20, kur yra ir komiteto skyria 

' Susirinkimą atidengė Centralinio 
Komiteto įgaliotinis kun. dek. S. 
kis, gražioje savo kalboje paaiškina, 
visuotinam susirinkimui svarbumą, užg 
tis ir naudingumą būsiančio skyriaus, p 
siūlydamas išrinkti skyriaus valdybą, ku 
rion ir tapo išrinkta sekančios ypatos: pir
mininku ir kasięrium vietinis klebonas kun. 
P. Stryčka, sekretorium St. Ličkūnas, val
dybos nariais—p. p. J. Rimšelis, J. Dudas, 
VI. Kopilinskis, J. Kovalevskis, M. Šiltutis 
ir F. Steponavičius. Revizijos komisijon 
pateko pp. J. Pliatas, K. Beniušis ir K. Pra
nevičius.

Susirinkimas atlikta pavyzdingoje 
tvarkoje.

Paskiaus nutarta ateinaitį trečiadienį. 
11 d. lapkr. 6 vai. vakarą, valdybai sureng
ti pirmą

St. Ličkūnas.

Pskove susidarė Tautų Taryba, į kurią 
įeina po du atstovu iš kiekvienos pabėgėlių 

^organizacijos, kurių Pskove yra keturios: 
lietuvių, lenkų ir dvi latvių. Tautų taryba 
ketina steigti kaikurias įstaigas išvieji, ki
tas skyrium, bet viena kitai padėti ypatin
gai maitinimo reikaluose, pabėgėlių regis- \ 

’ travime. Tatjanos Komiteto vedėjas pra- 
L nešė, kad per Pskovą perėję 203,909 pabė

gėliai. Kiek ją tarpe būta lietuvių—neži- 
■ nia, bet kiek dabar pasiliko—ilgai netrukus 
• bus Lietuvių Komiteto surokuota.

(Iš “Rygos Garso”).
i

Ldžimę ir nerviški, turi naudotIALTO-FERRIN
Valgio Tonikas d<l kiekvieno geras: dėl sero priduoda py\vmą, 

dėl jauno—tvii įim a. A’arloi; mas- per tukslarčius su didžiausiu užsi- 
gančdinimu. MALTC = r ERRIN pataiko apetitą, iščystija kraują, 
sutvirtiną nervus, palaiko roimališki n ą ir sutvirtina abelnąi visa tuno 
sistemą. Parsidi oda visuose drugštoruose po 50 CEN'I Ų UŽ BUTUI Į. 
Jeigu jūsų artimiausiam drugštoryj nebūtų, tai galit kreiptis prie musų, 
o mos rritan aušimo prisiųsdami.

$

MALTO-FKRR1N pa
darė iš silpno tvirtą.

Mail Order Dept.,

t

L

-----------—- jis suteiks pilniausias in- 
Vaikinai, atsargiau su laiš- formacijas apie tuos daly

kais!------------------------------ L
Tūlas Balshofer iš New. L .v _Yorko parašė panelei Belle * šerus musų bend o es 

Herbert iš Brooklyno labai pirkti gali tiktai socialistų 
Baldų laišką. Jisai pavadi- partijos nariai.

Šiuomi pranešu visiems 
pritarėjams mūsų atsišauki
mo. tūpusio N39 “Keleivio”, 
ir N85 “Laisvės”, kad tiks
las atsiektas, nors ir užėmė 
daugiau laiko surengimas 
maršruto, negu mislijom. 
Tai, gerbiamieji rengėjai, 
teiksitės atleisti, kad taip il
gai jum neatsakinėjau ant 
jūsų laiškų. Pri^astis bu
vo šitokia: 1) nebuvo gali
ma susitart visiems greitai, \į

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
į visas dalis svieto. 

Reikalingas popieras 
parūpiname. 

Viską atliekame greitai, 
mandagiai ir sąžiniškai. 
Pinigus priimame tau

pi nim u i. 
T—-

CENTRAL 
MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 351h St., 

Chicago. III.
Valstybinis Bankas 

Kreipkitės rsfitu voMiftkal.
A. PETRATIS. 

Liet SkvriiiuR Vedėiaa.

T ■

tai atgavimas sveikatos
Moksliškas, skanus išsun- 

kimas iš COD LIVERS, Ge
ležies Hypophorj hi tęs ir ki
tokios vertės sudėtinė.

Perdirbta NUTRITIVE" 
(nnnietirjras) TONIC.

MALTO = FERRIN
CHEMICAL CO.

44 FLATBUSH AVE.

MALTO-FERRIN dėl nusil
pusios nervuotos moteriškės

Brooklyn, N. Y.

APSAUGOKITE GERAI SAVO SVEIKATĄ!
Vien Dentališkai-Magiškas išradimas Dantų čystijimo 

(Teeth Cleen). Dantų čystumas reiškia gerą ir švarų užsilaikymą ir ge
rą kūno apžiūrėjimą. Geras kūno užlai- 
laikymas, reiškia sveikatą. Galima dan- 
t:s kaip ir nfcigiškai nučystyt j kelias se
kundas.’ Tai yra skystas prirengimas, 
neturįs acito ir nid adės r<■ pati 1< r ti nei 
dantims, nei smegenims. Dantų čystiji- 
mas (Teeth Cleen) nepanašus j paudeij ar 
peistą, bet visokius nečystumus nuima ir 
gražios išžiuros politūrą uždeda. 45 dan
tų čystijimai už 15c., už dyką visokios pa- 
vojimgumo prašalininiui substancijos.

Pirkt galima viduose drugštoruosf>. Jeigu jusy 
drugŠtoryje nesirastu, thi galite kreiptis prie musŲ, o n ę< 
p-i-MŲume per kragų. S'U-'č'ant ninigu”, reikalaujama 17c.

••4Ai ‘ ’JD.
k' ■& i

1
i

t 
I
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Po valgiui nučy-tyk dant:s ir atrodys 
vražis'i balti.

TEETH CLEEN MFG. CO
Mail Order Dept., 691 Broodway, Brooklyn. N. Y.

XV. J. Dawnor, *29 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. Parduoda augšč hu imdėtus vaistus.
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-i net ne-
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.aire ranka 
mda ir susi-

negalima gauti 
metų atgal visai

.d valgo, geria ir 
j valgius. Jo nuo- 
maistas daug prastes- 

.etų' atgal buvo.
.Ka pradėjo tuštėti, tai 

Jgė, bet viską rijo, tartum 
si aplinkui jį apstoję žiūri ir 

algo ir geria; jų seilės varva 
.nas apetitas atsiranda.

<as atsisėdo ant narų, pasiėmė 
.ininko atlikusį dešros šmotelį ir 
Jamas užklausė:

Ja, kaip šiandien .pavyko ?
pulkininkas pažiūrėjo į Mykolą, valan- 
patylėjo ir pradėjo pasakoti:
—Nueinu pas tą poną, kuriam vakar

raišką parašiau, prieinu prie durų sargo ir 
sakau: “Ar nieko nėra palikta ant vardo 
pulkininko N.?”... “Yra meldžiu pasiimti!” 
—atsakė sargas. Padavė man didelį užli
pintą,konvertą. Pasiėmiau ir mislinu: ne
mažiau, kaip trįs! Vos spėjau išeiti už var
tų, kaip prie namo privažiavo automobilius. 
Iš autompbiliaus iššoko jaunas kavalierius 
ir įėjo į namus, o jauna, daili panelė pasili
ko automobiliuj besėdėdama. Aš tuojaus 
pribėgau prie jos...

Pulkininkas nutilo ir pažiūrėjo į klau
sančiuosius, tartum norėdamas suprasti,ko
kį įspūdį .daro jo kalba ant jų.

—Na ir kaip buvo toliau?
—Nieko... Ji sėdi automobiliuj.

ta veik su visais policmanais, kurie nakčia1

apie trečią valandą naktį ir ilgai pasakoja, I 
ant kurių kampų policijantai “geri” žmonės 
ir ant kokių “valkatos”.

Mykolas pasakoja, o nemiegantieji, t. 
y., tie, kurie sėdi prie sienos, atydžiai klau
so jo pasakų. Kada Mykolas “išpėrė” poli
cijai kailį, tuomet jau pradėjo pasakoti apie 
savo nuopelnus.

—Tai matot, einu gatve ir žvalgausi, 
už ko pirmiausiai griebtis. Jau spėjau į 
du kišenių įsikrauatyti, bet mažai ką pel-1 
niau: vienam radau apsvilusį galą cigaro, 
o kitą šlapią ir bjaurią nosinę, matomai jos 
savininkas šaltį turėjo...

—Na ir laimėjimas!...—kas tai atsilie
pė.

ligojusios augstesni mokslą, si visokių būdų kovai prieš 
moterų judėjimą. Juk skęs
dami ir už britvos griebiasi.

k ..-Na,!ai.m^imas’.bU bjaun,mas!Jailir pasiųsti savo 
tyčiojimasis is likimo ir daugiau nieko . Ei-. i draugams ir pažįstamiems, 
nu. tonau, o pilvas revoliuciją kelia,; taip ir (Kiekvienas su nekantrumu 
protestuoja prieš alkį. Pilvas visiškai tuš- Jaukia, kokią dovaną jis 
čias, silpna! Šalta, neapsakomas liūdnu-' gaus nuo- savo draugų bei 
mas!... Štai išbėga iš namo maža mergaitė, pažįstamu. Už kelių dienų 
dailiai aprėdyta, matyt, kad ne iš prastų.' prieš .Kalėdas pačtos ir eks- 
Mane, tartum kas pastūmėjo. Na, Myko-|Pre^j . užversti visokiais 
lai, pirmyn! Priėjau prie jos. Daili, maža'L......................  v. .
mergaitė, bėga kaip viščiukas, o rankoj jsveziojanti.ir išnešiojanti 
dnihic m5lvnnC vJnMk A i I „ninnc ; v c • tuos siuntimus, dirba dieną 

ir naktį.
Bet kokias dovanas gau

na ir siunčia beturčiai dar
bininkai bei darbininkės? 
Ar jie taipgi perka įvairius 
blizgučius ir siunčia savo 
pažįstamiem? '

KALĖDŲ DOVANOS.
Artinasi metinės šventės daugiausiai atsisako nuo ap- 

Kalėdos. . Visi, kas tik gy- 'si.vedimo, o jeigu ir apsive- 
vas, rūpinasi dovanomis, da, tai aprubežiuoja skaitlių 
Kiekvienas, pagal savo iš- gimdymo, 
galę, nori nupirkti dovaną | Tiesa, tas pats buvo ir 

giminėms, tuomet, kuomet moterįs rei
kalavo prileidimo jų prie 
augštesnių mokslų. Tuomet 
irgi buvo šaukta, jeigu mo
teris prileisti prie augštes- cijos vien tik moterims riš- 
nių mokslų, tai žmonijai ti, užtai aš ir tylėjau, 
gresia didžiausias pavojus.

Bet štai dabar Suvienyto- kad pamačius, kaip motei įs 
siuntiniais. ir darbininkai,'se Valstijose yra 8 didelės žiūri į tokius atsitikimus ii 

moterų kolegijos, kuriose 
kas metai po šimtą ir dau
giau moterų pabaigia augš- 
tesnį mokslą. Taipgi yra 
keliatas kolegijų, kuriose 
sykiu vyrai su moterimis

KODĖL JAUNA LENKAI
TĖ APLEIDO NUMYLĖ

TINĮ—STUDENTĄ?
Nors šis klausimas buvo 

paskirtas “Laisvės” redak-

Pirmiausiai kapitalistiškas 
surėdymas priverčia eiti ir 
vogti, o paskui taip skau
džiai nubaudžia.

Vyrai norėjo pinigais už
mokėti, bet teisėjas #nesuti
ko ir dabar dvi moteris tu
rės sėdėti kalėjime po 3 mė
nesius.

♦ 
♦ ♦

19 d. gruodžio buvo pra
kalbos moterų draugystės 
Birutės. Kalkėio J. B. Smel- 
storius temoj: “Kodėl reika- 

kaip jos išris tą klausimą, linga organizuotis?”z Žmo- 
Dabar. kada jau moteris už-ųiiu susirinko į 300. Kalbė- 
baigė ir gavo net dovanas tujas gabiai atvaizdino 
už geresnius atsakymus, tai (draugijų tikslus ir ragino 
ir aš noriu dar sykį sugrjž-1 visas moteris prigulėti prie 
ti prie to paties, ir išreikšti draugystės, nes moteris e- 

mokinasi. į keliatą žodžių. Manau, kad santi žmonijos auklėtoja ir
1911 m. antruose mokslo redakcija neatsakys suteikti jeigu moteris prigulės prie- 

metuose augštesnesejnoterų vietos. j organizacijos, tai geriau

lau
kiau su dideliu nekantrumu,

kau: “Nesiskubinkite taip, nes dabar slidu, 
galite paslysti, parpulti ir mamos pinigus 
pamesti”. Išsyk ji šnairiai, neužsitikinčiai 
į mane pažiūrėjo, bet mano tonas buvo la
bai švelnus, malonus, tai ji įsidrąsino ir 
pradėjo kalbėti: “Aš nepaslysiu ir nepar- 
griūsiu. O pinigai ne mamos, bet mano”. 
Aš tuojaus sakau: “Dvidešimts ar dvide
šimts penkis centus turite?” Mergaitė pa
sijuto labai užgauta, paraudo ir sušuko: 
“Ne dvidešimts centų, bet mažas auksinis! 
Šiandien mamos vardadienis ir aš bėgu jai 
dovaną nupirkti!” “Mažas auksinis?! Dar 
savo amžy nesu matęs mažą auksinį. Di
delius auksinuis mačiau, bet maža neteko 
matyti. Ar negalima būtų pažiūrėti? Aš 
noriu matyti, kaip jis išrodo?” Ji man pa
duoda savo krepšelį i? sako: “Galite pažiū
rėti!” Aš paėmiau krepšelį, atidariau, i 
siėmiau auksinį, žiūriu, vartinėju ir ste
biuosi: “Teisybę jūs sakėte, labai mažas ir 
dailus auksinis pinigas. Bet kas svarbiau
sia, kad jis visai naujas ir labai dailiai bliz
ga. Ačiū už parodymą, štai, žiūrėkite, aš 
jį įdedu į jūsų^krepšelį—-matote?” ’’j į 
krepšelį ir uždariau. “Dabar pasiimkite 
savo krepšelį ir bėgkite mamai nupirkti do
vaną, nes ji jau laukia”. Nusiėmiau kepu
rę, atsisveikinau su mergaite ir ji nubėgo, 
o jos auksinis, suprantama, pas mane tarpe 
pirštų pasiliko...

—Labai puikiai apgavai!—kas tai pa
gyrė.

Vienok Mykolui nelabai patiko toks pa
gyrimas.

— Nevisai puikiai. Jauną, nekaltą 
mergaitę reikėjo apgauti. Man ir dabar 
jos gaila. Bet ką gi daryti, turėjau nu
skriausti, nes ant šalčio nevalgiusiam nesi
norėjo riogsoti.

Štai beturčių, darbininkų' mokyklose buvo 72,703 mo- Vienas dalykas, kuris man supras, kaip žmoniją išauk- 
•vanos: šiomis dienomis kinės. • {metėsi į galva skaitant mo-Joti ir kain ją apsaugoti nuo-dovanos:

“New York Journal” patai- Neseniai moterų judėjimo 
pino dvieių mažu mergaičių priešai padarė statistiką 
paveikslėlius. Viršuj pa- tarpe moterų, pabaigusių 
veikslėlių užrašyta: laugštesnį mokslą kaslink

“Kas nori paimti šias dvi | apsivedimo ir vaikų gimdy- 
mažas mergaites Kalėdoms mo. Ir štai ant jų laimės pa
do vanų?”

Apačioj
parašyta: “Genevieve 
Mildred Smith”.

’ vagiu ir išnaudotojų.
Kalbėtojas publiką užga

nėdino. Prie draugystės pri
sirašė 10 nauiu narių. Au- 

pradėjus kitą, yra didžiau-, kų surinkta $7.21.
sias prasižengimas. Tąma-Į Pertraukose buvo dekla- 
nė beveik visos, kurios daly- macijų _ir kitokių pamargi- 
vavo atsakyme.

Neseniai moterų judėjimo

Įdėjau į/

kas

kad

M.

dvi Ipnlrpq 117 vocr’vną

auksinį, o
mažą
paro-

MRS. K. PETRIKIENĖ,
799 E. 150th St., *

Per; priežastis ir nustot mylėt. 
—7 i Jei- taip nebūt’], tai atsitik- 

daųg

ŠEIMYNŲ SUMAŽĖ
JIMAS.

terų atsakymus, tai nesulau
žoma meilė ir jos šventu
mas. Jos mano, kad nusto
jus mylėti vieną ypatą ir

priverčia 
ir kūdi-

svkį pagalvojot 
bjaurų surėdymą

už miršti. Gyvenime būna 
labai daug t )kių į mnylėji- 

ųuij ir paskiaus užmiršimų. 
; Man rodos, kad neužeinčija- 

Pirmiausiai jos už- niaj tas taip yra. Jei yra

pavadina I rims Ivgins su vyrais teises, 
mo-'sumažės šeimynų skaitlius, 

|jokio pamato neturi.’ Tose

) brangiausiu 
šio surėdymo

anglie" nnn t-rauk?-
°. TnRrnn" nubaudė po 3

Ar ne puikus surėdymas?

tekėie negalės pildvti. y 
tai dauguma ir atsisako te-i 
keti. Pagalinus natvs vyrai: tu mūsų gyvenime

kiasi, kad atsirastų tokie 
mielašb'd.ingi, kurie paimtų 

i jų. kūdikius, kaipo Kalėdų 
dovana. Tėvai savo kūdi-

Tik ta-

su vvrms teises, bet ten nei 
pora vnr|i nei o'imdymų 

Moterų judėjimo priešai, skaitlius nesumažėjo.
Nors moterų judėjimo

Aš 
nusiimu kepurę, nulenkiu prieš ją galvą, 
paskui išsitiesiu ir sakau: “Madame! Je 
vous demande milles pardons, mais je suis 
dans une position... Ir ką jūs manote, ji iš
syk metėsi nuo manęs į šalį, bet paskui da- 
siprotėjo kame dalykas, atidarė savo krep
šelį ir drebančia ranka pradėjo jame raus
tis, paskui išėmė ir įspaudė man j ranką. 
Aš suspaudžiau ranką, atidaviau jai pagar
bą ir nuėjau... Nežiūrėjau į gautą pinigą, 
bet jaučiau kas tai per pinigas...

Ir vėl pauza.
—...jaučiau, kad tai didelis auksinis... 
Pulkininkas nutilo, išgėrė stikliuką 

degtinės, užkando ir vėl pradėjo pasakoti:
—Taip ir buvo dešimtinė!...
Mykolas apsilaižė ir tarė:
—Toks tai šūvis, suprantu ir aš! Pul

kininkas moka pataikyti... Tai ne pulkinin
kas, bet tikras šaulių karalius!

—O kiek konvente?—kas tai užklausė.
—Kiek konverte? Dar nežiūrėjau. 

Turbūt menkniekis!
Pulkininkas išsiima konvertą, perplė

šia ir išima iš jo tris dolerius/
—Trįs doleriai!—kas tai ištaręs atsidu

so.
—Trįs doleriai!—pasigirdo balsai visa

me name.
—Tas galima ir medžiokle pavadinti!
Pulkininkui labai patiko, kad visi jį gi

ria, per tai sumanė ir užfundyti.
—Mykolai, kadangi šiandien man lai

minga diena, tai tu eik ir • atnešk butelį 
degtinės, nes aš noriu geresniuosius žmones 
pavaišinti... Bet ką tu užkandžiui nupirk
si? Reikėtų užkandžiui paimti ką nors ge
resnio, patogesnio!...

Pulkininkas pasinėrė mintyse, kad su
galvojus ką nors užkandžiui, o Mykolas 
stovėjo priešais jį ir nekantriai laukė palie
pimo.

Mykolas - vagis tuojaus nubėgo, par
nešė degtinės, užkandžių, išgėrė su pulki
ninku, užkando, paskui atsistojo ant narų, 
išskėtė skvernus žiupono ir pradėjo šaukti:

—Du ir pusė. Nei cento pigiau, 
duoda daugiau?

—Mykolai, ar tai tavo nuosavas?
—Dabar jau mano nuosavas.
—Matomai gerai įmetei meškerę, 

tokį ištraukia! ?
Mykolas šnairom pažiūri į tą ypatą ir 

pastarasis nutyla. Derybos vėl prasideda.
—Aš duodu du,—kas tai atsiliepia.
—Du ir pu^ė! Nei cento pigiau!
Tėvai ir vaikai, kas tik norite, atsiliep

kite, nes paskui gailėsitės!
Pagalinus prisieina jam žiuponą ati

duoti už du doleriu, nes daugiau niekas ne
atsiliepė.

Gavęs du doleriu tuojaus išnyksta. Jis 
turi nueiti pas savo “mylimąją”, prieš už
darant karčiamas nusipirkti degtinės ir 
paskui su ja vaikščiojant per tam tikras į- 
Btaigas pardavinėti.

Mykolas ir jo “mylimoji” labai puikiai 
moka savo dalykus vestu Jiedu pasipažįs-

sirodė, kad tik purė moterų, 
tų paveikslėlių pabaigusių augštesnį moks- 

ir Ja, išteka už vyru ir 40 nuo- 
Toliaus šimčių turi kūdikių. Tokiu 

tėvas rašo, kad jis turi tris'būdu ant kiekvienos šeimy- 
, iš-1 kūdikius, dvi mergaites ir nos išpuola po pusantro kū- 
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—Tuščia kalba! Jam gaila! Ar tavęs 
kas pasigaili? a? Tavo ta mergaite paver
kė, paverkė ir vėl nuo tėvo auksinį gavo. I 
Eik tu atsimink: ar prisiėjo tau kada nors 
su auksiniu bėgioti, kada buvai mažas ir 
savo mamai dovanas pirkti?

—Aš nei motinos, nei tėvo nežinau. 
Išaugau prieglaudos namuose.

Mykolas nutilo, valandėlę patylėjo, pa- 
mislijo, paskui verkadamas pradėjo dai
nuoti: “Lai mane mirtis nubaudžia”... Ka-

Jiedu visuomet vienas nuo kito nesišalina.
Nors Mykolas visiems pasakoja apie 

savo amatą, bet jį visi myli. Kas tik pas 
ii paprašo papiroso, jis niekad neatsako. 
Kartais išalkusiam bedarbiui nuperka stik
lelį degtinės ir už 3 centus užkandžio. Veik 
kasdien už du ar tris užmoka po dešimtuką 
ir įsiveda į prieglaudos namus, jeigu tiems 
prisieina ant gatvės nakvoti.

Paprastai prie pulkininko ir Mykolo vi
suomet guli jų draugas Jurgis, taipgi va
gis. Bet dabar jo ant “narų” nėra; jis guli 
ant grindų prisispaudęs prie girto darbi
ninko. Jurgis apsikabinęs darbininką nu
duoda labai stipriai miegančiu. Bet sėdin
tieji prie sienos, kurie be paliovos rūko pa
pirosus, mato, kaip Jurgio dešinėj i ranka

—Jurgis glamonėja Kazį.—Kas tai
prataria.

—Tu tylėk, nes tai ne tavo darbas!
Jurgis, ištuštinęs Kazio kišenius, pra

deda palengvėle nuo jo atsitraukti ir pas
kui kokiu tai stebuklingu būdu atsiranda 
ant “narų” miegančiu sale savo draugo My
kolo.

Sėdintieji palei sieną rūko ir mislija: 
pulkininkas jiems papasakojo, kokie valgiai 
skanus ir geri ir kokie blogi. Mykolas per
skaitė referatą, kaip galima įgyti 
auksinį, o Jurgis demonstartyviškai

(Toliaus bus).

vieną vaiką. Du metu atgal 
motina mirė, jis per tą laiką 
sunkiai dirbo ir maitino kū
dikius. bet dabgr neteko 
darbo ir badas žiuri į akis. 
Jis atsišaukia pėiPlaikraštį, 
ar neatsiras mielaširdingų 
žmonių, kurie sutiks paimti 
tas dvi mergaites, kaipo Ka
lėdų dovaną. Vaiką pasilie
ka pas save ir stengsis kaip 
nors jį maitinti ir auklėti.

Ar tai ne bjaurus šio pa
saulio surėdvmas? Vieni 
turtuose paskendo, neišma
no, kaip savo pinigus išleis-

dikio.
Reiškia, moterų judėjimo 

priešai turi teise tvirtinti, 
kad suteikus moterims ly
gias su vyrais teises, gali 
šeimynų skaitlius sumažėti.

Bet kas dabar 
moteris ^apsivesti 
kius gimdyti? Nejaugi vy
rai, turėdami politiškas tei
ses, gali moteris priversti 
už vvrų ištekėti ir paskui 
kūdikius gimdyti? Rodosi, 
kad jie tą negali padaryti. 
Jeigu dabar moteris neatsi
sako už vyrų ištekėti ir kū
dikius gimdyti, tai, be abe
jonei. jos ir tuomet nuo to 
neatsisakys, kuomet turės

sias prasižengimas. Tą ma- j 
L - --- ' T , - i . -
vavo atsakyme. Ir tos, ku- mmų. 
rios teisino lenkaitę ir tos,! evstė turi 25 nares, 
kurios smerkė, žodžiu, jos 
visos pripažino, kad tai mei
lė yra instinktyviškas (į- 

' gimtas) prisirišimas prie 
vienos ir tos pačios ypatos. 
Su tuo aš tik ir nesutinku, 
ką bandysiu nurodyti. Čia 
pastatysiu šitokį klausimą: 
Kokios priežastįs priverčia 
ypatą įsimylėti? Reikia at-

Jeigu moterįs, pabaigu
sios augštesnius mokslus,at
sisako nuo ištekėjimo ir vai
kų gimdymo, tai ne dėl to, 

tis nrie visuomenės ir jieš-: kad jos įgijo augštesnį mok- 
koti žmogaus, kuris susi m v-1 ”1 a. bet yra tam tikros prie-

Dabąr Birutės drau- 
Nors 

jauna draugystė, bet ji 
snarčnai auga ir darbuojasi. 
Garbė moterims, kad jos su- 
nmntn ’‘’o rp’TMus ir dar
buojasi. Fanatikės prie šios 
draugystes nepriklauso. Jos 
net į n ra kolbas neateina.

Mat, fanatikėms prakalbos 
nemadoj. Jeigu koks nors 
Jurgis ar Raulas užkviečia' 

sakyti‘į tai, kad niekados ' ant savo varduvių, kur bū- 
negali mylėti tokios ypatos, na bačkutė, tai jos visos su- 
kurios dar nepažinojai, sispiečia. 
Pirma, pakol pradedi ką 1 
nors mylėti—reikia tą yna-1 
tą pažinti, o paskiaus jau 
atsiranda kitokios ypatybės, 
kurios suriša ir tuomet pra
dedi mylėti. Taip buvo ir su 
jauna lenkaite, o ne kitaip.

Bet kada ji pradėjo re-į 
čiaus matyti tą ypatą, o su' 
kita ypata susipažino ir tan
kiau pradėjo sueiti, tas ir zi.xi \ norintiems išsimaudyt. 

ems vietos lietuviams, 
u-laikau pirmos kliasos pui-

* ......Prieš

iki J2 vai. nakties. Toji 
;asi nt Hievew St., West 
Mass. To Kalėdų bus at- 
imią subatą.

A. Nnmi, 
West I’iit hbui g-, Mass.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS

Onytė.
Kas nori gauti informaci

jų apie Lietuvių Moterų 
j h’ogresyvį Susivienyjimą, 
kreipkitės centro sekretorės

l’rancšu 
kad aš i 
kiausi:} TC ŪKIŠKĄ PIRTl- 
Kalėdas bus atdara ketverge nuory- 
lo 12 vai. 
pirtis ran 
lOtchburg

Ir-’tą, ar ,ps suuKtn atiduo
ti savo kūdikį Kalėdų dova
nomis? Rodosi, kad jis ne 
tik savo kūdikio, bet ir šu
nyčio neduotų. O darbinin
kas yra priverstas savo kū-

joj mokytojos gali už vvro 
ištekėti, bet negali kūdikių 
gimdyti. Reiškia, vyrai ver- 

Ar tai gab’ būti dar bjau- č'*i vokvtojas atsisakyt nuo 
ream's naraulio surėdvmas? tekėjimo. O juk moterįs, 

Bet kunigai ir kapitalis-.pabaigusios kolegijas, dau- 
tai kaip šaukė, taip ir šauks, 'ginusiai mokytojomis pašto- rį kiekvienas to laikytis, ki-1 
kad socialistai griauna šei- ja. 
mynas. Jeigu darbininkas 
prieina prie to, kad turi jieš-'tesnį mokslą įgvja ne iš pa- les vergu n’Ai'n rln id 11 o i va w o L11 iaa /a L n 1 1 o ni’iofA- ' 1 •____ _
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tų jo kūdikius, tai kunigai.kračiu. u ju- v 
ir kapitalistai tokį darbiniu-1 mekmlos negimdo tiek kūdi- 
ką vadina tinginiu ir gir- kių, kiek paprastos klesos 
tuokliu. Jeigu moteris pa- ‘moterįs: jos visuomet gim- 
silieka našle su kebata kū- dvmą aprubežiuoja. Tokiu 
dikių ir paskui kūdikiu ne- būdu tos pasakos arba tvir- 
gali išmaitinti, tai kapitalis- tinimai, kad suteikus mote
tai ir kunigai ją 1 
paleistuve ir netikusia mo- sn^iažė 
tina... | ~

Motinos, kurios auklėjate valstijose, kur moterįs turi 
savo kūdikius, ar jūs nors Ivgiao nu vyrais teises, nėra 

pastebėta, kad šeimynų 
skaitlio'"- mažintusi. . . 

ikaus, Finlinndijos . moterįs linksmo ir laimingo šeimy-

kad vienas myli, 
tą, kuris jį ar ją myli, suvis 
nemyli. Tai ką reiktu da
ryti, jei nebūti] galima už
miršti mylimos ypatos? 
Nors čia yra sunku, bet tu- 

( ri kiekvienas to laikytis, ki-1 
taip būtų didelis nužemini-; 

Antras dalykas, tai /vugš-'mas savęs, jei taptum mei-'

koti geradarių, kurie paipi-; prastų moterų, bet iš aristo- Rimuose reikia pasirodyti, i 
O juk aristokratės kad galima apsieiti ir be jo 

arba jos, jei nėra abipusiš
kos meilės.

Kuns Albers.
Elizabeth, N. J.

GARDNER, MASS.
11 d. gruodžio apsivedė < 

draugas Jokūbas Kantrimas 
su drauge Monika Zitkiūte. 
Šliūbą ėmė civilišką. Abu
du priguli prie L. Š. S. 89f 
kuopos.

Paga-; Linkėtina jaunavedžiams

Kas užsiraAye 
pas mant 

dirnrafctj 
“Naujienas”, ( 
ta^ai gaui< s*- 
kaniMas dova
nas: “Laisvę’* 
ar “Keleivf’ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę" ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų", ar 
“Lietuvą”, ar 
“Amerikon'

arba knygų1 vor
am ista už $5.00 

ir da! 
dien

jei taptum mei- ■ ,r ..Sak(... 
Tokiuose atsiti-,tė« $2.00. Taigi t 

rauni dienraštį “Naujienas” 
galit pasirinkti prie "Naujienų 
rašėio vienų iš tų laikraščių, koksai 
tomistai geriausiai patinka, 
mista atsimink, kad užsirašęs “Niu. 
j>enas"gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue.

Rochester, N. Y

MOTERU JUDĖJIMAS IR jau nuo seniai turi Ivgias niško gyveninio.
pažymėti, kad vie-' 

tos lietuviai jau neneša de
šimtinių Romos agentams. Į

♦ 
♦ ♦

♦

neturėdami rimtesniu' argu
mentu, nurodinėja, būk tuo- priešai iš kailio neriami a gi
mėt, kuomet moterįs gaus tuodami prieš suteikimą 
lygias su vyrais teises, su-;moterims lygių teisių, bet jų 
mažės šeimynų skaitlius,nes visas triūsas nueis ant nie- 
tuomet daugelis moterų ko. Vėliaus ar anksčiaus 
atsisakysia \nuo gimdymo moteris gaus lygias su vy-' 
kūdikių. Kaipo faktą, jie rais teises. Bet nėra ko nei menesius V^^iimn. 
tuojaus nurodo,kad moterįs, stebėtis, kad priešai griebia-

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H. SANGER 

bu paveikolai*

LARAI NAUDINGA IK PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

Rtfikalnviuiua ir pinigu* aiųokit kino adresu: 

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

Pinigu* (reruuMti *ių*t money orderiu, bei 
kam tiu neparanku, gali *ių«t pattxxi rnafkėuiM



PITTSBURGH APSKRI- Pradėjus važiuoti, vėl gau-
TYS RENGIASI PRIE

S. L. A. SEIMO.
ja buvo užpuolus ant karo 
ir jį sulaikius, bet pamačius 

ikare policiją, neišdrįso už-S. L. A. 3-čias apskritys J 
jau pradeda rengtis prie sei-1 ___ _ _
moe Tapo išrinktas tam tik-ų>ai. jje visuomet kursto

i ant visuomeniškos dirvos 
niekas neveikia. Veik visas 
jaunimas gludi po klerika- 
liška skraiste. Laisvesnieji 
taipgi nieko neveikia, apart 
“žiedo” dalinimo, kazyria- 
vimo ir tam panašių užsiė
mimų. Iš to visko matosi, 
kad mūsų jaunimas ne pir
myn, bet atgal žengia. Man 
rodos, jeigu mūsų jaunimui

Tai vis Rymo jėzuitu dar- Pydytų gražią merginą 
__ roi tnnmnr un viai hnerrn
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ras komitetas, kuris rūpin-' vienus prieš kitus. juk ku. 

nigai tik tam tikslui ir vy
čiu armijas tveria, kad už-' 
stojus progresui kelią. Jei
gu taip Rymo katalikai pra
deda elgtis, tai gėda bus ir 
Rymo-katalikais vadintis. 
Juk tai juodžiausius darbus 
jie pradeda atlikinėti!

Kurie važiavo sykiu su i 
kunigu Mickevičium, taipgi ‘ 
tapo gerokai apkulti ir vos

sis surengimu seimo. 12 d.1 
gruodžio buvo susirinkimas 
minėto komiteto ir tapo iš
rinktos įvairios komisijos, 
Purioms paskirta įvairus 
darbai. 1

Nutarta suorganizuoti iš 
visų apielinkės teatrališkų 
kuopų gabesnius aktorius, 
kad laike seimo sulošus di
delį veikalą. Tik kįla abejo
nė, ar nebus jau pervėlu 
pradėti mokintis didelį vei-į

tai tuomet jie visi bėgtų
Reikia priminti, ■ doblistų buvo trįs ir 

kad tūli draugai pirmiaus 
juokėsi iš tų, kurie apsive
dę atsitraukia nuo veikimo 
ir net permaino savo pažiū
ras, o dabar, kada apsivedė, 
tai ir patys tokiais tapo.
Net Frenką Meškauskas išnyko iš Rochesterio. 

.juos išgyrė, kad jie greitu koks 
‘ lės.(laiku būsią geri parapijonai. 

Man rodos, jeigu jūs ne
suprantate socializmo ir ne- tapo geroaai apnuiu ir vos isilaikota jo p;.incipu, tai 

spiyj) savo gyvastĮ ulbėti. ‘,eriau visai Jsoįiaiistkis ne
kala ne?- dar nežinia kaio' gu^e.Jau’ kad vietos gy- j sjvadintUmet. tuomi tik už- Kaią, nes aai nežinia. Kaip ventojai mano tą gaują pa- 
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besnius aktorius, kurių čia puolimą ant niekuo nekaltų 
ir diena ju žiburiu reikia žmoniųlr už išdaužymą pro- 

jtestonų bažnyčios langų ir 
sulaužymą durų. Kuom tas 
viskas užsibaigs, vėliaus 
pranešiu. Minėtos prakal
bos neįvyko.

Bočių Juozas.

suorganizuoti ra- F / v ‘ , kenkiate darbininkiškam ju-suorgamzuoti ga- traukti atsakomybėn uz uz-1 d-jimui> ypatingai vengki- 
. te diskusuoti apie socializ
mą tuomet, kuomet prie 
bačkutės sėdite. Bet jeigu 
norite tapti gerais socialis
tais, tai paliaukite prie bač
kučių sėdėję, o griebkitės už 
knygų ir laikraščių.

Jurginas.

pa j ieškoti.
Čia randasi du choru: šv. 

Kazimiero bažnytinis ir Bi
rutės; pastarasis vadinasi 
bepartyvišku,—toliaus pa
matysime, ar jis tokiu yra. 
Komitetas nutarė, kad sei
me dalyvautu visi chorai, 
bet nepasitiki bažnytiniu, 
nes kunigas gali uždrausti 
jam dalyvauti “bedievių” 
seime. Aš gi jokio skirtu
mo tarpe tų dviejų chorų 
nematau: jeigu kunigas ga- .. --v ...
Ii uždrausti Kazimiero cho-^Slaptinga zmoąaus^d.dy- 
rui seime dalyvauti, tai ko
dėl panašiai pasielgti negali 
ir su Birutės? Nejaugi jūs 
nežinot, kad ir Birutės cho
ro vecftjas yra vargonininkas ir kas nedpldionis vn J:,K socializmas su ramu į- lon^o.y vu
žiuoja j BridgeviHe Pk, It-tik ne toks- kaiP Hetu-.stax atsiranda begėdžių, 
likinėti bažnytinių ceremo
niją. Tokiu būdu ir jam 
kunigas gali liepti nedaly
vauti “bedievių” seime. Juk 
kunigas gali pasakyti, jeigu 
seime dalyvavusi, tai tau 
pas mane vietos nėra ir tuo
met jis chorą visai gali ap
leisti, nes ten jam didesnis 
pelnas. Tuomet seimas gali 
likti visai be choro. Bet 
jeigu tain ir nebūtu, tai vis
gi tam chorui reikėtų pra
mokti nors keliatą žmoniš
kesnių dainelių. Nejaugi 
jie ir seimo atstovus vaišins 
davatkų nudėvėtomis daino
mis, kaip tai: “Du broliukai 
kunigai”, “Per šilą jojau” ir 
tt. Per paskutines lekcijas 
pasirodė, kad tam žmogui 
dar daug reikia žmonišku
mo pasimokinti, o jau tuo
met būti choro vedėju.

Bimbos parapijonas.

BINGHAMTON. N. Y. 
Parapijonai dirba.

Gruodžio 12 d. parapijos 
susirinkime buvo paskaita 
ir prakalbos. Skaitė p. Vai
čiūnas knygą (metafiziką)

AKRON, OHIO.
Tarpe vietos draugijų, tai 

didžiausia šv. Juozapo drau
gystė. Prie jos priklauso 
katalikai, tautininkai ir so
cialistai ir visi rūpinasi 

i bė”. Po paskaitai sakė pra-1 draugijos gerove ir sutikime 
kalbą. Prakalba buvo pana- gyvena. Draugija vis au
si i pirmesniaja, kuria sakė gft k’ auga. Laike L. Pru
to pkričio 28 d. ‘išpeikė soči- seikos prakalbų prisirašė 16 
alistus kalbėtojus ir sakė, naujų narių ir daugelis dar 
jog socializmas su laiku į- prisižadėjo prisirašyti.

viai socialistai skelbia. I akiplėšų, k
J. Stanislavičius kalbėjo ti. vienybę, 

apie užlaikymą sveikatos.
Tema būtų gera, jeigu kal
bėtojas turėtų gabumą ją 
išaiškinti. Vaikinas neturi 
iškalbumo.

j Gruodžio 13 d. buvo pra
kalbos parapijos; kalbėjo 

įkun. Slavvnas iš Rome, 
N. Y. Jo kalbos tema buvo 
kritika lietuvių socialistų. 
“Laisvės” skaitytojams 
žinoma, kad L. S. S. 
33 kuopa nori surengti de
batus socialisto su kun. Sla- 
vvnu. Drg. Hermanui nesu
sitaikius su kunigu ant die
nų, kuopa užkvietė’debato- 
rių S. Michelsoną ir jis suti
ko pribūti. Bet kunigas su 
Michelsonu nesutinka deba-i 
tuoti, nes Michelsonas nesąs 
socialistas, bet tik “cicili-l 
kas”. Kadangi Michelsonas 

lyra “Keleivio” redaktorius, 
jo “Kel.” yra “cicilikiškas” 
laikraštis, nes užpuldinėja 
ir šmeižia tikėjimą ir kuni
gus, todėl su tokiu žmogum 
kunigas negalįs stoti į de
batus. Išpeikęs lietuvius 

Į socialistus, kam jie kovoja 
su tikėjimu ir kunigais, o 
užmiršta didžiausį žmonių

SCRANTON, PA.
Rymo - katalikai norėjo už
mušti neprigulmingą kunigą 

Mickevičių.
12 d.gruodžio buvo sureng

tos prakalbos miestely Sim- 
son, Pa., T. M. D. ir S. L. A. 
kuopų ir kalbetojum už
kviestas kunigas Mickevi
čius.

Važiuojant kunigui pra-1 priešą alkoholį, pasakė, jog 
kalbų sakyti, atsirado du tik katalikiški laikraščiai 
vyru, kurie sykiu su juomi veda didžiausią kovą su al- 
. „Y__ . Kada jie nuvažia- koholiu. Socializmo moksle
vo į Simson ir išlipo iš karo, yra ir gerų minčių, sakė ku- 
4...^— 'nįgaSj įr jeigu socializmo tė

vais būtų buvę krikščionįs, 
vieton žydų Markso ir En
gelso, tai socializmas būtų 

airių Rymo-kataliku laukta buvęs geras, bet dabar soci- 
kunigo Mickevičiaus. Tos alizmo moksle yra minčių 
pašėlusios gaujos vadas pu o- j priešingų krikščioniškam ti- 
lėsi prie kun. Mickevičiaus, ’ ’ “ 
bet pastarasis turėjo gerą 
lazda ir,nieko nelaukęs, dro
žė užnuolikui. Užpuolikas 
parkrito. Tuomet gauja 
manė, kad parkritęs kuni
gas Mickev’čius, subėgo, ir 
pradėjo kojomis spardyti ir 
Kitokiais būdais mušti. To-. 
« • • V • • '

važiavo. Kada jie nu važia

tuojaus užpuolė gauja vyrų 
ir pradėjo mušti scrantonie- 
čius. Pasirodė, kad anie po
ros šimtų lietuvių, lenkų ir

M. D. sako, kad prade
dant lošt, publikos buvo 120, 
vieton mano pasakymo 20. 
Turbūt M. D tuščias kėdės 
skaitė už publiką. Kiek iš
viso publikos buvo, tai M. D. 
nepasako.

“Nihilistai”, kuris bus 9 d. 
sausio, nedėlios vakare.♦

* *
“Aido” choras buvo jau 

numiręs, bet dabar rengiasi 
keltis iš numirusių ir vėl už- 
giędot linksmą giesmę. Bu
vo sušaukę ir susirinkimą. 
O gal ir prisikels?...♦

Kada Geležėlė atvažiavo į 
Rochesterį, tai viso labo ai-

’ ’ pusė;
kada išvažiavo—liko tik du: 
vienas jų per “slow”, o ant
ras gėdijasi su savo idėjo
mis pasirodyti. Ir taip, pasi-(socialistams 
dėkavojant Geležėlei, lietu- kiant dailės 
viškas “aidoblizmas” kaip ir būtų pasirinkt vaidinimams

Nc-
agi ta torius iš Geležė-

J. Stančikas.

Kazys.

Nuo red.—Mums nemalo
nu, kad De^oite vėl kilo po
lemikos socialistų tarpe. 
Stengiamės būti neutraliais 
tose diskusijose, bet malonė
tame, kad Dailės draugija 
šiokiu ar tokiu būdu sutap
tų su soc. kuopa. Visiems 

bendrai vei- 
srity, galima

DETROIT, MICH.
“Laisvės” N97 tūlas Miš

ko Deivė užmėtinėja man, 
i būk aš neteisingai aprašiau į?
apie buvusį D. M. D. balių 
ir apie minėtos draugystės 
atsiradimą. Pirmiausiai 
M. I). sako, jeigu susitvėrė 
D. M. D., tai, matomai, buvo 
tam tikros aplinkybės. To
linus M. D. pamini, būk D. 
M. Draugija nebėga už akių, 
socialistams ir priduria, jog 
tuom laiku, kada susitvėrė 
D. M. D., tai nebuvo jokių 
choru nei ratelių. Tai dabar 
pažiūrėsim kas buvo ir ko 
nebuvo. 1914 m. buvo su-Į 
tvertas Jaunimo Ratelis, po

Bet 
ir 

akiplėšų, kurie nori suardy-
' . Tuomi rūpinasi 

visokie vyčiai bei jų feldfe
beliai. Vyčių vaiskas neno
ri važiuoti į Lietuvą ir ka
riaut su kazokais, nes jiems 
kinkos dreba stoti ant karės 
lauko, per tai jie čia, kaip 
gaidžiai pučiasi prieš šy. 
Juozapo draugiją. Mat, jie į 
nori, kad visi šoktų palei jų;

tiek ve1*1'ė. kiek dabar vei-

Baigiantis 1914 m. veik-

stambesnių veikalų, 
i - . .... - ■ ■ - -

BALTIMORE, MD.
Aš nenoriu tuščių ginčų 

vesti ir kitų užgaulioti, bet 
esu priverstas pasakyti,kad 
I. W. W. unijos nariai ir 

I presos komitetas nori pasi
girti, kad jie yra geriau
siais.

| Taip, gerais būti kiekvie
nas nori, bet blogais niekas. 
Jeigu kas blogą darbą atlie
ka, tai niekad prie jo neno
ri prisipažinti. Man. rodo
si, kad Chicagos kriaučiai 
streikieriai bus labai “dė- 

, kingi” Baltimorės kriau- 
čiam už “gausias aukas” 
laike jų streiko. Mat. mūsų 
kriaučiai per dienas ir nak
tis dirba Chicagos kriaučįų 

: darba, o sukatomis, gavę 
’užmokestį, sali anuose giria
si, kad gerai pelną. Aš ma

inau, kad savo laiku ir Chi
cagos kriaučiai atsilygins su 
baltimoriečiais.

Na, o ka sako I. W. ’W. 
presos komitetas apie tokį

Atjk
TURINČIUS 

MJOSE, KURIAS
Per mūsų banką ga\, 

žįstamiems užimtose vietose

SUTARTI KSU Vo

Berline. tod31 galime persiųsti p, 
neaugfičiau 800 markių (apie 525 i

MCSŲ BANKAS PO NUOLa 
ŽIŪRA. TODĖL TAVO PINIGAI GVA

Norėdami jrmiti daugiau informal, 
kai ar rąžykite laifiką pas

HENRIKAS C. ZARO,
Metropolitan Saving Bank Buh.

No. 1 Third Ave., cor. 7th St.. New Y

vi ai ir kitos tautos, todėl ir 
balius bus įdomus.

B. P. K. Šelp. d r-i a per
M. Plepį.

* ♦
Valdžios agentai iy 

riotai varo smarkią agi ta 
ją, kad daugiau gavus ka 
į eivių. Yra ir keliatas lie
tuvių pasidavusių į kariu- 
menę. 'T „
vių surenka, nes tūlos dirb-

Yra ir keliatas lie-MINERSVILLE, PA.
Įsteigiame laisvas kapines!

Čia randasi 4 laisvos drau
gystės ir 2 kuopos, kurių i tu vės į kazarmes paverstos, 

visuomet reikia bet pasirodo, kad jų vis darnariams 
kreiptis pas Romos agen
tus, jeigu ju šeimynoj kas 
nors numiršta. Ar nege
riau būtų, kad tos draugys
tės igvtn laisvas, nenrigub 
mingas kapines? Jeigu mi
nėtos draugystės įgytų ne- 
prigulmingas kapines, tuo
met j i nariams nereikėtų 
kreintis pas Romos agentus, 
kaip kad dabar daro. Da
bar jeigu pasitaiko laisves
niam žmoaui nueiti pas ku- 
nigą nupirkti vietą palaido- • • • • — * • •

Nors ir daug karei-

neužtenka. Matomai greitai 
spėja išžudyti.

Juodplaukis.
-------------------- i

DARBAL
Mechanicsville, N. Y.—Čia . 

lietuvių randasi nemažas 
būrelis; yra ir D. L. K. Vy
tauto draugystė. Darbai 
pastaruoju laiku eina labai 
gerai, dirbtuvės dirba dieną 
ir naktį, nes gaunama daug 
įvairių užsakymu nuo Eu-

Vietinis.
Aurora, I1L—Čia darbai

vini nrodnio vorvi noitnrii-i ! • - i • •<-> 1 ht • i nupinm vieta puiauio- t . .. v.ilai praccjo vauyi agitaciją, kriaučių elgimąsi? Lais- numirėlio tai tankiai ropos kariaujančiu salių kad suvienyt abi kuopas } N94 'nurodinėja, būk",mU’ numnel10’ U1 Unkla1' —
viena J r tokiu budu Jaunimo bereikalingai ant jų už- 
Rateljs . ^anriojo yeikęs. sinuldinėjama ir presos ko

jini tetas kiek galėdamas a- 
i .ritavęs, kad kriaučiai ne
dirbtų Chicagos darbu.

Ratelis apstojo ' c 
Pra d ž i o j 1915 m. su s i v i e n v-1 
jo L. S. S. kuopos, ir kaip'; 
greit sutvarkė savo veika-lį .............
lūs, taip greit buvo pakeltas r kodėl jūs taip nedavėt, 
klausimas per dr. Ambro- pnin d,orp *A C, 
zaitį, kurisai- ir su-1 komitetas, 
tvore Jciuninio Kcitcii po pgp dirbtuves iv s

ko m i tetas. kuris ėjo 
__ __ ___ stabdė dar
bus? Žvdai irgi panašiai 
darė. Bet ką jūs darėt? 
Ar jūs buvot nors vienoj lie
tuviškoj dirbtuvėj ir ar su

157 kn. čarteriu. Drg. Zdra- 
mavičius jam pritarė; kiti 
nariai reikalavo susti print 

muziką, bet deja, kad is jųlseinąjį ratelį, bet didžiumai ........    _
prasti muzikantai. Jie vi-1 reikalaujant, ratelio vardas stabdėt nors vieną darbą? 
šokiais bjauriais žodžiais tano priveltas, ant teatrą- jqs susirinkimuose kal-
stengėri pažeminti juozapie- biško skyriaus. Tūlam lai- 
čiun. Akrono lietuviai labai 1™ praslinkus atsirado is 
įpykę ant tų patrubočių.Vie-p'ur tai veiabalvių, kurie su
ras, kitas jau iš tu pačių vy- tvėrė D. M. D. 
čių nori ats’mesti, nes ma
to, kad perdaug

kunigas laukan išveja arba' 
užsinrašo tiek, kad žmoge-1 
lis jridu būdu negali užmo-'eina neblogai; kai kuriose 
keti. įsteigimas laisvų kapi
niu nėra taip sunkus, tik 
reikią1 apie tai pasirūpinti.

Anie tai vietos laisvesnės 
draugystės ir kuopos turėtų 
pagalvoti.

Juozas ir Kazimieras.

dirbtuvėse galima darbo 
gauti. Apart kitų lietuviš
ku įstaigų, čia yra lietu
viška karčiama, kurią dar
bininkai taipgi lanko gerai.

Donora, Pa.—čia stato
ma milžiniškos dirbtuvės ir 

j kada jas užbaigs, tai gali- 1 1 i t 1 1   _ 1 •

ros mokinti, bet patys jos! 
neturi nei už sudilusį centą.

Draugijos narys.

MONTELLO, MASS.
Gruodžio 11 d. L. T. R. mas daiktas, kad daugelis 

Viesulą statė scenoj veika- darbininkų gaus darbo. Bet 
lūs: “Alvvos žvdi” ir “Kat- daoar jau yra privazia- 

__ , ___ .....___,rintės Gintarai”. Iš sceniš-. 
Chicagos darba, bet kaip-iš ko atžvilgio abu veikalu ga-l 
jSusirinkimu išeinate, tai na vykusiai sulošta. Ypač į 
nieko neveikiate. Daugelis • gerai lošė O. Petruliūtė. O.

Višniauskiūtė, R. Aukšto- 
hūtė. R. Ambrozienė ir M.' 
Vinkšnaitienė, kiti aktoriai 

> savo 
Smagu, kad mergi

nos bei moteris pradeda su 
atvda atsinešti link scenos. 
Geistina, kad neapsistotų 
kelyje. Bet kodėl jų taip 
mažai?! Juk čia lietuvių ko- tu kartoti, 
lion i ja didelė.

J. Svyrūnėlis.

Miško Deivė drįsta šaky- kriaučių pakaki
ti, jog tuom laiku nebuvo nijos komitetas jiems pa- 
jokio Ratelio. |liensiąo nedirbti, tai jie ir

nieko taipgi neblogai atliko
”Mi-| l'OleS. VnJ !■pa'kutinm keturis metus

nedėldienis kiekvieno mene-

vusių.
Darbininko Draugas.

RED. ATSAKYMAI.
Dom. ZEubinui (Granville,

tilpti “Laisvėje”, nes yra 
persilpnas.

Angliakasiui (Pittston). 
Nieko naujo nėra tose eilė
se. Sena forma, sena tema, 
seni vaizdai tūkstantį- kar

nesakas. Mat, T. W. W. uni
ja nesirūpina sustabdyti, 
kad vietos kriaučiai nedirb
tų Chicagos darbo, nes ne jųI GRAND RAPIDS, MICH.

13 d. gruodžio buvo pra
kalbos L. S. S. 51 kuopos. 
Kalbėjo L. Pruseika, “Lais
vės” redaktorius, temoj: 
“Kaip atsilienė Europos ka- į-,QS įj 
rėdant Amerikos?” Kalbė- savo susirinkimus ir vi- 
tojas labaaiškiai nurodė ]ioja nuo1 socialistu prakal- 
karių priežastis ir kas jas mažai susipratusia jau- 
gali panaiainti. Jp kalba (miomene pas savo. Ar tai 
žmonėms labai patiko,, dau- • sakysit, kad nebėgat už akių 
gelis sako, kad tai pirmas jr netrukdot socialistų vei- 
toks kalbėtojas musų įmes- kūno?

Toliaus Miško Deivė sako, net pirmąsias
aule'do ir ėjo dirbti į tas 
dirbtuves, kurios dirbo Chi
canos kriaučių darbą.

Jeigu presos komitetas 
tvirtina, būk tai “Laisvės”

te. j
Buvo ir pamarginimų; de- 

klemavo dvi mažos mergai
tės: A. Adomavičiūtė ir Blu- 
siūtė. . Viskas pavyko labai 
gerai. *

* *
14 d. gruodžio buvo prieš

ių, etinis susirinkimas Liet. 
Sūnų draugystės. Apart 
kitko rinkta nauja administ
racija 1916 metams. Pir
mininku išrinkta drg. P. 
Kaušius. Linkėtina gero 
darbavimosi dėl draugv°tės 
labo. Senasis pirmininkas 
labai neapkentė socialistų.

“L.” Reporteris.

kėjimui, todėl dvasiški ja ir 
kovoja prieš socializmą. Ant 
galo ragino sutverti katali
kišką darbininkų Šv. Juoza
po Sąjungos kuopą ir skai- 
tvti laikraštį “Darbininką”. 
Po prakalbai buvo leista už
duoti klausimų. Iš publikos 

kitokiais būdais mušti. To-,paduota visa eilė klausimų, 
kiame sumišime Mickevi- o kunigas tain silpnai juos 
čiui pavyko pasprukti ir j- rišo ir tę^ė laiką, kad priėjo 
bėgti j protestomj bažnvčią, pire dvyliktos valandos ir. — — y. • — r-—--

kuri šalę buvo. Fanatikai reikėjo uždaryti susirinki- smarkiau darbuotis. Pas- 
pastebėjo, kad Mickevičius m a. o daug klausimų paliko kutimam susirmkirne. jwta- 
|bėgo į protestonų bažnvčią, neišrištų. . |'
tuoj apsupo tą bažnyčią, . Ant rytojaus buvo apkir- Jas- . u - 
pradėjo akmenimis langus nimas griešnoms avelėms kauti presso tondu 
daužyti ir duris laužti. Baž- kalėdinė 
r.yčią apsupę natri laikė.pa- ‘ 
kol pribuvo policija, kuri iš- Į 
Sklaidė tą gaują, o kunigą ( 
įlickevičių pasodino į karą' 
Ir palydėjo : ‘

ROCHESTER, N. Y.
L. S. S. 7-ta kuopa prade-

Draugijų Sąryšio centrai ini

paėmė salę ant nirmo nedėl-^f A. unija, tai lai ji ir rū-, 
dieniu ir tuo naciu laiku, ka- pinasi. Panašiai kalba tūli 

prakal- I. W. W. unijos nariai.
Toliams autorius sako,būk 

jų unijos nariai visai nedir
bo ir nedirbą. Reikia ste
bėtis, kad autorius preserių 
nepriskaito prie savo uni
jos. O juk n neseniai pirmu
tiniai streiklaužiai ir buvo. 
Kiti I. W. W. unijos nariai 

vietas isavo
kad D. M. D. bus taip pa
geidaujama, kaip ir socialis-

I tų kuopa. Galiu pasakyt, 
kad iki šiolei dar niekas ne
pageidavo ir užtikrintas e- 
su, kad socialistų kuopa ir,N89 buvo neteisybė, rašyta,
nepageidaus, nes turi savo tai aš dedu $5 ir lai presos 
teatrališką skyrių. Sakoma,. komitetas padeda $5 “Lais- 
būk aš neteisingai užvardi- vės” redakcijoj ir tuomet 
jau pasakydamas, kad buvo kurioj pusėj bus teisybė, tai 

drama pralaimėjus purė turės tuos 
aklą pa- pinigus paaukauti

Aš taip užvardijau, mui nukentėjusiu nuo karės 
kaip buvo užvardvta plaka-, lietuvių. Pinigai, turi būti 
tuose. Dėl persitikrinimo padėti be g v savaitės laiko 
redakcijai prisiunčiu vieną nuo pasirodymo šios ko ręs
tų plakatu. Jeigu pirminiu- pondencijos.

lošta negirdėta 
“Kvailą supras, 
žins”. .

kas bandė atšauki, tai .aš 
nenaaiškinau todėl, kad ne
laikąs šaukt daktaro pagel
bės, kada ligonis jau numi-

M. D. sako, kad neteisy

sušelpi-

. Orlaivis.

SO. BOSTON. MASS.
Bostono Politiškų Kali

nių Šelpimo dr-ja rengia ba
lių gruodžio 24,1915 m., Ber-

o Viską girdėjęs.

ATHOL, MASS.
Nors mūsų mieste yra 

mažas lietuvių būrelis,

inė nedėliomis rengti diskusi-
Kvopa nutari naau- 

$3.50 
ir užsisakyti 10 egz. “Mote
ris ir Socializmas”. . Prie 
kuopos rašosi ir naujų na
riu.

Kuopa uoliai 
prie j---"—

rengiasi
veikalo

bė, jog per 15 minutu laiko■ kelev Hali, kampasBerkeley
1.1 Y- r- _______j_____________________ CUatlošė tą garsiąją dramą, 

bet tolinus sako,, jog yra. to
kių dramų, kurias galima 
atlošt į tokį trumpą laiką. 
Aš nesakiau, kad nėra tokių 
dramų. Gal vra iri tokių, 
kurias D. M. D. galętų at- 
lošt į 5 minutas laiko.

ir Tremont St., Bostone; 
prasidės lygiai 8 vai. vakare 
ir trauksis iki 2 vai. ryto. 
Pelnas skiriamas ištrem
tiems į Sibirą politiškiems 
kaliniams.

šiame baliuje dalyvauja 
latviai, rusai, žydai, lietu

K. M-za, Shenandoah. Pa. 
—Nors eilutės ir neblogiau
sios, bet visgi silpnokos ir 

MONTREAL, CANADA. ' todėl šį sykį netilps.
Pastaruoju laiku vietos 

valdžia^pradėjo daugelį Au
strijos ir Vokietijos pavaldi
nių darbininkų imti j ne
laisvę ir gabenti į tolimą 
kraštą. Nors tie darbinin
kai niekuo neprasikalto ir 
dirbo ramiai, bet valdžiai 
pasirodė neištikimais, per 
tai juos ir paėmė nelaisvėn.

Neseniai man teko kalbė
ti su austru darbininku, ku
ris buvo paimtas į nelaisvę. 
Kaip jis pasakoja, tai baisu 
ir klausyti. r~" 
viams valgyti duoda labai Žinia “Laisv 
mažai, o dirbti verčia su n- jams nesvarbi, 
kiai. Kartais įvaro į šaltą į -------
vandeni iki pažasčių ir ten 
liepia dirbti, 
darbininkas 
tai tuojaus ta sumuša. Su
sirgusioms jokios pagelbos 
neduoda.

Laiškus jų cenzūruoja ir 
jeigu kuris tik per laišką 
bando nusiskųsti, tuojaus 
tą laišką sunaikina. Kurį iš 
nelaisvės paliuosuoįa, tai' 
prisiekdina, kad jis iseįęs Užplumbavimas 50c ir augŠčiau 
nieko nepasakos, kas ten de- Į^J-vmas .. 
dasi ir kaip tuos belaisvius ’ * ....
užlaiko, 
tuomet bus baudžiamas, 
kaipo šalies išdavikas. Dau
guma darbininkų sugrįžę iŠ 217 Roebling st.

Kukas, Cleveland, Ohio.— 
Apie tas prakalbas jau buvo 
minėta “L.” N tol. Atleis
kite, kad negalima sunaudo-

Vareniui, Collinsville, Ill. 
—Apie Mockaus misijas pa- 
talpinom anksčiau gautą.

Draugui iš Argentinos.—- 
Atsakymas A. Juchui labai 
pasenęs, per tai ir netalpi- 
nam. Apart to, daug vė
liaus apie tą dalyką jau bu
bo rašyta.

Tiems nelais- ‘Algirdas, Lewiston, Me.— 
” skaityto-

Jeigu kuris 
pasipriešina, Tel. Grcenpoint 1907.

DENTISTAS
Visi mano darbu užganėdinti. 

Darbas gvarantuotas.

Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.()b 
i 

....  50c.
Užplumbavimas auksu ........ .. $1.00

. i Skaudantį dantį duok tuojaus iž-
Jeigu kas pasakos, traukt. Ištraukiam be jokio skaus

mo,
DR. A. FRIEDMAN 

-------------- --- BROOKLYN.
r i • » ...... i kampas So. 2nd Sttų nelaisvių bijosi,ir prasi- Md-.™ 
žioti, kad valdžia nenubaus
tų.



Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOTE ARBA TURJTE GIMINES GUBERNIJO-

LAISVfi

zLIAI

kULO patarimai.

JOHN KULBOK CAFE

BROOKLYN, N.

Svirplys.

Jonas MATHUS
K onservatorija

a
Sąmoninga gaspadinePabattiriisl kurių Woman# .MtiPcie

!' Tel. 885 Greenpoint.

A. SHRUPSKI

P. Tyla

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

*
(Z) 

&

Lietuviška Muz’kos

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

rodos, 
gir- 1 
I>a , 
pa- 
vie-

1'EISINGI A US1A IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

didžiausia 
receptai 
daktarų 
aptieks 

valstijoj.

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

kalba, 
vieta atsakanti dė'

Kambariai

P. S. Davažiuoti galima Crosstown, Union 
Graham Ave. gatvekariais iki pat vietos.
23 rd St. feru persikelti, nuo kur į ke'iatą minutų galima daeitL

Tikras tiktai su pažymėta marke 
.“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. butoliukaM visur© aptiekoso arba 
' stačiai utio

P. AI). RICH i ER & CO.
71-80 Washington Street, New York, N. Y
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Norėdami platesnių informacijų klaus
to per laiškus, o męs suteiksime atsa
ini. Pamėginkite mūs tavorą.o jeigu turite, tai pasakykite muvo draugams.
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.. asimai:—
Garbus Orakule! Aš, 

tamstos senas parapijonas, 
kreipiuosi j tavo didžią gal
vą ir maloniai meldžiu man 
jpagelbėti. Štai kame trube-

Aš turiu meilužę ir noriu 
jai užfundyti ant Kalėdų 
gerą prezentą. Pagal mano 
arbūzo supratimą, i 
riausias prezentas 
“Laisvė”. “Keleivis” 
“Kova”, bet ji “cicilikišku” 
laikraščių labiau bijo, negu 
kunigas savo namuose gar
nio. Taigi duok rodą, Ora
kule,ką aš jai turiu pasiųst?

Antra kvestija. Vieną 
kartą girdėjau, kaip pilvo
tas kunigas skelbė savo pa- 
rapijonams,jogei turčiui bus 
sunkiau įeiti į dangų, negu 
sloniui perlįsti per adatos 
skylutę. Jeigu tas tiesa,tai 
kaip tuomet kunigai dasi- 
gaus į dangaus karalystę, 
nes jie taipgi myli turtus?

* • S. Žcmuogis.

tai ge-
i būtų

arba

, tai dabar jau šiūr nie- 
apamiršau. Su dzievu-

Tavo viernas studentas 
Mister Ilgavyžis.

Atsakymas:—
Pono dievo adreso, pa

klausk pas kunigą Bimbą, 
nes jis yra vienintelis dievo 
agentas Amerikoj.

Bimbos adresas toks:
Rev. Bimba—klebonas 

šventos Šakės parapijos, 
149 Millbury St., Worcester, 
Mass.

Už gerus linkėjimus ant 
Krismų—dėkui. Bet čia pat 
turiu pastebėti, kad aš bur- 
dingierių nelaikau, o tik 
burdingierkas. Bet ir bur- 

, dingierkų bučkiai man nėra 
brangus prezentas, nes aš jų 
gaunu plenty ir be Krismų.

i Ant tavo kvosti jos, kas 
'greitesnis: šaltis ar šiluma 
—turiu apznaimyt, kad žie
mą šiluma greitesnė, o vasa
rą — šaltis. Jeigu man 
neblyvini, tai išbandyk. 
Laike Krismų pasemk vied- 
rą šalčio ir viedrą šilumos 
ir išnešęs laukan paleisk, o 
tuojaus pamatvsi, kad šilu
ma nurunys viesulos grei
tumu, o šaltis pasiliks ant 
vietos.

Neturi laiko.
Tūlas kapitalistas sako sa

vo draugui:
—Kodėl ponas niekuomet 

neužeini pas mane?
—Laiko neturiu—vis tie 

darbai...
—O ką gi ponas dirbi?
—Vos tik atsikeliu, turiu 

nusipraust. dantis išsivalyt, 
apsirengt, pusryčius suval- 
gyt, pasilsėt, pietus suval
gyk primigt truputi, pinigus 
patikrint, automobiliuj pasi- 
važinėt, vakariene suvalgyt, 
nueit į teatrą—taip laikas ir 
prabėga.

Teisingas žmogus.
Kartą vienas biednas 

klausydamas pa-

Atsakymai:—
1) Jeigu tamsta tokią 

kvailą mergą išsirinkai, kad 
ii ir laikraščių bijo, tai Ka
lėdoms prezento pasiųsk jai 
porą svarų proto.

2) Jeigu ponas pasakys 
turčiams, kad jie pervarytų
slonių per adatos skylutę, o ] žmogus, 
tik tuomet jis juos į mokslo, girdėjo kunigą sa- 
dangų įsileis, tai turčiai pa-, kant, jogoj ko tik kada žmo-

“■‘i prireikia, turi prašyt 
dievo, o apturės.

Po tūlo laiko žmogui pri-
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lieps kalviams nukalt tokią gui 
adatą, kaip visas tvartas. 
Tada per tos adatos skylę 
jie ne tik slonių pervarys, 
bet ir patįs automobiliuj 
pervažiuos. Pinigas viską 
pergali.

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

MANO BANKA RANDASI /PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pi nigai gvarantuojami

PARDUODU farinas, lotus ir mimus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IšJIEšKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IšRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM A TO M S.
GENERALISE A AGENTŪRA LAIV AKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

KIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
, 2 Filiu: 155 CLINTON AVI»d Street, maspeth,

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

Newaikiečiai! Kalėdų ir Naujų Metų
Dovanas (prezentus) pirkite pas vie'alinį lietuvišką jubilierių 

(jewelry) VINCA URMANAV1ČIŲ, 151 Fen....................................
I’as jį galima gauti viskas, kas tik randasi ir 
ruo.se”, o patarnavimas kaipo vientaučio daug 
galite gauti kalbamų mašinų (gramafonų) 
kalbose. Visi, kurių šeimyna išpirks vertės 
tavorų vertės $1.50. Reikalaukite kortų.

Meldžiamieji, nepamirškite at silankyti.

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1916 metams#

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo 1 as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
j;ime yra koletus sky: ių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: '•.Dysakos, eiles, straipsniai iš Iilstorljos, Iiygicnoc, drau
gijinio gyveninio Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau
sių rašytojų amerikiečių.

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

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

395 W. Briiitiluny 
So. Boston, Mas",

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

Muzikos mokslas prasideda II 
spalių. 1915. Mokinamos visos 
Sakos klasiškos muzikos.

Mano
Ypatiškas 
Pranešimas
Vilties.

Aš noriu susipnD'ntl su 
trrv či-.i. lietuviškai kalbant 
tere tuisauŲ c. Aš tiuliu, kad jie mane 
žinoti], kaipo teisinrą draugą ir geredati — 
kad žinoti] kas iš ė>it—kuomi aš esu—ka aš 
ėsu padaręs praeityje ir kad žinotą apie pra
kilni] darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano

mano ilsi] metų rm>kslo, tiiitiųiiiiii] ir patiii- 
m >. Aš atidžiai stud jivau ir tirinejnu tas se
nas, chroniškas, Kiliai įsisėdusias ligas, taip 
puikiai gydomas ir apie kini, skili daktarai 
t. ip mažai žino. Aš noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu, Parsis ųs,linkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima viltiem. .

kaip 
t i s.

Žinoma, kad 
visi biznieriai 
savo biznį gi
ria. Cigaras, 
norą kaip ko
pūsto lapas. ■ 
bet gardžiai : 
kvepia. Nebūt j 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas. I 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man 

tai nereikia<1raugai
Žinoma, 

keleivingų. Kambariai u visais 
Tankumais. Prašau kreiptis į tą 
tą, o būsit1 užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnlnlnka*
291 Wythe Ave., Corn. So.1st St. j 

BROOK I YN. N. Y.
Tel. Greenpoint 279

PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hernoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai g.ili būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už laitai mažą užmokestį.

Alės t.aip-gi norime .Jums pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių 
ir chronišku ligą kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorca, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūsles bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Parsisiųsdinkite kopija tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškiojo, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtini tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurio ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų 8val
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
Šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite nuims pinigų—-siųskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai patašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negal. s gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilnų vardų ir adresų, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti Hternpą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. Russell Price Co, l. i i c o — 208 n. sth a ve., Chicago, Įll , U. S. A.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmoksta 

pačta jūsų brangią mcdikallšką knygą-

Vardas Ir pavardė......................................

Gatvė ir No....................................................

Miestas ........................................................... Valstija

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

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

Širdingai užkviečiu a.silankyti
RAPOLAS KRUČAS.

tuojaus atsiminė dievo geriu 
ma. Nuėjęs bažnyčion, ura- Į 

idėio maldauti dievo. Tuom! 
Ilaiku bažnyčioj daueriaus 
nieko nesimatė, išskiriant 

i bažnyčios prižiūrėtojo, ku-, 
'rio žMorus taipgi nepalėmi-l 
io. taigi ils puadčio balsu 
dievą maldauti: “Viešpatie, 
dieve, žiorai, jogei man rei
kia šimto doleriu, taigi būk 
toks geras, duokie man ly
giai šimtą doleriu! Jeigu 
duosi 99, tai neimsiu”... ir tą 
stebėtina maldą atkartojo 
kožną dieną.

B a žny č i os pr i ž iū reto i u i
tas atrodė labai i domu, todėl 
karta jis apie tai pasakė vie-, 
tiniam kunigui. Kunigas 
taiogi kartą už altoriaus pa- 

Jsislėnes girdėjo tą navatna 
'meldimą ir jam tuoj atėjo į 
galvą gera mintis: jis suma- ■ 
nė iš maldininko dar dau- 

' giau pasijuokti. Kartą 
/prieš ateisiant žmogui mal

dauti šimto dolerių, kunigas 
atskaitė 99 dolerius ir padė
jo ant altoriaus pats pasi
slėpė ten pat.

Žmogus, atėjės, pradėjo 
savo nanra^ta maldą.bet ne
žvelgęs į altorių pamatė 
ninigus. Tuoj, nieko nelau
kęs paėmė padėtus pinigus 
ir pradėjo skaityt ir radęs 
t:k 99 dolerius sušuko: 
“Viešnatie dieve, aš prieš tė
ve tiek daug kartu nusidė
jau. o tu vis man dovanoiai, 
o aš tau ta vieną dolerį taip
gi dovanoju”.

Kunigas nersigandęs pra- 
: ils tuos 

Či^n nėrinio, ^ot 
(žmogelis nieko neklausyda- 

i sau,

Gromata jo mylistai
ORAKULUI. i

Daug kartų pašėnavotas 
Orakule! Susimildamas per
duok man dievo antrašą 
kaip galint greičiau. Aš, 
bracišku, noriu siųsti jam 
“special delivery” gromata 
su klausimu: kodėl prieš 
Krismas jUai taip negra
žiai pasielgė su mūsų mies
tu? Mat, Orakulėli, kad tu 
žinotum, vieną paldzieniko 
išgryta kaip pradėjo snigt, 
tai snigo iki tolei, kolei męs 
iš auzn jau nebegalėjom iš
eiti. Bet tas tai nieko, nes 
pradėjom sniegą kasti ir dar j 
manėm, iogei užsirabatysim 
pinigų Krismų prezentam. 
Bet kas tau davė! Štai die-, 
vas susigrįžo iš kitos pusės, 
ir kaip pradėjo lyt, tai bro
luti, jau trįs dienos kaip ly
ja be jokio perstojimo. Ir 
žinai. Orakule, šiūr tink pa
vertė mūsų miestą į tikrą 
balą. Dabar męs ne tik 
KU-mu nrezentų negalim 
fjirkti, bet ir iš auzų nega- 
im išsirioglyti, nes ir per 
storiausius roberius vanduo 
kojas pasiekia.

Todėl, Orakulėli, pasisku
bink su jo antrašu, o iau 
Šiūr tink aš su juo pasiro- 
kuosiu už jo “mielaširdys- 
tę”.

Na, tai sudiev, Orakulėli! 
Pasilieku linkėdamas tau, 
linksmų Krismų, taipgi lin- dėjo aiškinti, jog 
kiu gauti nuo savo burdin-(pinigus 
gieriaus bučki prezento. (

Beje, veidiminut! Būčiau mas ninigus nusinešė 
Ir užmiršęs. Pasakyk, brat- sakydamas, jogei dievas da- 
ku, kas vra greitesnis: šal-(vė. 
lis ar šiluma?
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GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SALI CI

NAS VISAME SO. 
BOSTONE.

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

JONAS MATHUS -
(Lietuvis Savininkas)

312—311 \V. Broadway 
’ So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo.)

D-ro Richler’io

Neabejojantbūdas jti'inimui nuo

LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, GRMAFONŲ PARDAVĖJAI.
Pas mus galite gauti visokių AUKSI-

taipgi visokių ŽIEDŲ: š'iūhinių ir su 
deimanto akimis. Padarom ant orderio 
visokius navai mansius žiedus ar laikro
dėlius. Užlaikomo goriausio gal tinko 
BRITVAS ir parduodame pigiai ir gva- 
rantuojam.

Turimo GRAMAFONŲ su naujau<:os 
mados lietuviškomis dainoAtis. 2 dai
nos katuoja 75c. Paauksuoti laikrodėliai 

t 11 akmenų, gvarantuoti ant 20 metų

kymą kiekvienam visai
Užtikriname, kad kiekvienas bus uŽganėd nias. s

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

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

Tarpe 23 ir 24 gatvių.

Sutaisau receptus su 
atyda, nežiūrint, ar tie
Lietuvos ar Amerikos

Tai vienatine lietuviška
Bostone ir Massachusetts
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aS prisiųsiu 
s.ier expresu.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So.Boston 21014 Ir 21013.

GURA PROGA!
i . runtai *ka angliškos kalbos 

mokintis be mokytojo (apda
ryta ........................................ $1.(10

Vaikų Draugas arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
he mokytojo  ...................... 15c

Naujas Būdas mokintis ra- 
iyti be mokytojo .................. 10c

Aritmetika mokinimulsi ro- 
kundų, hu paveikslais (ap
iary ta) ..................................... 35c

VlnO $1.60
Kns atidus fškirpęs0 Aitą ap

garsinimą iš “Laisves” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus vi.,as 4 
knyR’šs (degiau

P. MIKOLATNIS
R. K I).. Route 2 

Hudson, N. Y.

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

61 S. 2nd st. Brooklyn.
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PIGUS IŠPARDAVIMAS
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 

mo pirm užmokėjimo pinigų.

Geriausia dvlellinė Vlennoa Armonika su visai* 
priebalsiais, minorui ir manomi basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų barnų atskiri p'leno baltai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
baaų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

KAINA M2 dol. Tokia pat armonika dviejų to
tą KAINA 25 dol.

GERIAUSI MUZIKAl.IšKI INSTRUMENTAI 
AM ERIKOJE.

▼ieną dolerj rankpinigių su tiesa peržiūrtji-

Vienas armonikas su 21 klavižiu, 8 bal
tais. K sin* J.A.OU. Tokia armonika su t) 
klaviAiu, 12 basų, 
Kaina f 12.00.

bu plieniniais balaala

6 strūnų balalaika, 
mechaniški • koteliai, 7 
dlaponų, kaina S3.7S. 
Tokia pat geresnio 14- 
dirbimo $4.50.

Visi užsakymai Išsiunčiami ta pačia diena.PrirA išsiunčiant siuntinys pertikrinama* p*, 
riauslais specialistais—meistrais, todėl nei Jokio «uslgadinlmo negali aialtlktL Reikalaukit* llliua- 
truot.o kataliogo, ku/ia siunčiamas dykai.

7 MOSCOW MUSIC CO.
H CANAL STREET, Dept. M NEW YORK. N. Y.
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. MANCHESTER, N. H.
Kuomet Nashua, N. H. 

streikuojančių audėjų pa
sklido atsišaukimai j. dar
bininkus, tuoj vietiniai lie-

AUKOS BROOKLYNO 
VAIKŲ DRAUGIJĖLEI.
Nuo pabaigos lapkričio 

Brooklyne funkcionuoja 
vaikų draugijėlės mokykla 
prie 19 kuopos L. S. S. Mo- tuviai sušaukė visuotiną su- 
kyklėlei užlaikyti paaukavo si rinkimą, kuriame buvo
sekančios ypatos. : kalbama, kaip sušelpus

Po $2.00: Masiulevičius; streikuojančius darbininkus, 
po $1.50: Bernotas ;pa $1.00 f Didžiuma nusprendė rinkti 
Svegždžiūtė, Prūseika, A. pūkas, einant per stubas. 
Staniškis , B. Kalkauskas, Kolektoriais išrinko Nikode- 
Zacharevičius, J. Kmeliaus- mą Rastenį ir Rafolą Kon- 
kas; po 50c.: V.čepulis, Kaz- dratą.

~~ tiulis, _ V. I Aukavo šios ypatos. po 
\ iltenkiūtė, $1.00: V. Kardelis, J. Mase- 

Li^ajus, Kručas ir J. Dai-.vičlus, M. Lazaunikiūtė, A. 
Sinkevičius, V. Bakanaitė, 
K Matuliukė, H. Masevičiū- 
tėž po 50 c. aukavo: A. Zub- 
kus, J. Guobis, A. Aleksan- 

((iiaitis, K. Klicmkaitė. S. 
Kliukas, J. švedas, V. Kaš- 
konas, T. Valantinienė, F. 

, Žukiūtė, P. Kemešiūte, P. 
! Černiauskas, V. Prunsku- 
nįūte, R. Kundrotas, V. Še- 

s, J. Rastenis, V. Šim
kūnas, J. Antanaitis, K. 
Mališauskas, J. Stasiunaitis, 
P. Krikščiūnas, K. Brazaus
kas, V. Alkovikas, F. Pajo- 
dis, J. Stakieniūtė, E. Sta- 
kieniūtė, A. Limonth, V. 
Brazauskas, A. Baniulis, K. 
Lukaševičius. L. Šerėnas,A. 
Tvarijonas, F. Čekutis, N. 
Rastenis, P. Grinkevičius,V. 
Girniutė, B. Sinkevičius, J. 
Svetikas, S. Petkevičius, 
O Dieninis, P. Taparauskas. 
40c. aukavo Julius Sabans- 

ikas, 35 c. A. Kikutis; po 34 
c. aukavo K. Cimutis ir A.

lauskas, S. 1 
Paukštys, M.
Lisajus, Kručas ir J. Dai
nius; po 25c.: Kazanauskas, 
Vėtra, J. Kairitis, P. Kičas, 
I. K., Mačys, J. Dobinis, P. 
A., X. Y. Z., J. Šukys, K.
Juškevičia, N. Januška.

Smulkiu aukų $1.00; “Ap
švietus” dr-ja $10.00. Viso

ta $27.50.
Už gruodį išmokėta už 

rūmus 6 dol., mokytojams rena 
14.50 dol. ir gaidos 75c.; viso 
$21.25. Liekasi $6.25.

L. Prūseika.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
LITERATŪROS DRAUGI

JOS REIKALUOSE.
Pirmas k’iopos sumanymas.

Pirmoji kuopa, balsuoda
ma konstituciją L. D. L. D., 
atrado reikalingu pranešti 
kitų kuopų atydai sekančias 
pastabas:

Konstitucijos projekte re 
ferendumo parėmimui duo v clvllxclVv xx. h

dama tik .39 dienų. K^opa' gtackis; po 30 c. aukavo A.
, Žukauskas. J. Žukauskas, S. 
Bernotienė ir F. Kaušilas.; 
26 c. aukavo J. Vaičiūnas; 
po 25 c. aukavo J. Zubris, S. 
Čeponaitė, J. Čeplinskas, J. 
Jeronis, S. Ūsas. J. Krikš
čiūnas, S. Raškovska, S. 

Į Monkovska, P. Jakaitis, M. 
Peltak, A. Labanauskas, U. 
Ukanaitė, O. Gailieniūtė, E. 
Yodeikiūtė, J. Slavinskas, J. 
Pakui tinis, E. Mačiuliūtė, 
M. Bučius, K. žinias, J. Ba- 
sekirskas, A.Ramaškevičius, 
J Vižinis, E. Vižinienė, 
O. Petrieniūtė, E. Giliūtė, J. 
Bučiuke, B. Matijošius, P.

. . . . .. Mikšis, F. Pateika J. Bra-
rūpmtųsi įleisti I zauskas, E. Pauiovsky, V.

kad 30
Reikia

vienbalsiai mano, 
dienų neužtenka, 
bent 60 dienų.

Kuopa atrado, kad jau 
dabar įstatymuose būtų pa
žymėta, kad knygius išren
kama draugijai paūgėjus'.

Skyriuje apie mokesčius 
§5 turi būti prijungtas prie 
§1 (kalbama kokia nario 
mokestis).

Kuopos nuomone Centro 
sekretorius ir iždininkas tu-' 
ri išduot raportus kas pusė 
metų (o ne kas metas vieną 
sykį). |

Kuopa išreiškė norą, kad 
centro komitetas kuogrei-1 
Šiaušia ! _ *
knygą, o su čarterio išėmi
mu dar galima palaukti.

Prie kuopos prisirašė 5 
nauji nariai. j

L. D. L. D 1 kp. Komitetas.

NUOMONĖ APIE OR
GANĄ.

Drg. J. Ramanauskas iš 
Mineisvuie, 
mums gana

ra., paraše 
ilgų straipsnį 
D. Jisai nuro- 
ąociaiistai ua

i

į

Kosulis ir Užkimimas
Knyg. pagelb. A. Jakštys,

103 Liberty St., Ansonia, Conn? 
Knyg. Rašt. P. Rageišis,

113 N. Main St., Ansonia, Conn.

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

ir gerų gyduolių.

□EVERA’S
Balsam far Lungs

I

(□□voros Dalsamas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 

_. Yra tai gera 
Mes labai ją rekomenduo- 

jauniems ir seniems, vaikams
Kainos 25c. ir 50c. •

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

tj, krtipus ir kokliušų nuo 35 metų, 
ir švelni preparacija 
jame vartojimui — 
ir suaugusiems.
“Aš turėjau baisų 
River, Minn., “tai 
for Lungs ir pirm, 
lis visai prapuolė, 
■tiuosi gana sveikas.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai:
Pirm. J. Rastis
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan, Ill. 
Pirm, pagelb. M. Ambraziūnas

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Protoko'u sekr. S‘. Deikus.

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

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

166—10th St.. North Chicago, III. 
Kasos Globėjai- J Varis, 1349 Lincoln 
St. Waukegan Ill. 2. M. Rėkia, 1329 
Nn Jackson St., North Chicago, UI. 
Maršalka K. Navickas.

1420 Victorian St.. Waukegan. III. 
Susirinkimą’ atsibūna pirmą nedėl- 

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

M

M

'lt

t TREJOS DEVi

TREJANk

63 metų amžiaus ir jau-

J7 >

W

Cask SavcTOS cv-co1.*’] preparacijas 
P'.s savo opticl:in:n!.'q.

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

orderiupk tiesiog iš

W. F. SSVERA CO.,

galvos 
ekaudėji- 
gella ir 

pagydoma.
Severa’o Liver Pilis

fSev. ros Pigulkos nuo kepenų 1 
Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, Lnva.

UžkictSjimtts, 
runs, jak.ių trulolėsiai, 
nerviškumas greitai

UŽGANĖDINTAS
Geru patai

Gvarantuo 
tas ant

20 metų’
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 

Užplombavintas 5Uc ir augščiau.
Išvalymas ...................................  50c
Užplombavimas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį t^uok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENIAL PARLOR,
307

Ribickas, U. Misiuliutė, A. 
Šemežis, J. Nakutis, J. Ma
ciulevičius, S. Stalmašaus- 
kas, A. Dobravolskas, V. 
Songaila, V. Laduskienė A. 
Guobis, J. Sabanauskas, V. 
Dorongovsky, »A. čepkaus- 
kas, T. Basekirskas, I. Au
gulis, J. Konclraska, A. Pu- 
zinkevičius, M. Kondraška, 
A. Staugas, O. Stackiūtė, K. 
Bučius, V. Žukauskas, K. 
Žukauskas, J. A. Masevičius, 
J. Žukauskas, J.Petkevičius, 
J. Zdanaitis, J. Vainalavi- 
čius, F. Andriejūnas, A. An- 

driejūnienė, J. Slinkstienė, 
' K. Ševičius, P. Kutkus. Ma
žiau aukavusių pavardes ne- 
garsinam.

Pasiųsta $47.00, persiun
timo lėšos 22 c. Pas kolekto
rių Rafolą Kondratą liko 17’ 
centų.

Kolektoriai: Nikodemas 
Rastenis ir Rafolas Kondra- 
tL

ao, Kad tini 
vis agituoja 
D. jie vis uar sako, kad to
ji draugija dus konkurentas 
bąjungut.

turime pasakyti, kad 
daugelis draugų, kurie se- 
inuu šnairavo į maoų drau
giją, uaoar jau pi aocua at- 
saeisti. Jie atsneidzia to- 
dex, Add pamate, jug ją pia- 
Iihoaviiiiui uuvo cuon, gyve
nimas paroae,Kad atsiradus 
L. u. Lj. u.—oąjunga netik 
nepuoia, net jau iųia. npie 
‘’i>aruą' tuo tarpu nieks ne
užsimena.

1/1 g. ivamanauskas mano, 
kau ’ rvova" neous geras or
ganas, kadangi ’’Kova" ir 
taip jau užimta sąjungos 
renvaiais, pertai ji Dus per
daug sausa.

buiyg to klausimo pirmos 
kuopus susirinkime buvo is- 
reiAStos sekančios nuomo
nes: "Kovoj 7 draugijos rei
kalai 'daug vietos neužims. 
Erie to ir kiti laikraščiai 
gan patarnauti.
draugijoj neous juk taip
daug įererenuumų ir ko kl- Suvalkųt gub., VilkavUkJo 
to. r ai dus tik knygų leidi
mo draugija.

Isrinnuanii “Kovą”

PAJIESKOJIMAi
Pajieškau savo kaimyno A. Mocevi- 

čius, Suvalkų gub. Kasžinote, malo
nėkite pranešti.

St. Sinkevičius.
614 Island Ave., Rockford, Ill.

Pajieškau brolėno Albino Petronis, 
gyvena Detroit, Mich. Taipgi ir 
pusseserės Anos Kukenaičios, girdė
jau, kad yra Amerikoj. Meldžiu at
sišaukti.

•4

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

18.3 Roebling St., Brooklyn, N. Y 
Finansų raštininkas A. Pleekaitii, > 

228 Madison St.;
Hobokvn, N.

Iždininkas B. Vaičekauskas, 
526 89th St., Brooklyn, N.

O 
» —

Sundeda ii jvuini/ i<.

Sutaisyta su degtine arba virintu 
yra gerinusru v« ’ -> karų 

vynu dei tuu.viu.
Gydo visokias skilvio ’’^as, nern-4 
gumbą, diepepi' ją, is .tiiną, rita 
dieglius šonuos, krut įėję ir nugare 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės t 
visokias kitas s' ilvio ligas. Geriausiai 

patr. -o apetitą.
VAPtn :.\1AS: Viena pakelį šitų gydančių 

augmenų užmerkti į vii ną Kvorta ėysto spiruto 
ir tiek pat var.'.ens, arba išviiti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio 
arba mažiau.

.timą, ritu

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

J.

Y
s

Naujoj
J. Apšega,

P. O. Box 40, Lewiston, Me.

Pajieškau dėdės Vinco Traikausko, 
................ i pavieto,

■ i_ ' Bardauckų kaimo. Taipgi pajieškau 
M Bendoraičiūtės, Suva'kų gub., Vil
kaviškio rnv. Sarmacinų kaimo.

nrcrn- Meldžiu atsišaukti.
vi &a“ j y. Traikauskas

nu, ings išvengsime tuščių P. O. Box 65, Girardville, Pa.
Užsipuolimų, DuK šią arau-j 
giją šutvei e kas tai aei y- 
pausKo^ naudos.

Senkaus,
Marijampolės pav., 

kaimo. Pirmiau gyveno 
J., bet dabar nežinau 

Kasžinot, malonėkite

Pajieškau drauro Vinco 
Suvalkų gub 
Tursučdj 
Hoboken, N. 
kur randasi, 
pranešti.

ŽINIA DĖL SERGANČIŲ.
Vyrai, būdami silpni, apimti ner

viškumo per palaidą gyvenimą arba

kas s uėda kūno spėkas ir duoda-.i : nt 
pirmos pažiūros pažinti. Jūs iš-dgy. 
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)

DR
NAUJAI ATIDARYTA

Bedford Ave., Tarpe 2-ros 
1-mos gatvių 

BROOKLYN. N. Y. 

Kalbame Lietuviškai.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

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

K. LIUT
131 Grand

BROOKLYN,
(Arti Berry

N.
St.)

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON.MASS

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

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

LIETUVIŠKA

APT1EKA
Žemiau paminėtas gyduolei galimi 

apturėti per paėtą:
Auo Reumatizmo ......................... $1.06
Kraujo Valytojas.................................$1.00
Vidurių Reguliatorius .................. 50c
Trojanka .................... 25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduolei nuo 
visokių |;gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

REIKALINGOS MERGINOS.
Reikalingos merginos į fabriką siū

ti ant mašinų: apsiūlėt nosines ir 
jas prosyt. Darbas 1 ngvas ir čystas. 
Darbas nuolat. Priimamos mokinės.

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

Įėjimas iš jardo.

K OST U MIE111 AK A S K RIA U ČIU S 
MOTERIŠKŲ DRAPANŲ.

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

PETER SERTWITIS
1107 Bedford A ve., prie kampo Gates 

BROOKLYN, N. Y.

V. K. DRAUGIJOS V1RŠ1NIN 
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGF.K ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas, 

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

Box 435, Steger, 
r'roi.ok. ra4tlnui«.«t> J. Laum/MuAi

364 L. Box, Hteurwr, Iii 
Iždo raštininkas A. Salasevičia,

Box 141, Steger, Ill. 
.ždinitikati (kanuvriua) 1. Sneauua, 

482, Steger, Hi 
F. Striško, 

566, Steger, ii. 
J Dainldavičia 
407, Steger, 11.

SnkdrtnkiwirJ attdbūni pir«v*air 
Kiekviena wcnvaiu nedė'ioj, t, A

Box
Knygyne raštininkas 

Box
Knygyn# įtulntnkfte

Box

KIEKVIENAI MUlEKEi ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAW, M. D.
SpecijalUHMs Mntonlku Ligų, 

bum Yarj
Ul'tbU VALANDOS; 

vai. ryte; nuo 1 lk.1 2 vai. 
nuo 7 iki d vai. vaxare;

KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMA FONU.

/
Specljališkas nužeminimas 

kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti Šitą granaa- 
fnną su 6 lietuvišku dalei 
Ootf aditę, kaštuoja 112.44 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ai
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimą pinigų, dai
gu nepatiktų, galite sugrąiintf 
atgal. Reikalaudami, prisiųskl- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, bb4 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK. N ▼.

414 E.

1U

Rockford, Ill., susitvėrė
L. u. ju. u. Kuopa.

Paterson, in. j., susitvėrė
L. D. L. D. kuopa.

Unhnlron ixi T 1/imnc ’ Šiaulių pavieto, Šeduvos mles-XlODOKen, 1N. J‘> KUOpa jų. D. Meldžiu atsišaukti šiuom ad-
rengia 2o d. grd. puikų teat- resu:
rą su pamarginimais. 413 WallJosst'ph cherei£kcUrd, m.

A. Šatas.
1010 Washington St., Norwood, Mass.

Aš Juozapas šervinskis pajieškau 
savo brob’o Jono Šervinskio, Kauno 
gub.. Šiaulių pavieto, Šeduvos mies-

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici M ari j 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
t 

Jnuniškaitė
319 Walnut St.. NEWARK,N.J.

Telefonas Market

iki 
pivi ir

Nedėliomia pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs lėti 

rlarne ir pasakoma visas ligas ir pa 
gelbstline. Iš kitur atvažiavuslasnu h 
gontams parūpiname vietą, kol gydą 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime pnaieiišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Nauimlrk 
kita mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
S14 E. 50th St., NEW YORK,N.Y 

Kalbama lietuviškai.

P'

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. čebanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsville, 

Pirm, pagelbininkas M. Ražok-as, 
Vandalia Box 160,< Collinsville, 

Nutarimų Rašt. A. Dzidolikas,
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, Ill. 
Fin. Rast. J. Baronas,

500 S. Clinton St., Co’linsville, III. 
Iždininkas J. Willuniat,

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

306 Strong Ave., Collinsville, III
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

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

m.

m
m

SERGANTIEJI!
priežasties ligos?

LIETUVOS SŪNŲ IK DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ. R()CKF('RD, ILL., 

VIRŠININKŲ VARDAI IR

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

kiek aš išgy-
kiek palinksminau gyvenimą.

gyvenimas įkirėjo var-

MAGIC SCHOOL.
Ar nori būti magiku? 

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

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 štuka 
jau galėsi padaryti didelę 

nuostabą tarp žmonių.
J. G. STANKUS

42 Vine St., Montello, Mass.
(97—104)

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

Vice-pirmininkas F. Raškevičius,
539 Island Ave. 

Protokolų raštininkas oria Užbaliūlė 
622 So. Hul.n Si. 

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

Iždininkas St. Buzinskis,
bl'U Island Ave. 

Kasos Globėjai;
M. Gerulrūtė,

1109 S. Winnebage St. 
Ona Savraseviėiūtč,

639 Island Ave. 
Maršalka A. Neverauskas,

411 So. Church St.

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J. Misevičia
SPECI JAUSTAS ŠIRDIES

PLAUČIŲ LIGŲ.
^Valandos: 

8—10 ryta 
12—2 po plat

Nuo
Nuo 
Nuo
270 BERRY ST., BROOKLYN,

rr»

IR

N. Y

“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 Rašykitčs šiandien, nes neilgai 
bus duodamos tokios dovanos!

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

J. P. C11UPAS
P. O. Box 330, Ansonia, Conn.

DRAUGIJOS 
kurios apsirinko “Laikyt 

savo organu
LIBTUVTU KELIONEI PARELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centre Valdyba:
Pirmininkai J. Sklnnontai,

72 Hudion Ave., Brooklyn, N. T.
S. Kamlii, 111 Ainslk St., 

Brooklyn, N. Y 
lidinlnkai J Butkivičia,

88 So. t-nd St., Brooklyn, N. Y
Keopų Sekretorių adresai:

kuopoi Brooklyne — L. Deveikli.
146 Metropolitan Avė. Breekiyn, 

kuopoi Brooklyne r— V. Vitkevičia.
29 -Hudion AveM Breekiyn, N. Y

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA. CONN.. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

103 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Vice-pirmininkaa W. Ullęa,

223 N. State St., Ansonia. Conn. 
Nut. Raštininkas J. G. Vaitkevič1uB(

P. O. Box 128, Ansonia, Conn.
Finansų Raštininkas J.r. z.-
Iždininkas J. Mockaitia, 

P O Rot 128. Anaonta. 
Knygius S. TiRkeviėlnaj

P. O. Box Anmmla,

.P. Čiupas, 
P. O. Box 230, A nsonia, Conn.

Cena

Conn.

A. P. L. A. DR-J OS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI: 
pirmininkas P. Liepus, 
Magazine St., Carnegie, Pa.

Sekretorius J. Mažiukna, 
Pittsburgh, Pa. 

s K. Varašis,

Centro
226 

Centro 
1111 Market St.,N.S. 
Centro Iždininkas 11. 
Iz and Carson Sts.,S.S. Pittsburgh,Pa

Turtų Kontrolei Komisija:
J. Galaveckas, <

109 Cross St., Carnegie, P*.
U rinkis,

231 Forbes St., Pittsburgh, Ps.
Samulionis,

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

kuopos, J. K. Mažiukna, 1111
Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.

2 
Box

3 
118,

4
Carson St., Š. S., Pittsburgh, Pa.

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

6

M,

7

kuopos, P. A. Samulionis, P. O 
63, McKees Rocks, Pa.
kuopos, J. Galdinas, P. O. Box 
Laupurex, Pa.
kuopos, Ig. Bašinskas, 2104

kuopos—J. Pūkas, *
Box Lock 476 Export, P*, 

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

kuopos A. J. Norinunas.8 kuopos A. J. Norinunas.
2317 Cherry All.. S.S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas

Box 283, Arnold, Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, kWlS.
Pirmininkai! A. Pakilu,

462 Janna St.
Vica-pirmlninkaa K. Brazevičia,

266 Exchange St.
Protokolų raštininkas F. Bartkui, 

1055 Jenna St.
Finansų raštininkai K. Arlauskii, 

818 Jenna St.
Iždininkai J. Serelkli, 670 Jenna St. 
Iždo globėjai: J. Sukelia, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congreaa 
St., J. Bagvilai, 858 Dayton Su Mar
šalkom: V. Rulinakia, 261 N. Chicago 
St., J. KaBiuiii, 653 Garden St. Duri
ninkai J. Žiliui, 614 Market St.

Sūdžia A. Bubelii, 318 Quince St.
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskai, 801 

Caledonia St. ir J. Jarevičia, u 15^ 
Main St. ’

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 18 
SKYRIAUS A. C. W. VIRAI- 

i NINKU ADRESAI:
Presldantaa A. Droblšlue,

51 T*n F'vek St... prnntrlvn. N. V 
Protnknlų raRHninkaa A. Ruzas,

850 Grand St., Brook’yn, N. ' T.
FJnaneū r»4tln|nlr«n X W

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

•4 K let 8k, Breekiyn, N Y

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

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

ryti, kad išge’bėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas u didžiausiomis pa- 
sekmėm’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-spinduiiai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne .kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neaiidėliokita 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10

‘i ___
£ R . LAHPt5* Dv«-O<aC. 

ląa Ost 21^51, Ncu'teĄię,

o o

vai. ryto iki

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

ę* N lajau si

Columbia
Rekordai

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
Gallina gaull paw

J. GIRDĖS
103 (Iran i St., Brooklyn, N.Y
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York City

įu«;

f
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u

Ui

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetai. 
DIEDUKAS. Polka. Prince 
VILNIAUS RŪTA. 
"D KINO POLIS”. Maršai. Koiumbljoi Orkratra. 
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršai. Republlkonų Gvardljoi Orkaitra.
SIUVĖJA. .Monologai. >
PO DUGALV1U ERELIU. Marėaa. Princą Vaiakaw 
Kapelija. 
ANT VIENOS GALVOS, Monologas. 
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Valskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Poika-Mazurka. Griežė Ropublikonų Gvar<tt>e 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
Į SVEIKATĄ. Maršai. Grieti Princo Valskava Kayo’fja 
EINU* PER DVARELĮ. . \
GAILA TĖVYNĖS. Marias. Rspubllkonų Gvardijai 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRIALE.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiikavi Karalija.
PER ŠILĄ JOJAU. 
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orko.tra. 
SAULELĖ NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava 
Kapelija.
LIETUVA* TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNBLI4 
TBKA. ' I
BIRUTĖ 1r KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS. 
DARBININKŲ MARSELIETĖ Ir SUKELKIMB KOV<. 
NEMUNO VILNYS. (Drai. V. Kudirka) Valcas.
8UDTEV.; (Dr-as V. Kudirką*. Liąiurka. > , 
VARPELIS. (Dr-as. V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Paika.

Valukav* Kapelija.

t

J L.

i

*

i
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^įsingų dalykų,gir-Tsekr. V. Zaperiackas, iždi- reikia $500. Dailus mūrinis 
.  , namas 3 familijoms, 1'2 kam

barių, randos $36.00 ant 
mėnesio—$3,400. Puikus 
mūrinis namas 8 familijų.32

3 katalikas skaito ninku Masiulevičius. 
, tai nenori aukau-j 

•ligų fondą, nors jis 
Kas, nes, girdi, “Lais- 

prirašo, kad kunigų fon- 
s leidžia pinigus surink

us nukentėjusiems nuo ka
rės ant Gabrio biuro ir Komitetą: J.

, “Saulės” kursų, 
'pasakė, kad jų

Buvo balsuojama ir Cent
ro Komitetas. Į pirminin
kus daugiausia balsų gavo 
L. Pruseika, ant sekr. J. Be-i kambariai,’ randos $92.00, 
nesevičiūtė, 
K. Liutkus.

ant iždininko ' nars’duoda už $1,000, įmokč- 
Į Literatūros ti reikia $700. Parduodame 
Naudžius, P.;visokius namus, lotus, dirb- 

Vidikas ir Ą. tuves ir krautuves. Taipgi 
lir išrandavojame. Norėda-;

Priegtam Kurkulis, K.
>r\ j'j, klerikalų Kai alius.

tikslas pasinaudoti šiuo mo-, Susirinkime pirmininkavo mi gauti paskolą ant namo, 
Imentu visokiais būdais po- A. Staniškis. Prie kuopos! kreipkitės pas mus, o busit

• prisirašė penki nauji nariai, geriausia aprūpinti. Gyven
dami bile kokioj valstijoj, 
susižeidus, kreipkitės pas 
mus, būsit aprūpinti geriau- 

ivokatais ir teisingai.

riau-reii<aiui. .prisirašė penki nauji nariai.
<psvie-| Trečias kalbėjo vietinis! ------------- -

P rakai- Krušinskas. Jis nieko to-! NEWARK, N. J.
. paminė- ^j0 nepasakė, tik pažymėjo Didelis Maskaradų Balius.

.tbilėjų nuo taj, kad vyčių tikslas arba,1 Parengė Palangos Jtbilėjų nuo taį, ^a(į Vy£įų tikslas arba,1 Parengė Palangos Juzės siais advokatais ir tejsingaj.
! kaip jis sakė, idealas, vienas dr-stč, atsibus per Kalėdas,1 Parduodame geriausių mai- 

/77T“,. . ;ir tas pats, kaip lenku Šoko- 25 d. gruodžio, 1915 m. Pra-1 nų anglis, kaina nuo $5.50
’Aido choro iju " 'j^ia 4 vap p0 nietu, šv. Jur- ki $7.00 už toną ir už tą pa--tcertas. Į k * • . * . ._ v. . . ...

dėjome, kad “Ai- 
arė surengti dide-

)ncertą, kuriame da-
daugelis chorų netik

elinkės, bet ir iš toly-
sftių apygardii. “Aidas” 

asiųs pakvietimų tūliems 
chorams iš Connecticut ir 
New Jersey valstijų.

Koncertas turės įvykti 20 
d. vasario, sekančiu metu, ■ 
ir didžiausia Brooklyne sve-, 
tainė Labor Lyceum jau nu-! 
eamdVjta. Po koncertui bus, 
šokiai. išvažiavo ant Kalėdų pasi-

Mums praneša, kad “Ai- viešėti pas gimines į Bosto- 
das”, rengdamas ta milžiniš- ną. 
kų koncertą, vaduosis ne y
biznio, bet dailės žvilgsniu. jpOs L. S, S. ir kitu organi- Lietuvoj.'

Aš maniau, kad ištikrųjų ' gio dr-stės svetainėj, 180—2 
jiems taip sekas, kaip kad New York Avė. Ivlaskarad- 
“Darbininko” koresponden- pinkams dovanos bus duo
tas girias. Bet liudija ir 
šios p rukai bos, kad jiems 
nesiseki nes ir tie 
katalikai jų prakalbų nelan- 

 

Šiose prakalbose žmo
nių buvo apie 40 ypatų ir tai 
dar buvo daug laisvamanių 
ir net socialistų.

Bedalis Vaclovas, kur būtų taip gerai ansigy- 
-- j vent ant farmų, kaip Michi- 

gano valstijoj. Todėl

čia kaina pristatome į na
mus. Parduodame visokias

Išvažiavo.
Neviackas su šeimyna

damos dideles. Taigi, iš ap
linkinių miestų svečiai nesi- 
vėluokite pribūti į laika.

Kviečia- Komitetas.

KARMOS.
žmones, apvažiavę dau

gelį valstijų, bet nesuranda,

jau 
yra 
kas 
pa-

GERI RUIMAI.
Tšsirandavojd geri 3 ruimai 

žmonių, šviesus, su maudyne 
luma. Mokestis prieinamas, 
reikalingas geras kmbarys, a 
pažiūrėti.
103 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas 1490 Greenpoint
S. VITKUNAS.

LIETUVŠKAS MUVORIUS 
Mano.vežimai ir karietos po N248 

Berry St.
Ofisas: 126 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

Užsimokcs kiekveinam ateit, ir persitikrint 
apie gerumų mūsų fonrišių, ir apie žemų kainų. 
NIEKO ANT RANKOS, $1 ANT SAVAITES.

286 ir jų skaitlius auga 
metas, nes oras sveikas

į c lame viduryj Amerikos. Je-
J. Dainius, buvęs 19 kuo- vai užauga tokie pat kaip (

, Kas rašys, gaus'

2334 Greenpoint

PETRĄ DRAUGELĮ.

Atsilankykite ir pers

arielk 
visok

cd

TIKRA LIETUVIŠKA

RESTOURACIJA
Visi kokie tik nebūti} valgiai pada

romi kuogeriausiai, o ypatingai KO
PŪSTAI, BULVINĖ SRIUBA, K0-

puikus ožka 
džiai. Salė d 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
alsakfuičioa 

vietos.o būsite 
jžganėdinti. 
Palei Wythe 
Ą ve.

73 Grand St., Brooklyn.

t—

>o
■1

• o o

od

K

, So. Brooklyn, N.Y.

PRAN1 SIMAS LIETUVIAMS.
Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime parduoti 
ivianis daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šitokių vaistų: 
JRR.APII’AS, Linimenlas dėl reumatizmo. Bonka 25 ir 50c. 2) 

ir 50 c. 3) ŽUVIES

kia mokėt išvirt, o męs tą goria 
padarome.
rinkite
A. MAČIULIS ir GVAZDAITIS
168 Roebling St., Brooklyn, N

Arti Grand St.

brostvas. Su pagarba 
BERNARD ZINIS

Real Estate and Insurance 
131 Grand St.,Brooklyn,N.Y. 
Telephone Greenpoint 3355.

! ir ši- : 
Kam j 

ateikite

XL LTS------------------------------ u
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Karpetų, lovų, šildomų pečių, siuvamų mašinų.

Tikra Lietuviška TREJANKA.
TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 4) ĮVAIRUS VAI
STAI DĖL ATAUG1NIMO PLAUKŲ ir TO NIC’A S. ‘
ČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumos ir visokių 
CREAM’Ų dėl veidų. \ J ‘ ‘ “
Bonka 50 c. Kraujo. Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiekose kal
bama 
Visas 
siųsti

PARSIDUODA.
Parsiduoda klinštoris už labai pri

einamą kainą. Priežastis pardavimo, 
turiu išvažiuot į kitą miestą. B’znis 
eina gerai, nes vieta randasi geroj 

į vietoj. Turiu parduot j penkias die
nas. Norintieji pirkt atsišaukit greit 

1 į “Laisves” ofisią, 183 Roebling St.,

5) KVEP1AN-

6) BITTER TONIC, vartotojas dėl vidurių, 

lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilankyti, 
persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, galima 
pinigais arb stampomis.
1. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius

410 So. 2nd Street, kampas Union Avė
Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St.,, Br uoklyn, N. Y.

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujam* 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu. Šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias neda
lias. Galima mokintis dieno
jus ir vakarais. Gvarantuoj* 
me, jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.

1NTERN A TIO N A L SCHOOL 
OF AUTOMOBILE 

ENGINEERS
117 E. 40th St.. New York.N.Y.

•c • • i Laisves oi isinformacijas. Brooklyn, N. Y.zacijų sekretorius, pasižy- tikriausias
mėjęs savo gražiu veikimu Męs parduosim tik geresnę 
Brooklyno draugijoje, išva- žemę savo žmonėms ir viską 
žiavo dirbti prie “7" 1

reikalavo, kad bosai pripa-• Philadelphia. .mūsų paviete. Rašydami
žintų uniją. East Side ir ki-1 ------------- I gausit farmų lįstų ir kilus
tose miesto dalyse 118 res- į; Lietuvių Darbininkų Lite- teisingus patarimus. Su pa

ra tū ros Draugijos. ! sveikinimu šv. Kalėdų ir 
Pereita nedėldienį įvyko Nauju Metų.

‘ ‘ | M. WALENcIUS. 
Buvo bal- State Saving Bank.

suojama draugijos konsti-1 
tucija, kuri tapo priimta su 
mažais pataisymais.

Buvo renkama kuopos 
valdyba. Pirmininku iš
rinkta A. Staniškis, prot-

New Yorko veiteriai ren
giasi prie streiko.

•New Yorko veiteriai pa

I

Scotville, Michigan.

minta xx. kjvauionio, pivv. įcuumj-u, 1\<U 11 Oct I Ietį bU

] sekretorium J. Valatka, fin. maudynėmis $1,800, įmokėt

SVENTEMS!

Laike švenčių linksmiausiai praeina laikas klausant
jam bliu trumpi žio-

r

B

2257 W. 23rd PI.. Chicago, Til.

ĮGYK ŠIĄ KNYGELĘ!

Kaina tik I5c.’c^{r

“Laisve

lie- 
ga-

r, I 
su Pa- į 

veiks la is

ANTRA PADIDINTA LAIDA.

rirrmi

Kartu |

Lietuvių

Kalboje į

Pirmas Lietuviškas 
RĘSTO R ANTAS.

s

Draugystėms, Kuopoms ir Kliuhams! 
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS

B B S 1 .OO 
šią Bibliją, pinigus

EXTRA PARSIDUODA 
BROOKLYNE.

Puikus mūrinis namas 2
familijų, 8 kambariai su

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

Aptiekorius ir Chemistas 
215 Roebling St., Cor. Su. 2nd 

BROOKLYN. N. Y.

Norinti gnut
Munki! Exprexo nr Pačio Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu:

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

; lies savininko 
na gerai ir 
r i n tie j i pirkt, 
ofisą, 183 Roebling St., Brooklyn, N.

miern Biblijos 5>K.xH colius, turi 382 
puHlapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas šių Biblija ir tė- 
mydamas į paveikalčiius, (kurie per* 
Hiato kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus 
ki.) knjgi) įgijo, 
mos vakarai.

i

RESTAURACIJA. I 
restauracija už labai E 
Parsiduoda iš priežas- ■ 
nesveikatos. Biznis ei- ; 
geroj vietoj. No- i

Už $5.0(1.
gramatiką už $4. Grnž-

Atsišauk šiandien, ns» 
gal daugiau ne pasirodyt—naudokis proga. Visi iA- 

Įdek štampą atsakymui.

9

ZENYBA
ir

aus Gyvenimo Siekinys
ir

Lytiškoji Etika.

MĘS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI
Aritine(iką( rokūndą) už $3. Lietuvių kalbos
šystę už $2.
Dar pirmu kartu až tokias kainas mokinamo, 

šitas apgarsinimas gal daugiau , - 
mokslą, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi

LIETUVIŲ KORESI’ONDENCIJINE MOKYKLA
1327 N. Robey St., Chicago. HI.

PARSIDUADA
? . . - ParsiduodaKovos į darom per seniausią banką žemą kainą.

1G9 GRAND ST

G

tauracijų išpildė darbininkų j 
reikalavimus ir pripažino ( 
unijų. Bet kitos restaura- gana skaitlingas susirinki-1 
cijos atsisako jų reikalavi-. mas L. D. L?D. “ ' '
mus išpildyti. Tokiu būdu 
gali kilti gana didelis strei
kas. Dabar veiteriai rengia 
patingus ir svarsto kovos 
būdus, kad privertus res
tauracijų savininkus išpil
dyti jų reikalavimus.

YiiitMi

(5į

Dabar ki) tik išėjo iš po spaudos

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

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

Ant kiekviena pareikalavimo pri- 
siunėiu Kampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

AD MODI Nusipirkti Gerus AK nvh.1 veverykus?
Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO
ČEVERIKŲ KRAU-

Vyčiams nesiseka.
Netikėtai man teko nueiti j 

ant vyčių parengtų prakal
bų, kurios buvo 16 gruodžio, 
Petkaus' bažnytinėj svetai
nėj. Kuomet atėjau, tai kal
bėjo tūlas kunigas. Tuom 
tarpu kunigas kalbėjo anie . 
Rusijos 1905 m. revoliuciją? 
Kalbėdamas, matyti, norėjo 
pajuokti socialistus, sako: 
“Atspausdino socialistai vi
sokiu atsišaukimų, kuriuose; 
aiškina, jog nuvertų 
valdžia, pasidalinsim 
turtus ponų. Visi 
žmonės pasidalins
karves: vienas pasirinks' 
žalmarge, o kiti kitokias”.' 
Bet paskui kalbėdamas nu
rodinėjo būk socialistai tik 
kenkė revoliucijos judėji
mui. Jis atkreipė atvdą, 
būk viską darė tik krikščio
niški demokratai ir katali
kai - tautininkai. Bet varg
šas pamiršo pasakyti, ar gal 
gėdijos, |tfd kun. Laukaitis 
viešai Durnoj pasakė, kad 
kunigai padėjo valdžiai’ 
smaugt revoliucija. i

“Tėvelis” neturi jokios iš
kalbos. daugiau vaikščioja 
ir mislina. !

Antras kalbėjo irgi iš 
Newarko vyčių generolas. 
Šis prisižadėjo kalbėti anie 
Vilniaus seimų, bet kalbėjo 
apie Brooklyno rinkimų au
kų ir Gabrį. Jis pasakė vie-

caro.
visus _biedni PU1^1OS gramafonų muzykes.

rivnrrJ Puikiausius gramafonus galite gauti pigiai pas
J. GIRDĖS 103 Grand Street,
------------- Brooklyn, N. Y

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

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

spausdinama ant gražios paveikslų popieros.
“JAUNO.IL LIETI VtJJL” kiekvn-name numeryje spausdinama 

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

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ” yra dar šie skyriai:
I. Mokslas ir pažanga; 11. Ruožai iš politikos ir visuomenės gy

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

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

“JAUNOJI LIETUVA”

183
Brooklyn, N. Y

.oebling St.

-ta—

Pagamina gcuausius 
tnviškus valgius. Pietus 
lima gauti po 15c., 20c ir 25c

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

BROOKLYN, N. Y.

kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norų.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS.

REKORDAS PREKIUOJA (ik 75 c.
Jeigu neturi mano kathlogo. tai prisiųsk už 3c. partinę markę, o 

apturėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių 
ARMONIKŲ. SKRIPKŲ, IRU BŲ. ir daugybę kitokių MUZIKA* 
LIšKŲ 1NSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas 
su 76 ir 104 raktais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviš
kas Sapnininkas dydžio 5x6Ą, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavo
ms. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

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

/tort

pirkite; kalėdoms skrybėlės

Manhattan Hat Store
Duodama ant išmokesčio, nnt 
lengvinusio term no, mokant-po 
$4 00 ar $1.00 į savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimu ' n ui j u forniču.

Turime Brooklyne dvi

- Pirkdami t a vorą į dvi krau
tuves gauname jį pigiau ir 
geresnį. Todėl turime įvai
riausių madų ir visokių ru
siu ir kiekvierias gali prisi- 
rinkt. Pabandyk vieną sykį, 
nes mes žinome, kad busi 

užganėdintas.

krautuves:

198=200 Grand St.
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn. N.V.
Sale “Comedy” teatro. Telephone 237 2 Green po in t.

230 GRAND ST. arti Driggs Av
antra krautuvė

479 Grand St. arti Union Ave
BROOKLYNE

%25e2%2580%259cJAUNO.IL



