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Vyriausybes įstaigos iš

Vokietija reikalauja

tremoje.
netas puolė praneša Reu- 'dant Anglijos valdžia galė

tų. demonstrantų.

nieko negirdėti.mokytojų susi-

UžMUšĖ htozĄ BUKE-

p a si baigų s

Dvinsko yagzalas.

ko toj, Vermonte ir Alaskoj. 
lowos valstijoj šioj pėtny-

I

rėna (Baskov 
mis dienomis

ANGLAI GINS EGIPTĄ.
Berlynas.—Didžioji B rita

mi* jau Amerikai prisieina 
švelniau kalbėti.

ENEROLAS GALLIENI 
NENORI TAIKOS.

Viennoje, Austrijoje,atsi
buvo didelis socialdemokra-

A,

183 ,

buvo įkainuoti 
kariumenei atsi-
iš Suvalkų gu-

kirtiiųas tarp rusiškų ir

Colorado užsidarys 1,600 
Mylinti išsigert 

žmonės prisiperka “skysti
mėlio” bent pradžiai to lai
ko, kada reikės pasninkauti.

TRANSILVANIEčIŲ MI
TINGAS.

tsikėlusios šios vyriausy- 
iš Lietuvos:

ministeris pranešė, kad Ru
sija kariaus iki paskutiniam 
kraujo lašui. Ta mintį jisai 
išreiškė biudžeto komisijoj.

i, giedoda

NEVALIA KALBĖTI 
APIE SUVAŽIAVIMĄ. 
Pa r y ž i u s.—C e n zu ra u ž

nebrangi.
. Žagres D-ja. Lietuvių ū- 

” Draugijos val-

PRIEš FORDO PARTIJĄ.
Kopenhagen. — Danijos 

valdžia neleis Fordo taikos 
partijai rengti mitingus 
Danijoj.

VARNA NEPAIMTA.
Pereitame “Laisvės” nu-

ITALIJOS KARALIUS SU
ŽEISTAS. Į

Berlynas. — Overseas, 
Mokslo News Agency praneša, kad4 

lietuvių austru granata sužeidė Ita-

I sklaidytai valdybai. Tad da
bar “Žagrės” Dr-jos laiškai,

Į telegramos ir siuntiniai

Telephone 5231 Greenpoint BROOKLYN, N. Y., 31 Gruodžio (December), 1915 m. Telephone 5281 Greenpoinl
.“Entered aa uccond clans rr<atter March 11, 1914, at Pont Office at the Brooklyn, New York v vne Act of March 8, 1879”. ______________

Tgjsėjai sako, armijos.
‘ I Karalius Petras dar tiki į

tą. — Yra žinių, kad*komisi- darni duonos. ^Kostromoje laimėjimą ir žada sugrįžti, 
ja prie Suvalkų’ gubernato-1 sukilusioji minia norėjo pa
liaus Riazanės mieste, mo- Giuosuoti daugelį suareštuo-

LIJOJ.
Brindisi.—Ant Italijos

reikalų darbo su areštuotais demon-; kreizerio pribuvo Serbijos 
Didelės demon-' karalius Petras. Jisai jokiu

PRAPUOLĖ patriar
chas:

Rymas.—Popiežiaus dva
rininkai didžiai susirūpinę, 
kur dingęs Jeruzolimo pat-

(Specialis riarchas Camassei, apie ku- 
*Brooklyn Eag- rĮ Jau‘šeši mėnesiai, kaip

.'" ■..Z ..f:.' h
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tų mitingas, kuriame parla- Serbijos pailamentas. 
nento frakcijos vadovas --------- ,-----
■idler pasakė, kad vyriau-

Geriausias darbo žmonių laikraštis 
“LAISVĖ”

Eina du sykiu savaitėj: Utarninke ir Pėt- 
nyčioj. Leidžia Lietuvių Ko-ope- 

ratyviška Spaudos Bendrovė.

PRENUMERATA METAM
Amerikoje...........................................
Kanadojo ir užrubežiuose.................

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

Apgarsinimų kainos ant užklausi: 
“LAISVĖ”

183 Roebling St.. Brooklyn,

29). Kurio- 
bus lietuvių 

kalbos lekcijos skaitomos, 
bus netrukus paskelbta.

Užsirašiusieji į kursus ir 
padavusieji prašymus kvie
čiami ateiti lapkričio 13 die
ną 5 vai. vak. į kursų butą 
(Baskov per. 29). Užsira
šiusieji bus skirstomi gru
pėmis.

Berlynas (per Londoną).
VVolfo agentūra platina iš- svarui — 65 kap.' Mėsa irgi 
traukas iš straipsnio, įlipu
sio tūlame šveicarų laikraš- 
ty(Neue Ziuricher Zeitung).;kio
Tonais apkalbama, kokiomis dyba, kaip praneša kun. VI. 
sąlygomis Vokietija sutiktų ! Draugelis, šių metų vasario 
taikinties. |14 d. įteikusi jam,kun. Drau-

Vokietija sutiktų grąžinti geliui, oficialinį įgaliojimą 
Belgijai neprigulmyhę tam rūpinties Draugijos reika- 

’tikromis sąlygomis. Tačiaus Jais, lig Marijampolės mies- 
liiri to laiko, kol Vokietijai tas bus prieinamas karės iš
būtų išmokėta kontribucija 
Belgijoj turėtų stovėti vo 
kiečių garnizonai.

Vokietija neima nei pėdos ' siunčiami kun. V. Drauge- 
Francijos žemes. Lenkija liui: Odessa, Rišeljevskaja 
turi būti atskirta nuo Rusi- 20. 
jos. Lenkijai sugrąžinama 
nenrigulmybė ir duodama Lietuvos. .Kostromoje yra 
vokiškas princas, kaipo ka
ralius. 1 bes įstaigos

Anglija ir Francija turi Kauno gubernatoriaus kan- 
sugrąžinti Vokietijai visas celerija, Panevėžio apskri- 
kolionijas Afrikoj ir Azijoj, ties suvažiavimas (Ujezdnyj 
kurios tapo atimtos nuo vo- Siezd), Panevėžio apskrities 
kiečių. ; policijos

Vokietija reikalauja iš apskr. kariumenei i____
Rusijos kares nuostolių at- valdyba (Poneviežskoje po jstrantais. . . .-

— 0n nAA AAA AAA> jvoinskoj povinnosti prisuts- Gracijos įvyko Maskvoje ir mudu.nenorėjęs apleisti savo 
Kostromoje. TUNčjM sake,

Moka už sunaikintą tur- kad žmonės sulato, rUkalau-!

is RUSIJOS.
“Times’o” koresponden

tas praneša apie rusų dvar
ponių suvažiavimus Mask
voje ir Nižni Novgorode. 
Tuose suvažiavimuose vieš
patauja didžiausia atžaga- 
reiviškumo dvasia.

POPIEŽIUS NULIŪDĘS.
Rymas.—Popiežius priė

mė atstovus kardinolų kole
gijos, atėjusius pas jį su ka- 
1 č d i n i ai s p as veik inimais.

Popiežius liūdnai atsakė 
kardinolams, kad civilizaci
ja griūna.

“Laisvei”
Glasgow:

“...Šiaip būtų netaip blo
gai, nors viskas baisiai pa
brango. Darbai taipgi eina 
gerai. Naujas nesmagumas 

i būtų, jeigu įvyktų konscrip- 
cija. Eina kalbos, kad atei
viams taipgi reikės stoti ka
riumenėn. “Išeiviu Drau-i 
gas” rašo, kad tūli lietuviai 
zašosi kariumenėn.

Londonas, 30 gruodžio.— 
Ministeriu kabinetas nuta
rė, kad Britanijoj turi įvyk
ti konskripcija (priverstinas 
kareiviavimas). Ministerial 
įneš panašu billių parla- 
mentan, ir jeigu parlamen
tas jį priims, tuomet Ang

Dumos posėdžiai velei ati- djmudė plačiau rašyti apie 
dėta. Tas iššaukė neužsi-P; ranciJQS socialistų kong- 
ganėdinimą plačiausiuose resą.
gyventojų sluogsniuose. tttq ita

Berlyno Overseas News KARALIUS PETRAS ITA- 
Agency praneša, kad Rusi-

; valdyba ir Panev. ‘jos teismai turi labai daug 
kariumenės

lyginimo $3,600,000,000.
Vokietijos kancleris Beth- tvije) 

mann Ilohveg važiuosiąs 
Vienr.on pasitarti su von 
Burianu apie taikos sąlygas.

Tame taikos sąlygų pros
pekte neminima Lietuvos 
vardas. Jeigu taip būtų iš 
teisybes, tai Lietuva liktųsi 
padalinta į tris dalis.

kanti dalį nuostolių už tur
tus, sunaikintus karės reika
lais, kurie

’j prieš rusų 
j trauksiant
bernijos.

Lietuvių
rinkimas. — Lapkričio 14 d.
5 vai. vakare Petrapilio Lie
tuvių Dr jos dėl karės nuk. 
š. bute (10 rote, N.16, but. 
28) bus visų Petrapilės lie
tuvių mokyklų mokytojų su
sirinkimas. Bus

Iš LIETUVOS.
Tiktai ką atėjusiame is 

Petrogrado “Lietuvių Bal
se” randame kelias įdomias 
žinias iš Lietuvos.

Vilniuje elektros dirbtu
vės pradėjo dirbti ir teikia 
miestui šviesą, tik gazo 
dirbtuvės tebestovi be dar
bo. Brangenybė neapsako
ma. Žvakių svarui mokama 
1 r. 50 k., duonos — 55 kap., 
žibalo — visai nėra. Fabri-, 
kos stovi,visos mokyklos už-! 
darytos, laikraščiai neina.

Tuojaus paėmus Vilnių, 
vokiečių kariumenės val
džia paėmė užstovu miesto 
galvą Venslauskį ir du mies
to dūmos nariu, bet po die
nos visus juos paleido.

Buvo išleistas atsišauki
mas į Vilniaus gyventojus 
keturiomis kalbomis: vokiš
kai, lenkiškai, lietuviškai ir 
žydiškai—ir. gatvių kampuo
se išlipdytas.

Landvaravo gr. Tiškevi
čiaus dvaras visiškai su
griautas. L v . _

Varėnoje beišliko vos ke- SD Pas ^ursU vedėją A. i 
Ii namai.

Kontribucija Vilniuj. — 
Pasak “Libausche Zeitung”, 
vokiečių kariumenės valdžia 
uždėjusi Vilniaus miestui 
kontribuciją. Kiekvienas 
gyventojas turėsiąs mokėti 
po keturis rublius.

1918 metų naujokai. 1916 
m. ketinama šaukti kariu
menėn vyrus, gimusius 1897 
m.

Kaune.—Spalių 2 d. vaidi
no vokiečių teatre. Vaidini
me tebuvo veik vieni vokie
čiu karininkai ir valdinin
kai.

Gelžkelio stotis ir tiltas 
jau atstatyti. Vaikščioja 
tnrp stoties ir miesto arkli
niai tramvajai. Elektros 

’ dirbtuvė jau pradėjo dirbti, 
valgomieji daiktai, galima 
sakyti pirus: juodos duonos 
svarui reikia mokėti 8 kap

SOCIALISTŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Amsterdam, 
pranešimas “’ 
le”).—Čia įvyko suvažiavi
mas visų kariaujančių šalių 
socialistų. Nebuvo delega

tu tik iš Italijos. Jie tarėsi 
apie tai, kas pradėti, L_U. 
greičiau įvyktų taika.

Mitingas buvo L.L 
kalbama tarptautiško socialistų biu- 

apie lietuvių mokyklų stovį ro rūmuose.
ir reikalus ir apie Kalėdų --------------- ■
eglelių taisymą.

kad mery buvo tilpusi žinute,būk 
į rusai užėmė Bulgarijos uos- 

laikomas tą Varną. Jau paduodami 
tą žinutę išreiškem abejonę, 
jog vargiai tai esanti teisy
bė.

Pasirodo, kad rusai neuž
ėmė Varną. Tiktai jūroje,

PETRAPILIS.
Lietuvių kursai.

apygardos globėjo ----- ~ ........................................................ (
priruošiamieji kursai jau lijos karalių Viktorą Ema- 
jeisti. Mokslas prasidės lap- nuelį.
kričio mėnesio 16 diena va-1 Vienok, ta žinia dar rei- į 
karais nuo 5 vai.
kalbos žinovas K.Būga skai-1 
tys lietuvių kalbos lekcijas 
norintiems pamatingiau sa
vo kalbos pasimokinti. Tas 
lietuvių kalbos lekciajs (jų 
bus po dvi per savaitę) ga
lės lankyti ir ne nuolatiniai 
kursų klausytojai. Norin
tieji jas lankyti tegu užsira-

"M-

SAKO, INDIJOJ RAMU.
Bombay, India.—-Dešimts 

Mūsų kalauja patvirtinimo. ■ tūkstančių delegatų, atsto- 
Kita žinia sako, kad tūlas vaujančių visus gyventojų 

italų generolas tapo sušau- sluogsnius,suvažiavo į In
dy tas už palaikymą ryšių su djjos tautiškąjį kongresą, 
priešais.

VANDUG
LAUS IR 
šešios saus.

Chicago, Ill.— 
sausio, 1916 mev 
valstijos iš slapiųjų 
reina į sausųjų eilę, 

jstijų vardai: Colora 
wa, Washington, 
Idaho ir Arkansas.

Sekančiais metais ir S

pranešama iš VON HTNDENBURGAS
VYKSTA ANT BALKANŲ

Londonas.—Iš Bucharest© 
pranešama,, kad ’ feldmarša
las von Hindenburgas vyks
ta ant Balkanų, kad padėjus' Carolina su Virginia taip 
feldmaršMui yon Mackmisen pat taps sausomis.

Tokiu būdu 19 valstijų 
priima blaivybes principus.

Sekančia*s metais “gerti 
ar negerti” klausimas bus 
balsuojamas Nebraskoj, Ca-

ir kareiviai sukilo.
Echo de Paris į

... .. ,v. . L į kad austro vengrai atakavo
lijoj įvyks didžiausia atmai-! sutari
na kareiviavimo sistemoj, i Ties ’ skutari ir Elbasan 

■yra 75,000 serbų kariume- 
! nės.

naujuose žygiuose ant Egip-: 
to ii' versijos.

Teutonų ir bulgarų spėkos' 
tvarkosi ant Serbijos žemės.! 
Teutonai ir bulgarai nesi-( _ _ _
rengia bombarduoti Soloni- HfoTnijoy,’Michigane7Šo.Da- 
kų. - - -- ..................

Iš Bucharest©, praneša, 
vienuoliktame bulgarų pul- £joj užsidarys 483 galiūnai 
ke kilo neuzsiganėdmimas jr įg bravorų.

garsina, galiūnų.

Vienok,1 kariumenėn bus i 
įnami tik nevedusieji.

Daugelis parlamento at- į 
stovų priešinsis tam billiui, 
tačiaus jisai visgi galės pra
eiti.

Darbininkų ir airių par
tija priešinsis konskripcijai.

»

NAUJAS PERSIJOS MI
NISTERIS.

Persijos ministeriu kabi-

torio telegramų agentūra. 
Pirmuoju ministeriu dabar 
paskinta kunigaikštis Fir
man Firma, kuris pritaria 
talkininkams, o ne vokie
čiams.

SANTIMAI SU AUSTRI
JA YRA OPUS.

Laukiama Austrijos atsa
kymo ant antrosios Ameri
kos notos dėlei “Ancona” 
paskandinįmo.

Austrija atsisako išpildyti 
Suvienytų Valstijų reikala
vimus. Austrija siūlo arbi
tram ją.

Suv. Valstijos pradėjo su
sirašinėti su Austrija labai

PRAŠO DARBININKŲ 
PADĖTI LAIMĖTI.

Anglijos ammunicijos mi
nisteris David Lloyd George 
kalbėjo dideliame darbinin
kų susirinkime Glasgowe ir 
pasakė, kad tik plačioms 
darbininku minioms pade-

sianti laimėti.
Unijos, anot Lloyd Geor

ge’©; būtinai turi atsisakyti 
nuo savo privilegijų ir at
kreipti visą atydą, kad Vo
kietija būtų nuveikta.

Jeigu darbininkai rems 
valdžia, tuomet 1916 metais v z 

talkininkai turės laimėti, o 
Vokietijai reikėsią prašyti 
taikos.

E. DEBS NEBUS SOČIA*
LĮSTŲ KANDIDATU.

Eugene Debs nebus Soci
alistų Partijos kandidatu į 
Suvienytų Valstijų prezi- 

'dentus, kadangi jisai nutarė 
būti partijos kandidatu į 
kongresą. *

Kadangi E. Debs buvo la
bai populiariškas netik tar
pe socialistų, tai kįla didelė 
abejonė apie skaičių balsų, 
kurį gaus S. P. kandidatas 
į prezidentus.

E. Debsui atsisakius būti 
kandidatu, iš eilės eina ka
rininkas Ch. Edw. Russell ir 
Allan Benson, kurie nomina
cijose gavo daugiausia bal-

I Kalbėtojai pabriežė indusų
I lojališkumą (ištikimybę) 
Anglijos valdžiai.

Milionai indusų norėtų 
tarnauti Anglijos kariume- 
nėje—tvirtino daugelis kal

RUSIJA NORI SKOLINTI 
PINIGŲ.

Stockholm. — Pasklido 
gandas, kad Rusija nori sko- 
inti $60,000,000 Suvienytose 
Valstijose.

Derybos yra vedamos su 
Guarantee Trust Co.

Egiptą. Ji turinti ten 300.- 
)00 kareivių. Didesnėj i tų 
kareivių dalis gins Suezo 
kanalą.

Tokį pranešimą talpina 
aikraštis “Koelnischer Vol- 
kszeitung”.

buvo Transilvanijos rumunų 
susirinkimas. Kalbėtojai 
sakė, jog vengrai spaudžią 
ir visokiais būdais persekio
ją Transilvanijos i\. amus. 
Susirinkimo pr> imtoje rezo
liucijoje reikalaujama, kad 
rumunų vyriausybė irgi im
tųsi represijų prieš austrus 
ir vengrus, gyvenančius Ru
munijoje.

Susirinkimui
! buvo padaryta manifcstaci- 
ija. Didelė m ii
ma patriotinius gimnus, ėjo 
gerąja Bukarešto gatve į 
rusų pasiuntinybę, paskui į 
Mykolo Narsiojo paminklą. 
Buvo pasakyta patriotinių 
kalbų apie Transilvanijos 
prijungimą prie Rumunų.

PO SERBI JOS PARIxA- 
MENTUI!

Paryžius.—Serbų karės 
ministeris pirbuvo į Athe- 
nus.

Į Athenus pribuvo dauge
lis Serbijos parlamento at
stovų. Jie klausia savo val
džios, kurgi dabar atsivers

Jas dienos klausimas esąs RAUDONOJI OKLAHOMA 
taikos jvykinimo klausimas. 
Karė, anot Adlerio, dabar 
vedama tik tuo tikslu, 
^aidžios nežinančios, kaip 
užvesti taikos derybas.

Užtat francūzų generolas 
Gailiem pasakęs, kad dabar 
Francijoj niekas nenorįs 
taikos. Francūzai tikisi 
suvaliosią vokiečius.

ROOSEVELTAS.
Taip, tai pilnai galimas 

daiktas, kad T. Roose vėl tas 
bus Republikonų Partijos 
kandidatu į prezidentus.

Rootas atsisako būti kan
didatu.

Italai suareštuoti.
Mums pasiųstasis “Potts

ville Republican” praneša, 
kad pereitą nedėldienį mies
tely Saint Clair, Pa., tapo 
užmuštas Juozas Bukevičia 
(Joe. Burchill). Jisai tapo 
nušautas iš revolverio tūlu 
tyrol iečių.

Užmušime įtariami keturi 
italai, kurie yra suareštuo
ti ir pasodinti kalėjimam

Bemirštąs Bukevičia tapo 
atrastas ant Carrol St. til
to. Kuomet pribuvo Dr. 
Davis, tai Bukevičia buvo 
jau numiręs.

AMERIKOS CHINIEČIAL
San Francisco.—Čia tapo 

užmuštas Wong Yuen Jung, 
artymas giminė Chinijos 
imperatoriaus Yuan-Ši-Kai.

Kas jį užmušė, nežinia 
tikrai, bet, veikiausia, jį už* 
mušė chiniečiai republiko* 
nai.

San Francisco išleidžia* 
mas laikraštis “Young Chi* 
na”, agituojantis už respub* 
liką.

| San Francisco gauta ži
nių, kad Chinijoj daugely 
vietų prie revoliucijonierįyj 
prisideda ir kariumenė./

Provincijose YunnanJSzo

Oklahoma City, Okla. —
Čia prasidėjo Oklahomos

kad socialistų konvencija, kurio-
Ije dalyvauja 300 delegatų ir
tokis jau skaičius svečių.

Konvencijos mbalsis—už- • Chuen ir Kwengsi sukilėliai 
kariauti Oklahoma dėl soči-'jau paėmė viršų. Ka’riurae* 
alizmo. Įtekme socialistų I nė maršuoja' Pekinan su 
toje valstijoje labai žymiai-šauksmais: “Šalin Yuan-Ši* 
pakilusi. ' Kai’jus,
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LAISV®

gyvenimo Apžvalga
a. Ji viskų remia dog- lių baubimo auksiniam am

ir autoritetu. Štai ko- žy krikščionybės.
i šiandien krikščionybės| “Kataliko“ 

noralai ir ideologija i 
tereiškia šioje didžiausioje 
suirutėje, kiek Loto žmona 
į druskos stulpų pavirtusi.

• kasžin, ar galės ką nors gel- 
1 bėti tie 67 milionai, kuriuos
* jie pasiryžo kas metai su

rinkti iš savo paklusniųjų
t o-

I 11 • • I rinkti iš savo paklusnu
milILrinimill avelid- Ar tik neprilips . Ill U11V1111111 U !• žys prie liepto galo ?

švenčioniškis.

pradėti gyventi? Kas nusi- A. J. Karalius, 
perka farmų su mažiau pi
nigų, tai neįstengia įsitaisy
ti visas reikalingas mašine
rijas, dirba kaip mulas nuo 
ryto iki tamsai ir paskui 
būna priverstas apleisti far
mų ir vėl važiuoti į miestų.

Aš išgyvenau 5 metus ant 
farmos ir patyriau tų rojų, 
apie kurį man agentai ir jų 
nusamdyti farmeriai kulbė
je. Pradėdamas gyventi, , _ 

•turėjau apie $1,500, o pagy-'matosi daugybė straipsnių- 
venęs 5 metus, viską išlei-1 straipsnelių apie kūno sudė
jau ir palikęs tų rojų, su-|jima, apie kūno ligas, bak- 
grįžau vėl į miestą. Toks terijas, vaistus ir tt. Turi- ' 
pat likimas patinka ir dau- me kelis daktarus, kurie Do
gelį kitų. Teko susitikti su riai aukauja savo laiką aiš-

Proto
Hygiena.

Neseniai San Francisco 
buvo kongresas įvairių tikę-, MVO , „____ redaktorius

tiek dievobaimingai primena a- 
pie tai, kad Nazareto pieme
nėlis gimė prastybėje ir jog 
jam buvusios uždarytos du- 
rįs į turčių namus. Bet 
“Kataliko“ redaktorius gali 
susiraminti tuomi, kad da
bar kiti laikai ir jam niekad 
nebus uždarvtos durįs į po
no Tananevičiaus banką...

Clevelando “Santaika“ 
kviečia išrauti iš

“Mūsų užkietėjusių šir- 
- džių tų lietuviškų neapy

kantos ožiukų, o jo vieton 
įdėti grūda meiljės ir su
tikimo“.
Žinoma, ta gazietėlė se

kančiame num. nepamirš iš
plūsti laisvamanius ir socia
listus.

Kunigas Milukas neišleido V. J
i kalėdinės “žvaigždės“. Ji- 

kad 
avo laikrašty 

‘ >s ir jos vaiko pavcik- 
Paveikslas kalba ge-

jimų kunigų. Apart kitko Af-«5>¥Tri a i cn farmll nutarta įkurti fondas, iš ku- “ISaiglal SU
rio bus išduodama įvairių1 
tikėjimų kunigams ir jų šei-[ 
mynoms pašelpos.

Kaip tik kunigų kongre
sas nutarė įkurti fondų, taip 1

DĖL KALĖDŲ.
Visi mūsų spaudos orga

nai, išėmus gal vieninteliai
I “Laisvę“, pamini Jėzaus iš 

kurgi yra Nazareto gimimo šventę,
erikalai, tau- Pamini, žinoma, savotiškai 

.dikalai’ Ko-' Sąjungos organas “Kova” 
jų balso,'taikos Vardyno lūpomis pasako, 
eikalaujant? ,kad ne JarSal lr bėdos, tai 
_____  [visuomet pas mus butų Ka

lėdos“, bet ji visgi priešinga 
toms šventėms:

“Męs tebesilaikome lau
kinių žmonių vaidentuvė
je gimusių prietarų, nesi
liaujame garbinę visokius 
dievus ir jų garbei šven
tes šventę“. 1
“Kova“ supranta, kad sai nasiganėdino tuo?

Kalėdos tūkstančius kartų patalpino 
buvo švenčiamos, bet iš to Marijo 
nieko gero neišėjo. jsla. 1

Bostono “Keleivio“ antra- riau; negu žodžiai ir kam 
taip-pat apie tai geriau žinot, jeigu 

į ne kun. Milukui?
Muiiis liekasi padalyt iš

traukas iš tautiškų laikraš
čių.

“Ateities“ redaktorius 
mano, kad per Kalėdų šven- 

I tęs esu labai paranku pada- 
'ryti dvasiškus apdūmoji
mus apie savo draugus ir 

, prietelius bei 
neprietelius ir

“Pagalvoti dėl priežas
čių, kurios mus pastatė 
būtent j tokius, o 
kius santikius.
gi priežastis—galime pa- 
jieškoti ir kelių, kuriais 
būtų galima išeiti iš susi
dėjusių blogų arba nema
lonių aplinkybių“.
Kaip matote, “Ateičiai“ 

labai rūpi prietelių gaudy
mas, kad galima būtų išeiti 
iš nemalonių aplinkybių.... 
ypač prieš Philadelphijos 
suvažiavima...v

“Vienybė Lietuvninkų“

odisėjų patiko pil- 
*s fiasco, ko ir galima 
aukti.

,uržuaziniai pacifistai 
xr sykį užsirekomendavo 

lideliausiais juokdariais.So- 
cialistų Partija yra vienin
telė spėka, kuri dar laiko 
šiandien galva ant savo pe
čių ir rimtai reikalauja tai
kos.

' “Draugas“ džiaugiasi, kad 
socialistų tarptautiškoji vie
nybė išnyko su pirmais ka
rės šūviais:

' “Dalykas tame, kad jų 
tariamoji tarptautiška 
vienybė išnyko su pirmais 
karės šūviais ir kas tauta, 
kas šalis, juo tolyn, juo 
labyn virsta į atskiras 
grupas, vien£ kitų kriti
kuojančias. Kas aršiausia, 
kad ir atskiros socialistų 
grupos savo tarpe parodo 
didelį skaldymosi norų, 
parodo nesantarvę.

Iš anuomet didelių anti- 
militaristų, šiandien dau
gelis jų virto i karštais 
karės ir ginklavimosi ša
lininkais“.
Kam kam, bet jau tik ne 

“Draugui“ kritikuoti socia
listus, kurie atsidūrė kebla- 
me padėjime, kilus karei. 
Socializmas palyginamai 
dar jaunutis. Jisai dar ne- 
įsiaugo mūsų dienų visuo
menėje. Kiekvienoj (Pra
niaujančių šalių socialistai 
sudaro mažumų. Bet nepai
sant to, kad socialistų labai 
mažai, jie vieni šiandien rei
kalauja tautų taikos, taikos 
be svetimų žemių užgrobi
mo (aneksijų) ir tiktai soci
alistuose ] 
kurie visom pajiegom dis
kredituoja karę ir milita- 
rizmų.

Bet kurgi ta pašlovinta 
močiute krikščionybė, veik 
dviejų tūkstančių metų se
numo, kuri skelbia “artymo 
meilę“. Tų krikščionybę at
stovauja ponai i§z “Draugo“. 
Gi krikščionybė šiandien y-

sai redaktorius
tvirtina, kad:

“Švęsdami Kalėdas męs 
negalime džiaugtieš, kad 
toji krikščionių šventė at
neša žmonijai kokį nors 
labų, kada atmename, jog 
kunigija stovi išnaudoto
jų ir pavergėjų pusėje“.
TaČiaus, kadangi jau tasai

paprotys švęsti Kalėdas esąs "ečh-iuėut lobai mumvcn neill dUgUb,

kunigai pradėjo savo avis • zluieu, a1.. 
raginti aukauti tam fondui, igpenti. 
Klenkahskoji ir buržuaziš- 
koji spauda taipgi pritaria ' 
tokiam fondui ir ragina į jį 
aukauti, štai ką sako apie 
tokį fondų Detroito “Free 
Press“:

“Pensijinė sistema tai bus 
didelis patraukimas jaunuo
menes. Dabar jaunuomenė. 
visai nenori būti kunigais ir 
už tai jų negalima nupeikti. 
Kaip nebūtų prakilnus dar
bas tarnauti augščiausmm, 
bot niekas nenori griebtis 
už jo, jeigu jis yra menkai 
apmokamas ir neaprūpinta 
rytojus jo šeimynos.

“Nors kunigas ir 
čiausiai tiki, bet visgi jis ne
užsiganėdina tuomi, jeigu - 
gauna mažą alga... Jeigu į

pirkimu.
Kas nori farmų įgyti, 

i pirmiausiai turi gerai ap- 
sižiūrėti, ar galės ant far- 

Reikįa atsi- 
Iminti, kad agentai, kurie 
farmas pardavinėja, žmogų 
už dolerį parduoda; jie net 
p rovokaci j as pavartoj a.

Kaip tik agentas pasigau
na žmogų, norintį pirkti

vienu anglu, kuris gyveno 
ant farmos per tris metus ir 
per tų laika išleido $2,000, o 
paskui paliko žmonų su kū
dikiais ant farmos ir pats iš
važiavo į miestą, kad uždir-armą, tuojaus jis važiuoja bun ant lęyvįnimo. žmo. 

pas farmerius, rodineja ju lis pa^ko% ir verkia.
Taigi, kurie norite į. ,, 
rmas, pirmiausiai turite

karš-

įgytas farmas, pasakoj a,kad ” 
' jie su 200 ar 300 dolerių nuy. 
sipirko farmų, o dabar turi , 
didžiausius turtus ir gyve
na, kaip rojuj.

Kada agentas apvežioja 
po tuos laukus, tuomet ta
ve atveža pas farmerį,supa
žindina su savininku ir lie
pia pasikalbėti. Agentas 
nuo tavęs atsitraukia, o far
meris pradeda tų patį pasa-

Pas' mus labai paprasta 
daug kalbėti apie kūno 
hygieną. Laikraščiuose

kinimui žmonėms viešuose 
susirinkimuos kaip užlaikyti 
sveikatų bei kūnų stiprybėj 
palaikyti. Turime taipgi 
vienų kita vertų skaityti 
knygelę apie hygiena. (Rei
kia pasakyti, kad gerų kny
gų tiems klausimams gvil-

įgyti rienti mums trūksta).
Kaip ten nebūtų, visgi 

žmonės jau šiek-tiekZ JL.

■gerai ansisvarstyti, kad ne- nnisų
atsidūrus tokiame padėjime, yn? hygieną, nors tan-

Buvęs farmeris iš Alaba
ma valstijos.

J. Juodaitis.

labai įsišaknėjęs mumyse, 
tai “Kel.” redaktorius ragi
na per šventes parinkti au
kų Lietuvos Šelpimo Foihdui.

“Naujienų“ dienraštis ne- 
uėsimena apie Arkadijos i- 
dilijas ir Betlejaus stainelę, 
bet užtat dienraščio redakci
ja prašo rėmėjų pasinaudoti 
šventėmis ir parinkti “Nau
jienoms“ Jsėrininkų ir skai
tytojų. “Naujienos“, gal 
jut, ir teisingai mano, kad 
jų dvimetinis jubilėjus bus! 
jhicagiečiams kiek svarbes
nis, negu tradicijinės Kalė
dos.

Šiomis dienomis išėjusi 
“Šakė“ taip-pat nerašo apie

randasi žmonių,! iš savo draugų:

ne kito- 
Pamatę

baKe raip-paL nerašo apie ■ talpinh gan originališką 
Kalėdas, bet apie kunigus, Raiedinį straipsnį, kur pilna 
kūne amžių amžiais čiulpia nedasakymų ir sofizmų. Ji 
Lietuvos dvasines spėkas ir , kaltina kunigus> kad jfe el. 
musų kake atianda ge-;g-iasj sulyg seno testamento 
riaušių būdų kovoti su klen- jsakymų, bet nesupranta to 
kahzmu, kuomet leikalauja nauj0, k^ įneše gyveniman 

. ! Kristus, 'kuris, anot “Vien.
t - „ . , - - -.v , sa" Liet“, nebuvo politikias, betkės bendroves, išmokant tik žmQgug. Gtaila> kad’ <<v. 
$10,00 nors uz vienų se- k ra§ytojas nežino apie 

'politikieriškiausių Jėzaus iš
sitarimą: “atiduokit 
riui, kas ciesoriaus“

“Prisirasykit prie “Č

Kaip matot, Šakė turi sįtarimų: “atiduokit cieso- 
labai gerų praktisKų supra- riui k g ciesoriaus“ Tai 
timą apie tai kaip geriausia poiitikieriškumo tiltas, 
kovot su klerikalizmu... - ’

Einant prie katalikiškai; 
klerikališkos spaudos, girdi- i

ra vadovaujanti religija. Ji si grubesnis bažnytinių fari-' 
globoja Europos žmones, ji z.ėjų balsas. Pono Kemešio! 
mokina juos doros. Tai.kur-[redaguojamas laikraštis a- 
gi ji yra, ta, tobulybės ir iš- naiptol neužsimena apie

t . - 1 ° . krikščionybės bankrūta. Ji-ganymo spėka?
Jeigu jau “Draugas” rei-' sai džiaugiasi, kad “Darbi- 

kalauja didžiausio idealiz- r.inko” bažnytkiemy davat- 
mo iš jaunučio socializmo, koms sekasi:
tai kodėl jisai neima savo 
nagah įtekmingos krikščio
nybės? Kodėl “Draugas“ 
mato skiedrelę kitų akyse, o 
savo akyse ir rasto nema
to?

Eisime toliau. Kad šiuo ---- , x----  ---------- ,
laiku tarpe socialistų eina tegul svietas nors skra- 
aštrios diskusijos, tai tik džiais žemę nueina, bile tik 
parodo, kad socializmas nė-'geltonojo “Darbhiinko” biz- 
ra taip atšipęs ir sukrekė-’nis sekasi (į ausį pasakysi
ąs, kaip kad krikščionybė. [ me, jog męs turime žinių, 
Ta vidujinė savęs kritika kad daugely vietų net kleri

“Per šias šventas Kalė
das, besveikindami Mažu
tėlį Jėzų, paveskime jo 
globai mūsų organizacijų 
ir paprašykime, kad jisai 
jų laimintų ir toliaus... 
Mat, anot pono Kemešio,

iujuvu puiiciniti ibivuuiu imas, 
I kuriuo turčiai galutinai per
lipo krikščioniškan abazan. 
į Jėzaus y pa ta taip tampriai 
, surišta su evangelijom, o jo- 
Įse pilna prieštaravimų ir 
• poiltikieriavimo. Kam tad 
jį autoritetu dėti?

Chicagos “Lietuva“ išme
tinėja Amerikos lietuviams, 
kad jie gyveno nesutikime.

“Lai šios Kalėdos bus 
mums ramios. Lai jos į- 
veda tarp mūsų amerikie
čių santaiką ir vienybę! 
Tas bus mums visiems 
priežastim didžiausios 
linksmybės“.
Tai kalba konkolauckija- 

dos autoriai!
“Amerikos Lietuvis“, ne-

męs statytume prastesnes išgiria viską, pasakoja apie 
bažnyčias, bet geriau apmo- apielinkinius. . farmerius, 
Retume dvasiškiam, tuomet kaip jie puikiai gyvena, len- 
daug geriau žydėtų krikš
čionybe”...

Kunigas Smith, pasakoda
mas apie dvasiškių vargus, 
nurodinėja, kad kunigai jo
kiu būdu negali pragyven
ti. nes vidutiniškai gauna 
tik tūkstantį dolerių algos į 
metus. Jis sako, kad page
rinus kunigų būvį ir aprūpi
nus jų šeimynas, reikalinga 
į metus surinkti 67 milionai 
dolerių.

Stebėtinas dalykas: kuni
gai nuolatos šaukia, kad jų 
parapijonai nesirūpintų ry
tojum, nerinktų žemiškų 
turtų, kuriuos kandįs suėda, 
rūdįs sugadina ir vagįs iš
kasa, o patįs pradeda rūpin
tis tais pačiais turtais. Kiek 
Kristus algos gaudavo ir kų 
jis sakė savo įpėdiniam?Jei- 
gu kunigai ištikro tiki į die
vų, tai kam rūpintis ateičia? 
Juk be dievo valios nei vie
nas žmogaus plaukas nuo 
galvos negali nukristi, o jau 
apie žmogaus pražuvimų, y- 
patingai apie dievo tarnų, 
negali būti nei kalbos.

Antras dalykas: kunigaę, 
gaudamas tūkstantį dolerių 
į metus algos, negali pragy
venti, ojeiek gauna jo para
pi jonai; kurie turi jį maitin
ti ir dar dėti į ta fondų? 
Man rodosi, kad parapijo
nai vidutiniškai gauna tik

gvai dirba ir tt. Kada far- 
meris pabaigia savo kalbų, 
tai agentas veža jį pas kita. 
Žmogus ir ten išgirsta tų 
patį, kų agentas ir pirmasis 
farmerys sakė. Paskui a- 
gentas nuveža dar ir pas 
trečių. Ant galo agentas 
pasako: “Ar aš tau neteisy
bę sakiau? Matai, kad visi 
farmeriai tų patį sako, kų ir 
aš buvau sakęs“.

Suprantama, žmogus pati
ki agento ir farmerio žo
džiams ir nusiperka farmų, 
bet paskui, kada pradeda 
gyventi, pamato visai ką ki
tų: vietoj rojaus sutinka 
pražūtį.

Kada žmogus nusiperki 
farmų ir pradedi gyventi, 
tai tie patįs agentai atsiun
čia savo šnipus, kad paty
rus, kaip tu gyveni. Jeigu 
šnipai pamato, kad tu esi 
neturtingas, tau pinigai rei
kalingi, tai praneša agen
tams, o tie paskui padaro 
sutartį su tais, kurie nuo 
farmerių perka javus ir ki
tokius produktus. Pirkėjai 
tau duoda komažiausią kai
nų ir tu priverstas esi jiems 
atiduoti už tiek, kiek jie 
duoda, nes pats nugabenti į 
miestų ir parduoti didesnėm 
firmom negali. Tiesa, atsi
randa ir tokių, kurie patįs 
gabena į miestus ir parduo-

1
Laisvoji Sakykla.

kiai jie gauna labai klaidin
gas informacijas. Visgi jie 
kų nors apie kūno sveikatų 
girdi ir žino.

Jeigu kūno hygiena yra 
taip svarbi, kad apie ją rei
kėtų milioną kartų daugiau 
žinoti, tai proto hygiena yra 
da svarbesnė, nes apie jų. 
žmonės veik nieko nežino— 
niekas pas mus apie tai ne
kalba ir nerašo.

Ir netik pas mus taip yra. 
Kuomet šio šimtmečio medi
cina (mokslinė medicina.— 
A. J. K.) padarė milžiniškų 
progresų apsaugojimui nuo 
ligų, kuomet moksliškais 
daktarais aprūpintose šalįse 
šiandien jau nėra jokių epi
demijų (marų), — kuomet 
tas viskas daroma bepročių 
skaitlius visose civilizuotose 
šalįse bevi]tingai auga.

Statistikos parodo, kad 
Amerikoje dešimts iš tūks- 
tančio žmonių patenka į 
beprotnamius. Atsiradimas 
taip vadinamų “krikščioniš
kų mokslininkų“, kurie įsi- 

i vaizdiną ligas ir paskui ste
buklingu būdu jas išgydo, t. 
y. išgydę tokias ligas, kokio- 

!mis žmonės neserga — ši
itas reiškia, kad yra daug 
Į kandidatų _ į beprotnamių

parodo, kad socializme yra 
daug gyvos ir tveriančios 
spėkos, kuri pajiegia grum- 
ties su i___
krypsniais __socialistiškame 
judėjime.

nesocialistiškais

judėjime. Kad socialistiš- 
kame judėjime buvę tokių 
nesocialistiškų krypsnių, tai 
visai nenuostabu, nes socia
listų judėjimas kilęs ir išsi- 

", vystęs buržuazinės būtybės 
alygose negi gali visiškai

penkis šimtus ir iš tų penkių (ka didesnėm.firmom, bet to- 
šimtu dar kunigėliui dalį tu- Yra labai mažai; daugu- 
i i atiduoti. Juk 67 milionai ma parduoda perkupčiams, 
bus surinkta ne iš ko kito, nes patys ^egah parduoti 
kaip tik iš tų pačių parapi- be perkupčim
jonų, kurie gauna nedau- "Jeigu farmeriai būtų susi- 
giau, kaip po penkis šimtus pratę, organizuoti, tuomet 
į metus.

Suprantama, pakol bus 
žioplių, kurie sudės kas me

Dclci kalinių balso.
Mes, Pottsvillės kaliniai, 

buvom atsišaukę prie visuo
menės maldaudami knygų ir 
laikraščių savo knygynėliui. 
Kada tas mūsų atsišauki
mas pasirodė spaudoj, tai 
Pilnai Patyręs pradėjo kali
nius kritikuoti, o labiausiai 
mane, kaipo knygynėlio už- 
ži urėto ją.

Kad aš esu prasižengėliu, 
tai visai su Pilnai Patyrusiu 
nesiginčysiu ir nesigėdinu 
prieš visuomenę pasakyti,1 
kad aš sėdžiu kalėjime, nes 
aš nepaklausiau draugų ge
rų patarimų, ėjau blogais 
keliais, tai dabar už blogus ! 
darbus, už savo nesusinrati- ‘ 
mų turiu vargti kalėjime. 
Per tai aš nei nesiteisinu. 
Bet kad Pilnai Patyręs man ■ 
nori užmesti visai nepapil-: 
dytą kaltę, tai priverstas e- 
su pasakai, kad jis rašo vi- gyventojus, 
sai nepatyręs. Pilnai Paty- 7” _ 
ręs sako, būk aš, kaipo kny- mi “nerviški 
gynėlio užžiurėtojas, vienas kuriuos psychiatrai pradeda 
tomis knygomis naudojuos,o k]ogaį atsiliepti, reiškia, kad 
lutiem kalimam visai ju ne- . _ , . r _
duodu. Jeigu Pilnai 'Paty- kuno hĮ'Slena Palenkė pro- 
ręs atvyktų į kalėjimą ir pa-: to hygieną jau kelis . kar- 
tirtų, kaip dalykai stovintus. .T“ 
tuomet taip nerašytų.

Antras dalykas, tai Pilnai 
Patyręs sako, būk knygynė
lio prižiūrėtojai, išeidami iš 
kalėjimo, pasiima tas kny
gas ir išsineša, kaipo priva- 
tišką nuosavybę.

Čia vėl neteisybė. Knygy-

tomis knygomis naudojuos,o 
kitiem kaliniam visai ju ne
duodu. <

parduoti

Jeigu farmeriai būtų susi-

to nebūtų. Bet dabar far
meriai tamsus, neorgani
zuoti, pilni visokių prietarų.

Kita vertus, taip vadina- 
“ žmonės, apie

Ir jeigu svyruojančių 
| protų nuošimtis taip augs, 
kaip dabar kad auga, tai a- 
p.ie ateities gerovę visai ne
bus galima manyti.

Galutinai protiškai suiru
siam žmogui šių dienų mok
slas nieko nežada, o medici-

Via V VI J1VLV1OJMV. . . . . ■ .

nelis randasi po priežiūra p. vlsai nuo J° atsisako. 
A. J. Banušausko iš Miners- Niekas ir nekalba apie “gy- 
ville, Pa. Pas ji randasi vi- dymų“ bepročio—jis yra
sas knygų surašąs ir jis jas talpinamas beprotnamin ir 
kontroliuoja. Kurie paau-, Vienok mokslas
kauia, tai vėl buna per laik- .. .. , , v.
raščius pagarsinti, kad to- s,andlen Sah Padedančius 
kie ir tokie paaukavo. Jei- svyruoti protus sustiprinti, 
gu retkarčiais pasitaiko, Kitaip tarus, pradedančius 
kad kokia nors knyga p ra-’protiškai sirgti tankiali gali

ma pagydyti, kartais ir vi
sai išgydyti—visados apsau
got nuo galutinio suįrimo 

Kurie pirmiau aukavo,tai arba perspėti apie pavojų.
aš per “Laisvę“ pagarsinau, j Todėl proto hygiena ir y- 
Dabar jau yra paaukauta ra taip svarbi, ypač mūsų 
24 egz ir vėliaus bus pngar- 'riicnose kUomet l/oo nnniilznxyn l< n H n 9

tai po 67 milionus dolerių Pavyzdžiui, jeigu farmerys 
dėl saVo proto apmulkinimo, |l™ke dirba , ir užeina per- 
patol kunigai skleis krikš- kūnija, tai jis bėga ir sle- 
čionybę, patol jie pasakos iriasi nuo perkūnijos po ve- 
dievo žodžius ir bus augš-l™™, manydamas, kad ten 
čiausiojo tarnais. Bet kaip'J0 perkūnija negalės palies- 
greit išnyks tie žiopliai, taip | ti. Kurie farmeriai įsigy- 
greit dvasiški ja atsisakys ! venę, tai tie išvien su agen- 
skleisti krikščionvbę, gar-1 tais eina, nes nuo agentų 
binti dievų ir būti jo tarnais. £auna nuošimčius. Jeigu

__ _____ . agentas negali žmogui gal- ir UU8 ’dienose, kuomet gyvenimo 
rodo, kad kunigas tik tuo- VQ ąpskustt tai . tokie far-1 sanlyg°s priverčia protą

šusta, tai čia ne mano kal
tė, nes visuose knygynuose 
būna atsitikimų, kad knygų 
dingsta.

Jeigu
rasdamas pasauly ramybės, Laikraštis jau ir dabar nu-

tu Amerika ir atrado Kris- 1Tie^ noriai garbina dievų ir mariai pribūna į talka ir į- 
w • 1 Y Y • i i I i/" o I o rr on 11 TO ill’ll o vm t o i

nulėkė savo mintimis į pie-

taus stovylų ant Andų kal
nų, lygiai ant rubežiaus 
tarp Chili ir Argentina. Jei
gu Kristus, iš teisybės, ten 
“persimufino“, tai męs bijo- 
mės, kad jam ir ten nebus 
vietos, kuomet dėdė Samas

kalai jau apsidžiaugė “Dar
bininku“).

Užtat Chicagos kliošto- 
riaus organas “Draugas“ 
aimanuoja, kad

“Jau antrą Kristaus už
gimimo šventę sutinkame -------------------------
nuliūdime. Antras jau'nusikraustys ten su savo 
metas, kaip užgimstantį tavorais, _ *
ramybės apaštalą sutinka 
kanuolių baubimas“.

, pradės statyti 
gelžkelius ir bankus ir ginti 
Amerikos garbę taip, kaip

Mums gaila to nabago ji “ginama“ dabar Europoj, 
zoliuotis (atsiskirti) nuo į- “Draugo“, bet juk caras,kai- 
airių ekonominių ir idėji- zeris ir kiti Europos valdo

Sakykit, meldžiamieji, kur- 
į tat ramybė geros valios 
monėms ant žemės. Ar su

*ių ekonominių ir ideji- zeris ir kiti lįuropos valdo- gi
įtekmių, kurios ateina iš nai yra krikščionįs ir kas žn----------------------
Mistiškos . fišuomenės čia, po plynių, pasidarė su prantat dabar, kodėl “Lais- 

sluogsnių. lkrikščionija? Męs bijomės, vė“ atsisakė giedoti nobaž-
“Draugo“ atstovaujamoji kad ponui dievui dar nekar- nas psalmes Palestinos pie- 

kritikos nepa-4tų reikės klausyties kanuo-’menukui?

skleidžia krikščionybę, kuo- i kąlba žmogui farmų nusi- 
met jis už tai gauna gerų pirkti.
užmokestį. Reiškia, kunigaii Laikraščiuose irgi būna 
tiki ne į dievų, bet į dolerį, visokių apgarsinimų,kur pa- 
Už dolerį jie gali ir dievų tariama pirkti farmas,net ir 
parduoti. Juk žydai visai tūlos redakcijos pataria 
netiki į Kristų, 'bet jo pa- lietuviams pirkti farmas, 
veikslus nešioja ir pardavi- nes tai esu geras gyveni- 
nėja, nes iš to turi pelną, mas. Tik “Laisvėj“ buvo 
Iš to visko aiškiai matosi, pastebėta, kad ir farmeriai 
kad kunigai krikščionybę turi savo vargus, 
palaiko vien tik dėl biznio, | 

visai neapeina. Kunigai lo
šia veidmainių roles, bet ant 
jų nelaimės, žmonės prade
da suprasti tų jų veidmai
nystę, per! tai ir jų biznis 
kaskart puola žemyn. Ir

redakcijos pataria

Laisvėj“ buvo

CIO vvi UU0 peisui I • 9 9

sinta, kuris kalinys užžiūrės dirbti viršlaikį. Seniai at- 
ir tvarkys tų knygynėlį. j

Varde kalinių tariu šir- kame kūne—sveikas protas1
dingų ačiū tiems, kurie at
siuntė knygų.

A. Kamarauskas.

Rimka yra žmogus Bulo- 
' tos plauko, o dirba greta su 
Šliupu ir Sirvydu dėl kleri-

J Kas jums sakys, kad žmo- kalų fondo, kad net prakai- 
o ne del idėjos; idėja jiems gys, turėdamas du ar tris tas pilas. Bulotą gi šelpia 

Šimtus dolerių, gali nusi- socialistiškas L. Š. Fondas, o 
pirkti farmų ir puikiai gy- Rimka ir jo draugai savo 
venti, tai neklausykite. Jei- draugui Bulotai nė iš- 
gu norite pradėti gyventi,1 griaušt. Tik jau ir chao- 
reikia turėti ne mažiau,kaip sas šiame visuotinos karės 
$1,500, be tiek negalima ir suirutėsriaike!

kartojamas sakymas “svei- 
»

pradeda nevisai teisingu iš
rėdyti, nes neurologai ir 
psychiatrai tyrinėja ne
sveikus protus sveikuose, 
stipriuose kūnuose.

Po vi r šm in ė tu antgalviu 
eile straipsnių stengsiuos 
skaitytojus su proto hygie
na supažindinti. Jei kam 
kas nors būtų neaišku, tai 
rašykite klausimus. Aš su 
noru atsakysiu, jei galėsiu 
arba nurodysiu, kur infor
macijų jieškotL

r
'i'



Gert ar negert?
sruto

miliono dolerių ir mane, kad kas KaH būti socialistu.

[kannst,

t

GERT AR NEGERT?

spam 
ga ir l

reiviu. Reiškia, galima hu

man 
kaip 
savo

Pavedam “Laisvės” skai tytojams išrišti tą klausimą.

Teisybės Dievo šven- 
rašte.
Galybe Dievo Tėvo.
Galybė Dievo Sūnaus.
Ar Dievas gali būti

(Atminimai iš socialistų veikimo Lietuvoj).

(Tąsa).

ir likimas išžiūri daug link
smesniu ir smagesniu?

susiraukus

■

$
F 
i

TEETH KLEEIN MPG. CO
Mail Order Dept., 691 Broadway, Brooklyn, N. Y. Dept. I

nuo redakcijos.—Nėra opės-. landas gyvenimo ant šios 
JT negerti0’ Mūsų žemės paviršiaus paverčia_ į
kinusių a’koholizmo šalininkų, mūsų prieangį grabo. Toki Žmonės 

mūsų visų. Tokie žmonės genmo salininkų, mūsų tarpe yra - _
pilnų blaivininkų.

Kurių teisybė? r“
mas būna išgvildentas iš panagės, 
nes jau seniai metas pribrendo im
ties tą klausimą rišti.

Imkite balso, bet meldžiamieji, 
atengkitės mažai parašyti, o daug pa
sakyti. Stengkitės argumentuoti fak
tais.

PIRMAS ŽODIS.
Aš esu priešas oficialūs 

blaivybės tiktai todėl, kad 
taip vadinami pilnieji blai
vininkai iš Rymo-Katalikų

dreba prieš linksmą juoką, 
Tegul šis kiausi- Regėjimas užganėdintų y- 

— F i —* I 1 I 71 F1 #4 f * - . , , ,- - - . patų nervuoja juos, ir nau- 
1 dojimos gyvasties nektaru, 
kol taure tebėr gyvose ran
kose, jiems yra kokiu tai 
šlykščių, nepadoriu apsireiš
kimu.

Manding, optimisto liki
mas yra daug sveikesnis,lai
mingesnis ir naturališkes- 
nis. Vokiečiai studentai tan-

tarpo yra vieni iš didžiausių kiai linksmai traukia: 
pijpkų ir didžiausių atžaga- “G leb’ so lang’ du leben 
reiviu. Reiškia, galima bū-
ti atžagareiviu ir girtuok- • G leb’ so lang’ du leben 
liu, o vadinties blaivininku. | 
Bet kokią gi prasmę tuomet 
turi blaivybė?

Ant tos temos galima bū
tų labai daug pašnekėti, bet 
užteks nurodžius kelis fak
tus.

Paimkime Franci ją ir mū
sų Maine’o valstiją. Fran- 
cijoj yra apie 40 milionų 
gyventojų ir tenais nėra di
delio vargo dėl girtoklystės. 
Francijoj daugiausia ^eria 
lengvą vyną ir kovos su gir- 
tuoklybe tenais nėra reikalo 1 
vesti. Visai kas kita Maine 
valstijoj, kurioj yra tik 
742,371 gyventojas. Atsi
minkit, kad Maine valstija 
sausa, o betgi tenais yra gir
tybės klausimas. Ten žmo
nės geria ir tai gana daug.

(magst, 
Die Stunde kommst, 
Die Stunde kommst, 
Wenn du am Grabe stehst 

(und klagst”.
Kas neatmena mūs uni

versitetų ir seminarijų sie
nas plyštant nuo garsaus: 
“Gaudeamus igitur 
Juvenes dum sumus!
Pos jucundam seneetutem, 
Habemus nos humus?”

Taigi, kodėl turėtume su
raukę kaktą, pakabinę nosį, 
slankiot žeme? paviršim iš 
kampo į kampą ir laikyti 
privatiškas meditacijas apie 
tai, kiek lentų į mūsų grabą 
reiks ir kas mus užkas? Kol 
gyvi esam, męs jei norim 
būt teisingi sau, turim drįst 
iš gyvenimo taurės traukt 

Geria ne lengvąjį vyną, bet linksmumą, meilę, laimę, lai- 
whLskę, džinę, romą ir kitus mę, užsiganėdinimą iki pat 
sunkiuosius svaigalus. Į dugnui.Męs turim naudoties

Dėl palyginimo paimkime tuomi, elgties taip, valgyt, 
Vokietiją ir Kansas valstiją, 'kalbėt, gert tai, kas. leistų 
Vokietijoj yra 64 milijonai 
gyventojų ir valdžia neturi 
tenais bėdos su girtybe. 
Pažymėsim, kad pati val
džia rūpinasi karės metu 
pristatyti kareiviam alaus 
ir lengvojo vyno. Ir vokie
čius anaiptol negalima pri- 
lygint prie degeneruojančių 
(išsigimstančių) žmonių.

Dabar paimkime Kansas 
valstiją. Ji sausa, o betgi 
tenais yra girtybės klausi
mas. r 
truputį daugiau, kaip" pus
antro miliono žmonių, nors ___ 1 ____ •• “T P

mums konodaugiausiai gy
venimą išpažint, neskriau
džiant kitų ir neperžengiant 
rybų kitų žmonių panašia 
teise . gyvenimu naudoties 
turinčių.

Kodėl tad man n e gert, jei 
aš žinau, jog gyvenimo sun
kumai, skriaudos ir skaus
mai bus užmiršti, išgėrus 
taurę alaus ar vyno arba ir 
degtinės stiklą? A 
geriau nosį nuleidus, 

Nors Kansase gyvena kūdikiui vaitot apie 
. vcuasf Gerai pasakė

pagal įstatymus, jie turėtų 
būti pilni blaivininkai, ta- 
čiaus to nėra. Whiskes ir 
džinės ten galima gauti ir 
slaptas svaigalų pardavinė
jimas randasi pilniausiame 
žydėjime.

Kas gi iš to išeina?
Išeina, kad priverstinoji 

blaivybė nieko gero žmoni
jai nesuteikia. Todėl aš ir 
einu prieš ją.

Brooklyn iškis.

"If you can meet with Tri
umph and Disaster, 

And deal with these two
1 Impostors just the same”...
Ir kuomi yra mūsų Palai

mos ir nelaimės, jei ne suva- 
džiotojais, kurie atėjus ryto
jui pranyksta, kaip vaka
rykšti sapnai, miglos? To- 

; dėl, kam leist nepasisekimui, 
1X; skausmui arba nelaimei 

nuodint mūsų gyvenimo šė
lau pasauli gražesnėse, pri- 
gali nustelbt juos, pasiųst 
juos į užmirštį.

Kiek Fordui 
lėšavo misijos

Del Mockaus mar- L Svyrūnėlis

Į KOVĄ
Fordas, važiuodamas su 

savo misijonieriais, pasakė, 
kad prieš Kalėdas visų ka
riaujančių šalių kareiviai 
apleis tranšėjas ir kiekvie
nas savo namuose valgys 
kūčias. Mat, Fordas nutarė 
tam tikslui paaukauti pusę

ŠTAI KELIATAS TEMŲ, 
KURIOMIS KALBA KUN. 

M. X. MOCKUS.
1. Kodėl Rymo katalikai 

neapkenčia socialistų.
2. Kokiu būdu socialistai 

yra blogesni už velnią.
3. Ar geras Rymo katali-

galės tuomi sustabdyti .ka
riaujančias šalis.

Dabar jau Fordas yra iš
leidęs $444,950. Tos išlaidos 
sekančiai išdalintos:

Nuvažiavimas į Norvegi
ją—$125,000..

Išsiuntinėjimas nuo laivo 
telegramų $10,000.

“Ant arbatos” išdalinta 
laivo patarnautojams $950.

Paaukauta Norvegijos 
studentų draugijai—$10,000.

Misijonierių išlaidos Chri
stian! joj—$9,000.

Palikta misionieriams dėl 
tolimesnės kelionės—$270,- 
000.

Kovai su Wilsono milita- 
riška propaganda Suvieny
tose Valstijose—$20,000.

Viso labo Fordas jau turi 
išleidęs $444,950.

Dabar Fordas paliko savo 
misijonierius ir grįžta atgal 
į Ameriką.

Kaip matot, tai Fordas iš
leido ne visai mažą sumą pi
ni gų, ir jokios iš to naudos 
nėra. Kareiviai kaip sėdė
jo, taip ir sėdi tranšėjose.

Net Anglijos valdžia ne
įsileido nei Fordo, nei misi
jonierių, bet liepė sveikiem 
toliau keliauti. Vienok 
Fordas nei kiek nenusiminė. 
Jis visai nepaiso, kad tiek 
pinigų išleido. Kad atgavus 
tuos pinigus, kuriuos jis iš
leido ant savo misijų, reikia 
jam priduoti 4,450 automo
bilių, nes jis ant kiekvieno 
automobiliaus vidutiniškai 
pelno 100 dolerių.

Fordas kasdien parduoda 
po 1,800 automobilių. Reiš
kia, Fordas atgauna išleistą 
sumą į 2 dienas, 3 valandas, 
46 minutas ir 40 sekundų.

Ir kodėl Fordui nevažinė
ti su misijomis, jeigu jis gali 
tas visas išlaidas padengti 
21 dienų uždarbiu. Juk tai 
geras pasigarsinimas ir gar- 

| be, o padarytas išlaidas dar
bininkai uždirbs į trumpa 
laika. P.u

Atsakymas į ta klausimą'Ąk , , _ .
priklauso nuo to, kaip žmo-| Asaros neatmamys būvio, 
gus žiūri į gyvenimą. Jei J.1* . ...
žmogus priima gyvenimą,1 Gyvenimo laiku skaitosi tik 
kaipo kokią naštą, kurią jis Į.ie. morpentai, ^uTie yra 
neša iš priderystės arba !inksmai pergyventi . , ,
kad kitokios išeigos neturi, I :?5..„SSlKr-U.:.*2?1
tad, suprantama, toks žmo- ...... ' "
gus pradeda tvert sau tvo
ras iš baimės, kad jis pats 
nuo savęs nepabėgtų ir ne
prapultų. Tokių pessimistų 
—excentriku pasauly yra 
gana daug: vieni įsikalba 
sau, kad mėsa valgyt nedėl- . . v . ±
dieny yra gerai, bet pėtny- prosvaistą geręsnio
čioj nuodėmė. Kiti atsisako ■ 1 -- - - -
mėsą visai valgy k nes, girdi,1 
naikinimas gyvasties, bet už 
tai žuvies gyvastis jiems vi
sai neįeina į gyvasčių skait
lių, jie augmenis skerdžia 
be jokio pasigailėjimo, al
suoja oru ir ryja miriadus 
gyvų mikrobų be jokio 
krūptelėjimo. Dar kiti susi
tveria sau doros štandarą, 
pagal kurį užsibriežia sau,' 
kad tas valia daryt,o tas ne; 
taip galima sakyt, o šiaip 
ne; vienaip padoru stovėt, o 
kitaip ne; šiaip prakilnu ti
kėt, o anaip šlykštu—ir tūk- Pa^ose, Q gyvenimas 
stancius įvairių modus vi
tae”, su kunuom jie užnuo-, 
dija patįs sau gyvenimą, su-1 vį111. ?na? , . v. .

| tveria artificialį (dirbtiną) verkt,, jei as toj pačioj va- 
pragarą tiems, kurie turi su landoj ir tose pačiose aplin- 
tokiais excentrikais kokius Sa^iu linksmas juok- 

' šeimyniškus arba draugi ji- T’-es •
irius ryšius, ir tas kelias va-

stiklas ir jo įtura gali užge
sint atmintį ir skausmą apie 
tuos daiktus, kurie yra ne
malonus, o vienok nė vieno 
žmogaus gyvenime neiš- 
vengtini, tad lai ta įtura 
linksmina mus. lai ji vaiko 
debesius šiurkštaus likimo,

Ingredientai, iš kurių su
sideda vynas, alus arba 
degtinė randasi vandeny, 
duonoj, mėsoj, svieste, žuvy. 
Ir jei kas valgys daugiau 
silkių ar lašinių, gers van
dens arba nors ir pieno, 
daugiau, kaip kad jo kūnas 
gali sunaudoti, žmogus, ly
giai užsinuodina.

Kam gi man gert vande
nį ir raudot apie likimą, jei 
ištuštinus vyno taurę aš ma
tau pasaulį gražesnėse, pri- 
traukentssnėse ir meilesnėse

t

DRG. L. VERBLIUGEVI- 
ČIUS BELAISVĖJE. PRA

ŠO PAGELBĖTI.
“Kova” praneša:
Drg. Liudvikas Verbliu- 

gevičius, buvusia III Rajono 
organizatorius 1908-9-10 
metais, ypatingai atsižymė
jęs veikimu 88 L. S. S. kuo
poje, atsišaukia dėlei pagal
bos į draugus ir pažįstamus. 
Randasi labai vargingame 
padėjime. Greita pinigiška 
pašalpa jam reikalinga. Pi
nigus galima siųsti per “Ko
vos” administraciją arba 
tiesiog jam šituo adresu:

Czersk Westpreussen, 
Kriegsgefangenen, Lager I

Baracke, 
Liudvik Verbliugevicz.

4. Bedievių klaidos.
5. Kas tai yra bedievis?

. 6. Ar velnias yra bedievis, 
ar dievočius?

7. Tikėk, arba būk pra
keiktas.

8. Ar krikščionių Dievas 
sutvėrė šį pasaulį.

9. Ar Dievas ir Velnias y- 
ra vienas ir tas pats.

10. Kur yra pragaras.
11. Ar popiežius ir jo ku

nigai tiki į Jėzų Kristų.
12. Ar žmogus gali išga

nyti savo dūšią.
13. Kodėl lietuviai tiki į 

žydų tautišką Dievą.
14. Ar Dievas sutvėrė 

žmogų, ar žmogus Dievą.
15. Ar tikintieji žmonės 

žino į ką jie tiki.
16. Stebuklai Dievo Tėvo.
17. Stebuklai Dievo sū

naus.
18. Nedorybė Dievo Tėvo.
19. Kuris yra gudresnis, 

Dievas ar Velnias.
20. Kuris yra galingesnis, 

Dievas, kunigas ar pinigas.
21. Ar Dievas yra visoga- 

lis.
22. Ar Dievas yra visur e- 

santis.
23. Kuris yra senesnis, 

Dievas ar moteriškė.
24. Gelbėjimas žmonių 

nuo šėtono.
25. Šventi kunigijos išra

dimai.
26. Ar laisvamaniai yra 

pasekėjais Dievo, ar velnio.
27. Popiežiaus neklaidin

gumas.
28. Nudavimas, tikėjimas 

ir pelnas.
29. Ar kunigai pildo Jė

zaus mokslą.
30. Navatnybės Rymo ka

talikų tikėjime.
31. Kuris yra gudresnis, 

Dievas ar žmogus.
32. Ar Dievas yra vienas, 

ar j ų yra daug.
33. Viskas apie dūšią.
34. Nudavimas švento ti

kėjimo.
• 35. Ar Dievas yra viską- 

žinantis.
35. Ko męs turime klausti 

kunigu.
37. “

tame

—Tai organizatorių turėsime siųsti 
slaptai—patėmijo Jonas.

—Nėra ko bijotu Visi su mumis eina. : 
Tik komisorius vienas bizdinėja. O savi- ! 
ninkai to dvaro čia negyvena...

—Nors ir vienas, bet su juomi policija! 
—kalbėjo Antanas—mums reikia vengti su
sidurti su policija. Miestuose darbininkai 
juda: kelia streikus, stato ekonomiškus ir 
politiškus reikalavimus, kovoja su policija 
ir kazokais ant barikadų... Nors ten yra 
netik policija, kazokai, bet ir kariumenė su 
kanuolėmis ir pekliškomis mašinomis, bet 
užtat ten ir darbininkai gyvena krūvoje, 
vienokį darbą dirba, tarp jų jau seniai gy
vuoja socialistų kuopos ir apšvietos prisi
rengimo darbas varomas jau nuo daugel 
metų; jie yra jau didžiumoj organizuoti, 
nors ir į slaptas organizacijas; miesto dar
bininkas, paveizdan, jau neklausinės, kuomi 
socialistas apsivilkęs, nes jis žino, kad so
cialistas, tai paprastas varguolis, kuris su
pranta savo išnaudojimą ir nori jį numesti. 
Priešingai yra sodžiuose, toli nuo miestų, 
kaip štai ir pas mus. Didele didžiuma dar
bininkų nemoka skaityti, nė rašyti; per am
žius jų dvasia prislėgta prietarais—bur
tais... Nuo neatmenamų laikų, karta nuo 
kartos, nešė ir tebeneša vergijos jungą,nors 
dabar jie pavadinimą vergas perkeitė ant 
pavadinimo kumetis... Veikti tarpe jų rei
kia pradėti nuo platinimo darbininkiškos 
literatūros, reikia supažindinti juos su jų 
pačių padėjimu, su judėjimu darbininkų 
miestuose... Męs turime vengti, kad polici- > 
ja neturėtų visai arba labai mažai prie mū
sų priekabių. Mūsų pareiga surinkti ga
besnius iš tarpo jų ir sutverti socialistišką Į 
kuopą; kuopos narius rūpinsimės supažin
dinti su darbininkų padėjimu, kova už švie
sesnę ateitį ir socialistišku judėjimu. Tu
rėdami savo kuopą, galėsime ten skleisti li
teratūrą ir mokinti visus nors ir tamsiau
sius kerdžius. Męs turime padaryt dabar 
tarpe jų susirinkimą, tik slapta, be triukš
mo...

Ilgai dar kalbėjos mūsų draugai apie 
tuos ir daugelį kitų dalykų, svarstė, tarėsi 
ir visas pasikalbėjimas ėjo apie kovą už bū
vį, kovą su verguve, tamsybe. Kovos ge 
l iausiu įrankiu matė tik darbininkišką—so 
eialistišką literatūrą...

jausminga
—Į švt

Į kovą! k. 
skrisdamas pi 
šniokštė upės 
tus. Į kovą!... j 
mėnulis.

POL
Ėjo jis linkui žalioj 
Jo akįs įsmeigtos kaz 
Norėjo išvysti saulės 
Pasigrožėti, pakalbėti . 
Skundą išreikšti priešai 
Vėjas vis purtė ilguosius t 
Kurie kuoštelėm draikės ap 
Jo kaktą. Veide ilgėjimo būi 
Pasilenkė skinti rožių kvietkėĮ 
Jo kvapsniais atgaivinti sielą. 
—Ne, nebeskinsiu aš tavęs. Esiy 
Pilnas žydėjimo, grožės, skaistumo 
Bujok ir gėrėkis pasauliu, gamta! 
Gyvastis labai brangi yra tam, 
Kas džiaugiasi laimę įgavęs.
Pralėkė pulkas paukštelių augštai 
Išnyko greitai padangėj plačioje... 
Taip greitai prabėgs gyvenimo dienos, 
Nuskris nepalikę pėdsako savo, 
Kaip bangos, ką siaučia...
Saulutė, bučiuodama kalnų viršūnes, 
Skubinos leistis ir temė dienelė. 
Jis vienų vienas vaikščiojo lėtai, 
O rasos po kojų žvilgėjo auksir.-ės 
Ir vėjas jam purtino ilguosius plaukus.

PAUKŠTUŽĖLIAI...
Paukštužėliai lekūnėliai, 
Lėkit—skriskit, vėjus vykit, 
Ten kur plaukia debesėliai,— 
Jūs su jaisiais susi tiki t.
Ten kur mirga naktį žvaigždės 
Ir mėnulis švieč nubalęs, 
Dūmas erdvėsna paleidęs 
Sminga krinta ant žemelės.
Pas!klauskit, kaip užilgo 
Užtekės nauja aušrinė;
Jau mums laukti jos prailgo, 
Spaudžia lūkesnis krūtinę.
Jūs nulėkę ten augštybėj 
Pasiklauskit lekūnėliai, 
Kada būsim męs liuosybėj,— 
Sužinokit paukštužėliai!...

Merkynės Vaidyla.

svdžimę ir nerviški, turi naudot

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
j visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname.

Viską atliekame greitai, 
mandagiai ir sąžiniškai. 
Pinigus priimame tau

pi nim ui.

39.
40.

žmogaus tėvu.
41. Ar Dievas gali išgany

ti žmoniją.
42. Kame yra žmonijos iš

ganymas.
43. Kuris yra žmogui 

draugiškesnis, Dievas ar 
velnias.

44. Kas gali įeiti į dangų, 
o kas ne.

45. Ar nelaisvė yra įsteig
ta Dievo ar žmonių.

46. Ar tikybos mokslas y- 
ra Dievo mokslas.

Taipgi kalba ir ant kito
kių temų, kliudančių ir ne
kliudančių tikėjimą. Kalba 
kiekvienai draugijai. Ren
gėjai gali pasiskirt sau to
kią temą, kokia jiems geriau 
patinka.

Visuotino maršruto ren
gimo raštininkas:

F. Gražinckas.

sutvirtina nei \ vs, ] a 
sistema. lArsidi oda 
Jeigu jus v art minus i. 
o mes pa ta rr a ošime prisiųsdami.

tai atgavimas sveikatos
Moksliškas, skanus išsun- 

k i m a s iš C O D LIV ERS, Ge
ležies Hvpo) horphites ir ki
tokios vertės sudėtinė.

Perdirbta NUTRITIVE 
(maistingas) TONIC.

Fritzas, Kį

CENTRAL 
MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St., 

Chicago. III. 
Valstybinis Bankas 

Kreipkitės raštu ar y pati Akai.
A. PETRATIS. 

Liet. Skyriau* Vedėjas.

Garsus Anglijos jėzuitas 
Vaughan dėkuoja dievui už 
šią Karę, žudynes ir kraujo 
praliejimą. Nieko stebėtino. 
Popiežiai ir jų klapčiukai 
dievui dėkuoja ir už tai, kad 
jis velnią sutverė. Nes, iš- 
tiesų, kaip nebūt dėkingu už 
tai, iš ko yra biznis? Į ką 
gi būt panašus pasaulis >be 
karių, priespaudą, išnaudo
jimų ir velnių! Gyvas so
cializmas ir gana!

Sirvydas vėl išsikepė sau 
seimą. Šį sykį B.epartyviš- 
kosios Partijos. (Jei tokias 

krėstų protingas 
sakytume, kad jis

“fonias” 
žmoufus, 
siunta.

MAL’l U-r b.RRIN pa
dare iš silpno tvirtų.

Mail Order Dept.,

MALTO = FERRIN
CHEMICAL CO. 

44 FLATBUSH AVE.

m: ra, 
: ) i ] o

del nusil-MALTO-FERR1N 
pusios nervuotos moteriškes

Brooklyn, N. Y.

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

(Teelh Cleen). Dantų čystumas reiškia gerą ir švarų užsilaiky mą ir ge
rą kūno apžiūrėjimą. Geras kūno užlai- 
laikymas, reiškia sveikatą. Galima dan
tis kaip ir magiškai nučystyt j kelias se
kundas. Tai yra skystas prirengimas, 
neturįs acito ir niekados negali kenti nei 
dantims, nei smegenims. Dantų čystiji- 
mas (Teeth Cleen) nepanašus į pauderį ar 
peistą, bet visokius nečystumus nuima ir 
gružios išžiūrės politūrą uždeda. 45 dan
tų čystijimai už 15c., už dyką visokios pa- 
vojimgumo prašalinimui substancijos.

Pirkt gal’ma vi?uoFe drvgštoruose. Jeigu jusy 
drugštoryje nesinifiiŲ. tai galite kreiptis prie musų, o męa 
prisiŲsime per krasą, Siunčiant ninigus. reikalaujama 17c. Po valgiui nučyFtyk dant s ir atnčys 

gražiai balti.

W. J. Dawnor, £29 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y. Parduoda augščiau midetus vaie



,tyti. Jie 
ytoj bandys 

ar girdėjo ir

a. Kazys taipgi 
ja. Paskui krato 

>a visas pabalęs, 
pradeda šaukti:

Plėšikai!... Trįs ir 
jnto nėra. Tai ne nak- 

plėšinyčia! Sakykite, kas 
įgulėjo?
juokai:

xa, cha!... Tu rengeisi į pirtį 
u' nereikės, nes tave geresniu 

rausė.' Tu gulėjai palei daugelį, 
cai per vieną, tai per kitą persi

kas. Męs manėm, kad tu pats nori 
luprausti, o čia tave patį nuprausė!

., cha, cha !...
Kazys šaukia, mėtosi, kojomis trypia, 

♦rtum norėdamas visus pasmaugti. Bet 
cuom tarpu atsiliepia tas pats balsas, kuris 
vakar ir Mykolą sudraudė nuo gailesčio:

—Kazy, bereikalingai tu šauki ir 
triukšmą keli. Tu atsimink, kad prieglau
dos namuose esi. Matomai užmiršai vie
nuoliktą prisakymą, o ten kaip tik pasaky
ta: “Nežiopsok!”

Toks prisakymas tuojaus nuramino 
Kazį. Jis pasipurtė, pakratė galva, priėjo 
prie “narų” ir atsisėdo.

—...Velnias, tikras šėtonas!...
Kada Kazys nusiramino, tai greitai 

prie jo priėjo Jurgis ir, neva apgailestauda
mas, tarė:

—Klausyk, Kazy ar tik tu vakar ne- 
pragėriai visus pinigus?

—Visai ne!... Skaitliuok: buvo šeši!— 
pradeda ant pirštų skaitliuoti,—gerai, buvo 
šeši!... Vieną dvidešimts męs palikom pas 
Marytę: aš, Petras ir Jonas...

—Vieną dvidešimts!—nusistebi Jurgis.
—Paskui paėmėm šešis buteliukus 

degtinės po trisdešimts centų, tai viso, ro
dos, bus vienas aštuonesdešimts. Ar ne 
taip?

—Vienas aštuonesdešimts, teisingai. 
Kaip matau, tai gerai moki skaitliuoti.

Vėliaus vėl butelis degtinės, užkandžiai 
ir nakvynė—viso labo du penkiasdešimts 
išleista. Tai kiek tuomet lieka? Ar ne trįs 
penkiasdešimts?

—Taip. Jeigu šeši buvo, tai turėjo lik
ti trįs penldasdešimts. Teisingiau ir finan
sų ministeris negalės suskaitliuoti.

Jurgis labai mėgsta laikraščius skaity
ti, seka politiką ir save skaito kairiuoju iš 
dešinės pusės. Tūlą laiką jis tyli ir žiūri į 
Kazį, tartum norėdamas įspėti, kas tuos pi
nigus galėjo paimti. Pagalinus pradeda 
kalbėti:

—Stebėtinas apsirikimas! Čia, Kazy, 
tavo pinigų niekas negalėjo paimti, nes sa
vieji neims! .

—Aš ir pats žinau, kad savieji neims! 
•—patvirtinančiai atsako Kazys.

—Svetimas jokiu būdu neišdrįs!
—Tas teisybė, svetimas neišdrįs paim

ti !...
—Tu pirmiausiai apžiūrėk savo kiše- 

nius: ar tik nėra juose skylių?!
—Kazys pradeda kontroliuoti savo ki- 

šenius ir ištikrųjų viename randa skylę.
—Sakykite, sakykite dėl dievo, a? Ar 

matot—Kazys iškišo per skylę tris pirš
tus ir visiems rodo.

—Ar matai! Pirmiaus, negu triukš
mą sukelti, privalai skylių pa j ieškoti. Juk 
tu žinai, kad pinigai apskriti, slidus ir grei
tai išvažiuoja. Man rodosi, kad tau, bro
lau, ne pinigai nešiotis, bet nuo vežimų ra
tai, tai kasžin, tuomet gal nepamestum.

—Jurgis, neva pasipiktinęs iš Kazio 
tokio pasielgimo, nori nuo jo atsitraukti, 
bet Kazys jį paima už peties ir sulaiko.

—Klausyk, Jurgi ar tu neturi ant pus- 
buteliuko ?

Jurgis pakrato galvą.
—Kaip dievą myliu, vakare aš tau ati-. 

duosiu... i
—Kam dar prisiegauti, juk aš tau ir 

taip užsitikiu. Vakar jokio laimikio netu
rėjau ir vakare pas Mikolą dešimtuką turė
jau pasiskolinti, kad už nakvynę užsimokė
jus.

Jis nori eiti, bet Kazys neleidžia.
—Kiaušy k, Jurgi, paprašyk pas Mikolą, 

gal jis paskolins. Žinai, galva, kaip aržuo- 
'’nis kelmas!

Jurgis užsimąsto, valandėlę patyli ir 
’ii balsiai sako:

^as Mykolą?!... Jis pinigų turi, nes 
gerai sekėsi, bet kasžin ar jis 
nti?
paskolins, kaip dievą myliu, pa
drebėdamas kalbaJCazys. —Eik 

k, o aš už tavo patarnavimą jau 
IL

LAISV®

Ufa _ ,,,

—Žinau, kaip jūs už gerus patarnavi
mus mokate atsilyginti ir kaip juos atsime
nate. O subatoj kas ant manos su kūmš- 
čiomis šokinėjo, sprandą žadėjo nusukti? 
Ar tik ne dėdė Kazys? Ar tu atsimeni? A?

Kazys griebia Jurgį už rankos, spau
džia iš visų pajiegų ir drebėdamas sako:

—Na, kas buvo subatoj, neminėk, do
vanok man ir visai apie tai užmiršk. Juk 
tu žinai, kad aš tada buvau girtas... Tik 
dabar eik pas Mykolą ir paprašyk ant pus- 
buteliuko, o aš tau dvigubai užmokėsiu.

Jurgis pradeda keikti ir spjaudyti.
Na, lai būna jau taip. Eisiu ir papra

šysiu, o gal ir paskolins.
Jis prieina prie Mykolo ir pertikrinan

čiai jam kalba; tas vis galvą pūrto. Paga- 
liaus pasiduoda. Kazys seka visą Mykolo 
judėjimą. Kada Mykolas purtė galvą, tai 
jis žiūrėjo labai liūdnai, bet pamatęs, kad 
jau pasiduoda, pradėjo juoktis ir rankas 
trinti.

Prieina prie Jurgio ir atneša dolerį. 
Nors jis turėjo tris ir pusę, kuriuos pavogė 
iš Kazio, bet visgi prašė pas Mykolą, nogė
damas nuduoti, būk jis pinigų visai neturi.

Kaip tik Kazys gavo dolerį, tuojaus 
pasirodė butelis degtinės, o paskui ir ant
ras. Kada Kazys nusigėrė, tai Jurgį apsi
kabino ir pradėjo bučiuoti, o tas jam į ausį 
šnabžda:

—Atsimink, kad tu man skolingas pus
antro dolerio, kuriuos vakare privalai ati
duoti. Aš turiu Mikolui dolerį dvidešimts 
penkis centus sugrąžinti, nes jis be procen
to neskolino, o dvidešimts penki centai man 
už triūsą...

—Gerai, mano mielas, aš tau du dole
riu atiduosiu, nes tu mane iš bėdos išgelbė
jai! Pinigų aš turiu užtektinai, dar už 
sniego valymą šiandien turiu dvyliką dole
rių gauti.

—Klausyk, Kazy, tu išsyk visų neimk, 
—draugiškai pataria Jurgis.—Paimk šešis: 
du man atiduosi, o keturių užteks ant pra- 
gėrimo.

Jurgis, bekalbėdamas su Kaziu, vaišina 
degtine tuos, kurie nakčia nemiegojo, o tie, 
gerdami degtinę, kolioja Kazį, kad jis žiop
las, greitai pinigus pameta ir paskui užsi- 
puldinėja ant žmonių, būk jie pavogę.

PRIEšGINIUI DRAUGUI.
Sakai, kad dainelė nebemaitina, — 
Josios vargdienis nebepageidauja. 
Jis jieško, kas skausmus jam numalšina,— 
Jis duonos gyvos tiktai reikalauja.
Sakai, kad veltui poetas dainuoja, 
Nes alkaną be duonos nepapenės, 
Jis kaip dejavo, taip šiandien dejuoja, 
O jojo dejonėms daina nepadės.
Klysti čionai, broli! klysti, tau sakau 
Daina tik ir peni mus sielos jausmus, 
Ir kuomet varguoti prisieina sunkiau, 
Daina tik pagimdo širdyj džiaugsmus!

SENIAU IR DABAR.
Ūžė girios, aidai plauke, 
Plaukė ūždami tolyn. 
Tartum vėjus šiaurius šaukė, 
Su jais eidami lenktyn. 
Gamta džiaugėsi,—kvatojo,— 
Jai pritardavo dangus, 
Ir beržynas žalio gojo 
Tartum skūsdamas vargus. 
Augštos pušįs, samanotos 
Ir dievaičiai aržuolai, 
Eglės plačiosios šakotos 
Ir visi aplink šilai 
Ūžė dainas paslaptingas, 
Klausė jjų debesiai, 
Garsas jų gražus jausmingai 
Širdin pynėsi giliai... 
Mylėj’ miško tą ūžimą. 
Mūsų protėviai seni,— 
Bet jų brangų palikimą, 
Gerbt nemokam męs jauni... 
Skambėj dainos, gaudė vėjas 
Ir nešiojo jas augštai. 
Tai su debesiais šnekėjos’ 
Apie ką tai paslaptai. 
Nūnai girios iškapotos;— 
Tik laukai, tiktai vieni... 
Žuvo vėjo apraudotos,— 
Gerbt nemokam męs jauni!

PADĖKIME JIEMS!
O, broliai, ar girdit dejones, 
Ar girdit, kaip verkia ir šaukia, 
Bado ir karės spaudžiami žmones, 
Kaip mirtis kasdieną jų laukia... 
Ar girdit? Klausykit, klausykit! 
Tai tėvas senelis dejuoja: 
“Nekaltai manęs nežudyki t!.... i
Jį budelio kardas pakloja... 
Tai motina alpsta iš skausmo, 
Ir jūsų sesutės iš bado... *
Klausykit, jei turite jausmo, ♦ P
Jei meilė širdies neapleido! ;
Tie duonos nūnai reikalauja, •
Nes badas jau gresia visiems 
(r todėl męs broliško kraujo, 
Padėkim, pagelbėkim jiems!

Merkynės Valdyto.

[korespondencijos
1

CLEVELANDO MIRTA 
BUJOJA.

Kertukas rašo:
Mūsų “Mirtos” choras, po 

“Laisvės” redaktoriaus pra
kalbų, veik du syk padidėjo. 
Dirbam, kiek galime.

Mūsų fanatikai apskelbė 
viešą inkviziciją laišvama- 
ny.bei ir veda viešą boikotą 
per savo popiergalį, bet 
pirmeiviškos spėkos atsilai
kys.

SCRANTON, PA.
“Scranton Times” prane

ša, kad lietuvių draugijos 
parengė didelį mass-mitin- 
gą Younis teatre. Buvo iš
nešta rezoliucija, kviečianti 
Scran tono visuomenę au
kauti nukentėjusiai nuo ka
rės Lietuvai.

Mitinge dalyvavo atstovai 
LeLevel draugijos ir Provi
dence Independent7 Kliubo.

Po Scrantono svetimtau
čius bus pasiųsti kolekto
riai, kuriems meldžiama ti
kėti. Galima aukauti netik 
pinigais, bet ir drapanomis.

Scrantono anglų dienraš
čiai vis tankiau užsimena 
apie lietuvių reikalus.
PAKLYDUSI~AVELĖ SU

GRĮŽO PRIE DIEVO.
Iš Patersono, N. J., mums 

praneša, kad kun. Švagždis 
pranešė, jog “Vienybės Lie
tuvninkų” administratorius 
J. Ambraziejus ėmė šliūbą 
vietos bažnyčioje ir net pri
sirašė prie pąrapijos.

Išeinančius iš bažnyčios 
žmones vaikai pasitiko 
glėbiais “Vien. Liet.”.

Viena paklydusi avelė 
grįžo prie pono dievo.

Parašykit ir daugiau, kas 
Utica girdėti.
BIZNIERIAI SUSIMUŠĖ 

Už CENTĄ.
Hartford, Conn.—Tūlas 

biznieris K. No-ka labai my
li kumščių vartoti. Mat, ji
sai yra vyčių generolu. Ne
seniai jisai susipešė su tūlu 

'barberiu ir pradėjo kumščių 
vartoti. Barberis jį metė 
laukan, bet saliūninkas dar 
smogė į akį. Barberis buvo 
patraukęs No-ką į teismą, 
bet greitai susigadijo.

Nelabai seniai tas pats 
biznierius kirto į veidą tū
lam vaikinui. Mat. jisai su 

'tuo vaikinu susikritikavo. 
K. No-ka, negalėdamas vai
kiną sukritikuoti, užpuolė 
ant jo.

Gerai būtų, kad kiti Hart
fordo biznieriai sudraustų 
tą r'avo frentą, nes jisai taip 
elgdamos daro nesmagumų 
visiems biznieriams.

Jeigu dar jisai kada pešis, 
tai Į statysiu ji net su pikcie- 
riu i “Laisve”.

Kapucinas.

su

ŠU

WORCESTER, MASS.
J. A. Mo-tis rašo, jog Jau

nimo Ratelis visai nerengia 
prakalbu demokratams. De
mokratai tik buvo nusisam
dę svetainę. Jeigu kas pa
ima ant kokio vakaro sve
tainę, tai ne mūsų reikalas, 
bet jaunimo ratelis su demo
kratais nieko bendro neturi.

Redakcija malonėtų žino
ti, kas įsteigė tą Jaunimo

TŲNASHUA STREIKAS 
SIASI.

Reporteris praneša:
Streikas tęsiasi. 1 

gruodžio atvažiavo F. 
gočius ir kalbėjo angli 
lietuviškai ir lenkiškai. Ji-

tiki geriau į dolerį, negu j 
dievą, o kadangi darbininkai 
perdaug tiki į dievą, tai jie 
jokiu būdu negali dolerio 
sugaut.

F. Bagočius liepęs skaityt 
įvairių pakraipų raštus, lie
pė šviesties.

Pabaigoj buvo renkama 
aukos.

Re-Kas tokis Sylvestras 
incika?

Mums prisiųsta iškarpa iš 
“Utica Herald-Dispatch” (iš 
15 d. lapkr., 1915 m.), kur 
pažymėta, kad Rome, N. Y., 
Supreme teisme buvo pasta
tyta byla Onos Strumecker 
prieš Sylvestrą , Remeiką. 
Bet, kaip pažymėta, “Utica- 
Heral-Despatch”, byla buvo 
negatava ir sulyg skundėjos 
noro buvo panaikinta. ,

Męs gavome ir daugiau 
pranešimų iš Utica, bet męs 
užklausiame to miesto lietu
vių suteikti daugiau žinių 
apie aną S. Remeiką'.

Vietos kunigas labai kei
kia socialistus, kurie neklau
so kunigų. Bet kaip kada 
ima nagan ir . parapijomis. 
Tas kunigas bjauriai keikia 
darbininkiškus laikraščius. 
Kurgi gėda, kunige? Kodėl 
tamsta nekeiki kapitalistus, 
kurie išnaudoja darbo žmo
nes. Kūųigas, niekindamas 
socialistus
šios šalies įstatymus, nes so
cialistų Partija Amerikoj y- 
ra legal i ši

Apie tąl “Laisvei” prane
ša Pilypacį iš Kanapių.

.nrasižengia prieš

ŽIŪRĖKIT, KĄ DARO 
GARDNERIO SOCIA

LISTAI?
Męs džiaugiamės ir neatsi- 

džiaugiam jų darbu.
Gruodžio 19 d. vietos soc. 

kuopa savo susirinkime ga
lutinai nutarė pasisamdyti 
didelę svetainę. Kadangi 
svetainę užlaikyti reikia pi
nigų, tai draugai parodė sa
vo duosnumą, aukaudami po 
1 dol., bet kiti aukavo dau
giau. K. Bekešis aukavo 10 
dol., Sabaliauskaitė ir Čer
niauskas po 5 dol. Viso 50 
dol.

Tai pasišventimas ir ener
gija. 5 nariai naujai į kuo
pa įsirašė. Nauja valdyba 
sekantiems metams susidės 
iš V. Ivonaičio, org. , J. Vai
tiekaus, kas., J. Pilkausko, 
sekr. ir A. Makulio, fin. sek.,

Drg. D. Klinga pagelbės 
vietos lietuviams išsiimti pi
lietiškas popieras.
(Nuo mūsų korespondento).
L. PRUSEIKOS KALBA 
SOCIALISTŲ MITINGE..
Detroit, Mich. — 12 d. 

gruodžio čia kalbėjo L. Prū
sei ka. Klausyti prakalbos 
susirinko pilna svetainė 
žmonių, kiti net stovėjo. 
Jo prakalba, matvt, buvo 
visi užganėdinti. Jisai liepė 
darbininkams organizuotis 
ir laikyti savo pozicijas taip 
kaip kunigai ir kapitalistai 
kad gina savo pozicijas. Au- 
ku surinkta daugiau 9 dol. 
Buvo ir šiaip pamarginimų. 
Prisirašė 2 nauji nariai.

Po prakalbų vakare L. S. 
S. 116 kuopos nariai sušau
kė susirinkimą pasikalbėji
mui su- L. Prūseika apie Są
jungos reikalus.

Štai kelios iš Pruseikos 
minčių:—gyvename laikais, 
kada viskas ir visi organi
zuojasi. Klerikalai eina 
stipryn. Tautininkai taip- 
pat. Sosialistams, kad at
laikius savo pozicijas, rei
kia taip-pat organizuoties 
geriau. Socialistai perdaug 
išsiblaškę, ypač pašelpinėse 
draugijose. Tautininkai no
ri paimt S. L. A. į savo ran
kas. Mums, socialistams, 
reiktų pagalvoti apie sujun
gimą aiškiai pirmeiviškų 
pašelpimų draugijų.

Dailės srityje socialistai 
turi veikti po Sąjungos glo
ba. Tverti specialiu draugi
jų nereikia. Socialistai gali 
parodyt visuomenei, jog jie 
moka kelti proletariška dai- 
!ę.

Socialistai turi steigti vai
kų draugijėles. Ir daugiau 
dar naujo L. P. papasakojo. 

' Tame susirinkime kalbėta 
npie atnaujinimą laisvama
niu kuopos. Klausimas ne
užbaigtas svarstyti.

D. Reporteris.

SO. MANCHESTER,CONN
Bedušis rašo, jog .vietos 

soc. kuopai kalbėjo P. Balt- 
renas iš Waterbury. Pra-

kalba publikai tiko ir prie 
kuopos prisirašė 1 narys.

Laike klerikalo Krušinsko 
prakalbų, kur jisai agitavo 
už Rymo-Kątalikų sus-mą, 
publika užsilaikė neramiai.

A. ŽAGARAS VAŽIUOJA 
SU PRAKALBOMIS.

Gruodžio 21, 22 ir 23 d. 
Clevelande kalbėjo A. Žaga
ras.

Sausio 2 d. A. Žagaras 
kalbės Youngstown, Ohio.

Iš Youngstown, Ohio, A. 
Žagaras važiuosiąs į Pitts- 
burgo apygardas.

Iki 7 d. sausio su A. Žaga
ru galima susinešti šiuo ad
resu: 121 Fulton St., Young
stown, Ohio.

ŠTAI KUR MOKA PAR- 
DAVINĖT KNYGAS.

Iš Detroito rašo -mūsų 
Reporteris, kad laike L.Pru- 
seikos prakalbų puikiai se
kėsi pardavinėti knvgas. 
Ypač daug parduota “Mote
ris ir Socializmas”. Net 
knygų pritrūko. Knygius 
sakėsi daugiau knygų parsi
trauksiąs ant sekančių pra
kalbų.

Kitas korespondentas ra
šo, kad knygų parduota vos 
ne už 20 dol. Pelnas ėjo 
kuopai.

Iš So. Manchester, Conn, 
mums rašo, kad T. M. D. na
riai gavo knygą “Širdis”.

Ar jie užganėdinti ta kny
ga—parašykite mums.

AR TAI BŪTŲ TEISYBĖ?
J. Klikunas mums rašo iš 

Westville, III., kad ten jau
nimas lošia iš pinigų saliū- 
nuose. Argi tai liūtų teisy
be?

Jeigu tai būtų teisybė, 
kaip tai negražu.

KAS NORI GAUT 
DOVANŲ?

Iš Westville, III., rašo J. 
Klikunas, kad tenykštė so
cialistų kuopa rengia ant 
naujų metų balių su dovano
mis. Kas navatniau pasiro
dys, gaus dovanų kurį nors 
soc. laikraštį.

TEATRAS.
Philadelphia, Pa. — 18d. 

gruodžio buvo sulošta labai

Sulošta buvo neprasčiausiai. 
Paskiau buvo deklamacijų. 
Gana gerai atliko. Sudai
navo L. S. S. 1 kuopos cho
ras. Gerai nusisekė. Padai
navo solo drg. Stasiulevičie- 
nė, kuri turi gana gerą bal
są. A. Purojus paskambino. 
Publika turėjo daug juokų. 
Po vadovyste p. J. Jurčiko- 
nies pagriežė ant smuikų 5 
muzikantai. Publikos ne
daugiau buvo apie 15d ypa
tų.

Westville, Ill.—L. S. S. 26 
kuopos aktoriai mokinasi 
veikalą Didis Lietuvos Ku
nigaikštis Mindau gis. Lin
kėtina gero pasisekimo.

SAN FRANCISCO, CAL.
Iš lietuvių gyvenimo.

Susiėjęs su keliais lietu
viais užsiminiaiu jiems, jog 
reiktų sutverti draugiją at
eiviams šelpti, kurie dabar 
pribūna per San Francisco 
uostą.

Ponas J. Doykus apie San 
Francisco lietuvių draugi
jas papasakojo sekančiai:

“Pirmą lietuvių draugiją 
sutvėrėm 1902 m. Turėjom 
savo nuolatinį butą. ■__

Draugijai San Francisco * 
yra sunku užsilaikyti, ka
dangi čia gyvena labai ma
žai lietuvių, kurie nuolatos 
gyventų. Mat, čia no 
toki darbai. Draugijos pi
nigai guli banko jo. 
(Vertėtų draugija atgaivint, 
nors su mažu narių skaitliu- 
mi.—Red.).

Ponas Armonas neišsilai- 
kyma San Francisco lietu
vių draugijos aiškina parti
jų peštynėm. Net šeimyniš
kose vakaruškose apsireikš
davo partyviški barniai.

Rusų savitarpinės pašel- 
pos draugijos organizato
rius, bibliotiekorius, didelis 
socializmo šalininkas Petras 
Mordas taip kalba:

“Kad tverti, tai jau rei
kėtų tverti draugiją, kuri 
kovotų su kapitalistais, už
tartu darbininkų reikalus ir 
tt. Kiek čia San Francisco 
yra draugijų visokių tautų 
proletariato, kad jeigu jos 
visos susivienvtų, tai dar
bas būtų kur kas produkty- 
viškesnis, negu dabar. Ana 
lenku soc. dr-joj jau keli me
tai tik apie 12 narių. Rusų 
vienai draugijai pernai jau 
amžiną atilsį turėjom giedo
ti, bet karei prasidėjus, 
draugija atgijo.

Ištie-ų, rimtą lietuvių 
draugija čia sunku Įsteigti, 
nes mažai visuomenės dar
bininkų,

(Pabaiga bus).
K. Norkus.

KAS TURI PAŽĮSTAMŲ 
MEXIKOJ IR AFRIKOJ?

“Laisves” skaitytojai, ku
rie turit giminiu ar draugų 
Mexikoje ar Afrikoje, tuo- 
iaus atsiliepkite Į “Laisvę”. 
Širdingai prašome.

CHICAGO, ILL.
Rubsiūviu streikas jau 

užbaigtas.
Po dvylikos savaičių sun

kios kovos, streikas tano 
užbaigtas. Kadangi užėjo 
didesni šalčiai ir streikie- 
riams pasidarė daug sun
kiau laikytis iš materiališko 
atžvilgio, tai ir streiklaužių 
pradėjo daug daugiau atsi
rasti. Pagalinus ir žmonės 
pradėjo su darbdaviais tai
kytis mažom grupelėm, kad 
tik greičiau darbo gavus. 
Tūlos firmos užtikrino su
trumpinimą darbo valandų 
ir proporeionališka mokes
nes pakėlimą. Taipgi užtik
rino? kad nepersekios unijos 
darbininkų nei. jų viršinin
kų. Bet tokius užtikrini
mus davė tik firmos, kurio
se daugiausiai darbininkų 
streikavo ir kurios turėjo 
taikytis su darbininkais, o 
ne darbininkai su jomis. Ki
tos gi firmos ii’ to nepripa
žino.

Nors oficiališkai streikas 
nėra atšauktas, bet jį gali
ma skaityti užbaigtu. ' Ke- 
iiatas desėtkų firmų pasira
šė ant unijos sutarties. To
kiu būdu šis streikas visgi 
atnešė daug didesnę naudą, 
negu 1910 metais. Chicago 
rūbsiūviai dabar turėtų ne
miegoti, bet veikti ir steng
tis organizaciją išplėtoti ant 
tiek, kad paskui darbdaviai 
bijotų dasileisti prie streiko 
ir rūpintųsi su darbininkais 
susitaikyti be streiko.

J9 d. oTHodž’o buvo 3-čia 
prelekcija L. S. S. 81 kuonos. 
P referentu buvo P. Grigai
ti. Skaitė prelekcija temoi: 
“Komunistų Manifestas”, 

juui Prelegentas aiškiai išguldi- 
Bet pirmųjų teoretiku pa- 

dėlei žemės drebėjimo mūsų !^us socializmui pamatus 
draugija iširo. Paskui buvo }r Buvo ir klausimų, ! 
susitvėrus socialistų kuopa, i kuriuos nrelegentas atsa - 
o kuomet toji baigė mirti, 
tai sutvėrėm “L. S.” dr-ją. 
Šita draugija buvo turėjusi 
apie 50 narių, bet galų gale 
visi iškriko, kaipo Grigo 
bitės, o likusieji 5 ar 6 žmo- 
lės draugiją uždengė. Drau
gijos sekretorium buvo p. 
Jan Peidzis, jis gyvena S. 
Francisco; jo globoje yra

dėtus socializmui pamatus

nėio aiškiai ir nuosekliai, 
(Tokios prelekcijos turėtų 
geras pasekmes, jeigu jos 
Imtu skaitomos ir kitoje lie
tuviais apgyventose kolio- 
nijose.

“L.” Reporteris.

ROCHESTER, Nk Y.
19 gruodžio T. M. D. 52

draugijos knygos ir kiti do- kp* surengė jubilėjų 
kumentai. Kasierium buvo junui 10 metu. nuo “Didzio- 
Kaz. Stašauskas, kuris da-J0 Lietuvių Seimo” Vilniuje, 
bar gyvena Canadoj. Revi- į Kalbėjo P. Petronis; tnim- 
zijos komisijoj buvo Doy-'pai perbėgęs apie Seimą, 
kus ir Slipštikas. kalbėjo apie T. M. D. Sake,

S' irtrtww^’wihite-tfI t, »4k
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kad T. M. D. išleidžianti ge
riausias knygas, esanti vie
natinė apšvietos įstaiga, ir 
kovojanti už laisvę.

*
♦ *

Metai atgal T. M. D. 52 
kp. gana gerai gyvavo, tu
rėjo apie 200 nariu ir turėjo 
gana daug pasekėjų. . Bet 
nariam pradėjus gauti tokį 
šlamštą, kaip Jono Jonilos 
raštai ir tiems panašus, kuo
pa vėl žymiai sumažėjo.

8 d. sausio, 1916 m., bus 
balius su visokiais linksmais 
pamarginimais; rengia S. L. 
A. 164 kuopa, kuri susideda 
iš socialistų.

Cingu-Lingu.

CLEVELAND, OHIO.
19 d. gruodžio buvo pra

kalbos T. M. D. 20 kuopos. 
Kalbėjo P. J. Purvis iš Ber
ea, Ohio. Baldwin-Wallace, 
akademijos matematikos 
mokytojas, dviejose temose: 
“Pasaulio didvyrių tauta” ir 
“Kur mūsų išganymas”.Kal
ba nebuvo visai sausa. Tik 
teis pastebėtina, kad kalbė
tojas jautė kokia tai virš- 
gamtišką esybę ir nuolatos 

į rodydamas nirštu į viršų 
tvirtino, kad ten esanti ko- 

Vietos irgi negalįs gauti,’a- kia tai protiška esybė. Per-

imta tam tikra rezoliucija, 
kad visiem reikia bendrai 
veikti? Tuom tarpu jis sa
ko, kad socialistai tą viską 
darą. Mūsų katalikai dau
giau nieko nežino, kaip tik 
socialistus šmeižti. Jeigu 
kur ką nugirdo, arba kas ką 
padarė, tai tuojaus ant soci
alistų ir užsipuola. Ar tai

darbuotis ant visuomeniškos 
dirvos.

T. špclis.

RED. ATSAKYMAI.
A. V. Vasneliiri (Schenec

tady, N. Y.).—Patalpinimas 
jūsų atsakymo užimtų pus-

Viename lietuviškų galiū
nų apsistojo lietuvis kuni
gas. Kada ji užklausė, ko
dėl neansistojo pas kunigą, 
tai atsakė: kad jis esąs se
nas ir jo nebemvlį- kunigai.

not jo. kad gauti vieta, tai traukomis buvo deklamacijų 
reikia duoti vyskupui kokie , i r aukų rinkįmas.^ Aukų 
500—1,000 dol. Jis atva
žiavęs iš Detroit, Mich., jieš- 
kąs tūlų žmonių. Kas jis 
per vienas—nežinia.

J. P. Stančikas.
MANCHESTER, N. H.
Vietos lietuviai parengė 

forus ir balių dėl sušelpimo 
nukentėiiriii nuo karės lie-

Paskui tūlas J. Žilinskas 
agitavo, kad žmonės rašy-1 
tusi prie T. M. D. Kiek nau
jų narių prisirašė—nesuži
nota.

♦
♦ *

___ ______ t.____ ______ antros skilties. Pagalvokit 
kvietė kada nors socialistai apie tai. O be to, jūs raso
jus į “ugadas?” Męs niekad tejipie apgraužtus kernus, 
nemanėme ir nemanom jus išžaginimus, andarokus,“už- į 
į jokias “ugadas” kviesti ir veisima” ir panašius daly- 
nieko bendro su jumis veik- kus. Kad čia jūsų būtų nors 
ti, nes socialistai nesijaučia į ir teisybė, tai jokis laikraš- 
prieš jus nusidėjusiais arbaĮtis negali to viso talpinti sa- 
prasižengusiais. Socialistai vo skiltyse. Tokioj formoj 
neatkreipė ir neatkreipia parašytas atsakymas negali 
jokios atydos į jūsų veikimą, j tilpti, kitaip męs prasiženg- 
Kuomet jūs, sulaukę Kalė-'tume prieš laikr. doros tai- 
dų, uliavojate garbindami i sykles. Geriausia būtų, kad 
Kristusėlį, męs, socialistai jūs užbaigtumėt savo nesu- 
perstatėm veikalą “Alkani ■ 
Žmonės” ir parodėm žmo
nėm, kaip jie vargsta ir 
prie ko juos priveda šian
dieninis surėdymas.

Taigi, visai bereikalingai 
jūs sakote, kad mes norime 
su jumis eiti į “ugadas”. 
Greičiau jūs pas mus ateiki
te, negu męs pas jus. 

Bizūnėlio Moteris.

TJaisvės” num. kor,espon- , 
dencijų skyrius, kaip matot, 
nepaprastai sutvarkytas — 
jisai, tas skyrius, sutvarky
tas sulyg naujos mados.

Gaila tik, kad daugelį ko
respondencijų smarkiai ap- 
karpėm—-labai daug jų su
sirinko.

P. K. STALIORAITIS
“Laisves” agentas Buenos Aires, 

Rep. Argentina.
Pas j j galima užsirašyti “Laisvę” 

ir pinigus užsimokėti.
“Laisves" Adininstracija. !

oi'

V

f

gerai ir pelno liko $209. Ka
da buvo svarstoma, kuriam 
fondui nusiusti tuos pinigus, 
tai M. Rastenis ir A. Zub- 
kus įneša, kad būtu pasiųs
ta L’ Š. F. nes renkant au
kas buvo L. Š. F. Įgaliavi- 
mai pavartoti. Tuomet mū
sų. tautiečiai taip pašėlo,kad 
minėtas ypatas visai iš sve
tainės norėjo išmesti. Pa
galinus. svetainei paliko.bet 
balsuoti visai i edavė. Mat, 
prasižengė, kad patarė siųs
ti L. š. F. Aukos tapo pa
siųstos Tautos Fondan.

Iš to visko matosi, kad 
vietos lietuviai turės skilti į 
dvi puses, nes mūsų tautie
čiai ir klerikalai pradeda 
bjauriai elgtis. Išvien su jais 
jokiu būdu negalima bus 
darbuotis.

Esperanto.

19 d. gruodžio paranijo- 
nai kėsinosi užpulti ant L. S.;

tikimus su progresistėm tre
čiųjų teismu. Kito kelio, 
bent męs, nematome.

J. V. Kertukui, Cleveland, 
Ohio.—Apie tas prakalbas 
talpiname anksčiau gautą. 
Atleiskite, kad negalėjom 
sunaudoti.

J. K. Mikliukui, Worces
ter Mass.—Apie tai jau veik 
visi žino.

O. Just u (ei ir F. K!-tow.,

is’a u ja knyga 
DARBO ŽMONIŲ 

ISTORIJA.

Su paveikslėliais, kaina 25c.
Kiekvienam darbo žmogui 

reikalinga perskaityti.
Reikalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St.,

(i

Aty<
TURINČIUS

NIJOSE, KURIAS
Per mūsų banką gali, 

ž|stamitma užimtose vielose

SUTARTI SU VG

Berline. todėl galime persiusti nu 
neaugščiau 800 markių (apie 525 r

MOŠŲ BANKAS PO NUGI.A 
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVA

Norėdami gauti daugiau informal, 
kai ar rašykite laišką paa

HENRIKAS C. ZARO.
Metropolitan Saving Bank Bin

No. 1 Third Ave., cor. 7th St. New 5

•L * *

’Puikiausia Fotografijų GALERŲ

EASTON, PA. 
Vietos margumynai.

Čia tūlas misijonierius Ge

13 d. gruodžio buvo pra- 
ju. ' 1 . |kalbos Liet. Dukterų ir Sū-
Ir kada tie vargšai paliaus T1 draugystėms. Kalbėjo J. 

pūtę į klerikališką dūdą?...
Paėmęs.

WATERBURY, CONN.
19 d. gruodžio buvo pra

kalbos T. M. D. Kalbėjo Vi- 
taitis, “Ateities” administ
ratorius.^ Nors jis kalbėjo 
be temos, bet stengėsi nieko 
neįžeisti. Buvo ir deklama
cijų, bet nekaip padekla
muota; tik maža mergaitė 
Alytuke atsižymėjo. Publi
kos buvo nedaug, bet aukų 
surinkta 25 doleriai su cen
tais. Po prakalbų buvo rei- 
kaląujama balso, bet tvar
kos vedėjas pasakė, kad bal
so neduosiąs. Tokiu būdu 
niekas balso ir negavo.*

♦ *

Sidabro darbininkai, 
rie pirmiau streikavo, 
bar sugrįžo prie darbo,

Neviackas. Kalbėtojas aiš- 
(kino karių baisenybes ir nu
rodinėjo, kaip karūnuotos 

I galvos tarp savęs susi vai di- 
1 na ir paskui išžudo milionus 
žmonių. Paskui kvietė ra
šytis prie draugystes tuos, 
kurie dar nepriguli. J. Bla
žytė padeklamavo. Žmonių 
susirinko nemažas būrelis ir 
ramiai užsilaikė.

Reikia pažymėti, kad dar 
mūsų miestely yra tokių lie
tuvių, kurie negana, kad pa
tys neina į viešus susirinki
mus, bet dar ir kitus atkal
binėja. Tokius lietuvius 
vertėtų “pagirti”.

Lakštutė.

name anksčiau gauta kores
pondenciją. Atleiskite, kad 
n e gal i m sun a u do t i.

Svyrūnėliui, Fitchburgh, 
Mass. — Neišleidus vieno 
“L.” numerio, labai daug su
plaukė korespondencijų, per 
tai tai pinam tik svarbesnes. 
Atleiskite, kad šį sykį jūsų 
korespondencijos nepatalpi- 
nam.

A. K.—Užteks apie “Kali
nių atsišaukimą” diskusijų, 
nes jau kaip viena, taip ir 
antra pusės išsireiškė.

Nuo redakcijos. — Šiame

ku- 
da- 
lai-

VlAllAU 111 J AA V X AKO KA V v '

orge Wood Andersonas ant "'ėdami desimtą nuošimtį 
12-tos gatvės buvo pasista
tęs didelę “šantę”, kurioj at
likinėjo savo triukšmingas 
pamaldas per šešias savai
tes. Į tą šantę “Tabernac
le”, kurios pastatymas lėša- 
vo gana brangiai, susirink
davo nuo beturiu iki aštuo-

1 dieninio uždarbio ir sutrum
pinimą darbo i savaitę ant 
: 5 valandų laiko.

Bobos Vaikas.

ATŠAUKIMAS.
“Laisvės” N100 tilpo iš 

Schenectady, N. Y., kores
pondencija kurioj buvo pa
sakyta, kad detektyvai su
areštavo K. Laureckį ir kal
tina antro laipsnio krimi- 
nališkam prasikaltime. Da

lba r męs gavom laišką nuo 
Konstanto Laureckio, 53 

; Foster St., Schenectady, N. 
! Y., kuriame .jis nurodo, būk 
tai tas pranešimas buvęs vi-

NORWOOD, MASS.
Mūsų miestelio katalikai, ... ..

tai pirmo laipsnio melą- ^ai melagingas, nes jis nebu-
nių tūkstančiu žmonių kiek- giai ir šmeižikai. 28 d. lap- Įas areštuotas^ ir kai 
vieną vakarą. 7L. ___
dersono ne krikščionvbės 
platinimas, bet dolerių žve
jojimas nuo žioplių ameriko
nų ir biznis jam puikiai se
kėsi. Jis, padaręs 
visus paklusniais dievui ir 
kaoitalk't^ms, 13 d. gruo
džio užbaigė savo misijas. 
O tą “šantę”, į kurią susi
rinkdavo daug maldininkų, 
pardavė už $^00. Dabar p. 
Andersonas išvažiavo į kitą 
miestą mulkint nesusipratu
sių darbininkų.

Iš lietuvių mažai kas ėjo į 
tą “šantę”.

♦
♦ ♦

8 d. gruodžio tapo areš
tuotas tūlas A. D. ir paso
dintas į kalėjimą. Iš jo pa
reikalauta $500 kaucijos.

Tikslas An- kričio Liet. Lab. draugijos 
veikiantis komitetas sušali-! 
kč vieša susirinkimą, už-' 
kviesdamas įvairiu nnž’Orų 
žmones , kad apsvarsčius 
klausimą, kain galima iš
vengti 11 ginčių, kurie nuo
latos iškįla tarpe vietos lie
tuviu. Klausimas gana svar- 
bus ir parapijonų šulai tam 
sumanymui pritarė. Minė
tas susirinkimas išrinko tam 
tikrą komitetą, kuris tvar
kytų pakeltą klausimą. Bet, 

Ištai kada komitetas nuėjo į 
parapijos susirinkimą, tai 
tie patys vadai, kurie pir
miau pritarė, liepia komite
tui išsinešdinti, nes jie taip 
veiksią, kaip jiems geriau 
patiksią. j

IIARTFORD, CONN.
12 d. gruodžio buvo susi

rinkimas Liet. Ukėsų Poli
tiško Neprigulmingo Kliu- 
bo. Buvo kalbama apie šel
pimą nukentėjusių nuo ka
rės lietuviu. K'uhmri kliu- 
bas pritaria L. Š. F., tai sy
kiu su kitom dragijom turi 
išrinkę ir apskričio komite
tą, kuris rūpinasi rinkimu 
aukų. Pastaruoju laiku tū
li kliubo nariai, kurie buvo 
išrinkti rinkimui aukų, ap
leido šį fniestą, tai kliubas 
išrinko naujus aukų rinki
kus, būtent L. Stakaucką ir 
S. Jankaucką. Jiems įgalia- 
vimus išduos apskričio ko-.

Avė., Lorimer St. ir 
J S New Yorko. East

PATARMĖS MERGINOMS 
Apie Lyties Dalykus 

PARAŠE M. H. SANGCH

LAUKI NAUDINGA IK PAMOKINANTI 
KNOGA. Kaina 50c.

Reikalavimui ir pinigui, siųskit Aitui iidreau:

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

Pinigus geriausiai ajįjnb money orderiu, bet 
katu tas neparanku, gali siųst pačtos lunrkfiiuia.

“Raphael Studio”
Turiu už garbę praneti savo vientau

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

Širdingai užkviečiu a šliaukyti
RAPOLAS KRUČAS,

795 MANHATTAN AVENUE., 
BROOKLYN, N. Y.

P. S. Pavažiuoti galima Crosstown, Union 
Graliam Avė. galvekariais iki pat vietos.
23rd St. feru persikelti, nuo kur į ke'iatą minutų galima daeitL

ŽINIA NORINTIEMS IŠSIMAUDYT., 
Pranešu visiems vietos lietuviams, j 

kad aš užlaikau pirmos kliasos pui- 
j kiausią TURKIŠKĄ PIRT|. Prieš 
j Kalėdas bus atdara ketverge nuo ry

to 12 vai. iki 12 vai. nakties. Toji 
nirtis randasi nt Hievew St., West 
l-'itchburg, Mass. Po Kalėdų bus at
dara kas antrą subatą.

A. Niemi, 
West Fitchburg, Mass.

PARSIDUODA.
Parsiduoda klinžtoris už labai pri

einamą kainą. Priežastis pardavimo, 
turiu išvažiuot j kitą miestą. Ifznis 
eina gerai, nes vieta randasi geroj 
vietoj. Turiu parduot j penkias die- 

’ nas. Norintieji pirkt atsišaukit greit 
■į “laisvės” ofisią, 183 Roebling St., 
’ Brooklyn, N. Y.

Fus suloštas puikiausias lietuvių kalboj veikalas

BROLIU

Ir kas apie tokius sutveri- mi tetas..
nn.Qnkvti kurie šian- Paskui tapo įnešta, kad 

susirinki- banko j laikyti pinigai never
ta, nes viena—mažą nuo- 

■ ir 
Tapo nutarta 

į prie pirmos nuogos rn^Hį 
Bet štai, tūlas Pipiras namą. Tam tikslui išrinkta 

“Draugo” N51 verkdamas komisiją. į Komisiją Įėjo 
rašo, būk mūsų mieste pasi- rios ypatos: A. Kelenas, J. 
rodę apgarsinimai, kuriuose Norkevičius, M. Papikas ir 
katalikai kviečiami eiti i J- Mazilauckas. Taipgi nu- 
“ugadas”. .tarta vasarą surengti pikni-

Reikia pasakyti, kad Pi-' ką ir išrinkta komisija iš šių 
piras, matomai, savo sapną ypat}}: A. Kelenas ir J. Nor- 
parašė, nes tokių apgarsini- kevięius. Išvažiavime daly- 
rnų visai nebuvo. Buvo vaus abudu vietos choru.

mėlius pasakyti, kurie šian-
Kaltinamas už išžagįoirna| d»en dalyvauja 

muose. viskam pritaria, o ----- --------- -■
ant rytojaus vėl priešinasi, šimtį.. atnešamo antra— 
užmiršdami tą, kas buvo pavojinga. m _ 
kalbama.

svetimos moteriškės. D. gi
nasi kad nekaltas ir saKo, 
kad jis tai šeimynai buvo 
paskolinės pimmi. o do.bnr 
pareikalavo, tai už tai ir 
meta ant jo tokią dėmę.

♦
» *

Mūsų narsuoliai 
tūlam laikui nutilo, 
artinasi Kalėdos, tai renka 
medžiagą, kad parodžius sa
vo galybę laike švenčių.

vyčiai 
Mat, gčiaus . | tarta vasarą surengti pikni-

Reikia ’pasakyti, kad Pi-' ką ir išrinkta komisija iš šių

* *

L. S. S. 42 kp. sukruto 
veikti. Nutarė po Kalėdų 
parengt teatrą ir už $10.00 
parsitraukti knygos “Mote
ris ir Socializmas”. Tame 
pat susirinkime kuopos na- 

f riai sumetė $3.50 aukų Na
shua. N. H., streikieriams ir 
išrinko komitetą iš trijų y- 
patų, kuris perėjo per sta
bas ir surinko apie $21.

rnų visai nebuvo.
kviesta ne katalikai, bet a- Į valdyba išrinkta šie na-
belnai visi vietos lietuviai, riai; J. Maziuliauckas pir- 
Toliaus Pipiras sako, būk mininku
tai katalikų gerokai prisi- bininku, A. Kelenas—kasie- 
rinkę ir tik nusišypsoję iš rium, K. 1 j- - ---■>■ 
tokio sumanymo, nes svieto 
lygintojai ir visokie “cicili- 
kai”. girdi, užtektinai pri- 
klaidinę žmones.

Ar tai ne melas. Kur Pi
piras buvo tuomet, kuomet 
skaityta ir vienbalsiai pri-

, S. Kičas—pagel-

Madeikis—prot. 
rast. T. Špelis—f in. rast., 
T. Ilineuckis—trečiuoju
rašt. ir S. Norkevičius — 
maršalka; kasos globėjai:A. 
Mašatas, J. Pikčiulingis ir 
M. Ramanauskas.

Linkėtina naujai valdybai

Sausio=January, 1916
McCADDIN HAI

Ant Berry St., tarpe So. 2 ir 3 Sts., Brooklyn, N.
Visus lietuvius širdingai kviečia atsilankytiL. S. S. 19 KP

*
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LAISVI

ą šitie sutvėrimai mislina? Jie giliai 
‘ alei ko?
ausi atsakymai tilps “Laisvės” juokų 
t atsakymai turi būti trumpi.

Temykite LIETUVIAI!
KURIE THRfiJOTE AR«A TURITE GIMINES GUHERNIJO- 

or., i/z.iiu rOni. »imii-.ci Aib.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

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

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami 

PARDUODU farrnas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ftIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
')/• r I m A -Kilia: 155 CLINTON AVE.,3C Grand Street, maspeth, l. i. n. y.
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

kymą

iGRAMOS.
plių agentūros).

.delphia, Pa.—Tauti- 
1 rengia susivažiavimą 

adelphijoj, kad apskelb
davęs sriovės neprigulmy- 

>ę. Gerą vietą pasirinko. 
Ten ir Amerika apskelbė sa
vo tautišką neprigulmybę”. 
Taip rašo Jurgis Spurgis. 
Manding, kad tautininkai ir 
nebūt galėję geresnės vietos 
pasirinkti. Philadelphia yra 
visoj Amerikoj Žinomą, kai
po “numirėlių miestas”, to
dėl tautininkai, sekdami sa
vo ^tradiciją geresnės vietos 
nebūt radę. Grabai ten par
siduoda už pusę prekės, to
dėl Bepartyviškos Partijos 
šermenįs nebrangiai apsieis.

—Man rodosi, kad tams
tos farma yra nedidelė, to
dėl aš abejoju, ar galėsi at
sakančiai užlaikyti šeimyną.

—E, vuošvi, kas per klau
simas! Jeigu tamsta manai, 
kad aš neišmaitinsiu pačios 
ir vaikų, tai pažiūrėk į ma
no kiaules: tokios riebios, 
kad vos paeina. Taigi gali 
būt tikras, kad ir tamstos 
duktė bado nekentės.

MMMWV

Newarkiečiai! Kalėdų ir Naujų Metų
Dovanas (prezentus.) pirkite pas vieratinį lietuvišką jubilierių 

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

Meldžiamieji, nepamirškite at silankyti.

prielankesnis. Beto 
ir rekordų visokiose 
$20.00, gaus dovanų

Petronis ir Lisauckas
LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, GRMAFONŲ PARDAVĖJAI.

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

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

i

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

kiekvienam visai dykai. Pamėginkite mūs tavorą.o jeigu turite, tai pasakykite savu draugams.
Užtikriname, kad kiekvienas bus užganėdintas.

Reikalaudami bent kokio tavoro, prisiųskite tik $ 1 jOO (vieną dol.). o likusius už
mokėsite po aplaikymui tavoro.

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

Tarpe 23 ir 24 gatvių.

Kunigas ir zakristijonas.
Kunigas:—Baltrau, atnešk 

tą storąją lajinę žvakę.
Zakristijonas:—Tą žvakę 

jūsų šuva surijo.
Kunigas:—Šimtas kelmų! 

Geriau būtų tave surijęs.
Zakristijonas:—Aš jau se

niai žinau, kad kunigėlis 
lauki mano pražūties.

Kunigas:—Na, ir dėl 
tu taip manai?
Zakristijonas:—Dabar 

nigėlis spaviedoji mano
čią sykį į savaitę, o paskui 
galėtum spaviedot kasdien.

Utica, N. Y.—Mūsų vai
kinai skundžiasi negalį gau
ti merginų. Čia tankiai pri- 
būna svečias nebuvėlis (ar
ba Don Žuanas) iš Brookly- 
no ir tamsiais vakarais va
džiojus su merginom.

Svirplių agentūra sten
giami susekti tą slaptingąjį 
svečią.

Rochester, N. Y.—Neza- 
ležnas kunigas Buzas norė
jo suorganizuoti neprigul- 
mingą parapiją ir sutverti 
nezaležninkų trustą iš Mic
kevičiaus, Delianio ir Jan
kausko. Vyskūnu būtų kvie
tę Grikštą ar Geležei. Be c 
tie bedieviai rochesveriečiai 
taip pradėjo spardyties, kad 
nezaležninkas vos išnešė sa
vo kudašių.

Philadelphia, Pa.—Sąjun
gos centras pienuoja įsteigi
mą nuolatinio tribunolo rišti 
ginčams tarpe kalbėtojų ir 
Sąjungos rajonų. Rajonai 
kaltina kalbėtojus, kad tie 
“be idėjos”, o kalbėtojai kal
tina rajonus, kad tie ir ant 
silkių nenori duoti.

ko

ku- 
pa-

Gerą kraitį gavo.
—Aš girdėjau, kad tams

ta apsivedei?
—Taip.jau kelios savaitės.
—Ar gerą kraitį gavai?
—Neblogiausį... Visi dan

tis sudėtiniai ir plaukai sve
timi.

ar ga-

dole-

d olė
ti abar

Karčiamoj.
Svečias įėjo į karčiamą, 

pareikalavo butelį geros 
degtinės ir sako savininkui:

—Žinai, tamsta, kada aš 
atsisėdu už stalo ir pasista
tau butelį geros degtinės, 
tai tuomet viską užmirštu.

Savininkas, susiraukęs at
sakė:

—Labai blogai! Tamsta! 
visuomet turi atsiminti, kad 
už ši butelį degtinės reikia 
užmokėti.

Jis nežinojo.
Mergina:—Tamsta perei

tą sykį pasakei, kad nori 
mane vesti, bet aš nežinau, 
kiek tamsta uždirbi ir 
lesi mane išmaitinti?

Vaikinas:—Dvyliką 
riu į savaitę.

Mergina:—Dvylika 
rių į savaite?! Aš
pas tėvus būdama dvyliką 
dolerių Į savaite tik ant vie
nu nosinių išleidžiu. Ar tu 
žinai tą?

Vaikinąs:—Atleiskite, aš 
visai nežinnjsu, kad jūs tu
rite tokią didele nosį ir kad Į S 
nuolatos ją reikia laikyti 
vyniojus į nosines.

Sugrįžo.
—As girdėjau, kad tu bu

vai nuo savo vyro pabėgus 
ir dabar vėl sugrįžai, 
tas teisybė?

—Taip, sugrįžau, tik 
pas savąjį...

ne

Teisingas prirodymas.
—Tu girdėjai, kad Juozą 

rado nuskendusį?
—Taip labai gaila, kad 

žmogų patiko tokia nelai
mė.

—Žmonės sako, būk jis 
pats nusiskandino, ar tas 
teisybė?

—Grynas melas! Visų 
pirmiausiai, jis buvo su pa- 

i čia persiskyręs, o antra, ka- 
1 da jį iš vandens ištraukė.tai 
kišeniuj rado neatkimštą 
butelį degtinės. Jeigu jis 
būtų pats į vandenį šokės, 
tai pirmiau būtų degtinę iš
gėręs.

Abudu drąsus.
Ponia pasišaukia tarnaitę 

ir sako:
—Klausyk, Onyte, aš pa

stebėjau, kad tu labai drą
siai ir net nepriderančiai su, 
ponu pradėjai elgtis? Jeigu, labai įkirėjo, mokiniams su 
tu taip ir toliaus elgsies, tai savo, pastebėjimais. Ką tik 
aš tave iš savo namų praša- mokiniai nepadaro arba ne- 

’ pasako, tai jis vis pataiso ir 
priduria:

—Jūs turite padaryti ši-

Atkirto.
Visiškai plikas mokytojas

tinsiu.
Tarnaitė:—Ponia, aš visai 

nekalta, nes ir ponas su ma- _ b
nim panašiai elgiasi ir mudu taip! 
vienas ant kito visai nepyk
tame, per tai ir poniai nėra 
•ikalo pykti.

as paliūdyjimas. y 
farmerys užsima 

: 'Dz"k būsima
e

jam sako

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1916 metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo las 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: '•.pysakos, eilės, straipsniai IŠ hlstorijos, hygienos, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius goriau- 
šių 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 TIKTAI 25 centai. Agen
tams rabatas. Kreipkitės:

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

Lietuviška M u z Los

Konservatorija
395 W. Broadway
So. Boston, Mas.“.,

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

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

I Akušerkaį
<2) PabaiziiHl kursų Mv.ihea>

College. Biiltlmore. MJ
Pasek įmurai at lieka savo darbu prk 

.Thnilvnm, taipgi nuU’ilJa visokiai) rodąs 
pngeiba invau loan motom ligone

6 Loring st.,
> arti R Ir 7th »t«

A

§ F. Stropiene
® H O. BOSTON
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I’EISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

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

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Td. So.Boston 21014 Ir 21013.

GERA PROGA!
GrHinut’ka angliškos kalbos 

mokintis be mokytojo (apda
ryta ..................................... $1.00

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

Naujas Būdas mokintis ra
šyti be mokytojo  ............  10c

Aritmetika mokinimuisi ro- 
kundų, su paveikslais (ap
daryta) ................................... 35c

Jonas MATHUS
Į GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 5 
< IR ŠVARIAUSIAS SALIO- C
V NAS VISAME SO. t
j BOSTONE. j
1 Sveiki geriausios rūšies gėry- 7 
<^mai ir užkandžiai. Patarnavi- 
\ mas prielankus. Atsilankykite, 3 f o persitikrinsite. į1 JONAS MATHUS
Y (Lietuvis Savininkas) J 
Į312—314 VV. Broadway! 
S So. Boston, Mass. Į 
į (Dešimts žingsnių nuo Lietuvių $ 
| Labdarystės Draugijos namo.) JĮ

Sąm on Inga gaspadi ne 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Ricliter'io

Ncabcjojantis Budas jtrinimiii juto 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal

dymo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukus visoko aptlokaao arba 

.stačiu! nuo t
P. Al). RKIITLR <St CO. 

71-80 Washington Street, New York. N. Y.

Tel. 885 Greenpoint.
SENIA USIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

61 S. 2nd st., Brooklyn.

T ... p C 
5’%3 3

P S

n & 5- 2 !o
’ 9Q

c 
Į" -n

°- 'T?! r**1

į.'įljį

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami 

mo pirm užmokėjimo pinigų.

[O*»L

jjavua

Geriausia dvieillnė Viennos Armonika su visai* 
pusbalsiais, minorni ir manomi basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri pHeno balsai. Viskas 
kuotvirčiausial padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
baaų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

KAINA 32 dol. Tokia pat armonika dviejų to
il KAINA 25 dot

GERIAUSI MUZIKAI.IAKI INSTRUMENTAI 
AM ERIKOJE.

vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrtji-

><*
■M*-.•on

Vienau armonikas «»• 21 
tais. Kaina 
klavišiu, 12 basų, 
kaina $12.Utt.

Ir®
i u

<ą i
> *1 
c

klavišiu, 8 bal- 
la.uo. Tokia armonika su 21 

su plieniniais baltai*

Į 6 r t runų balalaika, 
mechaniški koteliai, 7 

v flajionų, kainą $3.71. 
Tokia pat geresnio 14- 

« dirbimo $4.50.
Visi užsakymai Išsiunčiami ta pačia diena.Prleš išsiunčiant *iununys pertikrinama* ma

riausiais specijalistais—meistrais, todėl nei jokio tuslgadinimo negali atsitikti. Reikalaukit* [Ilius
truoto kstaliogo, kuri* siunčiama* dykai.

' MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M*1 CANAL STREET, NEW YORK, N. Y.

kad 
biznieriai 
biznį gi- 
Cigaras,! 

kaip ko- 
lapas. 

gardžiai 
Nebųl

Kada mokinys parašė ant 
lentos užduotį,tai mokytojas, 
priėjo ir sako: į

—Tu turi padaryti šitaip !•
Mokinis greitai suteršė 

savo plaukus ir sako: j
—^Jeigu tu gudrus ir mus 

'mokini, tai padaryk šitaip!... j

Viso $1.60
Kas atsiųs ISkirpęs šitą ap

garsinimą iš “Laisvės” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus vLaa 4 
knygas 60c. pigiau.

P. MIKOLAINIS
R. F. D., Route 2 

Hudson, N. Y.

"% 3 u 
J!.
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JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, 
visi 
savo 
ria. 
nors 
pūsto 
bet
kvepia, 
kokis gėrimas, 
kaip rnugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

gir- 
pa- 
pa- 

vie-
H o D G. A 
~ _ 2. n> <00

C S' 3- S

kaip draugai kalba, tai nereikia | 
tis. Žinoma, vieta atsakanti dė’ 
keleivingų. Kambariai u visais 
rankamais. Prašau kreiptis j tą ’ 
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnlnlnka*
291 Wythe Ave., Corn. So.lat St.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Greenpoint 279

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

“JAUNĄJĄ LIETUVĄ”
su paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenes mėnraštį,
“JAUNOJI LIETUVA” eina kas menuo didelio formato 48 pusi., 

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

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

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

venimo; 111. 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 ”A
2257 W. 23rd PU Chloro. UI
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Kainos 25c. ir 50c.
kosulį,” rašo Frank Vacha iš Eik 
aš gavau butelį novera’s Balsam 
negu suvartojau visą butelį, kosn- 
Aš osu

; .t krivi n< 
Ocr.ū 

etitą.

; cyštame v <r 
po pusę stiklei

ligas, m.
• 1, r>

in.
m.
m.
in.
in.

>1
iVIO

63 metų amžiaus ir»( jau-

ndy

(

Rockford, 111., susitvėrė L.' gija ieįstų jų pakraipos kny-

DR

Rd., Waukegan, 
AmbraziUnas

St., Waukegan,

•j u 
a\'.

ii

Knyg. pagelb. A. J aksty s,
103 Liberty St., Ansonia, Conn. 

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

K

Užkietėjimas, 
nins, jaknų trtikdėsini, 
nerviškumas greitai

galvos 
e k a u ilCji - 
gelta ir 

pagydoma.
Severn's Liver Pills 

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

Cedar Rapids, lawa.

■ u.'ių oyaaniiiĮ

Caul Se^eros gyčao’.’ų preparacijas 
p:s savo optiekinin!;?.

Nepriimk kitokių. Joi jūsų ap- 
Uokininkna jų neturi, tui užd- 

ordoriuok tieeiog 15

V/. F. SEVERĄ CO.,
įsi wwmingyw^yiKy^i^yww ira

IŠ LIETUVIŲ DARBINIO 
KŲ LITERATŪROS 

DRAUGIJOS.

titucijos projektą męs už-x 
giriame.

Tegul draugai diskusuoja 
šį klausimą per “Laisvę”.

9 kuopos valdyba:
T. Skaisgiris, pirmininkas
J. Pakarklis, raštininkas.
P. Balaitis, kasierius.
Centro Komiteto pasarga.

Rodosi, tik viena Norwoodo.

Kosulis ir Užkimimas
Sekančiame “Laisvės” nu

mery bus pilnai pagarsinta 
pasekmės viršininkų balsa
vimo. Šiuo kart pranešime, 
kas išrinkta.

Ant pirmininko L. Prusei
ka 142 balsais, ant sekreto-1 kuopa prisilaikys tos nuo
rės J. Benesevičiūtė — 132 monės. Ta pasarga tuo tik- 
bals., ant iždininko K. Liut- siu padėta, kad draugijon 
kus—92 bals.; į Literatūros negalėtų įeiti klerikaliniai 
Komitetą: K. Vidikas — 149 ar nacionalistiški gaivalai,
bals., A. Karalius—142 bals, j kurie įėję jon, galėtų pra- 

' dėti draugiją griauti iš vi
daus. Lietuvių organizaci
jose gana tankiai taip būna, 
kad atžagareiviai užkariau
ja pirmeiviškai-laisvą drau
giją, užkariaudami ją iš vi
daus.

Ištiesti gi, klerikališkų 
fanatikų ar tautiškų atža
gareivių mums nereikia. Jie 
sukeltų tik bereikalingus 
barnius, norėdami,kad drau-

ir P. Kurkulis — 130 bais.1 
Organu liko “Kova”—173 
bals.

Centro komitetas nutarė, 
kad laikas apkalbėjimui 
naujos konstitucijos būtų 
pratęstas iki 1 d. vasario, 
1916 m.

D. jl. u. Kuopa. Organiza
torium išrinKia Vincas Vo
sylius, bo. 1st bt.; ras-! 
uniiiAU išrinkta D. dusas/ 
4uo vv all bt., ir iždininku r’.! 
kaskevie, iui4 bo. iviain bt. Į

Momcilo, Mass.—b Kuopos 
L. u. lu. u. sekretorium vie
ton r. Baisio paiiKo J. Vire- 
hunas, di vine bt., Montello, 
Mass.

bpringfield, Iii. — 7 kuo
pa. išrinko naują valuyoą 
luio metams: pirmininku 
J. zvingnas, sekr. M. LeKe- 
šiene, izuininku .

gas. Iš. to išeitą tik berei
kalingas trukdymas.

Męs manom, kad visur 
reikia pabriežti mūsų drau
gijos socialistišką pakraipą.

PRANEŠIMAS CENTRO 
SEKR. A. P. L. A. HEI

LUOSE.
A. P. L. A. centralis!^ 

komitetas laikys posėdį sau-

A. 1 kp. svetainėj. Todėl 
senieji ir naujai išrinktieji 
valdybą nariai malonėkite 

buruzius. pribūti. Taipgi ir turtų 
iNew York, 1N. Y.— 22 kp.:Kontrolės komitetas turi at- 

sutinKa su pirmąja kuopa,1 silankyti, nes bus peržiūrė- 
kau iaiKo įnešimams parem- j imas knygų ir taip daug 
U renčia eilioti ou (uenų.AieK svarbių apkalbėjimų. Atsi- 
žinoma, su tuo sutinau ui- minkite, kad daug darbo y- 
eziuma kuopų.

i>tw loin, N. Y.—22 kuo- nevėluokite pribūti į paskir- 
pos tarimas:

‘ jl. o. o. JLiteratūros Ko
mitetas turi tartis kartu su 
L. u. n. u. literatūros komi
tetu. iNeuzgyrus L. b. b. 
Literatūros komitetui pro- 
punuojamų leisti rastų, Kad 
šioji uraugija neturėtų tie- duoti kuopoms uždyką, 
sos jų leisu.

luMU uodu męs užtikrin- rėš kuopos užmokėti. Kny- 
sim šioj uraugijoi sociaiis- gos padarytos labai forma- 
tiską paKraipą ant visaaos. liškai ir vienas lapas tinka 
l'o pnemimui konstitucijos 
šis uaiykas bus sunkiau pa
daryti,u uabar dar mūsų ga- 
ieje prikergti prie konstitu
cijos tą punktą.

rasi tinime, kad vardan 
socializmo idėjos, ir del ge
roves pačios dragijos, jus 
paimsite šį mūsų tarimą 
greiton atydon.

Draugiškai L. D. L. D. 23 
kp. sus. sekretorius

A. Petriką, 
'N. 799 E. 150th St.,

New York City.
Prierašas:—Su tuo nėra 

ko skubinties. Jeigu gyveni
mas parodys, kad tai būtų 
praktiška ir pati Sąjunga 
to norėtų, tai, man rodos, 
prie dabartinio Sąstato Cen
tro Komiteto ir Literatūros' 
Komiteto tą lengvai galima 
padaryti, juo labiau, kad 
tai neliečia pamatinių įsta
tymų.

ra po suvažiavimui, todėl

tą laiką.
J. K. Mažiukna
A. P. L. A. Sekr.

A. P. L. A. centras užvedė 
finansines knygas, tinkan
čias centrui ir kuopoms. Su
sivažiavimas nutarė lapus 

° 
viršai lėšuoja $2.35, ką tu-

dėl vieno nario ant 4 metų. 
Todėl kuopos privalote už- 

j vesti tokias knygas, kur ne
bus jokių klaidų. Reikalau
kite pas cent, sekretorių.

J. K. Mažiukna,
/

PAJIEŠK0J1MAI
Pajieškau brolio Vinco Kopereno, 

Suvalkų gub., Skriaučio parapijos, 
Kampmo ki’imo. .14 metų Amerikoj, 
4 metai atgal gyveno Shenandoah, 
Fa. Kas žinot, malonėkite pranešti.

A. Karlnouskienė
Box 131, West 1* rankfort, 111.

L. Pruseika.

Pajieškau Rozalijos Mazauskaitės ir 
Onos Kuntvainaites, Užleiknės kaimo, 
Viekšnių parapijos, taipgi Juozapo 
Rinkaus, Jfirkš'ių miestelio ir Kazi
miero Lemiše, Btrbiliškių kaimo, Na- 
nndačių parapijos. Visi Kauno rėdy- 
bos, Šiaulių apskričio.

Pranciškus Kuntvainis
P. O. Box 1114, Raymond, Wash.

Pajieškau pusbrolių K. Cibulsko ir 
M. Šeškevičiaus, abudu Suvalkų gub., 
Marijampolės pavieto. Meld'iu atsi-

I šaukti arba kas žit o pranešti.
M. Cibu’skiūtė - Akelaitienė 

427 Edward St., Rockford, Ill.

Pajieškau darbo prie kriaučių šapos 
už gaspadorių. Aš esu kriaučius a- 
mate gerai išsilavinęs, todėl kam rei
kalinga, duokit greitai žinią laišku 
šiuo adresu:

PRANAS VALAITIS
148 Knickerbocker Ave.,Brooklyn,N.Y. 

Netoli Jefferson Ave.
(104—2)

9 kuopos nuomone.
Norwoodo kuopos valdy

ba rašo sekretoriui:
Svarstydami konstitucijos 

projekte skirsnį apie kuo
pas ir narius męs užgyrė
me paragrafą, kur sakoma, 
kad kuopiečiu ar pavieniu 
gali būti kiekvienas prita
riantis draugijos tikslui. Bet 
tame pačiame skirsnyje že
miausioj eilutėj padėta pa
sarga, kad ypata, kuri yra 
priešinga organizuotam į 
Soc. Partiją darbininkų ju-

nariu $L7^’ ^as u^s*ra^ys ant m?tųdėjimui negali būti 
šios draugijos.

Skirsnyje gi narių ir kuo-

PRANEŠIM AS K EWANIEČIAMS.
Draugai, aš girdėjau, kad jūs pyk

stat, kad šalta ir niekur negalit iš
eiti. Tai ir neikit, tik užsirašykit 
laikraštį arba dienraštį, sėdėkit šilu
moj ir skaitykit! Daugelis sakosi, 
kad nežino adresų jiems patinkamų 
laikraščių. Taigi ateikit pas mane, 
o aš jums patarnausiu ir dar duosiu 
nuošimtį už jūsų pi enumerates pini
gus. Kas užsirašys ant metų dien- 

. raštį “Naujienas”, gaus knygų už
1 “Lais

vę”, arba “Kovą”, gaus knygų už 75 
c., už “Keleivį” ar “Dilgėles” už 50 
c. knygų, už “šakę” už 25 c. knygų. 
Draugai, negaišinkit laiko ir ateikit•vi 1 • o . v* • • 1 Iii r> 1111L IcllixV 11 ctLCliVlUpų išbraukimai, trecioj eilu- pas l. s. s. 204 kuopos knygių šiuo 
adresu:

S. LAKICKAS
503 E. 8th St., Kewanee, Ill.

a.i
<

tėj pasakyta, kad kiekvienas 
narys, kuris pasirodytų esąs 
priešingas organizuotam į 
S. P. darbininkų judėjimui 
išbraukiamas iš šios draugi
jos kuopos ir Centro nutari
mu. Nors šio sakinio pras
mės męs pilnai nesupranta
me, bet, veikiausia, tai bus 
tas pats, kas pasakyta virš- 
minėtoj pasargoj.

Mūsų nuomone, tas turėtų 
nupulti. O šiaip visą kons-

KUOMI UŽSIIMI?
Mokantis rašyt, skaityt, gali atlikti 

drukoriškus darbus, visokius tikietus, 
popieras knygeles atspausti ir tt. AŠ 
turiu atliekamą spaustuvę dėl parda
vimo. gali visą atpirkti arba kas tik 
tau būt reikalinga. Aš užsiimu muzi
kos spaudimu, tai kitos dalįs, maši- 
tos viskas užlaikyt . Nupirkęs nesi- 
tos viskas užlaikyt. Nupirkęs nesi- 
graudysi. Rašyk

G. A BARONAS
McKEES ROCKS, PA

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

ir gerų gyduolių.
Į

(Severos Ealsamua Plaučiams)
• o

gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, krupus ir kokliušų, nuo 35 metą. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Alės labai ją rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems.
“Aš turėjau baisų
River, Minn., “tai 
for Lungs ir pirki, 
lis visai prapuolė.
Jiuosi gana sveikas/’

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai:
Pirm. J. Bastis 
1830 So. Sheridan 
Pirm, pagelb. M.

i*l2i Lincoln
i’ioiuno'ų oekr. S*. Deikus.

iZl Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. sekr. V Kudzinskas

1408 Victorian St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis

166—10th St., North Chicago,
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
Si., Waukegan, Hl. 2. M. Rekis, 1329 
No. Jackson at., North Chicago, 111. 
Maršalkų K. Navickas,

1420 Victorian St., Waukegan, Ill. 
Susirinkimą' atsibūna pirmą nedėl

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

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

Iždininkas B. Vaičekauskas, 
626 39th St., Brooklyn, N. Y.

'/ it 4

Sutaisyta su degtine arba vii u 
yra geriausiu u.-’ ’' 

vyru ’
Gydo visokias si. 
gturbę, ditpep'.- 
dieglius Šonuose 
patrulrnr?, sun! 
visokias kitas sP

patai

VAR

IAS J. DAUNORA, ApSiekorius
2.29 Bedford Ave , Brooklyn, N. Y. S.

UŽGANĖDINTAS
Geru | a'ai- 

syniti!
Gvarantuo 

tas ant

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

Už plomba vilnas 50c ir augščiau.
Išvalymas ......................................... •'Oc
Užplombavimas auksu ..............  $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
307 Bedford Ave., Tarpe 2-ros 

1-inoa gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand 

BROOKLYN,
• (Arti Berry

N.
St.)

DAKTARAS

4

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS

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

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

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galim* 

apturėti per pačią:
Auo Reumatizmo ....................... $1.06
Kraujo Vaiytojas\.......................... $1.00
Vidurių Reguliatorius^.. .*........... 60c
L'rojanka ...................25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduole* 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 prosyL Darbas lengvas ir čystas. 
Darbas nuolat. Priimamos mokinės.

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

Įėjimas iš jardo.
145

NEWARK0
AKUŠERKA

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

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

819 Walnut St., NEWARK.N.J.
Telefono Market

ŽINIA/DeL SERGANČIŲ.
Vyrai, būdami silpni, apimti ner

viškumo per palaidą gyvenimą arna 
busidi. imą prieš sveikatos įstatymus, 
kas suėda kūno spėkas ir duoda ii : nt 
pirmos pažiūros pažinti. Jūs išsigy- 
dysite, vartodami tą gyduolę “Tolstof 
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)

KOSTUMIERlšKAS .KRIAUŠIUS 
MOTERIŠKŲ DRAPANŲ.

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

PETKR SERTWITIS
1107 Bedford Ave., prie kampo Gates 

BROOKLYN, N. Y.

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IK JŲ ADRESAI i 

STEGER. ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

Box 566, Steger, 1*11. 
Vice-prezidentas W. Stoškus,

Box 435, Sieger, Ill.
Pratek. raėtlnlnka* J. Dambrauskas, 

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

1 Box 141, Steger, Ill.
iždininkais (kasierius) T. šnekutis, 

Box 482, Stego<r, Iii. 
Knygyne raŠtlnlnkan F. Strtėko, 

Box 566, Butger, Ib 
Anygyns iždininkas J Damlbavičia 

Box 467, Stager, III 
BusirinklMtal attdbhn* pi r ra a »>

Kiekvieni Mtėnusie nedtTo), f. A. la 
MsevlČiae* n v# (ai

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVE
GRAMAFONU

KIEKVIENAI MO1ERE1 ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

SpecijaUMt“" Mnt«riiikM Ligų.

OFISO VALANDOS; 
vai. ryte; nuo 1 Iki Ž vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vasara;

*A4 h.

10Iki 
piet ir

Nedaliomis pagal lutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Mę* liti 

rlame ir pasakom* visas Ilga* ir pa 
gelbstim*. U kitur atvažiavusi**!* h 
poniams parūpiname vietą, kol gydė, 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime pnetMlšką rodą 
Patarnavimas visai pigus. NaužDairt 
kite mano antrašo.

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

Kalbam* lietuviškai.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. čebanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsville, 1 

Pirm, pagelbininkas M. Kazokas, 
Vandalia Box 160, Collinsville, ’ 

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

500 S. Clinton St., Co'linsville, 
Iždininkas J. Willumat,

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

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

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

m.
m.
m.
Ill.

Ill.

ft

SERGANTIEJI!
priežasties ligos?

Specijallėkas nužeminimas 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama- 
fnna su 6 lietuviškų dalau 

aditų, kaštuoja 812.61 
Gvaranluolas ant 10 metų. Ai
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjim* 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžljstt 
atgal. Reikalaudami, prisiųskL- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK. N ▼.

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

aš išgy-

M4GIC SCHOOL.
Ar nori būti magiku? Ar nori 

dirbti teatruose? Tai mokykis magi
ją, yra lengva išmokti. Dykai pi -ma 
lekcija ir magijos štuka, tik prisiųs- 
kite 25c., o jei nenori štukos, tai 
tik 10c., tai gausite didelį magijos 
kataliogą ir aiškinimą, kiek kainuos 

štuka 
didelę

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

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

, (97—104)
Mass.

l**WU>

Telephone 596 Greenpoint

Daktaras J.
8PECIJALISTAS 

PLAUČIŲ 
Valandos:

Nuo 8—10 ryto
Nuo 12—2 po pl«l 
Nuo 6—8 vsk»r* 
270 BERRY ST., BROOKLYN, N. Y

Misevičia 
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

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

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

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

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

DRAUGIJOS
kurios apHinnko “Laiiivf 

savo organu:

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠALPOS 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI, 

Ceatra Valdyba: 
Pirmininką* J. Kkirmonta*, 

72 Hudson Ava., Brooklyn,
S. Karvall*, 111 Ainelk St., 

Brooklyn, 
Iždininką* J Butk*vičla,

88 So. 2-nd St., Brooklyn, N.
Kuopą Sekretorių adreaai: 

kuopo* Brooklyn* — L. D*v*lki» 
146 Metropolitan Av*. Brooklyn.

kuopos Brooklyuo — V. Vitkovičia 
29 Hudson Av*M Brooklyn, N. Y-

N.

N.

Y

Y

Conn.

NV

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA. CONN.. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

103 Liberty St., Ansonia, 
Vice-pirmininkas W. Uties,

223 N. State St., Ansonia. Conn. 
Nut. Raštininkas J. G. Vaitkevičių*.

P. O. Box 128, Ansonia. Conn. 
Finansų R*RHnlnka» J P Mhipau*

P. O. Box 330, Ansonia, 
Iždininkas J. Mockaiti*. ‘ ’

P o. Bot 128 Aneenla. 
Knygius S. TiikertMna, ‘

P. O. Box 149, Anconia,

Conn.

C*n*

Conn.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, ROCKFORD, ILL., 

VIRŠININKŲ VARDAI IR 
»AN1 RAŠAI.

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

Vice-pirmininkas F. Raškevičius,
539 Island Ave. 

Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 
622 So. Hul.n St. 

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

iždininkas St. Buzinskis,
639 Island Ave. 

Kasos Globėjai:
M. Geruliūtė,

1109 S. Winnebage St.
Ona Savrasevičiūtė,

639 island Ave. 
Maršalka A. Neverauskas,

411 So. Church St.

Diena 
užsiimu

* Persistatykite sau, kiek 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ‘.r specijalistą
DR. LEONARD LANDES

Jis jums be pinigų patars, ką da
ryti, kad išgelbėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 

‘ visokias ligas u didžiausiomis pa- 
sekmėnr’s, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. šventadieniais nuo 10

,n o e s

p*.

p*.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus,

( 226 Magazine St., Carnegie, 
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 
1111 Market St.,N.S. Pittsburgh, 
Centro Iždininkas K. Varašis,
Ik and Carson Sts.,S.S. Pittsburgh,Pa 

Turtų Kontrolės Komisija:
J. Gataveckas,

109 Cross St., Carnegie, Pa.
LJ r 1 h K13

231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.
Samulionis,

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

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

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

M,

P

2
Box

3
118,

4
Carson St., Š. S., Pittsburgh, Pa.

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

6

7

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

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

kuopos A. J. Normunas.8
2817 Cherry All., S.S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas

Box 283, Arnold, Pa.

lt.

SL

8t.

St.
St.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

t KENOSHA, W1S.
Pirmininką* A. Pakšla, 

462 Jann*
Vicn-pirmlninkaa K. Brazevičia,

266 Exchange 
Protokolų raitininkas F. Bartkus, 

1065 Jenos 
Finansų raitininkas K. Arlauskis, 

818 Jenna 
Iždininkas J. Ssrelkis, 670 Jenns
Iždo globėjai: J. Sukelia, 266 Ex
change St., J. Bagdonai, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar
šalkos; V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 663 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market SL

Sūdžia A. Bubelli, 818 Quince Bt.
Vėliavų nešėjai; P. Miliauskas, 801

Caledonia SL ir J. J’.irevičia, 162 
Main St.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 18 
SKYRIAUS A. C W VIRŠI

NINKŲ ADRESAI: 
Pr*zld»nta* A. Drobišlu*.

51 T*n Evck St., Brooklyn, N. Y 
Protokolų raštininką* A. Ruzas.

850 Grand St.. Brook’yn. N. T
Finansų raitininkas K KHanMflna

18 Starr St., Braaklya, N. 1 
Ildfoinkaa P Patašiai.

M S. lat SU Braakly*, N 1

‘I) R .
ląo £A5T

vai. ryto iki 4 po pietų.

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

Columbia

E 2339.

E 2340.

E 2841.

Rekordai

Galim* gauti pati
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E 
E 
E

2842.
$4

2843.

2223.<«

2224.
<4

2225.
<4

2226.«
2227.

2228.

2856.

2357.
2858.
2359.

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Do«t*«. 
DIEDUKAS. Polka. Princą Valakava KapaiŲa. 
VILNIAUS RŪTA. 
“DR1NOPOL1S”. Marša*. Kolumbijoj Orkoatra. 
KAS SUBATOS VAKARĖLI. 
NUOSTABU. Marša*. R«publikonų GvardŲo* Orkaatm, 1 
SIUVĖJA. Monologas. ’
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas. Prines Vaiskaus J 
Kapelija. f
ANT VIENOS GALVOS. Monologas. I
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Valskara Kapelija. j
PAMYLĖJAU VAKAR 1
DRAUGE. Polka-Mazurka. Grieii Repubiikoną Qrar«H>e 1 
Orkestrą. 1
MANO LAIVAS. I
I SVEIKATĄ. Maršas. GrleU Princo Vaiakara Kandija. 1 
EINU PER DVARELI 1
GAILA TĖVYNĖS. Maršaa Ropublikoną Gvardija* 1 
Orkestrą. I
PER GIRIĄ GIR1ALŲ. J
LINKSMINKIMĖS. Polka. Prince Valakava KapaiŲa. f 
PER ŠILĄ JOJAU. I
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. KolumbŲo. Orkoatm. f
SAULELĖ 
Kapelija. 
LIETUVA 
TEKA. 
BIRUT® Ir 
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIMB KOVA. 
NEMUNO VILNYS. (Dras V. Kudirka) Vairas. 
SUDIEV. (Dr-aa V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-aa V Kudirka). Valeaa. 
MANO MIELAS. Polka.

NUSILEIDO ir MARŠAS. Prince Valakai*

TĖVYNĖ MŪSŲ tr TYKIAI NEMUNEUI

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

E 2861.



•učių ir buvo sa
mbai neužgapėdin- 
laiką jis norėjo 

okintis mašinistu ar- 
e elektros, bet kada 

Jo j ieškoti, tai visur 
ko nepalaimas, tas labai 

dliepė ant jo nervų.
Kas apie jį žino, meldžiu 

pranešti sekančiu adresu: 
i P. Vaitukaitis, 64—6 Scho
les St., Brooklyn. N. Y.

P. Vaitukaitis.

balius, nieko prie to negali
ma pridėti, jei bent tiek,kad 
labai daugelį girtų peštukų 
policija laukan išmetė. Tu
rėtų žinoti, jog balius ne 
tam, kad pasigerti, bet tam, 
kad pasilinksminti...

Gruodžio 26 d. Simano 
Daukanto Dramatiška 
Draugystė turėjo gana pui
kų vakarėlį su tam tikru 
programų, būtent koncer
tu. Žmonių buvo gana ma
žai, apie šimtą asmenų, bet 
visi blaivai linksminosi.

Programą išpildė mūsų 
jauni dailinikai. Pažymėti
na p-lc Alena Tamulioniūtė

REIKALINGA.
Reikalinga mergina prie stubos 

darbo.
LABANAS

501 Grand St., Brooklyn, N.Y.

TEATRININKŲ ATYDAI!
Pranešame, kad męs išrandavoja- 

1 mc drabužius dėl teatrų, istoriškų ir 
komiškų, taipgi ir drabužius dėl mas
karadų-. Išrandavojame už žemą kai
ną. Pas mus ga’irna gauti drabtr'ius 
dėl visokių veikalų, kaip tai “Keis
tučio”, “Mi daugio ’,, “Živilės” ir kitų.

REICHARD f COSTUME CO.
74 St. Marks Place, New York, 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.

JOČIUS BROOK
LYNE.

itos savaitės pabai- i 
B rooklynan-atvyko ži- ■ 

.as mūsų visuomenės k-

Central Brboklyniečių ati
dai.

Gerbiami draugai 83 kuo
pos L. S. S., malonėkite visi 
susirinkt 2 d. sausio (nedėl- —pianistė iš Jersey. City, 
dienį), 10 vai. ryte po N27,lankius konservatoriją, 
Hudson Avė. Rupeika l__

Atsiminkite, kad šis susi-[mažos mergaitės 
rinkimas yra svarbus, nes .čiūtės ir Petrauskiūtės kaip 
jame bus renkama kuopos ir visados gerai atsižymėjo 
valdyba ateinantiems me- savo gabumais muzikoje ir

Kam rūpi kuopos ge- deklamacijose.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašy

akėjas F. J. Bagočius. K a- narių.

■ tams.
1 rovė privalo būti susirinki- 
jme. Atsiveskite ir naujų

edų šventes F. J. Bagočius 
praleido Newarkc.

šią savaitę mūsų svečias 
pasakys visą eilę prakalbų.

Valdyba.

nis
d. sausio atsibus meti- 
susirinkimas 2 kuopos

Četverge, 30 d. gruodžio, Kelionės draugijos. (Central 
gerb. F. J. BagoČius kalbės Eroooklyne). u"-"—.:i—™ S' v . . . .. • . • M9C ”Apšvietus draugijai, 
i engia jubilėjines prakalbas 
paminėjimui 10 metų sukak
tuvių nuo savo gyvavimo. 
Laike prakalbi! bus paleng
vintas įstojimas. Ateikit 
visi į Tautišką Namą. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Pėtnyčioj, 31 d. gruodžio, 
bus prakalbos Paterson, N.

. Susirinkimas 
kuri |ivy^s P° N29 Hudson Ave., 

8 vai. vakare.
Turime daug svarbių rei

kalų.
Kviečia Valdyba.

, P- 
smuikininkas ir 

Rctikevi-

Jauni mūsų dailės žiede
liai, klėskit ir bujokit, męs 
už tai jums pagarbą atiduo
dame, nes nuo jūs priguli 
linksma ateitis!

R EIK ALI NGOS M E R( JI NOS
Reikalingos merginos į fabriką siū

ti ant mašinų: apsiūlčt nosines ir 
jas prosyt. Darbas lengvas ir čystas. 

I Darbas nuolat. Priimamos mokines.
WILLIAM HOLLAND

145 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
įėjimas iš jardo.

Nedėldienį, 2 d. sausio, F. 
J. Bagočius kailis So. Bro
oklyne. Prakalbas rengia 
20 kuopa L. S. S. Prakalbos 
įvyks 2 vai. po pietų Biloto 
svetainėj, 805—3rd Avė., 
kampas 28 gatvės. Visi 
kviečiami atsilankyti.

uz-

Kelioniečių balius.
1 d. sausio per Naujus 

Metus, Tautiškame Name, 
atsibus Kelioniečių balius, 
kuris prasidės 6 vai. vakare.

Bus leidžiama ant išlaimė- 
jimo 3 dovanos. Muzika 
Retikevičiaus.

Programas bus labai įvai
rus.

Įžanga vyrams 25c., mote
rims 15c. Širdinga, kviečia 
visus atsilankyti komitetas.

balius,

GERI RUIMAI.
Išsirandavoja geri 3 ruimai del 3 

žmonių. Šviesus, su maudyne ir ši
luma. Mokestis prieinamas. Kam 
reikalingas geras kmbarys, ateikite 
pažiūrėti.
103 So. 9lh St., Brooklyn, N. Y.

PAILSI DU ADA 
Parsiduoda 

'einą kaitų), 
ics savininko 
la gerai ir 

rintiejJĮ pirkt, 
,fisą, 183 Roebling St., Brooklyn, N.

N.

RESTAURACIJA, 
restauracija už labai 
Parsiduoda iš priežas- 
nesveikatos. Biznis ci- 
gerpj vietoj. No- 

atsišauk’te į “Laisves”

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pas 
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanus alus 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 
,ti cigarai ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų. Ne
pamirškit Šios 
atsakančios 

vietos,o busite 
užganėdinti. 
Palei Wythe 
'K ve.

Karpelų, lovų, šildomų pečių, siuvamų mašinų

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

pas man< 
dienraštį 

“Naujienas”, 
tasai gaus ši
kančias dovn 
nas: "Laisve 
ar "Keleivį”* 
“Kovą”ar “Tė 
vynę” nr "Vi* 
nybę Lietu* 
ninku”, a 

*■ “Lietuvą”, a
“ A menkos

Lietuvį” ar "šakę” arba knygų yer 
tės $2.00. Taigi Tamist.a už $5.Oi 
gauni dienraštį “Naujienas” ir da' 
galit pasirinkti prie “Naujienų” di<*n 
rasčio vieną iš tų laikraščių, koksą 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta 
mista atsimink, kad užsirašęs "Nitu 
jienas"gausi dar vieną visai (fykai pei 
metus laiko. Tai būk pirmas pne do 
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y
TIKRA I.IETUVTŠKA

RE S T0 U RACIJA
Visi kokie tik nebūtų valgiai pada

romi kuogeriausiai, o ypatingai KO
PŪSTAI, BULVINĘ SRIUBA, KO
RELI ENA. Kas svarbiausia, kad rei
kia mokėt išvirt, o męs tą goriausia 
padarome. Atsilankykite ir persitik
rinkite
A. MAČIULIS ir GVAZDAITTS CO. 
168 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Arti Grand St.

Vienatinė mokykla ainat 
ferių lenkiškoj kalboj, 
nj visada yra reiklaaujama 
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 nedė
lios. Galima mokintis dieno
mis ir vakarais. Gvarantuoja 
me, jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.

INTERNATIONAL SCHOOL 
OP Al TOMOBILE

šo-

147 E. 401 h St., New York.N.Y.
muiwmmo an-— į-th*uffyni—-į rr r inmi nr>

_________________ /________________
Pajicškau draugės Teklės Balčiū- 

nitčs, Kauno gub., Zarasų pav., Ve- 
nasečių kaimo. 5 melai Amerikoj, 
pirmiau gyveno Chicago, Ill. Kas 
žinot, malonėkit pranešti.

V. Glemžitė
86 Horatio St., New York, N. Y.

LIETUVIU APTIEK A, ,
šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingu šiam Į 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk del dviejų aptickų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAI’iiAS, Linimentas dėl reumatizmo: Bon
ka 25 ir 50c. 3. 'likta lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žarnos te t tvAT- 
RŲS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6. 
KVEPIANČIŲ MUILU, įvairiausio paudeno. odekolonas, periumos ir 
Visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Milu apueko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

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

Svarbus pranešimas.
1 d. sausio bus draugiška 

vakarienė L. S. S. IV Rajo
no Agitatorių ir Propagan
distų Ratelio, 140 E.19th St., 
Rand School kambariuose. 
New Yorke. Laike vaka
rienės bus muzika, šokiai ir 
visokį pamarginimai. Įžan
ga 50c. ypatai. Bus duoda
ma ir vakarienė. Šis vaka
rėlis rengiamas ne dėl pelno, 
bet kad arčiau supažindinus 
draugus su Ratelio mieriais. 
Per tai visi vietos ir apielin
kių draugai privalo tame 
pasilinksminime dalyvauti.

J. Kravcevičius.

Susirinkime surinko 1 mili-

Šiomis dienomis New Yor
ke, Carnegie svetainėj, buvo 
didžiausias mitingas žydų. 
Tame mitinge surinkta 1 
milionas dolerių sušelpimui 
nuo karės nukentėjusių.

Tai bet auka!...

Svečiai iš toliau.
Šiomis dienomis “Laisvės” 

redakcijoj atsilankė drg. K. 
Gugis, Chicagos lietuviškų 
draugijų ir Lietuvos. Šelpi
mo Fondo prezidentas. Pra
buvęs Brooklyne pėtnyčios 
vakarą, ant Kalėdų drg. K. 
Gugis išvažiavo į Waterbu-

. Kalėdas Brooklyne šiemet 
praleido drg. K. Vidikas, 
?,Kovos” redaktorius, kuris 
pribuvo pas mus pereitos 
pėtnyčios vakare. 26 d. grd. 
vakare “Kovos” redaktorius 
išvažiavo Philadelphijon.

Temykitc lietuviai!
31 d. gruodžio bus metinis 

balius Liet. Politikos Kliu- 
bo Henington Hali svetainėj 
214—216 E. 2nd St., New 
York City. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Kas nori linksmai užbaig
ti senus ir pasitikti naujus 
metus, tas privalo atsilan
kyti į mūsų balių. Bus įvai
rių pamarginimų ir žaislų. 
Taigi vietos ir apielinkių 
lietuviai malonėkite atsilan
kyti. Komitetas.

JUS GALETE ISAUGIHPLAUKUS Draugystėms, Kuopoms ir Kliubams!
Išdirbu visokias

KUKARDAS. “BADGES”, GUZ1KUS 
IR ŽENKLELIUS

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

Ant kiekviena pareikalavimo pa
siunčiu sampelius.

A. SIRUPAS
Novelty Manufacturer

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

Extra pardavimas 
bi ooi.iyne.

Puikus mūrinis namas 2 familijų, 
kambariai su maudynėmis $1,800, 

us mūrinis 
3 familijoms, 12 kambarių, 
$36.000 ant mėnesio—$3,400.

. .. 32 
.......los $92.00, parsiduoda

1 už $7,000, įmokėti reikia $1,000. Par- 
: duodame visokius namus, ’otus, dirb
tuves ir krautuves. Taipgi ir išran- 
davojame. Norėdami gauti paskolą 
ant namo, kreipkitės pas mus, o bū
sit geriausia aprūpinti. Gyvendami 
bile kokioj valstijoj, susižeidus kreip
kitės pas mus, būsit aprūpinti geriau-

. Parduo- 
, damo geriausių mainų anglis, kaina 
nuo $5.50 iki $7.00 už toną ir už tą

8
įmokėt reikia $500. 
namas 
ramios
Puikus mūrinis namas 8 familijų, 
kambariai, ramios $92.00, parsidu

Teisingai sutaisomi vaistai 
prieinama kaina. Atsilankykite 
pa.-, savo draugą, o būsite už- 
ganėdin Li.
N. MOSKOWITZ

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

BROOKLYN. N. Y.

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Šiomis dienomis buvo
paprastas susirinkimas s1’.ai\a^0.!;ataį 
kriaučių 54 skyriaus, kuria-' *--- •• • "-*- 
me bllVO rinkta komitetas. ’ Pačl> kainQ pristatome į namus. Pa/ 
rv • • i •*•11. n ir .duodame visokias maldaknyges, kny- Pirmininku išrinkta S. Ri- gutc« ir brostvas. Su pagarba 
mas ir finansų sekretorium 1 
J. Steponaitis. I

Ar slinka juma pluakaf?
Ar pražilę Justi plaukai nuo motu? 

užkrurti kukias nors ne sveikumai
ne- plaiskotes, nie?. is odos galvos?

iiuoblroi.a kn
-TEIST

kurioje landas

justi kalba

įlįsto

AP MHPI Nusipirkti Gerus 
į HR n VAU vEVERYKUS?

BERNARD ZINIS 
Real Estate and Insurance

- . , 131 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Nutarta, kad tuos narius, Telephone Greenpoint 3355. 

kurie iki metiniam susirin
kimui pasiliks neužsimokėję ‘ 
už 5 mėnesius, metiniame 
susirinkime suspenduoti.1 
Taipgi nutarta pasiųsti per 
telegramą iš unijos iždo 
aukų, kaipo Kalėdų dovanų, 
Chicagos streikieriams.

Apart to Chicanos strei- į 
kieriams aukavo šios ypa- 
tos:

1). J. Augūnas $10; J. Ste
ponaitis iv J. Ruzgas po $1.

Nutarimų Sekret.

Cieriausias būdas del itrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

l)-r<» Rlchtcr’Io

PAM-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių Budų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.gh^

Tikras tiktai su pažymėta^B 
“ĮKĄRĄ”

25o. ir 00c. buteliuku m viruso aptiekei 
st -čiai nuo

P. AI). RICIITEU & CO.
74-80 Washington Street, Nev/ York, N.

Pagamina guriausius lie
tuviškus valgius. Pietus ga
lima gauti po 15c., 20c ir 25c

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

BROOKLYN, N. Y.

nuo

GYDYMAS DYKAI.
Męs galerno

gyduok s
ka<

k ra B"

Męs l.ksiučcnii- kiekvienam doleri 
Calvacura—o« N. 1 ir knygute 
Apie Plaukus.” IApiat:kct<> žom.a 
sti), kup nij. ir siuskeie ši.iudca. 
Union Laboratory. Box 645, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 545, Union. N. Y.

N. 1 ir knygute -Teisybe Apie

■7 eisybi

i pino-

1G9 GRAND ST.,

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVU 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS.

REKORDAS PREKIUOJA tik 75 c.

Didelis Balius.
d. gruodžio, Tautiška-31

me Name, 101—103 Grand 
St., bus didelis. 28-tas meti
nis balius šv. Juozapo drau
gystės. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga vyrams 25 
c., moterims—15c. Visus 
vietos ir apielinkių lietuvius 
kviečiame atsilankyti.

Komitetas.

Gruodžio 25 d. buvo mas- 
kų balius S. L. A. 83-ios kuo
pos. Žmonių prisirinko ga
na skaitlingai. Balius, kaip

Tel. Greenpoint 1907..

1ENTISTAS
Visi mano darbu užganėdinti. ' 

Darbas gvarantuolas.

Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 
Užplumbavimas 50c ir augščiau 
Išvalymas .............  50c.
Užplųmbavimas auksu ........... $1.00

Skaudantį dantį duok tuojaus iš
traukt. Ištraukiam bo jokio skaus-
m o,

DR. A. FRIEDMAN
ROEBLING ST., BROOKLYN, 

kampas So. 2nd St.
217

Ofisas atdaras visada.

C'Z $5.00.
Lieiuvių kalboH gramatiką už $4. Graž-

šiandien, n»*i»
Visi iA-

jkAr nori mole intis'?
\ MĘS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI

Aritmctiką( rokūndą) už $3. 
rnšystę už $2.

Dar pirmu kartu jž tokias kainas mokiname.
Šitas apgarsinimas gal daugiau ne pasirodyt.—naudokis proga, 
moksta, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. Įdėk štampą atsakymui.

LI E r U VIŲ K O R ESPO N D E N CI JIN Ė M O K Y K LA 
1327 N. Robey St., Chicago. HI.

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

Duodama ant Išmokeičio, ant 
lengviausio termino, mokant po 
$Z 00 ar $1.00 j savaitę T urint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimus muju forniču.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o 
apturėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių 
ARMONIKŲ. SKRIPKŲ, TRIUBŲ. ir daugybę kitokių MUZIKA- 
LišKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKI,1 IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis /Armonikas 
su 76 ir 1(14 rakiais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviš
kas Sapnininkas dydžio 5x6$, su 310 paveikslėlitf. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus Lavo- 
rus. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

PIRKITE KALĖDOMS SKRYBĖLĖS PASManhattan Hat Store
Turime Brooklyne dvi krautuves:

Prapuolė brolis.
24 d. lapkričio išėjo iš na

mų mano brolis Antanas 
Vaitukaitis ir dingo. Jis pa
eina iš Suvalkų gub., Vilka
viškio pav., Pajievonio vals
čiaus, Šilsodžio kaimo, 3 
metai, kaip Amerikoj. 22 
metų amžiaus,5.i pėdų augš- 
Čio, sveria apie 155 svarus, 
raudonas, biskį paiįgo vei
do, ‘tapusiai mėlynos^ akįs, 
skruostai tankus ir įuodi, 

osis tiesi, vidutinio aįdu-

SVENTEMS! Pirkdami tavorą į dvi krau
tuves gauname jį pigiau ir 
geresnį. Todėl turime įvai
riausių madų ir visokių rū
šių ir kiekvienas gali prisi
rink t. Pabandyk vieną sykį, 
nes mes žinome, kad busi 

užganėdintas.

astaruoju laiku jis c&r-

Laike švenčių linksmiausiai praeina laikas klausant 
puikios gramafonų muzykės.

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

Į98=2OO Grand 8t.
T^jrpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn. N.V.
Sahk “Comedy” teatro. Telephone 23 7L Greenpoint.

£30 GRAND ST. arti Driggs Av
antra krautuvė

479 Grand St. arti Union Ave.
BROOKLYNE ’

A©




