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Bulota ir Ze- ?usinešli.su Pereitų metų apžvalgaj

malte jau a 
įvažiavo?

(Lietuva bus
dar sunkiau

ANGLIJOS VALDŽIA
KONFISKUOS SIUNTI- 

\ NIUS IR CENZURUOS
I LAIŠKUS.

Jau ir dabar buvo begalo 
slunku susinešti su Lietuva. 
Niuo šiol tasai susinėsimas 
(jnr labiau apsisunkins, ka-

PANEŠIMAS ATĖJO
*ER LOS ANGELES,

CALIFORNIA.
d, sausio “Laisvės” re 
rija gavo pranešimą pe«
Angeles, Cal, kad ant\ dJmgi Anglijos valdžia gaili
nu laivo į San Francis-] tiina’ nor’ atkirsti Vokietiją 
ribuvo rašytoja Žemaitė! Rtlio viso pasaulio.
ivęs Dūmos atstovas A.' 1
>ta.
iu seniai laukiama šioj 
į tų dviejų svečių pribu-
>.
»ie Bulotos ir Žemaitės 
kimą praneša iš San 
cisco p. J. Adams.
žinia, betgi, reikalauja 

Patvirtinimo.

s

lirė kaštuojaKARĖ. Inai užpuola ant Serbijos. 9 tybems ši
Prieš metus laiko Vokie- sPa^U jįe užima Belgradą. $200,000,000 /4 mėnesį.

Vija buvo paveržusi nuo 4? d. spalių Bulgarijos ka- Aleksandr/as Ribot, Fran-

ANGLIJOJ GALI 
KILTI MAIŠTAI

»ŲS DALYKAI DEDA
SI RUSIJOJ.

pranešama iš San 
'neiseo, Cal

odžio į San Fran- 
vo japoniškas lai- 
i Maru”, ant ku- 
' pasažieriai iš 
rpe jų 2 lietu- 

.os pavieto, Vil- 
-Antanas Ramo- 
žmona. Lietu-

n'n /daviau tik infor- 
^’/adresą.

A<*žie^a^ daug baiseny- 
jasa>;oJa aP*e dabartinį 
jos >?yvenimą. Žmoni- 
iet kariumenė, pasi- 
inu^a iš dabartinės Rusi- 
yalęjžios. Gyventojai, iš- 

yytjTiš užimtų vietų, ken- 
i did®1! vargą.’
Daivai/ vietų platinamos 
įeš/aidiškos proklamaci- 

>s 1 Rusijoj viskas labai 
rangfr1’ daugelio dalykų vi
ii if gauti negalima. Vai
na /beveik kasdien garsina 
iujaa

kiekvienas laivas, kuris 
pj.iuks iš Amerikos ir sustos 
pa keliui kokiame nors Ang- 
Uj(>s uoste, bus reviduoja
ma s. Siuntiniai į Vokietiją, 
Austro-Vengriją, Bulgariją 
ir ąYirkiją bus konfiskuoja
mi o laiškai cenzūruojami. 
7kn|ltijos valdžia sakosi ne- 
a tki*e^Ps’ar|ti atydos net ant 
apdi’austQ siuntinių.

Ai iglijos valdžia jau ir se- 
n iau nekartą užgrobė pactą 
$ y, ridėti jos, dabar ji bus 
dair aršesnė.

:^u sinešimas su vokiečių 
uzi[miM» Lietuva tokiu būdu 
dair Labiau apsisunkins.
AUSTRIJA NUSILEIDŽIA 

SUV‘ VALSTIJAS.
Vyaįshingtone. gauta Aust

rijos l atsakymas kaslink 
■‘Anei a pRojtvaiiUihiino. 
Austrija išpildo visus Suv. 
Valstijų reikalavimus, tokiu 
būdu tarp Austrijos ir Suv. 
Valstijų diplomatiški ryšiai 
nebus pertraukti, kaip kad

pasi- pirmiau buvo manyta.

"postanovlenijas”. 
s žmonių nori bent 
išvažiuoti iš Rusi- 
tam yra daug kliū-

K. Norkus.

SAN
VIAI

FRANCISCO LIETU- 
TVERS DRAUGIJA. 

Mums praneša, kad 2 d. 
sausid) San Francisco turėjo 
įvykti organizacijinis lietu
vių si|isirinkimas su tikslu 
sutverti draugiją ateiviams 
globoti, kurie dabar pribūna 
iš Rusijos per Japoniją.

Kokios bus pasekmės to 
susirinkimo, męs nežinom. 
Jeigu panaši draugija susi
tvers, “Laisvei” bus labai 
linksma, nes ji pirmutinė iš 
lietuvių laikraščių pradėjo 
praktiškai tuo klausimu rū
pintis.

3,000 SALIŪNŲ UŽSI
DARĖ.

Vidurnakty, 31 d. gruo
džio Iowa, Colorado, Ore
gon, Idaho,Arkansas, Wash
ington ir N. Carolina vals
tijose užsidarė 3,000 saliū- 
nų. Užsidarė taip-pat dau
gybė bravorų ir wholesale 
namų.

10 VOKIETIJOS SOCIA
LISTŲ SUAREŠTUOTA.
IŠ Rotterdam atėjo žinia, 

log Berlyno “Vorwaerts’e 
tapo paskelbta, kad 10 žy- 
mių Votėti jos socialdemo
kratų tipo suareštuota, tar
pe jų i< garsi moteris Kla-

ir pasažierinių laivų neskan
dinti patol, pakol ant jų e- 
santieji žmonės neišsi gel
bės. Toliaus ji sako, kad 
visiems submarinų koman- 
diedams išduota įsakymas 
pildyti tarptautiškas preky
bos ir pramonės teises ir 
kad komandieras submari
ne, kuris nuskandino “An- 
coną”, neduodamas žmo
nėms išsigelbėti,esąs jau nu
baustas. Ant galo Austrija 
prašo Su v. Valstijų pranešti 
nuostolius, padarytus su nu- 
skandinimu “Ancona” ir ji 
mielai apsiima viską atly
ginti.

Spėjama, kad tokiu Aust
rijos atsakymu Suv. Valsti
jų valdžia bus užganėdinki 
ir tuomi visi kivirčiai užsi
baigs.

SERBAI VISIŠKAI SU
MUŠTI.

Pagal pranešimus privati
nių telegramų, gautų iš Al
banijos, ties Elbanana 
(Centralinėj Albanijoj), po 
trijų dienų karštų mūšių 
bulgarai sumušė serbus. 
Dauguma serbų visiškai iš
naikinta, nes jie buvo apsi
ginklavę lengvąja artilerija, 
o bulgarai juos atakavo su 
daug geresniais ginklais.

ŽYDAI BĖGA Iš RUSIJOS.
Žydų ateivių šelpimo drau

gijos atstovas Jacob R. Fan 
nuvyko į Seatile, Wash.,kad 
rūpinties žydais ateiviais, 
atvykstančiais iš Rusijos 
~er Siberiją.

Belgijos, Francijos ir Rusi-j įsiveržia į Serbiją, cijos finansjų ministeris pa
jos teritoriją, lygią New 1 
Yorko valstijai.

1915 metų pabaigoje Vo
kietija užėmė dar daugiau 
talkininkų tėritorijos (Bal
kanuose ir Rusijoj) ir da
bar ji turi užkariavus teri
toriją, kuri lygi pusei Te
xas valstijos (išviso 135,000 
kvadratinių mylių).

1915 metais ypač nesisekė 
Rusijai.

Francijoj vokiečiai perei
tais metais šiek-tiek pralai
mėjo kovo mėnesy ties iNeue 
Chapelle, o rugsėjo mųng^y 
ties Artois ir Loos vokiečiai 
turėjo pasitraukti ir fran- 
cūzai atgavo 60 kvadratinių 
mylių savo teritorijos.

Italai užėmė 3,000 kvadra
tinių mylių nuo Austro-Ven
grijos.

9 d. liepos generolas Bo
tha pranešė, kad jam pavy
ko užkariauti vokiečių ko- 
lionijas pietų Afrikoje. Vo
kietija nustojo savo įžy
miausių kolionijų.

Tokiu būdu ir talkininkai 
šiek-tiek laimėjo.

’5 d. lapkr. bulgarai užima 
antrąją Serbijos sostinę Ni
šą. 28 d. grd. austrai sumu
ša juodkalniečius.

. RUSIJOS NEPASISE- . 
KIMAI.

Pradžioje 1915 metų vis
kas išrouė, kad Rusija bus 
laimėtoja šios karės. Rusų 
kareiviai buvo beužimą Kar
patų viršūnes ir beeiną į 
Vengriją. Viennoj ir Bu
dapešte laukta pribūnant 
rusų kareivių.

Bet nuo gegužės mėnesio 
rusams pradeda nesisekti. 
3 d. birželio vokiečiai ir aus
trai atima Przemyslą, 22 d. 
birželio austrai atmuša nuo 
rusų Galicijos sostamiestį 
Lvovą.

4 d. rugpjūčio vokiečiai 
užima Varšavą. 14 d. rugp. 
vokiečiai užima Novogeorgi- 
jevską.. 17 d. rugpjūčio 
vokiečiai užima Kauną, o 18 
d. rugsėjo vokiečių kariu
menė įžengė į Vilnių.

Su Vilniaus užėmimu vo
kiečių pasisekimai imsibai-. 
gia. Rygos, Dvinsko ir 
Rovno jie jau nebepajiegia 
užimti.

sišaukia vyriausiu kariume- 
nės vadu, o Nikolajų Niko- 
lajevičių nusiunčia į Kauka
zą.

sakė, kad ligi 16 d. grd. karė 
kaštavo $3^,000,000,000.

F. W. Hirst, redaktorius 
Economist” sako

KUR DAR KARIAU
JAMA?

Karė eina Kaukazo. Per
sijoj, Messopotamijoj ir E- 
gipte. Kaukaze pereitais 
metais žymių permainų ne
įvyko. Persija labiau linksta 
prie vokiečių ir turkų. Vo
kiečiai ir turkai rengiasi už
pulti ant Egipto.

Karė ėjo ir ore. Ęeikia 
pažymėti vokiškų Zepellinų 
užpuolimas ant Anglijos. 
Prancūzai orlaivininkai pa
darė pasekmingus užpuoli
mus ant Karlsruhe ir Saar- 
brucken.

Londono “ 
karė kasdien apsieina $50, 
000,0000.

Dabar 
n ai kareiviai, 
kuo t žmo/nių gyvastis ir su

 

naikintą [turtą, tai nuo ka
rės pradžios pasaulis tapo 
biednesnAs ant 56,300,000,000 
dolerių.

ariauja 34 milio-
Jeigu suro-

ANGLIJA KARALIAUJA 
ANT JŪRIŲ.

Vokietija pasistatė savo 
tikslu sunaikinti Anglijos 
galybę ant jūrių, beitas jai 
nesiseka.

Ligi pavasariui Anglija 
paliuosavo vandenynus nuo 
vokiškų kreiserių. Dabar 
Anglijos p raine nę veik nie
kas nebevaržo J'" 1 

-’pridirbo

SVARtfESNI NUOTIKIAI 

 

AMERIKOS GYVENIME.

Saulio 28 d. prezide'ntas 
Wilsoi/ias užvetavo billių 

 

prieš /ateivius.

4 d/kovo pasibaigė sesijos 

 

63 kongreso.

6 . balandžio Chicaga iš- 
renk|a republikonų majorą.

3 įd. birželio teismas pri

 

pažįsta legališku plieno tru-

8/ d. birželio rezignuoja 
Wylliam Bryan.

Anglijos valdžia jau ne.sko regionų, ir taip suma- 
juokąis rengiasi prie to,kad žinti jų pajiegas, kurios yra 
įvedus po prievarta karei- koncentruojamos prieš tal- 
viavimą. Komisija jau iš- kininkus Serbijoj, Albanijoj 
dirbo projektą ir perdavė jį ir Salonikuos. Pasisekimas 
parlamentui. Manoma, kati rusams turėtų nemažą poli- 
didžiuma parlamento narių tišką įtekmę ant Rumunijos 
tu įstatymą priims. Bet | ir Graikijos, kurios, be abe- 
dąbar valdžia labai susirū
pinus ir nežino, kaip linkui 
to įstatymo atsineš organi
zuoti darbininkai? Ką tuo
met pasakys unijos, kurios 
Anglijoj gana galingos? Vi
si gerai atsimena, kad rug
sėjo mėn., kada buvo unijų 
konferencija, išnešta 
liucija prieš įvedimą 
vartinio kareiviavimo.

Unijųv komitetai ir 
rios komisijos taipgi 
buojasi. Buvo sušaukta vi
sų unijų komitetų konferen
cija ir svarstyta apie val
džios įvedamas reformas. 
Konferencija jokios rezoliu
cijos neišnešė, bet nutarė 
sušaukti tam tikrą uni jų de
legatų suvažiavimą ant 6 d. 
sausio.,

Eina gandas, kad parla
mento nariai, priklausanti 
prie darbininkų partijos,

jonės, bus j šią karę įtrauk
tos, tik pakol kas svyruoja 
ir laukia, idant patėmyt, ku
riai pusei geriau seksis.

rezo- 
prie-

įvai- 
dar-

ŽYDŲ FONDAS AUGA.
Žydų “The American Jew

ish Relief Committee” nuta
rė surinkti iki pabaigai 1916 
m. $5,000,000.00. Tas fon
das žymiai auga, ir aukos 
plaukia nuo ne žydų* taip 
gausiai, kaip ir nuo žydų. 
Ex-senatorius W. A. Clark 
pasiuntė savo čekį ant 
$1,000.00,F. Fulton Cutting 
davė $1,000.00, Paul D. Cra- 
vath $1,00.00. Daugybe vai
kų prisiunčia savo sutaupy
tus “penus”, kad pagelbėti 
“tiems vaikams Rusijoj, ku
rie neturi ko pavalgyti”. 
Rochesterio žydai pranešė, 
jog jie surinks nemažiau 
$25,000.00. Su pranešimu 
prisiuntė ir čekį ant $2,500.(pritaria įvedimui laikino po 

lapkričio Pennsylva- prievarta kareiviavimo. Bet Dabar Fonde jau yra su-
nįjoj, Massachusetts, New 
Y orko ir New Jersey valsti
jose vyrai balsuotojai atsi- 
4iko suteikti moterims bal-
- i» * —..... — • .

darbininkų unijos visai ką virš vienas milionas dolerių.

i

anglams didžiausių nuosto- sa?'irV0 . .
lių savo submarinom. 201 ,2 d. lapkričio balsuotojai 
dieną lapkričio Vokietija 
paskelbė, kad nuo pradžios 
karės povandeninės valtįs 
nuskandino 734 priešų lai
vus.

Didelių jūros mūšių tarpe 
anglų ir vokiečių nebuvo.

atmeta New Yorko valsti
jos konstituciją.

- Iš DARBO SRYT1ES.
Sausio 5 d. Augšciausias 

teismas patvirtina, 
Danbury kepurninkai turi 
išmokėt Loewe firmai

kad
v uz

SVARBESNI PAŽYMĖJI- boikotą $260,000.
'MAI. Į Sausio 7 d. atmesta Arizo

nos įstatymas prieš ateivius.
3 d. gegužės kapitalistiš

kas teismas nuteisia Lawso-

Vokietijos valstybės vyrai 
užtikrina, kad tai šaliai ne- 
gręsia bado pavojus.

Pagal aprokavimą tūlo 
Francijos parlamento ats
tovo ligišioi visos kariaujan
čios šalis išleido kariavimui 
$38,000,000,000.

Lapkričio mėnesį talkinin
kai gavo pasiskolinti Ameri
koj $500,000,000.

Lapkričio mėnesį rezigna
vo Francijos pirmasai mi- 
nisteris Viviani-, o jo vietą 
užėmė Brian d.,

Amerika du Sykiu buvo 
arti kares—vieną sykį, kada 
buvo nuskandinta Lusitania, 
antrą sykį, kada anustraii 
nuskandino Anconą.

Londone 
mašinis- 
drotes to 
aimą po 

kareiviavimo.

kitą sako. Dabar 
buvo konferencija 
tų ir ten išnešta 
rezoliucija prieš c 
prievarta L__
Kalnakasių Pild. komitetas 
taipgi išnešė protestą prieš 
tą įstatymą Ir reikalauja 
tuokus sušaukimo visų uni
jų suvažiavimo, kad ap
svarsčius, kaip kovoti prieš 
tą įstatymą.

Taipgi, jeigu tik valdžia 
išleis įstatymą po prievarta 
kareiviauti, tuomet Anglijoj 
gali kilti didelės riaušįs.

VĖLEI KARĖS PAVOJUS

RUMUNIJA GUNDOMA.
UlO WAO1ALCVO A.JUW0V".

lą kalėjiman iki gyvos gal-. Talkininkai ir teutonai vis

Anglijos orientališkas lai
vas “Persia”, plaukęs iš 
Londono į Bępibay, tapo 
torpeduotas siibmartha ties 
Egipto rubežiais. Sakoma, 
kad torpedavimas buvo be 
persergėjimo. žuvo keli 
šimtai žmonių. Tarpe žu- 

i vusių yra ir amerikiečių ir, 
kaip tvirtina, vienas Ameri
kos konsulis.

Amerikos valdžia ne juo
kais susirūpinusi Santikiai 
Amerikos su Vokietija ir 
Austrija kybo, kaip ant 
plauko.

vos. .
Liepos 20 d. 60,000 New 

Yorko kriaučių laimi per ar-

28 d. liepos Bayonne strei- 
kieriai laimi.

tikisi patraukti Rumuniją 
į savo pusę. Žinios iš Bu- 
charesto per Athenus pra
neša, kad Rusija sii’ Ru
munijai Austrijos Bukovi
ną ir Transilvaniją, kur gy
ventojų didžiuma yra rumu
nai, jei Rumunija perleis ru-

.J“™ 2^?’ ‘ Nevažiuokit į Nashua darbo 
jieškoti. Streikas audiny- 
čiose dar nepasibaigė. Strei- 
kierių komitetas, per S. L. 
Zapenas”.

Todėl lai niekas ten neva
žiuoja ir kitus persergsti ne- 

..... . j........ važiuoti, nes patėmijom, jog 
rumunais apgyventą Bessa- 'kapitalistų presą pranešė, 
rabiją ir sklypą Transylva-! kad streikas pasibaigė. Sv 
nijos, jei Rumunija eisianti kokiu tikslu tas daroma 
su teutonais. Į kurią pusę lengva suprasti.
karalius Ferdinandas links, | Streikieriams reikia av 
pakol kas negalima įspėti, kų. Siųskit jas per rėdai 
Manoma, jog jis šoks į pa- 
gelbą tai pusei, kuriai ge
riau seksis, kad pribaigt 
antrąją, ir tokiu būdu iš
vengt ilgos karės ir didelio 
rumunų išskerdimo.

SPECIALĖ TELEGRAMA 
“LAISVEI”.

Iš Nashua, N. H., kur au
diny čiose streikas tęsiasi 
jau 13 savaitę, gavom se

kančią telegramą:
“Extra, Nashua, N. H.KARIŠKA KARŠTLIGE 

AMERIKOJ.
Kariška karštligė prade

da užkariauti Ameriką. Ka
rišką prisirengimą remia 
ne tiktai republikonai, bet ir 
demokratai.

20 d. gegužės karės minis- 
teris Garrison pirmu sykiu 
viešai prabįla, kad valdžia 
nutarė smarkiau ginkluotis.

12 d. liepos valdžia pasi
kviečia mokslininkus, jų 
tarpe Edisoną, j kariškus 
patarėjus.

5 d. lapkr. karės ministe- 
ris Garrison išdėsto pieną, 
kad reikia kontinentales ka- 
riumenės, susidedančios iš 
400,000 kareivių.

Pabaigoj metų socialistas 
Russell pradeda agitaciją už 
karišką prisirengimą.

Jei Rumunija stosianti atvi
rai į karę ir prigelbės savo 
armija* talkininkams, tad 
caras žadąs duoti dar ir 
Bessarabijos sklypą. Teuto
nai gi žada Rumunijai visąBALKANUOSE.

Vasario mėnesį dideliau- 
sia karės laivų armada pa
sirodė ties Dardanellais. 20 
d. vasario prasidėjo Darda- 
nellų bombardavimas. An
glai ir francūzai sakė, kad 
ant Velykų jie bus Konstan
tinopoly.

18 d. kovo tapo nuskan
dinta trįs talkininkų karės 
laivai. Gegužės mėnesį ang-' 
lai vėl nustojo trijų karės 
laivų. Negalėdami paimti 
Dardanellus iš jūrių pusės, 
talkininkai iškėlė kariume- 
nę ant sausžemio. Visą va
sarą ant Gallipoli pussalio 

betįbe žymių pa-

Lapkričio mėn. talkinin-

NEUTRALIŠKOS ŠALIS 
/ Nors jau kelis sykius ro-

į karę, bet išdaįies ačiū pre
zidento Wilsoiao taktikai, 
karės pavyko išvengti. Suv. 
Valstijos yra šiandien di-
džiausią iš neutrališkų

per Liberiją. Kiekvienas įėjo mūšiai, 
laivas iš Japonijos atgabena I sėkmių.

Tasai žydų
atstovas sako, kai vėl subruzdo Dardanel- 

kad žydų ateivystė Ameri- luose, bet nieko iš to neišėjo, 
kon žymiai padaugės, kaipo Dėlei nepasisekimų ties Dar- 
šios karės pasekmė. daneliais Francijoj ir Angli- 

Žydai liepia saviškiams joj kilo didelis murmėjimas 
pasilikti vakaruose, bet ne- prieš ministerijas.
vykti į rytus.

daug žydų. Tasai žydų 
draugijos ;

danellais Francijoj ir Angli-

6 \L spalių austro-germa-

Graikija ir Rumunija, ne
paisant laukimo, dar nepra
dėjo kariauti, i

Ispanija, Por 
vegija, Švedija 
ja pasekmingai 
neutralitetą.

Chinija pergį/veno viduri
nę revoliuciją, 
kos ji tapo moharchija.

Japonija gu1 ’ ' 1 
kares pabaigos 
da talkininkam

I

tugalija,Nor-
. ir Šveicari-
užlaiko savo

Iš respubli-

driai laukia 
. Ji nepade-

RUSŲ IR TEUTONŲ AR
MIJOS NAUJUOSE 

MŪŠIUOSE.
Apmiręs aktyviškumas 

tarp rusų ir teutonų armijų 
vėl atgijo. Dabar smarkus 
susirėmimai kasdien atsibū- 
na Bukovinoj, Pripet upės

ei jas arba stačiai streik*’ 
rių kasieriui S. L. Zape 
42 High St., Nashua, N. 
Parinkit po stubas ir ] 
skirkit kiek iš draugyst 
iždų. Pašelpa jiems ten U 
bai reikalinga.

BAISIOS SKAITLINES.
Klausykite!
Leroy Beauli eu, Francijos 

politiškas ekor tomistas, pa
sakė: kariaujančioms vals-

VOKIEČIŲ AGITACIJA.
Vokiečių ir austrų agen

tai smarkiai pradeda dar- 
buoties Amerikoj.

Pereitų metų bėgyje buvo
19 padegimų ir ekspliozijų 
tų iabrikų, kur dabar dirba 
karės ammunicįją.

Bėgyje pereitų metų vo-' pastangos, matyt, y 
kiečių agentai pakišo bombų mos tuom tikslu, k

CLEVELANDIEČIŲ 
ATYDAL

šioj petnyČioj, 7 d. sausio, 
7:30 vai vakare, svetainėje 
“Star** ant Hamilton Ave^ 
atsibus susirinkimas 22 kuo*

apielinkėse ir tarp Pruto ir P°a Lietuvių Darbininkų Li* 
iDniestro. Užpuolimus ren- tėratūros Draugijos.
jgia abidvi pusės, bet rusų 

ra daro- 
:ad pri-

Visi nariai būtinai privalą 
atsilankyti ir atsivesti nau* 
,in naru, nes yra dau<r sv^r*JT F * * ilU* 11V O J A. <* UOU 0 ▼

ant 15 laivų, gabenančių verst teutonus atitraukt sa-.bia reikalų, kain priėmimas 
ammuniciją talkininkams. Į vo armijas iš Rygos ir Dvin- įnaujos konstitucijom ' -4

usine%25c5%25a1li.su
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straipsnis
Pekla Europoje ir “geri 

laikai” Amerikoje, tai bus 
bene teisingiausia charak
teristika praslinkusiųjų me- 
tų.

Į naujuosius, 1916 metus, 
męs įeinam po tuo pačiu 
ženklu. Europos gaisras^1

Is Londono. A
(Nuo mūsų korespondento). Skaičius, /j u čtpančiiu- 

liuojamę/ atskirų didmiesčių 1 
gyventojų skaičių. Tai pa-, 
daryti mums yra gera prie-

Prezidentas Wilsonas jau žastis, jei męs norime te- Į 
. nuo s eniai neapkenčia atei-1 čįa gyvenančių vokie- 

, k . Šiaip vių, bet pastaruoju laiku jo c;ų politišką įtekmę. Męs
darbai eina gerai, ypatingai neapyikanta pasiekė augs- tinome, jog didmiesčiuose 
ammunicijos išdirbystėse; kiaušį laipsnį. Laike atida- gyvenantieji žmonės, visada 
neblogiausia eina ir anglių rymo kongreso jis sakė pra- yra aktyviškesnį politikoje, 
kasyklose. Bet jaunus vy- kalbą ir visą tulžį išliejo neeu išblaškyti įr nuo pa- 
rus veik visur atleidžia nuo anį ate ivių, o ypatingai ant šaulio atskirti farmeriai. 
darbo. Mat, kada žmogus vokiečių . Jieesą pasirengę' Pažvelgdami į didmiesčius,

Siuvėjų darbai visai su
mažėjo; daugelis siuvėjų, 
neturėdami darbo, meta sa
vo amatų ir eina jieškoti ki
tokio užsiėmimo.

Vokiečiai gu ęs apskait- 
skiru didmiesčiu

Męs 
žinome, jog didmiesčiuose

Mėšlungis
yą (žinoma, gali sudėt, uv 
jau lengviau laikyt atskirai. 
Antakiai irgi yra pakilę 
augščiau. Krūtinės, pilvo ir 
kojų ir rankų muskulai lieka

J. Butkaus su
manymas.

Ponas J. Butkus pra£o vi- 
į lietuvių laikraščių patal
ini jo straipsni “Užbaigki- 
le pradėtų darbų”.
Žemiau talpiname ištrau- 

ą iš jo straipsnio: 1
“Gerbiamieji Susiv.ienyji- 

mų ir Soc. Sąjungos pirn> 
-ėdžiai 1 Tai jūsų priderys-

negali gauti darbo ir prisiei- bile laike parduoti Amerikos
. . . na badauti, tai tuomet grei- roikahiq — - - -- --

niekeno negesinamas, pie- &au sufjnka eįtį kariauti. c "" *’
teritoriias rvtuose nersi- vUnev..tin , jv. vo i tymus, su lyg kūnų but gah-LeriLonjas rytuose, persi £iams uzmusti, valdžia neis-1 i--*7.?. v
mesdamas Egiptan ir Persi- leidžia nei išvažiuoti.
jon ir mesdamas raudoną anglai tikisi jei jie dau 

d pošvaistę net ant tolymosios1 ___ i__
Indijos. Žodis taika, nors ne
nueina nuo lūpų pasaulio 
spaudos, bet neranda aiš
kaus atgarsio nei kariau
jančių šalių parlamentuose, 
nei diplomatijoj. Rusijos 
užsieninių-reikalų ministe- 
rio Sazonovo užreiškimas, 
vis plačiau įsibanguojanti

Todėl reikalinga 
esą išleis ti tam tikrus įsta-

mesdamas Egiptan ir Persi- . .... . .v v. ma nubausti juos ne tik už
įleidžia nei išvažiuoti. Mat, jų nepatriotiškus darbus,

giau žmonių nusiųs ant ka
rės lauko, tai vokiečiai juos 
bešaudvdami pritruks am- 
municijos ir tuomet anglai 
karę laimės.

Pradžioj karės visi Angli
jos patriotai šaukte šaukė, 
kad jie tuoj aus vokiečius su
naikins ir visųpirmiausiai 
visokie valkatos buvo di- 

: rėkavo, 
ir 

bėgo rašytis į kariumene ir

karine agitacija Anglijoje, I ^^įausį didvyriai: rėkavo, 
Bethmanno Holwego dėklą- (jaįnavo> pasigėrę šaukė ir 
racija Vokietijos reich^ta- bego rašytis į kariumenę ir 
ge ir tos įstaigos sociable- manė ka(j tuo jaus vokie- 
mokratų balsai sakyte sako, 
kad parako Europoje dar 
užtenka ir žmonės dar ne- 
mislina pakreipti gyvenimo 
bėgį į normališkas vagas. 
Socialistų reikalavimai už
baigti karę didelio efekto 
nedaro, tuo labiau, kad veik 
visi Francijos socialistai, 
dalis Rusijos ir Anglijos so
cialistų atsisako agituoti už 
taiką. Rymo kurijos lamen- 
tavojimai dėlei žūstančios 
žmonijos yra ne kas dau
giau, kaip krokodilių aša
ros. Rymo lapės kartais 
permaino savo plauką, bet 
klastos niekados nemaino.
Ant Europos degėsių juodo
ji armija rengiasi iškelti 
juodos reakcijos vėliavą.

O Amerikoj ?
Paliksime nuošaly mūsų 

lietuviškus ginčus, 
gale didžiosios

šiai. Dėdė Šamas turi savo 
darbo. Jisai renkasi pato
giausių ginklų, kad apginti 
savo “turtą”. Amerikos ka- 

* pitalistai ruošia miliardais 
vartančią korporaciją, kad 
pasinaudojus karės momen
tu užkariauti pasaulio pre
kybą. Prezidento Wilsono 
primintasai, panamerikaniz- 
nias yra ne kas kita, kaip 

. atbudimas vilko apetito-Su
vienytose Valstijose, 
niekuomet Amerikoje 
vo budavojama tiek 
naujų prekybos laivų, 
budavojama jų dabar, 
grybai po lietaus auga fab
rikai, kur gaminama karės 
ammunicija. Europos auk
sas plaukia į Wall gatvės 
skrynias ir niekuomet dar 
New Yorko Broadway ne
turėjo tokių puikiu naujų 
metų, kokius ji turi šiemet.'

Kas bus? Tamsios reak
cijos šešėlis nusileidžia ir 
ant Amerikos, kuri visgi la
biau, kaip kuri nors kita ša
lis, galėjo didžiuoties savo 
pilietiška laisve, savo kultū
riškom tradicijom. Švie
saus proto žmonės, kurie li
gišiol taip tvirtai stovėjo 
už žmonių tiesas, pradeda 
užsikrėsti madoje esančia 
kariškumo karštlige.

Darbininkų žmonių balso 
1 veik negirdėti. Ir pilkoji, 

nesusipratusioji darbininkų 
dauguma džiaugiasi iš tų 
‘\>erų laikų”, gaudydama 
trupinius nuo didžponių sta-

' čius sumuš. Bet kada nuėjo 
į frontų, tai per vokiškas 
kulkas negalėjo prie vokie
čių arti prieiti ir jiems ant
akius išdaužyti.

Šiandien jau daugelis vi
sai ką kita kalba. Jie pama
tė šimtus tūkstančių išmu
šę, o vokiečiai vis dar kulkų 
užtektinai turi ir anglai vir
šaus negali paimti. Tokiu 
būdu kasdien vis mažiau at
siranda “karžygių”, kurie

Galų 
politikos

es esame beba'-'U • \

Dar 
nebu- 
daug 
kiek

valdžia, matydama, kad 
žmonės nesirašo ir neina į 
karę, pradėjo energiškai 
darbuotis: netik ant gatvių, 
svetainėse ir kitokiose vie
šose įstaigose meluojama ir 
visokiais būdais agituojama, 
kad žmonės eitų kariauti, 
bet ir krikščioniškose baž- 
nvčiose tas bjaurus darbas 
atliekamas. Kunigai, vieton 

UpiUip vokiečius 
ir agi.avja savo avinus eiti 
i karę ir mušti tuos prakeik
tus vokiečius. Bet ir tokios 
agitacijos mažai kų gelbsti, 
nes kvalių skaičius vis eina 
mažyn ir mažvn. Valdžia 
turi nusamdžius agentus, 
kurie vaikščioja po s tubas 
ir agituoja vyrus eiti kariu- 
menėn.

Dabar Anglijos valdžia 
svarsto, kad įvedus įstaty
mus po prievarta eiti ka
riauti, bet kasžin, ar jiems 
tas įstatymas pavyks gyve- 
niman įvykinti. Ar tik ne
pradės moterįs įstatymda- 
viams šluotomis akis kapo
ti. Suprantama, sufragistės 
taip nepasielgs, bet atsiras 
Šiaip protingų darbininkių 
moterų.

Viskas neapsakomai pa
brango. Ypatingai pragy
venimo reikmenis. Maistas 
daugiau negu dvigubai pa
kilęs. Visi šneka, kas reiks 
toliau daryti? Apie karės 
pasibaigimų niekas nei ne
užsimena.

Vokiečių Zeppelinai labai 
nugųzdino Londono gyven
tojus; net ir lietuviai nusi
gando, nes ir jiems teko ma
tyti vokiečių stebūklus.Kaip 
čia nebus stebuklai! Zenpe- 
linas “važiuoja” padangėmis 
ir beria bombas ant žmonių 
galvų, o jį iš visų pusių ir 
kampelių šaudo armotomis, 
kulkos, prilėkusios prie jo,

bet ir už .Amerikos intere
sams bledirpgas mintis.

Wilsono. g rusinimas ver
čia biskutį. .apsistoti ir pa
žiūrėti, kaip didelis skaičius 
yra tų piliečiui, kuriems grų- 
sinama tam Tikrais perse
kiojimo . įstatymais, arba, 
kaip socialista s kongresma- 
nas Londonas .išsireiškė, kai 
kuom inkvizici jai panašiu. 
Per paskutinį gyventojų 
skaitymų Ame rikos gyven
tojų skaičius buvo apie 92 
milionus žmonių1; iš to skai
čiaus buvo 82 mi lionai, arba 
88,9 nuošimčiai baltveidžių. 
Iš viso baltveidži ų skaičiaus 
buvo suvirs 32 milionai. ar
ba 39,5 nuošimčiai’ tokių, ku
rie gimę kitoje šalįse 
arba kitur gimusių, bet A- 
merikoj gyvenančių tėvų. Iš 
tų visų ateivių suv irš 8 mi- 
lionai arba 27 nuoši mtis yra 
vokiečių. Jei iš to skaičiaus 
atskaitome apie 43IĄ000 to
lau Amerikos pilieči ų. kurie 
paeina iš vokiečių maišytų 
ženybų su kitų tautų atei
viais, tai dar lieka pilnai 8 
milionai tokių Amerikos gy
ventojų, kurie gimę Vokie
tijoj arba tikrų vokiečių A- 
merikoj gyvenančių. Taigi 
tų, sulyg Wilsono manymo, 
“negeistinų” piliečių skai
čius sudaro 25,7% arba dau
giau, negu ketvirtą dalį iš 
visų čia gyvenančių bs,ltą_ 
veiazių, Kurie atkeliavo iš 
kitur arba paeina iš čia gy
venančių ateivių. Tiktai po 
j u seka airiai ir anglai at
eiviai. Airiai sudaro 14 
nuošimtį, o anglai 10 proc. 
iš visų čia gyvenančių at
eivių.

Biskutį kitokį rezultatą 
gauname, jeigu paskirstome 
ateivius ne pagal jų gimimo 
vietos, bet pagal prigimtos 
kalbos. Tada vokiečių skai
čius pasidaro biskį didesnis, 
t. y. 8,8 milionai žmonių, ar
ba 27,3% iš viso ateivių 
skaičiaus. Bet dar didesnis 
pasidaro anglų skaičius, pri- 
skaitant prie jų ir keltus. 
Angliškai kalbančių Ameri
kos ateivių yra 10 milionų, 
arba 31,1% iš viso ateivių 
skaičiaus. Trečią vietą už
ima italijonai, kurių yra 2,2 
milionai, arba 6,7%

7,7 milionai, arba 87,6% 
vokiečių—amerikonų paei
na iš Vokietijos, 275,000 ar
ba 3,1% iš Austrijos, 245,000

šio skaičiaus . priskaityta 
ir dalis latvių), 263.000 arba 
3% iš Šveicarijos ir 99,400 
arba 1,1% iš Vengrijos.

Įvairiose Amerikos , vals
tijose vokiečių ateivių skai
čius yra labai nevienodas. 
Daugiausia gyvena New 
Yorko valstijoj (1,3 milionas 
arba 14,9% iš viso baltvei- 
džių skaičiaus). Antra vietą

Po ženklu reakcijos ir nu
siminimo męs įžengiame pro 
angų į 1916 metus.

“Socialistas” Charles Ed
ward Russell nesiliauja va
ręs savo niekingų agitacijų 
už militarizmą. Savo pra
kalboj New Yorko Intercol
legiate Socialist League jisai

męs randame, kad Milwau
kee gyvena 167,000 vokiečių, 
t. y. 44,8% iš viso baltvei
džių skaičiaus, taigi beveik 
punė. Todėl ir laikraščiai 
pašiepdami vadina Milwau
kee vokiečių miestu. St. 
Louise gyvena 205,000 vo
kiečių, t. y. apie trečdalį. 
Cincinnati gyvena 127,000 
vokiečių, taigi biskį dau
giau, negu trečdalis iš visų 
baltveidžių gyventojų. Ket
virtą dalį vokięčiai sudaro 
Buffalo, Toledo ir Clevelan- 
de. Daugiau negu penktą 
dalį vokiečiai sudaro Chica- 
goj ir Pittsburge. Chicagoj 
vokiečių nuošimtis yra ma
žas, todėl, kad ten abelnas ' 
gyventojų skaičius siekia 
virš 2 milionų. Vokiečiu ten 
yra daugiau, negu kokiam 
kitam Amerikos mieste.

• • i ♦ • ma ĮjcA/Vi a ietį a vi nuu ve
500 000°J V°k CIU yra aPle|tanus bacilliaus (bakteri

Ar gi galima tikėti ir 
laukti, kad tie milionai vo- ■ 
kiečių Amerikos piliečių su-1 
11 • -1 1 x <1 « Al pdOIYUl DlCIklCl lYUlO/O 11 1 d A A"enks nugaras ir drebėdami ka‘ Netoli visi ligoniai 
klausysis, kaip ir kuom Wil- j §t nuo užtroSkim7,t nes 
sonas jiems grąsina? Nors kvgpavirao musku)ai (ant 
męs žinome, jog Amerikoj kl.kynės) [jeka įtempti ir

Apie mėšlungį lietuviai šį sutraukti tik paskiau. Kars- 
bei tą žino. Bet ne kiekvie-, ^1S. PaP.ra?^} žemas, bet 
nas mėšlungis yra tokis pat. 'pnes mirtį jis pašoka , iki 
Tūli žmonės Lietuvoj tiki, 1?^ arba 106° F. Tečiaus 
jog mėšlungis yra tam tikra 4ūh ligoniai ir miršta su že- 
vaikščiojanti dvasia ir jei ji mu karščiu. Širdis plaka 
į žmogų įlenda,, jį pradeda aPie du sykiu tankiau, negu 
traukt. Vieni sako, jog jei paprastai. Muskulų trau- 
galėsi pajudint mažąjį kojos kimas arba mėšlungis daro-, 
ar rankos pirštą laike trau- si aštresnis ir aštresnis, ga/ 
kimo, tai mėšlungis pasi- ki gale jis lieka nepaprastah 
trauks šalin; luti sako, jog skaudus. Ligonis pasisvej. 
poterius reikia kalbėti, da r*a ant galvos ir kulnų (bet „„.jo .„„„cvų. „v.
kiti kitokius burtus turi. A- t.ai n.e visuomet). Didžioj|į kas savaitė dėl badaujančių 
belnai mėšlungiu vadinama ligonių dalis miršta į keliate /avo tautos žmonių. Ra-

i------ :.........n...:....—x dienų. Pastebėtina, kąj tinkite kuopų komitetus,
protas pas ligonį pasiheUaztad jie iš visų savo pajiegų

• | scuziai i i ai jūsų pnaerys- 
{ tė|. Atsišaukite į savo orga- 
- -niizacijų narius ir kuopų ko- 
i nJitetus. Raginkite visus 

I- n irius, kad nuo Nauji Metų 
it kožnas narys mokėtų po 5c.

ant trumpiau ar ilgiau neat
leidžiama raumenų bei mus
kulų traukimų. Jis gali į- 
vykti užsinuodijimuose 
strichnina ir daugely 
Taigi pats mėšlungis 
jokia liga, bet vienų 
viena priežastis, kitų 
kita erzina viso kūno

avo tautos žmonių

su 
ligų- 
nėra

sykį
rau-

čystas iki paskutinės minL 
tos nežiūrint į baisias kan. 
čias.

stengtųsi narius prikalbinti 
Į prie tos mažos 5c. mokesties 

pątvbė yra ta, kad jifneįt. |kgti.' Per abu'Šusi^ienyjl- 
leidžia muskulų traukimo ;ngi n)u įr Sąjungą galime ro-

Piktojo mėšlungio ,y.1 nuo Naujų Metų pradėt mo-

ant valandėlės.
Piktasis mėšlungis

menis arba kokios nors kū- ^ri.iy rūšių ir vienos rū 
no dalies raumenis trauktis. 'jf)kiu būdu negalima
Mėšlungis tokiu būdu yra 
tik ženklas tūlų ligų.

i Tečiaus piktasis mėšlungis 
yra liga pats per save. Tik
ras jo vardas yra tetanus. 
Yra tai smarki užsikrečia
ma liga, paeinanti nuo te- 

I tanus bacilhaus (bakteri
jos) ir pasižyminti mėšlun- 
giniu traukimu žandų, lie
mens, kvėpavimo muskulų 
ir paskui siekia kojas ir ran-

i- Netoli visi ligoniai

vienas žmogus gali daryti: 
didelius darbus, jeigu jis y- 
ra policijos pristavas arba 
šerifas, vienok vis tik mums 
rodosi, kad mūsų vyriausis 
valstybės urėdas šiuo syk 
nukando didesnį kąsnį, negu 
jis gali nuryti. Sekančiais 
metais laike prezidento rin
kimų jis gaus skaudžiai pa
tirti.

(Vertimas).

MOKRATŲ PARTIJOS 
ATSTOVYBĖ AME

RIKOJ.
Malonus Drauge Pruseika!

Šiuomi pranešu, kad $12 
81c. (arba 2 svarai 12.4) 
suaukauti Binghamtono 
draugų gauti.

Varde U. B. tariu širdin
gų ačiū.

M. Andriušis. 
M. Drauge:—•

Šiuomi pranešu bei paliū- 
dyju už aukas, kurias pri
ėmiau 6 d. gruodžio, money 
orderį ant $10.00.

Varde U. B. tapiu ačiū su 
draugiškais linkėjimais.

M. Andriušis.

“Vienybė Lietuvninkų” 
rašo:

“Pereitų vasarų niekam 
nepaslėpta buvo, kaip 
“Laisvės” redaktorius kas 
savaitė lankydavosi “Tė
vynės” redakcijoje”. 
Daleiskime, kad taip ir 

būtų buvę (po teisybei taip 
nebuvo), tai visgi kokį ryšį 
tie vizitai gali turėti su 
“Laisvės” straipsniu apie 
siųstųjų p. S. Šimkui tele
gramų. Męs manome, kad 
“V. L.” pasielgė labai netak
tiškai, jausdama tų grynai 
privatinį 'reikalų į visuome
niškus reikalus.

Paprastai, tokios pastabos 
neatsieki . tikslo, bet jos ga-

sprogsta, padaro didelę švie- užima Illinoiso valstija (98-j Ii duoti pamato bergždžiom
• • ® . • r-f .. O A A Ct »»"1 Q (Tf . X ‘ ? nnlznm .-v vvitrn bi?!/!! Ann lx>“ i'nsą ir matosi, kaip Zeppeh- - . , , . .

r.as, išmėtės bombas, pakįla V!SlJ baltveidznj skaičiaus)
są ir matosi, kaip Zepneli-

dar augščiau ir “važiuoja” 
namo ant polisio. O čia pa

2,000 arba 17.8% vokiečių iš

Tada seka Wisconsino vals
tija, kurioje gyvena 759.000

šnekom p 
liuose.

rivatiškuose būre-

kuoti 20.000 nariu; 
mokėdamas p 

savaitę, sumokės $1,0 
gyj- per metus—$52,000. 
išį‘; t‘k dirbdami išgeli 

.v .v rAnoj daugybę savo žmonh 
tik 20 ligonių is 100 išg ydė į bado ir mirties. Nea 
ma, o kitoj 40 iš 3 00. J<ajA) te nuo to ir jūs,sąjum 
greitai ligos ženklai prade- Parodykite darbu, k;' 
da rodytis, taip greit t jei i c- remiate žmoniškumo 
ka vilties išgydyt. , Y ra'pus. Visokiu draugi 
tam tikras antititan,išk.as pų įr k]jubų kor. 
serum, kurį įleidžia į. nu- stengkitės iš visu sav 
garkaulio smegenis, be.į rja; iiegų nariams įkalb 

švenčiausią pareigą, 
biamieji prabaštėliai 
taipgi priderystė įkv 
siems savo paranijon 
timo meilę, raginkit 
pijonus, draugijų na 
pamokslus ir susiri 

Kol į kad kožnas lietuvis 
ligonis tuvaitė pradėtų nuc 
ne žino, Metų mokėti ka<s 
svarbu, 5c. tą meiles a1“ • • 1 • n 1 •

•yra) narys 
įie&

dvt. D.vi pastarosios rj 
turi progą, vienok vii1

K . C.» 7 i, V F

sėkmės ne kokios: tik ja aai 
retam ligoniui jis pagelsti. 
Sunkiausi s dalykas,
piktojo mėšlungio 
eina netik su ’ 
nervais. Kaip greit 
siekia smegenis, taip 
nėra būdo išgydyt, 
ženklai nepasirodo, 
neina gydytis, nes 
jog ligą turi. Yri 
kad nors ir mažuose’ įHbrė- Taip Varydami 
žimuose ir susižeuklnuose rai krikščionis 
apsisaugot nuo galim, )S į. Didžiausis ■ vykt ligos.. Gerai tiJrg t taip1 dabar ir jum 
vadinamosios . ^‘irbolines bejimo Kom 

spora ir laikosi Ji gali būti I iug®tl2s.u' Gi°J. gerjd j šmaz-1 c.sate susitvė.
I Rot suželtą bei ibnežtą vie- dar ngra. Ui ;

i. Didesniuose f;uę,įžeidi- stengkites pri 
Imnnse patartina ■ Pjt .mLe='
daktarą. Ypač suoižeidimai įir'lietuvaites. i£d 
ant gatvės (laike paslydi- Metų kožnas, pr 

keti po 5c. tos t 
duoklės. Gerbiu™iei 
tojai! Kurtiks;xkys 
kalbas, nepamirš.kįXe 
visuomenę prie t;okk 
šelpimo badaujan<\įos 
vos. Amerikoje ~ 
nuo 500,000 — 700.^ 
vių; jeigu dirbsim^ yį. 
širdies, tai nesunku 
rasti bent 200,000 n arįy 
rie apsiims mokėti p0 
kas savaitė. Tokiu Kqj, 
mokės $10,000 kas s.av. 
per metus $520,000. ‘
mūsų fondai nebe 
lige ir užtiesų tai 
mi išgelbėsime n » 
mirties daugelį 
broliu ir seserų” c k

neleidžia kvėpuoti.
Tiktai 1884 metuose liko 

surasta piktojo mėšlungio 
priežastis. Bakterija yra 
panaši į lazdutę, t. y. pailga 
ir vienas galas jos yra sto
resnis. Tokiu būdu ji pana
ši į buožę. Sunkiose gyveni
mo aplinkybėse, k’ir reikė
tų jai mirti, ji pasiverčia į

kad 
_ .Nuodai 
kraujų, o ir 

jie pa- 
greit

žimuose ir ;
apsisaugo! nuo gali

be maisto, ir drėgnumo net 
per daugelį mėnesių ir sa-| ‘ 
koma, kad nė viena kita 
bakterijų tokių aplinkybių 
neatlaiko. Jos paleistieji 
nuodai yra 500 sykių stip
resni už strichnina, kurios 
vienu grūdeliu galima pil
nai nusinuodint, o kartais 
užtenka vienos trisdešimtos 
grūdo ^dalies.

Piktojo mėšlungio arba 
tetanuso bakterijos randasi 
žole besimaitinančių gyvu
lių pilve ir žarnose ir yra 
išmetamos laukan su mėš
lais. Ypač arklių mėšluose 
jų yra apščiai. Todėl ligą 
gauti greičiausiai gali tie, 
kas stovi arti galvijų, kas 
apžiūri arklių tvartus ir 
kas gyvena arti tvartų. Ant 
nešvarių gatvių, kur arklių 
išmotos nenuvalomos, irgi 
galima užsikrėsti. Tokiose 
vietose ypač vaikai gauna li
gą, nes jie žaidžia ir pasitai
ko įsipjaut, įsibriežt, bei su 
purvinom rankom nosį pra- 
briežti. Bet kadangi vyrai 
daugiau apie gyvulius dirba 
ir tankiau susižeidžia, tai 
apsirgusių skaitlius yra di
desnis pas vyrus. Šiaip liga 
gali atsitikt ir pas vyrus iy 
nas moteris be skirtumo am
žiaus. Juodi žmonės, t. y. 
murinai gauna ligą greičiau 
ir sunkiau serga.
Kiekviena sykį nuo ligonio . _ __ _ 

galima sužinot, kad ar Lai , pirmiausia išdiskusuoti tą 
jis isibriezė, ar tai surūdiju- kiausimą per “Laisvę”. Vi
slia jvmim. susižeidė,^ ar zaiz- sųpirmiausia būtų geistina 
dą švariai neuzlaikė, ar per- išgirsti draugijų numonė.

su adata I Argentinoje būtų gera į- 
dūrti, ar kfirus laikraštį, tik vienas

mo), arti tvartų ir darbe 
prie gyvulių turėtų būt ne
užmirštami.

Apsirgusiam' piktuoju 
mėšlungiu nereikia kalbėt, 
nereikia daryt mažiausio 
bildesio jo kambaryj ir kad 
vežimai ir kiti judėjimai ne
kliudytų tylos, nes jis yra 
taip jautrus, kad mažiausis 
triukšmas, kalba ir bildėsis, 
net kitų vaikščiojimas išro; 
do milžinišku triukšmu ir da 
labiau traukia jo muskulus, 
kas da labiau jį kankina. 
Tamsus ir tylus kambarys ir 
ra minanti vaistai—tai yra 
viskas, kas jam reikalinga.

A. Montvidas.

ARGENTINIEČIAI NORI 
ĮSTEIGTI LAIKRAŠTĮ.

Argentinos Draugas mums 
praneša, kad Buenos Aires 
kilęs sumanymas sutverti 
bendrovę laikraščio leidi
mui. Tas sumanymas turįs 
ir pritarėjų.

Mūsų korespondentas su
pranta, kad didžiausia bėda 
yra tame, jog ne visi lietu
viai vienodai galvoja. Di
džiuma Argentinos lietuvių 
bene pritaria tik klerika
lams. Mūsų korespondentas 

i ragina argentiniečius visų i

sųpirmiausia būtų geistina

us-
da-
ir

-vų,

“Ateities” redaktorius sa
kosi: “esąs bepartvvis, visa
pusiškas, kaipo laik raštinin
kas remia kiekvieną gerą 
darbą, bei užmanymą. Nie
ko įstabaus, jei p. redakto
rius skraidytų kaip oro 
paukštelis ir čiulbėtų nekal
tas daineles, visiems vieno
dai, bet kur tau! Pas kle
rikalus jis randa daug gero, 
visose jų veikimo sferose; 
pas socialistus gi nieko gero 
apart blogo. Socialistai Juri 

| žinot, kad virš jų galvų 
skraido vanagėlis, o ne vy
turėlis.

J.k Svyrūnėlis.
šautas liko, ar i 
stengėsi votį pradurti, 
ant operacijos buvo, kur nė
ra švarumo. Moterįs kar-

PETRAPILIS.
“L. Balsas” rašo:
Lapkričio 5 d. iipskelbtas 

toks įsakymas Petrapilio 
miesto viršininko: “Šiaurės 
fronto armijų vadas užgyni 

.leisti ir platinti žydų kalba 
laikraščius. Dėlei to, cida-

vienas 
vargas tame, kad progresy- 
viški žmonės tokiame darbePRANEŠIMAS.

Prieš Kalėdas nekuriems 
savo drai 
nešęs, jog* dėlei ligos mano 
žmonos i:: 
ypatiškų i 
leisti Bro 
venti kur 
sios Anglijos mažesniųjų 
miestelių.

Dabar 
pūtį atsirjnainius, 
jogei * m - 
Brooklynę ir • dirbti prie 
“Laisvės” 
bęs.

JLAC4AAA\z CVAAV pVlAUAV* VZ ĮJCl v ' *

silieka daugybė sugriautų arba. 32.7 % vokiečiu, Ohio 
namų ir užmuštų bei sužeis- valstij oj gyvena 723.000 ar
tu žmonių. ba 15,5% vokiečių, Pennsyl-

Kada Zeppelinų numestos 'va^a valstijoj 701,000 arba 
bombos pradeda sprogdinę- j f ~2
ti. tai padaro tokį peklišką 
trenksmą, kad visoj anielin- 
kėj langai išbįra. O čia dar 
prisideda . kanuolių šaudy
mas. Pasidaro baisus sumi
šimas. • -

Ar 'tai negalima “pasi
džiaugti” tokiais apsireiški-; 
mais? Ar tai ne civilizaci
jos vaisiai?...

Edvardas V-tis.

tų žmonių. ba 15,5% vokiečių, Pennsyl-
įgams buvau pra-

tais gauna piktąjį, mėšlungį niekuomet negalės susišne- 
laike gimdymo, jei ar aku- kėti su atžagareiviais,kurių,

irgidtc koviausi jioai . n,
dar labiau užakcentavo sa-Įši 
vo nacionalistiškumą.

Lietuviai socialistai, 
balsuokit už jį, jeigu 
būfu pastatytas S. P.

’ į prezidentus.

ne- 
jisai 
kan-

! 403,000 arba 19,6%. Kitose' 
valstijose jų skaičius slenka 
vis žemyn.

Sulyginant su abelnu 
baltveidžių skaičium, vokie
čių daugiausia gyvena Wis- 
consino valstijoj, kur jų 
skaičius sudaro .veik>trečią 
dalį iš visų baltveidžių gy
ventojų skaičiaus, potam 
seka Minnesotos valstija,

; dėlei kitų mano 
reikalų ketinu ap- 
oklyną ir apsigy- 
iame nors Naujo-

gi, reikalams tru- 
, pranešu, 

itariąu pasilikti

kaip ligišiol dir-

, J. Neviackas.

šerka bei daktaras nėra 
švarus arba kas nors nepil
nai švaraus (vanduo, vata, 
drabužiai) yra vartojama.

Liga gali prasidėt už 6 
valandų po gavimo bakteri
jos arba gali užsilikt net 3 
savaites, kol ji prasidės. A- 
belnai ji prasideda lėtai. Li
gonis netoli visada turi gal- jums širdingai ačiū po šim-|“Petrograder 
vos skaudėjimų, lieka nepa- tų kartų už tokį brangų tei- “Tog”

be abejonės, ir Argentinoj 
netrūksta.
Gerbiama Redakcija:—

Šiuomi jums prisiunčiu ' mas 19 straipsnio 14 punktu 
$1.00 už ląikraštį. Nenoriu'karės stovio taisyklių, įsa- 
būti be “Laisvės” nei vienos kau: sustabdyti žydų kalba* 
adynos, nes ji yra mano ge- leidinius: 
riausias draugas. Tariu tarp žydų

prastai jautrus, stebėtinai sybės laikraštų 
neimamus. Pradžioj jis J ’_____
skundžiasi, jog žandų mus- Pittsburgh, Pa.

Antanas Petronaitis.

“Kooperatyvas
”, ‘^VoUsstimme”,

- Togblątt” 
j”, “Vartog’’, VGacha* 
im”, “Ailf” ir “Gamalic” ___ _

visam kares storio metui 
sostinėj

-----------

¥ it
V*•i I' f
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katalikui’
Teršimas šventų jsitikinim

Neseniai “Laisvė” patėm

merj. Jinai praneša su

A .'V?. !.

t

j.

d

Es*a <**•^■mmhhnImhmhmmk

Silpni,
su dzin v

Sąjunga ir jos keliaujanti kalbėtojai

tų, kurio dviejų tūkstanči 
• metų darbo vaisiai yra m: 

tomi dabar Europoj ir Az
I joj: Toks teisybės nurodą 
mas nepatiko geradūšii 
‘‘Katalikui”, kuris tarp ašf 
rų meldžia, kad panašus d? 
lykąi nebūtų velkami į aiki 
te ir rodomi tamsiom; 
užfanatizuotoms, lengvati
kystės ir prietanj apsėstom 
minioms. Štai jo tirada: ’

“Nepliauškite!
“Mūsiškiai Marksj 

mokslo pasekėjai, kuri ■ 
nuolat tituluojasi “pažani 
giaisiais”, kurie pasaulir 
tarp žmonių nori įvestį 
vienybę, brolybę ir meilę, 
ant kiekvieno žingsnio 
kandžioja ir teršia lietu-

MATAI, 
AR A$ 
N ESĄ K IAU. 
TAIP BUS'

AR DAU6.

tv/*'
N*

K/PA RPlKk S

Visi 
Kur jojo vaike 
Maži piemenėliai?

Kur jųjų matušė, 
Kur anuos auklėjo, 
Kų visų tų turtų 
Sukrauti padėjo.

Šeimininkas karėj, 
Bet kur jo šeimyna? 
Gal laukuose dirba, 
Gal sėklų ganįįna?

Gal matušė verda 
Pietus žemdirbėliam, 
Gal užkandį neša 
Mažiem piemenėliam? 

Sėklos negamina, 
Nes dabar čia sėja 
Kartečius ir kulkos 
Žemelę akėja.

Laukuose nedirba, 
Nes viskų suvalė 

Kareiviai ir daugel 
Tranšėjų pridarė.

Nėra čion matušės, 
Nėra žemdirbėlių, 
Nėr mažų vaikelių, 
Nėra pusrytėlių.

Kasgi atsitiko, 
Kas čia pasidarė? 
Kas viskų išgriovė,

|| VAKARO DŽIAUGSMAS.
Nykstant dienelei, naktis sparnuota 
Tyliai išlėto gamtų užklojo 
Ir tuoj tamsybė, lyg kalnuota, 
Apskleidė mintį ir suvaitojo.

Kų puošė gamtų pušys senutės, 
Kupinos skausmo.

Vakarai rūbais purpuro dengės— 
Gęso ir skleidės, tolinos, nyko.
Diena pailsus ilsėtis rengės,
Šviesa linksmoji visai pranyko

Ir sužibėjo žvaigždės tylutės, 
Kupinos jausmo.

Valandos slenka man bedejuojant 
Glėby naktelės tarpe ilgesio, 
Kiek atminimų širdin patenka, 
Šventas troškimas ir nuo liūdesio

Atskyrė siela ir širdin laimę, 
Gyvybę deda.

O ten erdvybėj meilė auksinė
Mintis masina, vilioja traukia
Ir neramioji trokšta krūtinė
Tos gaivios vilties, kuri ten laukia.

Keliu dygliuotu drąsiai be baimės 
Prie tikslo veda.

i Jaunutis Svyruoklis.
Scranton, Pa.

4

na velniop, o gyvuly^žmo- 
gus, kryžiaus vedamas, ei
na atlikti savo depradacija.

Tad kur krikščionybės 
vertė? Ka pasakytumėt 
jūs, krikščionįs, jei Socializ-

vių šventus įsitikinimus, iię bei siūndymus. Krikš- 
jausmus. Jonių bažnyčia visada < lai-

Dėl’ pavyzdžio paimki- lino ginklus praeity ir ta 
me tokį “Laisvės” 102 nu- itį darė dabartinėj brolžu- 
merj. Jinai praneša su pkoj karėj, kur milionai 
didžiausiu pasityčiojimu, jjžnyčios palaimintų krikš-

(lnių skerdžia kitus lygiai1 mas nors dešimtį metų turė- 
J'aimintus krikščionis. Ku- 'jęs tokių galę pasauly, kaip 
lĮjai visų kariaujančių ša
lį! atsiklaupę prieš to pa
tį! Kristaus stovylą, prieš 
USaties krikščionių Dievo 
a, rius meldžia kiekvienas 

šaliai pergalės. Kiek-
vi as sakinys krikščioniško

lai-

;koj karėj, kur milionai

kad turkai su vokiečiais 
visų Jeruzalę ir visa Pa
lestiną pavertę ginklavi
mosi ir, anot jos, “muštra- 
vonių” lauku... Po tokių 
einiškų elokubracijų pri- 
dur1”Q:

“Ei, kunigužiai, kurgi 
dingo jūsų krikščionybė?

“Ar daug jūs išmokino
te pasaulį per 2,000 metų?

Taip tegali atsiliepti re 
žmonėm, bet kokie pien
burniai, žmonijos jausmų 
niekintojai”.
Suprantamas dalykas, jog 

ant “Kat-ko” išsiplūdimų, 
katalikišku “pienburniavi- 
mų”, krikščioniškų “ne- 
praustbumiavimų” ” nebūtų 
verta atkreipti jokios aty- 
dos. Panaudojam šią pro
ga, tik kaipo naują darody- 
itią mūsų katalikų brolių - 
lietuviu netik žemą moralį 
nupuolimą, nes užgiriamas 
spėkos panaudojimas prieš i Taip 
socialistus ir laisvamanius • j 

, kalbėtoms, bet podraug pa- 
bnezJJm ir j i silpnumų Kokį 
nors užmetimą - argumentą ' 
atspirtį argumentais. Išsi- 
plūdimas yra katalikų ir jų: 
vadovų kunigu ir laikrašti
ninkų vieninteliu ginklu.Ar
gumentą jie prieš mus netu
ri. armimentus jie bijos ir 
vartoti, nes tai būtų išmsta- 
tyma’ ant pajuokos. Žmo
nės, kurie savo gyvenimo ir, 
principą filozofiją budavoja 1 
ant senovės mytų, legendų ; 
ir prietaru, suprantamas j 
(jalykas, negali stoti į pro-1 
tingų diskusiją dėl tų daly-! 
kų, kuriuos jie vadina 
“šventais persitikrinimais”,' 
o męs matome juos tik kaip 
tamsius, melagingus ir ap
šviestiems žmonėms paikais 
išrodančiais prietarais.

“Katalikas” chamišku bū
du prašosi “Tik neburnokite 
visuomenės jausmų”. Nuo 
žmonių tokio mokrio ir ap-' 
sišvietimo, kaip “Kataliko” | 
redaktorius arba nors kaip 
ii- mūsų kunigai, męs pado
resnės kalbos ir sveiku ar
gumentų nei nelaukėm, 
nelaukiam, netekom vilties, 
kad iš ją kada nors bus j 
prakilnesni žmonės arba! 
padoresni draugijos naciai.j 
bet prie progos dar štai kų 
pabriežšime dėl “Kataliko” 
ir jo draugų naudos:

Krikščionybe visai nusi- 
bankrūtiįo. Ji pasirodė e- 
santi didelis, niekam never
tas burbulas, kuris per du 
tūkstančiu metų pasaulio 
hegemonijos neistengė nie
ko nuveikti, tik gimdyti 
kraujo praliejimus, žmonių 
kankvnes. draugijos betvar-i 
kę. Krikščionybė yra. apla
mai imant fiasko. Krikš-' 
čionių tikėjimas yra neva 
ramvbės tikėjimas, nes tą 
skelbė jo mytiškas uždėto- 
jas Kristus. Bet kas pažįs
ta krikščionybės istoriją, tas 
žino, joe* jos darbai visai ką 
kita liudija. Per du tūks- 

* tančiu metų tūkstančių tūk
stančiai žmonių buvo išžu
dyti pačios krikščioniškos: 
bažnyčios arba nėr ios Įtek-1

krikščionybė kad turėjo per 
du tūkstančiu metų, būtų 
tik tiek tenuveikęs, tiek 
žmoniją iš barbarizmo teiš- 
vedęų kiek jūsų krikščiony
bė tepadarė?

Todėl męs ii’ sakom: paši
nu 31° Yra priešingas dar-' traukit, prietarų vergai, su 
ba > dabartinės krikščionių1 savo netikusiu tavoru. ir 
baž^čios ir jos atstovų šioj; užleiskit vietą Nau jai Žmo- 
karį- Mūšių laukuose, iš-. nijai, pastatytai ant pamato 

'luxtiuo kilkš-: Laisvės, Lygybės ir Broly- 
nekrikščionių, • bes!

skei(us tūkstančius krikš- 
čion!! ii’ : ‘ ”........ ..
dievaidystės yra laikomos. 
Baž^čių varpai, kurie turė
tų 
nėr 
kril

Fritzas

celbt “ramybę žmo-;
geros valios”, šiandien I 
Honiškų valdžių yra 
čiami į kanuoles žmo- 
dymui. 
us ir
is per du tūkstančių kie jūroj giedros!

žmonių į -------------
įtekmės. j Kolei “Kovos” redakci ja

PASTABeLeS.
“Šake” sako — “Vežvs”

geriau sakant, įsilaužus vie
nam straipsniui, pamačiau, 
kad paprastas “vėjo organi
zatorius”.

Akstinas.

:o:

niu
Kris
mok.
metu tepadarė ant 
i ūkio

Pasirodo, kad mirė, o i jo vietą bene bus 
jo bažnyčios ėjimus “Ateitis”. Et... Lau-

morališkos _____ __ _
■eit kaip materialiai netalpino M7D?TuinUos raš- 

intere ’ pasirodo esanti pa- tų, maniau, labai mokytas ir 
vajuje krikščioniškumas ei- rinitas v v ras. tilmis. lt

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
į visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname.

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

pi ainiui.

CENTRAL 
manufacturing 
DISTRICT BANK 
1112 VV. 35th St., 

Chicago. Bl. 
Valstybinis Bankas 

Kreipkitės raAtu ar ypatiSkial.
A. PETRATIS. 

Liet Skyriau* Vedėjas.

GIRIOJ.
Vėjalis pučia,
Svyruoja medeliai, 
Paukštelis čiulba linksmai.
Krūtinėj mano liūdnumas gimsta,
Kad nesuprantu, ką sako jisai.

Gal skundžias jis
Ant savo priešo?
Gal vargus man nori apsakyt,
Gal linksminas jis
Gamtos grožybe?
Džiaugsmų krūtinėj nor man pa- 

[gimdyt?
Meiluti, tu čiulbi,
Net skamba laukai,
Liūdna, nesuprantu, ką tu man sakai.

Keršto širdis.
Brighton, Mass. \

:o

" NORĖJAU Aš LIAUDĮ...
Norėjau aš liaudį priglaust prie krūtinės,
Kaip motina mylimą vaiką,
Skubėjau aš rankas atplėšt geležines,
Ką liaudį suspaudusios laiko.
Aš ėjau į liaudį, nors priešus regėjau,
Man rengiant žn.bono'a^ navom’
Aš ėjau ir pranašo žodžiais kali
Ir rodžiau giedresnį rytojų.
Bet liaudis varginga suprast nenorėjo,
Visaip mane niekino, barė,
Ironiškais juokais man širdį penėjo,
Pagaliaus atstūmė, pavarė.
Atstumtas ir vėlei panieką girdėjau:
“Melagis, melavo, melavo”....
Aš tuomet verksmingai ir tyliai šnabžde-

[jau:
I jauno —tvirtumą.
nėdinimu. MAL I (M ERRIN jataho apet 
virtiną nervus, palaiko boi mališkvrrą ir sutvi

0 liaudie, pažink priešą savo!
Nevežinskas.

Bellshill, Škotija.

:o:
■/‘S patarnausime prisiųsdami.

MaL’lO-Fi’.kKlN pa
dare iš silpno tvirtų.

Mail Order Dept.,

Silpną 1$ igelbejima 
tai atgavimas sveikatos

Moksliškas, skanus išsun- 
kimas^COD LIVERS, Ge
ležies H/pophorj hites ir ki
tokios vertės sudėtinė.

Perdirbta NUTRITIVE 
(mitingas) TONIC.

MALTO = FERRIN
CHEMICAL CO.

44 FLATBUSH AVE.

MALT0-FERR1N dėl nusil
pusios nervuotos moteriškės

Brooklyn, N. Y.

APSAUGOKITE GERAI SAVO SVEIKATĄ 
Vien Dentališkai-Magiškas išradimas Dantų čystijimo 

(Teeth Cleen). Danty čystumas reiškia gerų ir švarų užsilaikjmą ir ge
rą kūno apžiūrėjimą. Geras kūno užlai- 
laikymas, leiškia 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 j pandoj ar 
peistą, bet visokius mčystvmus nuima ir 
gružios išžiuros politūrą uždeda. 45 dan
tų čystijimai už 15c., už dyką visokios pa- 
vojimgumo prašalinimui substancijos.

Pirkt galima vi-uose drugfitorucae. Jeigu jvsy 
drugštoryje nesirastŲ. tai galite kreiptis prie rriusy. o n ęs 
prisiŲ-ume per krasą. Siunčiant ninigu.«, reikalaujama 17c.

gATTMVT ,TTJJ

Po valgiui nučystyk dm t s ir au<ty# 
urjižini buitį.

TEETH KLEEN MFC. CO
Mail Order Dept., 691 Broadway, Brooklyn, N. Y. Dept. L. 1

jW-J. Davvnor, z29 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y. Parducda sug’Ščnu n.idėttp vaietihe.

Newark, N. J.

Kur juosius išvarė? 4 J
Tą viską padarė 1
Du priešai tyronai, • . J
Kuomet susitiko 1
Gudai ir teutonai. , .jf; □

Baisybes pamatę □
Keliais ir takeliais , . :
Matušės išbėgo
Su mažais vaikeliais. •JI

Dabar jau badauja, 1
s Kenčia šaltį, vargą, T

Su biednais siratom 1 ; T
Po svietelį margą. r

Narva. : i

--------.:o:--------
ŽIEMUŽE.

Štai jau žiemužė tylioji atėjo, 
Užklojo žemelę baltuoju sniegu... • 
Rudens gi vėją į tolį nuvijo, 
Girią užžavėjo giliuoju miegu. 
Prisnigo pušyną ir eglių šakas; 
Užtiesė it rūbą, ką sergti laukus, 
Uždengė rugieną ir dąržo vagas 
Paslėpė gi dirvą—artojaus takus.... 
Aš noriu, kad kristų sniegu rėš gausiau 
Ir kad sniegas uždengtų žįemužės žaizdas, 
Tėn H r»nvn ilgiaUp

Kad nelietų ašaras gailiai. 
as noriu, kad baltosios sniegurėlės, 
Užklotų kraujuotą tėvynės žemelę, 
Ir kad jaunosios mūsų sesužėlės 
Džiaugdamos sėtų žaliąją rūtelę.

Našlės Vaikas. 
16-XII-1915, Glen Lyon, Pa.

Jei trokšti guodonės, 
Tai guodok kitus. 
Nesididžiuok savim 
Ir nebūk rūstus.

Neniekink ir prasto 
Vargdienio žmogaus, 
Ir toks turi širdį— 
Užgautas—atjaus.

Jei pradedi darbą, 
Dirbk ne dėl garbės, . 
Nepaisyk, ką žmonės 
Plepės ir kalbės,

Bet dirbk dėlei labo 
Žmonijos visos.
Tik už tokį darbų 
Visi paguodos.

Kada tu išmoksi
Būt draugu kitų, 
Tada susilauksi 
Pagarbos visų.

Ir nusiminimo siela nekentės; 
Ant takelio tavo

Gėlės pražydės.
s J. Gvazdikas.

Baltimore, Md.
--------:o:--------

KAS ATSITIKO?
Prie upelio ūkis
Kada tai stovėjo—
O dabar griuvėsių liekanos gulėjo.

Sugriautas namelis
Turtas sunaikintas,
O jo savininkas
Karėn išvarytas.

Bet kur jo šeimyna,

AR ILGAI?
Ar ilgai skurde męs kentėsim,
Ir nejieškosim išeigos?
Ar ilgai prietaruos' kl e josim,
Į juos ne’tkreipsim atjdos?

Ar ilgai glausimės prie vartų 
Dirbtuvių ūžiančių žiaurių?

i Ar ilgai darbų savo rankų 
Pavešim turčiams dėl puotų?

Ar ilgai turčiams męs pašvęsim 
Siela ir visas mūsų spėkas?
Ar ilgai šaltį badą kęsim, 
Atiduodami jiems viską męs?

Ar ilgai ginklus jiems taisysim, 
Kurie į mus vien atremti?
Rankas iškėlę vis prašysim 
Dievo malonių verkdami.

Ne, draugai! Laikas jau nustoti 
Jieškoti laimės debesiuos, 
Bet imtis mokslo—nevaitoti, 
Kas mus nuo skurdo išvaduos.

Kaip greit męs mokslų pamylėsim, 
Taip greit nutrenksim retežius, 
Laimingų ateitį pradėsim, 
Užmiršim šių dienų vargus, 
jau padangė mūsų šviečias, 
kįla vėliavos augštyn. 
po joms vargšų minios spiečias

Lai
Lai
Lai
Ir lai jos sparčiai aug’ didyn.

Lai visos tamsios jiegos stoja,
Lai mus suvaro į kapus,
Nors mūs ir sielos dar vaitoja,
Bet idėja mūs jau nežus.

J. Žebrauskas* 
22-19-15, Carmichael, Canada.

--------:o:--------
PRANCŪZAI VARTOSIĄ TROŠKINAN

ČIUS GAZUS. _
Senato karės reikalų komisija viename 

savo posėdyje, kuriame pirmininkavo Kle- 
manso, vienu balsu nutarė vartoti karės 
troškinamuosius gazus, kadangi juos varto
ja vokiečiai.



MM

Kanados farmeriai
LAISVB

/

1 Lietuvių gyvenimas ir jų veikimas. 
(Nuo mūsų korespondento).

Pastaruoju laiku Argentinos lietuviai 
pradėjo smarkiau judėti ir jau tankiau ma
tosi iš jų veikimo laikraščiuose žinučių, per 
tai aš noriu trumpai pabriežti apie abelną 
lietuvių veikimą.

Teko pastebėti, kad Argentinoj lietuvių

Jau aštuoni metai atgal, kaip Kanados 
farmeriai turėjo tokią derlingą vasarą, 
kaip kad pereitą. Kuris farmeris negavo 
35 bušelių kviečių nuo akro žemės, tai skai
tėsi prasčiausiu derliu. Vienok toli gražu 
biednieji farmeriai dar neišlindo iš to di
delio vargo ir skurdo, kuriame jie randasi.

Kiek man teko patirti pereitą rudenį 
farmerių gyvenimą, tai tūli jų gyvena di-

i

randasi ir ūkininkų. Man teko kalbėti su d^iausiam varge, nekalbant jau apie tuos, 
filiu liofiiinn Inina Pin ian nwt.ni ' . i j i i ..tūlu lietuviu, kuris Čia gyvena jau 25 metai, 
tai jis pasakojo, kad randasi ir tokių lietu
vių, kurie čia gyvena po 30 metų, tik, su
prantama, sunku apie tokius kas nors pa
tirti.

Taigi, kaip matom, Argentinoj lietuviai 
jau labai seniai gyvena, bet apie jų veikimą 
nieko nebuvo girdėti. Tik 1909 metais męs 
išgirstam, kad ir Argentinos lietuviai pra
deda judėti. Minėtais metais mieste In- 
guolda tapo sutverta draugystė ir užvardy- 
ta “Lietuvių Darbininkų Sąjunga”. Prie 
šios draugystės priklausė 12 narių. Drau
gystės tvėrėjais ir vadais buvo A. šmaikš
tis ir J. Didžionis. Tais pačiais metais mi
nėtos draugystės nariai surengė balių, tik 
ne svetainėj, bet skiepe, nes negalėjo svetai
nę nusamdyti. Laike to baliaus šmulkštis 
ir Didžionis pasakė karatas prakalbas, ra
gindami lietuvius prie visuomeniško darbo 
ir prie kovos už pagerinimą darbininkų bū
vio.

1910 metais ta pati draugystė surengė 
vakarą ir jau sulošė veikalėlį “Nepadėjus 
nėra ko kasti”. Paskui Šmulkštys sakė pra
kalba.

Tokiu būdu tarpe Buenos Aires, o gal 
ir visos Argentinos lietuvių pasirodo pirmu 
veikėju Šmulkštys. Paskui savo veikimu pa
sižymėjo J. Didžionis ir J. Vuoselis. Pas
tarasis čia atsižymėjo scenoj ir 1912 metais 
apleido mus.

Viršminėta draugystė neilgai gyveno, 
nes tuom laiku Barraęuos’e po vadovyste 
J. Jurevičiaus susitvėrė nauja, be vardo, 
draugystė. Po minėto vakaro tos dvi drau
gystės susivienijo ir tapo pavadintos “Die
gas”. Tokiu būdu Argentinoj ne “Diegas”, 
kaip daugelis mano, pirmoji draugija, bet 
“Lietuvių Darbininkų Sąjunga”.

. 1911 metais susitvėrė antra draugyste 
mieste Berrisso “Vargdienis”, ši draugys
tė irgi neilgai gyvavo, tuojaus mirė. Tik 
1914 metais nuvykus J. S. Petroniui į Ber
nso pavyko ją atgaivinti ir šiandien ji gy- 
vubja.

Iš inteligentų čia buvo J. A. Višteliai 
kas, kuris 1912 metais mirė bepročių ligon- 
buty. Jis Argentinoj išgyveno apie 20 me
tų, bet nieko neveikė ant visuomeniškos 
dirvos.

Kaslink platinimo apšvietos, kaip tai: 
laikraščių, knygų ir tam panašiai, tai dau
giausiai atsižymėjo J. Dauga. Jis atvyko 
Argentinon 1902 metais ir nuo to laiko už
siima platinimu knygų ir laikraščių. Ir da- 
b°~ Hnrhnn iam gerai sekasi ir argen- 
iiniečiai jį gerbia.

ūmuoju laiku tarpe lietuvių kul
tūra daug augščiau pakilus, negu pirmiau. 
Bet visas lietuvių judėjimas žymiai pakilo 
1914 metais, Iki tam laikui daugiau nieko 
nesigirdėdavo apart “Diego” draugystės 
kasmet parengto vieno vStCaro.

1914 metais atsirado keliatas drąsių 
ir energiškų draugų, kurie pradėjo organi
zuoti Lietuvių Socialistų Sąjungą Argentt- : 
noj ir savišelpinį Susivienyjtmą Lietuvių 
Argentinoj. Dabar jau turim 6 draugys
tes: 5 pašelpines ir L. S. S. Argentinoj. Iš 
visų stipriausia Susi vieny j imas Liet. Ar
gentinoj, nes turi 75 narius, toliaus seka 
draugyste “Vargdienis”, kuri turi 60 narių, 
“Aušros • Žvaigždė”, “Vienybė Liet. Argen
tinoj”, “Diegas” ir L. S. S. Argentinoj.

Kada susitvėrė L. S. S. A., tai tuojaus 
prasidėjo visai kitokis judėjimas, nes Są
jungos nariai kaip įmanydami varo agitaci
ją tarpe savo brolių, kurie gludi tamsoj. 
Suprantama, atsiranda ir priešų, kaip tai 
“Diego” draugystės valdybos nariai šmei
žia socialistus ir net savo draugystes pra
mogose neduoda jiems žodžio. Atsiranda 
net ir tokių narių, kurie viešai socialistus 
pavadina kišeniniais vagimis, bet socialistai 
į tai neatkreipia jokios atydos ir savo dar
bą varo pirmyn.

Tūlos Argentinos draugystės jau pra
deda svarstyti apie išleidimą laikraščio, ku
ris galėtų aprūpinti vietos lietuvių reika
lus. Ir galima tikėtis, kad greitu laiku pa
sirodys ir Argentinoj laikraštis.

Draugas iš Argentinos.
-------- :o:-------- -

r NAUJAS TURKŲ PASIUNTINIS.
Buvusis turkų pasiuntinis Serbijoje 

Dževad * bėjus esąs paskirtas pasiuntiniu 
Stokholman. Drauge jis būsiąs turkų at
stovas ir Danijoje.

kurie ką tik pradeda apgyventi savo far- 
mas (valdžia farmas duoda už dyką). Net 
ir tie, kurie gyvena po 7—8 metus ant far- 
mų ir turi nemažas šeimynas,turi tik šiokią 
tokią stubelę pasistatę; aplink stubą nieko 
nėra: nei medelio, nei tvarto, tankiausiai

Naujos poros ateina moterų diena, kuri kintos, neprileidžiamos prie j CINCINNATI, OHIO.
atsibus 28 d. vasario. Nors augštesnių mokslų, o jeigu šeimyniškos tragedi

jos.28 d gruodžio Waterbury, dar laiko yra, bet būtų ge- atsirasdavo tokia, kuri ko-
Conn., Įvyko vestuvės drg’ Jei būtume gerai kiais nora būdais įgydavo 21 d. gruodžio tūloj šeimy-
Gugio su panele Petronėle 
Pricevičiūte. Abudu drau-

nri~irnnoi)sios kuom nors1 augštesnį mokslą, tai jai ne- )j įvyko baisi tragedija: 
pažymėt tą dieną. Tą die- duodavo užsiimti ta profesi- /ras pasmaugė savo mote-

nėra: nei medelio, nei tvarto, tankiausiai gaį yra pasižymėję kaino jna moterįs pasiskyrė sau ja, kurią ji įgijo. .— h  
net ir šulinio neturi, jei bent pamatai supu- uolus veikėjai ant visuome- ^ėl didesnės agitacijos. Ją męs dabar matom? Moterįs 3rūsą ir gale lovos pakorė.

• w > _ w • • ve. • va v law* * • * ar a i1t TA ZV z, 4i Ir A Z1 %.* v t r zv Lv ZA 4* VA 1*1 I Al z 4 '1 1 tfl d TY %*5! /A A Fl nil W"» /A • 1 • > > "I * A • 1 • • ZV avusią žagrę, akėčias ir kitus įrankius be- 
riogsant, o aplink stubą bėgiojant kralikus 
ir bevaikščiojant porą vištų. Pas tūlus ga
lima rasti ir tvartelį, subudavotą iš medžių 
arba sukaltą iš lentų, bet daugiausiai ark
liai ir raguočiai kaip vasarą, taip ir žiemą 
randasi ant lauko. Sulaukus didelių žiemos 
šalčių, tie gyvulėliai įsigraužia į iškultų 
šiaudų kūgius ir ten gyvena. Vietoj vande
nio, sniegą ėda, perleisdami šaltą žiemą, 
pakol farmeris, sulaukęs pavasario, nesu
sigaudo ir nepradeda dirbti ir šerti.

Jeigu pasitaiko sausa vasara, tai vėl 
niekas neužauga ir net šuliniai išdžiūsta. 
Tūli farmeriai turi važiuoti 5—6 mylias 
prie kokio nors upelio arba gero šulinio, 
kad gavus vandens.

Kadangi daugeliui farmerių trūksta 
vandens, tai jie ir daržovirj negali ąuginti. 
Jie sėja tik kviečius ir avižas, o visas dar
žoves perka pas kitus farmerius, gyvenan
čius palei vandenį.

Apart to, Kanados farmerius skriau
džia pati valdžia ir turtingos kompanijos, 
kurios mažuos miesteliuos turi pristačiu- 
sios elevatorių ir iš kurių javus leidžia į va
gonus. Farmeriai niekur kitur negali savo 
javų parduoti, kaip eik į elevatorius. O 
ten jau jiems visuomet būna kainos nusver
tos. Ir pereitą rudenį, kaip tik farmeriai 
pradėjo kulti, tai elevatoriuose mokėjo 60c 
už bušelį kviečių, tuom tarpu už 98 svarus 
miltų reikėjo mokėti $3.50, o Winnipeg už 
kviečių bušelį mokėjo $1.30. Elevatoriuo
se kaina pakilo iki 70 c. už kviečių bušelį ir 
vėl pradėjo žemyn pulti.

Turtingesnieji farmeriai kviečių visai 
nepardavė, bet supylė į aruodus ir laikė, 

is kviečių kaina buvo 80—90c.
ii.vuomet turtingesnieji pardavinė- 

Bet biednieji priversti buvo parduoti

niškos dirvos. Miss Petro-,švęs netik Amerikos, bet ir 
nelė Pricevičiūte jau nuo se
niai pažįstama ne tik Wa- 
terburio, bet ir platesnei lie
tuvių visuomenei. Ypatingai 
ji pasižymėjo dalyvavimu 
koncertuose. Drg. K. Gugis 
uolus veikėjas Sąjungoje ir 
tautiškam Susivienyįime. 
Užpereitais metais jisai va
dovavo būriu chicagiečių, 
įsteigusių “Naujienas”. Be 
to, drg. K. Gugis yra L. Š. F.
pirmininkas,

28 d. gruodžio Pricevičių 
namuose, Waterbury, Conn., 
įvyko ir antros vestuvės. 
Miss Nellie Helen Pricevi- 
čiūtė ištekėjo už p. Felikso 
Hunterio (lietuvio) inžinie
riaus iš New York.

Abidvi poros po vestuvių 
atvyko New Yorkan, kur 
tarp kitko atsilankė “Lais
vės” ir “Tėvynės” red.

30 d. gruodžio Kazimierai 
Gugiai išvažiavo į Chicago,' 
savo nuolatinę buveinę, pa
keliui pasirengę sustoti Nia-

Abi dviem porom dar kar
tą siunčiame nuoširdžių lin
kėjimų laimingai gyventi ir 
naudingai tarnauti mūsų vi
suomenei.

27 d. gruodžio E. Pitts- 
burge įvyko jungtuvės drg. 
Kazimiero Bizausko su pa
nele P. Kazakevičiūte. Ves
tuvės buvo civiliškos.

JL/rg. iy. jbizaū&Kas uai 
jaunas darbininkas mūsų 
rašliavoje ir žurnalistikoje, 
bet jojo, Saulės Brolio, poe
tiški gabalėliai jau žinomi 
mūsų skaitančiai visuome
nei ir tankiai randa sau vie
tos “Laisvėje”.

Drg. K. Bizauskas yra di
delis “Laisvės” ir jos redak
toriaus draugas ir todėl 
mums ypač malonu pasi
džiaugti jaunos poros laime 
ir palinkėti laimingiausio 
gyvenimo ateityje.

jo 
tuojaus, kaip tik pradėjo kulti, nes reikėjo 
darbininkams algos išmokėti, valdžiai už 
sėklas ir kitokias skolas, kurių pas juos 
niekad netrūksta. Mat, 1913 ir 1914 metais 
farmeriai buvo ant tiek nubiednėję, kad net 
sėklas turėjo skolinti, per tai taip įlindo į 
skolas, kad dabar daugelis abejoja, ar galės 
iš tų skolų išsikrapštyti.

Kaip apmislini, tai Kanados taime
riams trūksta susipratimo ir vienybės. Jei
gu pas juos būtų susipratimas ir vienybė, 
tai jie patys galėtų pasistatyti savo elevato
rius ir tuomet galėtų grūdus pristatyti, kur 
reikia. Bet pirmiausiai jiems reikia turėti 
savo laikraštį, kuriame būtų aiškinama ūki-, 
ninkystė, nurodinėjama organizavimosi rei
kalingumą ir visame kame gintų jų reika
lus. O gal juos trukdo nuo organizavimosi 
tas, kad jie šu^spietę labai skirtingų tautų, teatrus, rengia balius ir tt

KĄ LIETUVIŲ MOTERŲ 
PROG. SUS-MO KUOPOS 

VEIKIA?
Prasidėjus žiemos sezonui 

visos kuopos vėl sujudo dar
buotis: rengia prakalbas, 
skaito referatus, mokinasi

Pavyzdžiui, kaip apie Bow Island yra įvai
riausių tautų, kaip tai: švedų, norvegų, 
francūzų, amerikonų, negrų ir kitokių. Su
prantama, pas kiekvieną tautą randasi ir 
savo laikraščiai, liet tik paprasti, žinias pa
duodanti laikraščiai.

Kaip^natote, tai susipratimas ir vieny
bė ne vien fabrikų darbininkams reikalin
ga, bet ir ūkininkams, nes ir ūkininkus ka
pitalizmo letena lygiai slegia.

K. Rugienius.----- :o:-----
JI...

Iš miego sunkaus ji nubudo, 
Gražiai pravėrė jau akis 
Ir žiūri, kaip visi sujudo— 
Ji klausos, žmonės ką sakys...

Plačiai dar siaučia audros sunkios, 
Padangėj plauko debesiai,
Bet matos ten jau žvaigždės puikios 
Ir šviesą skleidžia jos liuosai...

I dangų žiūri ji linksmutė:
Ji jaučia, kad miglas nakties
Jau tuč-tuojau pragins saulutė— 
Nušvies jos kelią ateities...

Linksmi ji, kaip pavasario diena, 
Kad greitai jau ateis laikai, 
Kada nebus ji vargšė viena: J 
Liuosi sugrįžš prie jos vaikai...

Jos veidas spindulių nušviestas 
Tik šypsos, juoksis sau rimtai...
Kaimynų jai rankas ištiestas 
Suspaus ji nuo širdies tvirtai...

viso pasaulio susipratusios 
moterįs, Jos tą šventę pa
žymi ne maldomis, ne gra
žiais pasikalbėjimais, bet 
gyvu darbu; jos tą dieną 
švęsdamos šaukia ir kitas 
moteris prie susipratimo, 
prie kovos už geresnį būvį. 
Ir toji moterų šventė, kaip 
ir kitos darbininkiškos šven
tės, mums atneša didelę 
naudą, męs vis daugiau ir 
daugiau išbudinam motetų 
iš to letargiško miego, ku
riame jos per tiek amžių 
glūdėjo ir męs vis daugiau 
ir daugiau padarom kovoto
jų už geresnę ateitį. Aš ti
kiu, kad visos L. M. P. S. A. 
kuopos bus prisirengę ir 
pažymės sykiu su viso pa
saulio susipratusiomis mote
rimis tą šventę, su rengda
mos eiles prakalbų, paskai
tų, referatų ir 1.1. Pirmoji 
kuona Brooklyne jau ren
giasi surengti po New Yor- 
ką ir apielinkes visą eilę 
p rakamų.

L. M. P. S. A. centro sekr.
K. Petrikiene.

PRANEŠIMAS.
Nauja Lietuvių Moterų Pro- 
gresyviško Sus-nio kuopa.
Per pasidarbavimą L. S. 

S. 1-mos kp. Philadelphijoje, 
susitvėrė L. M. P. S. A. 11-ta 
kp. iš 17 narių. Linkiu 
naujai kuopai gero pasise
ki in G.

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

KADA MOTERIMS GALI
MA SUTEIKTI LYGIAS . 
SU VYRAIS TEISES?
Paprastai yra priimta 

manyti, kad moterįs protiš
kai daug silpnesnės už vy
rus, per tai didžiuma vyrų, 
kurie savo rankose laiko vi
suomeniškas teises, bijo mo
terims suteikti lygias su vy
rais, teises, bijo jas prileisti 
prie visuomeniškų dalykų, 
kad jos, turėdamos “silpnes
nį” protą, neprivestų prie 
“bankrūto” šio “puikaus” 
surėdymo, ant kurio vyrai 
tiek daug “vargo” padėjo, 
pakol ji iškėlė iki “augš- 
čiausio’ lapsnio.

Vyrai bijosi, kad moterįs, 
gavusios lygias su jais tei-Kuopos yra užsibriežę ftaug 

darbo atlikti, bet sykiu ir 
męs džiaugiamės, kad mums 
besidarbuojant, atsiranda 
vis daugiau ir daugiau pri
tarėjų, kurie mums tai vie
nur, tai kitur pradeda suor->/arkos nebūna, 
ganizuoti naujas kuopas.Pa- 
skutiniu laiku Philadelphi- 
joj L- S. 1 kuopa padėjo 
suorganizuoti moteris. Kaip 
girdėtis, tai ir Conn, valsti
joj daugelį vietų žada mums 
padėt. Ir kur tik yra susi
tvėrus L. M. P. S. kuopa,ten, 
rodos, moterįs naujai atgi
mę pradeda darbuotis ant 
visuomeniškos dirvos. Pa
vyzdžiui galim paimt l*ad ir 
Schenectady, N. Y., 7-tą kp., 
kuri susitvėrė tiktai gegužės 
mėnesį 1915 m., bet kiek ji 
yra jau nuveikus? Susitvė
rė iš mažo skaitliaus narių, 
bet greitu laiku joms besi
darbuojant, skaitlius žy- 
miiai padidėjo ir per tuos 
kelis mėnesius jos surengė 
trejas prakalbas, du balius, 
skaitė vieną’referatą ir su
rengė vieną išvažiavimą į 
mišką. Taip-pat ir kitos 
kuopos yra daug pasižymė
jusios savo darbštumu.

Dabar, draugės, da?r mus

Bet ką ? paskui užnėrė už kaklo 

prileidžiamos prie visuome- asdiko 4 kūdiidaU“ iVmetų 
niškų vietų, kūnas pirmiau mžiaus mergaitė viską ma- 

i, bet negalėjo nieko saky- 
l nes tėvas grąsino ir ją

tik vyrai galėjo užimti. Vai 
džia išleido įstatymus, ku „ _
riais pavelija ir moterims Smaugti. Kada'tas’žvėns 
jstoti i universitetus, sykiutpsidirbo su savo auka, tai 
su vyrais mokintis ir pasku:Jradėj0 jos kišenius kratyti, 
sykiu su vyrais pagal profe jieškodamas pinigu. Nieko 
sijas užimti vietas Reiš neradęs, prasišalino, bet 
kia, moterjs nei kiek nepras tuojaus tapo suareštuotas, 
tesnės, nei kiek nekvailesnė jjs buvo girtuoklis, tan- 
už vyrus,nes jos sykiu su vi kiai su savo žmona pešda- 
rais gali mokintis ir syki vos, kelis sykius buvo areš- 
su vyrais darbuotis. ituotas ir neseniai išbuvo ka-

Kodėl tokios staigios pe liejime prie sunkių darbų 60 
mainos? Todėl, kad vyi 
jau neužtenka.

Serbijos moterįs sykiu 
vyrais randasi ant ka; 
lauko ir ten šaudosi.

Visai kas kita ten, 
vyrų pilnai užtenka, 
moterįs kaip buvo, taip 
yra kvailos,silpnaprotes, e- 
ko nesuprantančios ir ie_ 
galinčios užimti visuome^. 
kų ve tų ir sykiu su vyaĮs 
veikti. Jų vieta tik He 
pečiaus.

Pastaruoju laiku Ro 
fellerio instituto komi 
išduodama raportą,pam 
jo, kad ji rūpinasi sui 
keli-ata chiniečių moterį 
pralavinti jas medic 
Mat, Chinijoj moterįs 
nenrileidžiamos netik p dy- 
tojais, bet ir gailesti -om 
seserim. Komisija m 
kad chinietės moterįs abai 
gabios ir energiškos, r r ‘ai 
gali būti geros gydytojos ir 
jų pagelbininkės. Reiškia, 
moterjs nei kiek “nekvailes- 
nės” už vyras, vienok jų 
neprileidžia prie tų mokslų, 
kuriais vyrai naudojasi. 
Reikia pažymėti, kad RocĮc- 
efellerio instituto 
ir kiti mokslo vyrai 
no, kad prie dabar! 
linkybių, kuomet 
moterįs neprileidžia 
tik į augštesnes m< -tykias 
bet ir į žemesnes ii 
ten vyrai nėra galut 
lavinę, negalima 
klausimą, kad mote 
prileidžiamos prie 
nos. Girdi, ten ir v} rai, pa
baigę medicinos mok slą, esą 
neaptašyti, tai ką tuomet 
kalbėti apie moteris. Komi
sija ir mokslo vyrai pripa- v • > 1 1 * • J M *

a 
r

a, 
ė-

dienų. Kada sugrįžo iš ka
lėjimo, tai pati nenorėjo jį 
priimti, bet jis prisižadėjo 
dorai gyventi. Miestas jam 
suteikė darbo, kad galėtų 
savo žmoną išmaitinti. Po
licija pas moterį surado 
$3.15. Matomai jis tuos pi
nigus norėjo iš jos atimti.

na pasmaugė savo 17 metų. 
dukterį. Mat, jos duktė pra
dėjo paleistuviauti ir su pa
leistuvėmis draugaiuti, ku

ir: 
o j. 
sai

da policija pribuvo, tai mo- 
(tina pasakė, kad ji pasmau- 
igė savo dukterį. Duktė bu
vo jau nėščia. Motina su
areštuota ir nugabenta j 
beprotnamį. Manoma, kao 
turi proto pamišimą, nes ir 
pirmiau ta liga sirgo.

J. D. Bendokajtts.

imisija 
ripaži- 
lių ap-

NEWARK, N. J.
Moterį? subruzdo darbuo

tis.
Gruodžio mėn. buvo susi

rinkimas įdėtu vos Dukterų 
draugystės. Apart kit-ko 
nutarta užsiimti rinkimu 
drabužių sušelpimui nuken
tėjusių nuo karės lietuvių. 
Kad daugiau surinkus au-

mmjoj kų, draugystė nutarė kreip- IOS T10-* į X i vairia IriLi ivia4-aa zJ * v

pakol 
lai issi- 
pakelti

medici-

*;no. kod chinietės. norin-. 
Čios mokintis medicinos, ga-

i tis prie kitų vietos draugys
čių, kaip tai: šv. Uršulės ir 
šv. Ražančiaus draugysčių. 
Manoma, kad minėtos drau
gystės neatsisakys ir prisi
dės prie šio sumanymo, nes 
tai toks darbas, kuris vi
siems lygiai turėtų apeiti.

Kas prijaučiu mūsų nelai
mingiems broliams ir sese- 
rirnq I ,imtuvo i. lai prisideda 
prie mūsų sumanymo.

L. U. dr-stės nomi tetas.
sės, pradės šeimininkauti ir Ii važiuoti į užsienius ir ten 
ju visą triūsą sunaikins. Juk mokintis.
kiekvienas supranta, jeigu į 
kvailesnio rankas pereina 
gaspadoriavimas, tai jokios

Bet štai, kaip tik iškįla 
kokia nors visuomeniška ka
tastrofa, kaip tik vyrų ne
užtenka prie visuomeniškų 
dalykų, tuomet jau ir mote
rįs pasidaro protingomis, 
gabiomis ir joms suteikia
ma visuomeniškos vietos.

Visi atsimena, kaip Ang
lijos sufragistės kariavo,kad 
išgavus sau lygias su vyrais 
teises ir kaip valdžia tam 
priešinosi. Bet štai iškįla 
karė, susimažina vyrų skai
tlius ir ta pati valdžia, kuri 
pirmiau bijojo sufragisČių, 
kviečia jas ir duoda visuo
meniškas vietas. Karingo
sios sufragistės nurimsta, o 
Anglijos valdžia iškelia mo
terų gabius nuopelnus net į 
padanges. Laikraščiai, ku
rie pirmiau sufragistės pa
smerkė, dabar garbina ir 
tvirtina, kad jos daug ge
riau pildo visuomeniškas pa
reigas, negu vyrai. O1

Paimkime ir Rusiją. Pir- bumus... 
laukia didelįs darbas—Ui' miau moterįs buvo panie-

Ar tai ne geri patarimai? 
Juk dar palaukite, kada vy
rai taps aptašytais, kada jų 
jau traks, tuomet tik jums 
bu- viotn. biomet galėsite 
eiti į mokyklas ir mokintis, 
u oaoar lai vyrai mokinasi, 
o jūs būkite tamsiomis. O 
kada vyrai apsitašys, tuo
met šauks, kad moterįs at
silikę nuo progreso, nuo kul- j 
turas, I 
naprotės. nes nuo vyrų atsi- ‘ 
liko visame kame.

Taigi tik tuomet mote
rims galima suteikti lygias 
su vyrais teises, kuomet iš
kila kokia nors katastrofa ir 
vyrai nepajiegia užimti visų 
visuomeniškų vietų. Tuo
met jau ir moterįs pasidaro , 
geros, protingos, gabios ir 
energiškos. Priešingai—jų 
vieta prie pečiaus, nes jos 
kvailos, nuo progreso atsili
kę ir negali su vyrais susi
lyginti.

Moterių, laukite progos, o 
tuomet męs jums fu teiksime 
lygias su vyrais teises ir iš
kelsime į padanges jūsų ga-

^venčioniŠkis,

DeL VIRINUS MERGAI
TES UŽLAIKO MOKYKLĄ

Missoury valstijoj randasi 
mokykla, kurią lanko tik 
viena mergaitė, Mary Phil
lips. Valstijos valdžia nu
sprendė užlaikyti tą mokyk
lą, kad suteikus mokinei rei
kalingą mokslą.

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

Rcp. Argentina.
----- ............................................  ( pa8 jj galima užsirašyti “Laisvę" 
kad jos netikę, Slip- ir pinigus užsimokėti

J “laisves” AdmiMtradja.

PATARMĖS MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PAAAŠC M. H. SAMGGR 
t 

Su paveikčiau;

I.ABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI
K N Y G A. Kaina 50c.

Reikid*viinu« ir pinigui- nikiui kino adreso:

J. STROPUS,
6 Luring SL, So. Boston, Man.

PiniguH ffprinuMifti nių-st money orderiu, bei 
kam t»m neparanku, guli aiųrt paAuwmarkdmie.



Korespondencijos
GEORGETOWN, ILL. 

šuo nušovė žmogų.
22 d. gruodžio šuo nušovė 

P. Dambrauską. Buvo taip: 
Dambrauskas, susitaręs su 
kitais trimis savo draugais, 
išėjo medžioti. Dambrauskui 
pirmam pavyko nušauti zui
kį. Jis pasiėmė zuikį, iškė
lė į viršų ir rodo savo drau
gams, o šautuvą pastatė ant 
žemės ir galą atrėmė prie 
savo krūtinės. Bestatyda
mas šautuvą, užmiršo suleis
ti gaiduką. Taip jam bėro-, 
dant zuikį, atbėgo medžiok
liniai šunįs ir pradėjo aplink 
Dambrauską šokinėti. Be- 
šokinėjant šuo koja paspau
dė liežuvėlį ir šūvis suėjo 
Dambrauskui į krūtinę. Ve
lionis paėjo iš Kauno gub., 
turėjo 45 metus amžiaus,pa
liko moterį su keturiais kū
dikiais.

Lai šis nelaimingas atsiti
kimas būna lekcija tiems, 
kurie turi ginklus, kad su 
ginklais visuomet reikia bū
ti atsargiems.

B. Mainieris.

MONESSEN, PA.
Birželio mėn. buvo susi

rinkimas S. L. A. kuopos ir 
tapo išrinkta kolektoriai 
rinkti aukų nukentėjusiems 
nuo karės. Bet iki šiol kuo
pos valdyba nepasirūpino iš
gauti iš centro įgaliavimų 
aukų rinkimui. Tokiu būdu 
niekas aukų ir nerinko. Pe
reitam susirinkime buvo už
klausta kuopos valdyba, ko
dėl neišduoda rinkikam į- 
galiavimą, tai atsake, kad 
valdyba iš centro jokio atsa
kymo negavus. ZZ____
kuopos narys J. S. apsiėmė 
įgahavimus gauti, jeigu val
dyba pasirašys. Valdyba 
jam liepė rūpintis, bet pasi
rašyti atsisakė.

Į ką tai panašus toks dar
bas ir kas tuomi norima at
siekti? Gėda kuopos valdy
bai už tokį pasielgimą.

Viską žinantis.

GARDNER, MASS.
12 d. gruodžio buvo dis-

KULPMONT, PA.
21 d. gruodžio, 3.30 vai. i>o 

• pietų, anglių kasyklose tapo 
užmuštas Miltas Grefas, lie
tuvis - liuteronas, 53 metų 
amžiaus. Jį užmušė atsi- 
liuosavęs rankas, bedirbant 
Scott colliery N4 vein’ės. Iš 
Lietuvos, (regisi, iš Suvalkų 
r ėdy bos) atvyko dar jaunas 
jAmeriką ir pirmiausiai ap
sistojo Mt. Carmel, Pa. Kaip 
tik čia pradėjo pardavinėti 
lotus, velionis pirmas iš lie
tuvių Kulpmonte nusipirko 
lotą ir pasistatė sau gyve
nimą. Žinantieji tvirtina, 
kad ant šių Kalėdų jau būtų 
lygiai 30 metų, kaip nabaš- 
ninkas dirbo anglių kasyklo
se. Jis buvo progresyviškas 
ir visų mylimas žmogus.

Velionis paliko našlę mo
terį, 3 sūnus ir 7 mergaites; 
vyriausia 20 metų, o jau- 

< iuausia—2 metų. Nors vai
kų, kaip matote, pulką turė
jo, bet mainose nei vienas 
nedirba, visus mokino. Vie
nas vaikas, kurį velionis sa
kė Įeisiąs ant daktaro, mo
kinasi Mt. Carmel, Pa., vi
dutinėj mokykloj.

T riksas.

Diskusuota šis klausimas: 
“Ar po Rusija ar po Vokieti
ja Lietuvai būtų geriau?” 
Buvo apsiėmę diskusuoti 
Klinga ir Bagužis, bet Klin- 
gai pasivėlinus, jo vietą už
ėmė kitas. Paskui Klinga 
pasakė trumpą prakalbėlę.

Onytė.

NEW HAVEN, CONN. 
Lietuvių diena nukentėju

siems nuo karės.
Pereitą žiemą buvo Šauk

ta visuomeniškas susirinki
mas, kad.Išrinkus komitetą 
aukų r£u£imui nukentėju
siems nuo karės. Kaip tik 
pradėta rinkti komitetas, tai 
tuojaus iškilo ginčai, nes 
kiekviena sriovė norėjo sa
vuosius išrinkti. Pagaliaus, 
pradėta atskirai veikti ir iš 
to pasekmės buvo labai 
menkos.

14 d. spalių buvo susirin
kimas S. L. A. 142 kuopos, 
kuriame nutarta atsišaukti 
į visas draugystes, kad at
naujinus senąjį (tautišką) 
komitetą. L. S. S. 27 kuo
pa irgi nutarė dalyvauti ta
me susirinkime.

Kada įvyko konferencija, 
tai delegatai pribuvo nuo L.
S. S. 27 kuopos, S. L. A. 142,
T. M. D. 14 kuopos ir Liet. 
Ūkėsų Kliubo. Konferenci
joj buvo įnešta, kad atnau
jinti senąjį komitetą, bet 
dauguma tam pasipriešino 
ir nutarė išrinkti visai be- 
partyvišką. Taipgi nutarta 
surengti “Lietuvių dieną nu
kentėjusiems nuo karės”,ku
ri ir įvyk# 4 d. gruodžio. Toj 
dienoj buvo išleista aukų 
rinkti 43 moterįs ir mergi
nos, kurios surinko $255.70. 
Surengimas dienos lėšavo 
$20, kuriuos buvo D. L. K. 
Vytauto kliubas paskolinęs.

- Paskui kliubas tą $20 paau
kavo. Pinigai padėti į ban
ką prie Vytauto kliubo pini
gų ir kaip tik Lietuvoj susi
tvarkys at' 
tetas šelpu 

; J nuo karės, 
pasiųsti.

t
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LAISVE

žinoma, į

Lipčius.

Paėmęs.

T. Sarapas.
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Literatūros
Komitetas

Gruodžio 19 d. vietinis 
Šelpimo Fondo

ji nariai. Apart to, nemažai 
parduota literatūros ir L. Š. 
F. 120 atviručių.

.Aimanuotojas.

ROCHESTER, N. Y.
Pastaruoju laiku mūsų 

jaunimas pradėjo atbusti iš 
miego. Jau yra pradėta or-

karės. Koncertas nusisekė

T 
i 
4 
tt

PRANEŠIMAS.
So. Bostono, Cambridge 
Brightono aktoriai mėgė- 

rengiasi suvienytomis

c s-
-F

“Laisvės” N103 tilpusioj 
iš mūsų miesto korespon
dencijoj pasakyta, kad Biru
tės choro mokytojas kas ne

HENRIKAS C. ZARO, Bankieriua 
Metropolitan Saving Bank Building

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

siuntė pinigų į Tilžę iždinin
kui J. Stiklioriui (pavardės 
teisingai neįskaitėm.—Red.)

Aimanuotojas.

WORCESTER, MASS.
19 d. gruodžio buvo juo- _____ x___________

kų vakaras L. S. S. 40 kuo-' čių ir pradeda savo gabu- 
pos. r

PASEKMES BALSAVIMO VIRŠININKŲ LIETUVIŲ 
DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS.
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I rą kalbėtojas palietė ir mo
terų klausimą. Pertraukose 

įbuvo pasikalbėjimas Maiklo 
su tėvu. Kalbėtojas publiką 
užganėdino.

*
* *

Neseniai čia buvo prakal
bos I. W. W. Kalbėjo žino
mas sorkininkas Geležėlė. 
Prie I. W. W. prisirašė bu
vusieji socialistų priešai, nes 
Geležėlė gerai moka socia
listus kolioti.

Po to sorkininko prakalbų 
paskildo gandas, būk prie L 
W. W. unijos prisirašė ketu
ri šimtai narių. Daugelis 
tam gandui ir įtikėjo.

Bet štai 21 d. gruodžio vėl 
'Su rengia J. W. W. prakalbas .ui ulsči- i j)agarsjna garSų jį gavo 

luomet įęa,lbėtoją Geležėlę. Kadangi 
kalbėtojas garsus ir per 
jo pirmas prakalbas “prisi
rašė” apie 400 narių, tai da
bar buvo tikėtasi sulaukti 
didelės minios. Bet, šventas 
Jackau, susirinko apie 30 
vyrų ir viena moteris ir iš 
tų buvo dar pusė socialistų.

Kur tie keturi šimtai din
go, tai nei pats garsusis 
kalbėtojas nežino. Matomai 
kalbėtojas sapne matė ketu
ris šimtus narių, tai manė, 
kad ištikrųjų jis suorgani
zavo keturis šimtus.

Taipgi kalbėjo B. H. Wil
liams, redaktorius laikraš- 
čia “Solidarity”. Jis truputį 
geriau supranta I. W. W. u- 
nijos reikalus ir principus, 
negu mūsų lietuviški sorki- 
n inkai.

ruų laikų.
Tiesa, išsyk buvo pradėta 

šiek-tiek rūpintis ir aukų 
rinkimu, bet dabar visai nie
ko nesigirdi. Ar nelaikąs 
būtų apie tai pagalvoti? 
Man rodos, męs privalom 
sušaukti viešą susirinkimą, 
išrinkti tam tikrą komitetą, 
kuris pradėtų rūpinties au
kų rinkimu.

Taigi, broliai ir seserįs, 
prie darbo! Taip sėdėti, 
kaip kad męs dabar" sėdim, 
negalima.

J. Abudauskas.

MILWAUKEE, WIS.
Gia lietuvių yra maža sau- 

jalė. Dalis lietuvių sulenkė
jus ir save skaito lenkais.

draugystė “Vienybė” ir ma
noma sutverti L. D. L. D.. 
Apart to, yra apie porą ka
talikiškų draugijų ir užsilai-

kia pažymėti, kad mūsų lie
tuviams pati bažnyčia kaš
tavo apie $10,000, o dabar 
jau skolos turi apie $8,000, 
nepriskaitant tos dešimties 
tūkstančių. Knm ma1 4,tai 
bažnyčia parapimna’ at
neša “gerus nuošimčiu Su
prantama, tai ne jų, bet ku
nigėlio nuopelnai. O para
pijonai apie tai nei nepagal
voja.

Proletaro Sūnus.

MONTELLO, MASS.
Gruodžio 22 d. Liet. Šelp. 

Fondas parengė prakalbas. 
Kalbėjo J. B. Smelstorius. 
Neapsiriksiu pasakęs, kad 
J. B. S. yra vienas iš gabiau
sių kalbėtojų.

Žmonių atsilankė labai 
mažai. Nemačiau net pa
ties L. š. F. pirmininko, nei 
kitų narių—kolektorių, ku
inų yra bene trisdešimts. 
Bet už tai pas “degtinvežį” 
žmonių, kaip musių. Bili- 
jardrūmiai irgi pilni. Ar 
negėda montelliečiai taip 
elgtis? Ar jūs neturit Lie
tuvoj artimų savo sielai y- 
patų? Kada jūs linksmai 
gersite degtinę, gal jūsų tė
vai miršta badu.

J. Svyrūnėlis.

NIAGARA FALLS, N. Y.
Vietos katalikai skundžia

si, kad juos “cicilikai” per 
savo laikraščius šmeižia. Jie 
sako, girdi ir męs prisidė- 
tum ir sykiu veiktum, bet 
“cicilikai” mūsų neklausia 
ir veikia vieni. Gal nekurie 
mano, kad katalikai ištikimų
jų sykiu darbuotųsi, jeigu 
socialistai juos kviestų.
Kad katalikai viskam prie

šinusi, tai štai jums faktai: 
Šiomis dienomis atvažiavo į 
mūsų miestą neprigulmin- 
gas kunigas Buiza (o gal 
Boza) ir norėjo sakyti pra
kalbas, paaiškindamas, kuo 
skiriasi neprigulminga baž
nyčia nuo Rymo-Katalikų 
bažnyčios. Mūsų katalikai 
tuojaus pareikalavo, kad jis 
važiuotų į Buffalo ir atvež
tų nuo vyskupo paliūdyjimą, 
jog yra geras kunigas, tuo
met jie leisią jam ir prakal
bas sakyti. Kunigas buvo 
apsiėmęs ir svetainę nusam
dyti, tik prašė, kad žmonės 
susirinktų, bet, mūsų katali
kai pradėjo šaukti: “Mums 
cicilikiškų prakalbų nerei
kia !”

Iš to visko matosi, kaip 
parapijonai nori išvien dar
buotis. Jie net kunigui ne
duoda kalbėti, o ką jau sa
kyti apie socialistus?

Dabar jie daugiau nieko 
ir nekalba, kaip tik apie tą 
kunigą: vieni sako, būk tai 
žydas buvęs, kiti—socialis
tas ir tt

M. D. Jančiulls.

CLEVELAND, OHIO.
22 ir 23 d. gruodžio buvo 

prakalbos L. S. S. 3 kuopos. 
Kalbėjo A. Žagaras iš Chi- 
cagos, III. Pirmą vakarą 

i tie pinigai bus aiškino apie netikusį kapita
listišką surėdybą ir kapita-

ikantesnis komi
ui nukentėjusių

G ir kalniškis.

MONTREAL, CANADA.
Kaip tik Europoj prasidė

jo karė, tai ir darbininkų 
veikimas sumažėjo. Ypatin
gai socialistų spėkos suma
žėjo, nes viena, valdžia už 
draudė rengti ant gatvių 
prakalbas ir kalbėti ką nors 
apie karę, o antra, jie taipgi 
tapo išblaškyti j visas puses. 
Pirmiaus čia socialistų kuo
pa buvo gana galinga, turė
jo daug narių, o dabar su
mažėjo.

Daugiausiai darbuojasi 
rusai. Ukrainai ir žydai soci
alistai. Jie rengia paskai
tas, prelekcijas, diskusijas ir 
tam panašiai. Bet nieko ne
sigirdi apie mūsų lietuvius, 
jie visai apsnūdo, nors ir jų 
čia buvo nemažas skaitlius. 
Kodėl jie nieko neveikia, tai 
sunka pasakyti. Vieni sako, 
kad negalima veikti, kiti sa
ko, kad nėra kam veikti, o 
treti tvirtina, būk nesą ką 
veikti ir per tai žmogus ne
gali surasti teisybę.

Man rodosi, kad męs dar
bo turime gana daug ir gali
me dirbti, tik reikia noro ir 
pasišventimo. Męs matom, 
kaip Su v. Valstijų lietuviai 
darbuojasi rinkdami aukas 
sušelpimui nukentėjusių nuo 
karės lietuvių. Ar tas dar
bas mus nepaliečia? Argi 
męs negalime užsiimti nors 
aukų rinkimu? Nejaugi tik 
Suv. Valstijų lietuviai turi 
Lietuvoj savo tėvus, brolius 
ir seseris, kurie kenčia šaltį 
ir alkį, o męs ten nieko ne
turim? Man rodosi, kad ir 
męs Lietuvoj e°ame palikę 
savo tėvus, brolius, seseris 
ir gimines, kurie dabar ran
dasi didžiausiam varge ir 
laukia nuo mūs pašelpos, bet 
męs j tai nepaisom. Mes sa
kom. kad nėra kas veikti ir 
susidėie rankas, ramia saži-

SO. BOSTON, MASS.
18 d. gruodžio Lietuvių 

svetainėj buvo vakaras L. S. 
S. 60 kuopos. Aktoriai mė
gėjai sulošė 5-kiu aktų dra
mą “Jėzuito Sąžinė”. Vei
kalas parašytas A. Žagaro. 
Autorius piešia Lietuvos pa
dėjimą po 1905 metų revo
liucijos.

Kalbant apie veikalą, tai 
reikia pasakyti, kad jis vie
tomis turi būt pataisytas 
(veikalas rankrašty), ypa
tingai trečiame akte, kada 
plėšikai užpuola puotaujan
čius, nes visai mažai pasiaiš
kina, nas jie per vieni. Taip
gi yra ir daugiau klaidų.

Pats veikalo branduolis 
gana geras, nes parodo, kaip 
mūsų kunigija bičiuliuojasi 
su caro bernais ir kaip jie 
gesina revoliucijos sukurį.

Dabar pasakysiu žodį apie 
lošėjus. Jonas Šarkus, mies
to darbininkas—M. K. Bo- 
lis, Malvina, jo žmona—F. 
Ramanauskienė, Ralienė, 
Malvinos motina—M. Januš
kevičiūtė atliko gerai, ypač 
Ramanauskienė pasižymėjo. 
Sipavičius, buvęs studentas, 
galima pasakyt, ne savo ro
lėj buvo.

A. Kusas, Šarkaus drau
gas—J. Audickas, atliko ge
rai; Černovas, pristovas — 
N. Januška, Makrina, jo 
žmona—A. Bolienė lošė ge
rai, ypač pasižymėjb gerai 
Makrina, sulaikydama savo 
vyrą, kada tas mėgino nu
žudyti Malviną; Vodkinas, 
žandarų pulkininkas—R. M. 
Mizara atliko tikrai typiškai 
protiškai nusigyvenusį žan
darą; Kulševskis, kunigas— 
F. N. Ramanauskas—atliko 
gana gerai; Ona, tarnaite— 
K. Maironiūtė—atliko pusė
tinai; Puzovas, popas, Mau- 
ša, žydas—J. Skibirdis;Kru- 
konis—špitolninkas; T. Gre- 
viškis, nežinomas valkata— 
M. P. Bolis taipgi lošė gerai.

Nepaisant į tai, kad oras 
buvo labai bjaurus, publikos 
prisirinko gana.daug ir kuo
pa dar pelno turės apie $50.

Topolis.

ir 
jai 
jiegomis perstatyti K. Ja
vui kai či o parašytą dramą 
“Prisikėlimas” ant 22 d. sau
sio,

CINCINNATI, OHIO.
19 d. gruodžio buvo pra

kalbos A. C. W. of A. kriau
čių unijos. Kalbėjo tos uni
jos prezidentas Hillman, 
Čhicagos streikierių vadas. 
Jis nurodinėjo vargingą 
kriaučių padėjimą ir netiku- 
mą dabartinio pasaulio su
rėdymo^ Publikos buvo pu
sėtinai, ’tik merginų visai 
mažai. Aukų surinkta lėšų 
padengimui 17 dolerių su 
centais.

Nors prie A. C. W. of A. 
unijos skyriaus priklauso 
tik 30 narių, bet visgi jie 
darbuojasi ir varo agitaciją.

Vietos progresyviškesni 
lietuviai pradėjo organizuo
ti S. L. A. kuopą ir jau apie 
10 narių turi. Abelnai, vie
tos progresyviškesni lietu
viai neturi didelio skirtumo 
pažiūrose ir santaikoj gyve
na. Ant 22 d. sausio mano 
prakalbas surengti. Geisti
na, kad visi išvien pradėtų 
veikti, nes tuomet daug dau
giau galima būtų nuveikti.

J. D. Bendokaitis.

listų šunybes. Antrą vaka* ne, sėdim Ir laukiam gėrės* zas lietuviškos smuklės salė-

’ '-į* **

je surengė prakalbas. Ka
dangi kunigas smuklėje ap
sistojo, tai dauguma tuom 
labai žingeidavos ir į pra
kalbas prisirinko pilna sa
lė žmonių. Kiek teko patir-/ 
ti, tai kun. Buzas manė čia 
suorganizuoti lietuvišką ne- 
prigulmingą parapiją. Jis 
turėjęs parap. Petrapilėj.A- 
merikoj esąs jau antri me
tai; į čia atvažiavo iš Cin
cinnati, Ohio. Kalbėjo apie 

rpusę valandos ir, : 
“progresyviškai”. Sal£ė,kad > 
kunigai perdaug plėšia nuo 
žmonių už savo pareigas. 
Sakė, kad dievas pavelijęs 
žmonėms gražiai linksmin- 
ties, šv. Augustinas šokda
vęs, dainuodavęs ir tuom 
prašalindavęs “nęčystas pa
gundas”. Turbūt kun. su sa
vo moderniškumu norėjo į- 
tikti žmonėms. Bet vos kuni
gėliui suspėjus pasakyti 
“amen”, kaip iš publikos pa
klausė: “Ar dievas linksmi
nas danguje, kaip dabar ka
rė Europoje”? “Dievas pa
darė tą karę”—atsakė ku
nigas. Esą dabar atsiradę 
Žmonių, kurie netiki į dievą, 
išjuokia kunigus ir tt. ir die
vas užleidęs karę, kad visus 
griešninkus atsiėmus pas 
save. Kunigui tą pasakius, 
publika labai pasipiktino, 
pasipylė klausimai ir mur
mėjimas po visą salę. Kun., 
matydamas, kad tas greit 
nepasibaigs, pradėjo prašyti 
aukų. Bet čia vėl pasipylė 
visoki juokai; vienas atsi
stojęs pradėjo sakyti, kad 
jis esąs neseniai atvažiavęs 
ir nedirbąs, per tai pašelpa 
esanti jam būtinai reikalin
ga. Kunigėlis, pamatęs, kad

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER 

NUOŠĖ, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per mūsų bankų galite pagelbsti savo giminėms b«i 

žįstamicma užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA 

kertine, todėl galime persiųsti pinigus j taa vietas ant suma* 
neaugėčiau 800 markių (apie 525 rubliai).

’ MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE* 
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informaeijų kreipkitės ypatit- 
kai ar rašykite JaiAką pas

ganizuoti teatrališkas rate- Choro” daininkams kelionės 
bs, kuris užsiims perstaymu lėšas, svetainę ir spaudą,ne
didesnių veikalų. Nors dar 
formališko susirinkimo ne
buvo, bet tvėrėjai jau mano 
perstatyti veikalą “Nihilis
tai”, atkartoti “Blindą” ir 
perstatyti kitus didesnius 
veikalus.

“Aido” choras irgi prade
da judėti ir ant 15 d. sausio 
rengia balių su įvairiais pa- 
marginimais.

J. K. Vargdienis.

ką pelno $30.25, kurie ir pa
siusta j L. š. Fondą. Beje, 
reikia ištarti ačiū vietiniam 
Lietuvių Ūkėsų Kliubui, ku
ris davė svetainę, tik už pu
sę kainos.

NEWARK, N. J.
25 d. gruodžio buvo ba

lius Palangos Juzės drau
gystės. Žmonių susirinko 
gana daug ir visi gražiai 
linksminosi. Bet štai į 
svetainę ateina būrelis vy-

pos. Žmonių susirinko į' mus rodyti. Kada tūlas vai- 
500. Prasidėjus programui,1 kinas išėjo šokti ir savo 
buvo gana gerų juokų ir skrybėlę paliko ant kėdės, 
žmonės gardžiai pasijuokė, tai vyčiai ją pagriebė, nusi- 
Programas susidėjo iš se- nešė j kitą kambarį ir pra- 
kančių gabalėlių: skambini- dėjo kojomis spardyti, kaipo

jam nėra progos netik su- n)as ant piano, monologai, bolę. Vaikinas pamatęs,kad 
organizuoti neprigulmingą ....... ’
parapiją, bet ir gauti vieną5 T.'" ' v. . 
centą, murmėdamas išdrožė cįzlko. spyciai. .
per duris. Nors ta visa jo dengimui lesų surinkta $7. 
“ceremonija” išrodo labai ].rie kuopos pnsirase 2 nau- 
kvaila ir publika tuomi pasi-. 
piktino, bet reikia neužmirš
ti. kad tas kunigas yra tik
tai typas didžiumos lietuviš
kų kunigų.

J. P. Stancikas.

, deklamacijos,' jo kepurę spardo, norėjo at* 
parapiją bet ir gauti vieną'Džian Dambos ir Juro Ri-pinti, bet tuom tarpu vienas 

’ - * -■ Aukų pa-; vyčių griebė jį už krūtinės
ir laiptais nustūmė žemyn.

Tai matot, kaip dailiai 
mūsų vyčiai pasielgia. Rei
kia priminti, kad tie vyčiai, 
tai dievobaimingų tėvų vai
kai. Aš nežinau, kaip tėvai 
jaučiasi, kuomet jų vaikai 
panašiai elgiasi? Nejaugi 
tas jiems suteikia užsiganė- 
dinimą? Jeigu ir ant to
linto ^^i-panaNas b^- 
xas ki es, tai greitai Jcsidurs 
už grotų. Tuomet gal ir tė
vai daugiau atydos atkreips 
į savo vaikus.

Viską Matęs.

WEST LYNN, MASS.
Gruodžio 12 d. vietinis 

Lietuvių Ukėsų Kliubas bu
vo surengęs pra' ” ” .1
bėjo J. B- Smelst dvie
juose atvejuose: “Kodėl 
męs turime organizuotis ir 
kokią naudą atneša draugi- 

Antroje temoje J. B.

YONKERS, N. Y.
27 d. lapkričio Herman •• 

Purvis skaitė referatą te
moje “Stebuklai ir Medici
na”.

Publikos atsilankė mažai: 
mat, neužtek tipai buvo jš- ja? 
garsinta, bet ir puikiausiai Smelstorius nurodinėjo, ko- 
išgarsinus, , neprisirenka kis turi būti šeimyniškas 
daugiaus, kaip apie pusę gyvenimas, kokį socialistai 
šimto, t. y., apie šeštą dalį griauja ir kokį nori įvyk- 
Yonkers’o lietuvių, nes dau-jdint? Viskas publikai labai 
guma jaučiasi esą viską ži-l patiko, 
nančiais ir jokių pamokini
mų nereikalują. Rudis,bal- Lietuvos 
take ir iš pinigų lošimas, tai Komitetas buvo parengęs 
dar madoj, o prakalbos ir koncertą, kad gaut daugiau i jo būti: už 205 stempas pa- 
dar kokios ten “zaunos”, tai I aukų dėl nukentėjusių nuo " 
be mažiausios vertės.

Pastaruoju laiku tapo su- taip gerai, kad geriau nega- 
manyta rinkt aukas—drabu- Įima ir reikalauti. Nors ti
žius nuo karės nukentėju-! kietas buvo 25c.? bz< publi- 
siems lietuviams ir apgarsi- (kos prisirinko pilna svetai- 
nimai išlipinta su nurody-'nė. Programą išpildęs, So. 
mais, kokius drabužius au- 
kaut ir kur sunešt.

Yonkerietis.

KLAIDŲ ATITAISYMAS. 
Worcester, Mass.

“Laisvės” N102 tilpusioj 
iš mūsų miesto korespon
dencijoj įsiskverbė klaida. 
Tet pasakyta, kad Lietuvos 
Sūnų draugystė pasiuntė 
205 L. š. F. štampas, o turė-

Bostono ir Cambridge’iaus
socialistai. Vietinių mažai
dalyvavo. |dėldienis važinėja į Bridge-

Nors pas mus jau ne pir- ville, Pa., bažnytinių cere- 
mas koncertas, bet dar pub- monijų atlikinėti. Tuom 
lika nebuvo nei vienu taip tarpu jis važiuoja kasdien 
užsiganėd*<js, kaip šiuom. atlikinėti tų ceremonijų.

Užmokėjus “Laisvės” i Bimbos parapijonas.
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Temykite LIETUVIAI!
K ll Hl H TIIRftJOTE ARKA TintlTR GIMINES GHBERN1J0-

JEIGU JUS NOKITE SURAST SAVO GIMINES, IšBfi- 
GUSIUS j 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% metama nuo šimto.

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

PARDUODU farmas, 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—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
OP rr i cu X Filia: 155 CLINTON AVE.,3C Grand Street, maspeth, l. i. n. y.
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

Petronis ir Lisauckas
LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, GRMAFONŲ PARDAVĖJAI.

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

Turime GRAMAFONŲ su naujausios 
mados lietuvi?,komis dainomis. 2 dai
nos katuoja 75c. Paauksuoti laikrodčh'ai 
ant 11 akmenų, gvarantuoti ant 20 metų 
—tik $5.75.

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

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

GŽIM4K4S ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

kymą kiekvienam visai
Užtikriname, kad kiekvienas bus užganėdintas.

ORAKULO PATARIMAI.

Ora- 
esi

Klausimas:—
Be grieko pradėtas 

kūle! Kadangi tu 
“smart boy” ir visiems duo
di teisingus atsakymus, tai 
ar negalėtum ir man išeks- 
pleinyt keliatą nesupranta
mu kvestijų. Jei teisingai 
išekspleinysi, tai ant kitų 
Kalėdų paprašysiu į kūmus.

Dabar klausyk:
1) Kiek ponas dzievulis 

turi metu?
2) Kodėl dzievulis davė 

ožiui barzdą?
3) Kiek katalikai blaivi

ninkai išgeria alaus ir deg
tinės per vienus metus?

4) Kodėl kunigų gaspadi- 
nės taip greitai nutunka?

5) Kodėl Lietuvoj “ad
mission”, į bažnyčią “free”, 
o Amerikoj “ten cents”?

Ona Pilviškietė.

Atsakymai:—
)) Ponas dzievulis turi 

tiek - pat metų, kiek ir po
nas melas, nes jiedu vienais 
metais užgimė. O kaip se
nas yra melas—gali dažinot 
pas bile vieną kunigą.

21 Dzipvnljq suteikė ožiui 
barzut* i dėl, kad jis... -. 
ras.

3) Katalikas blaivininkas' ninkac 
per vienus metus išgeria 
tiek degtinės, kiek bedievis 
girtuoklis per visą savo gy
venimą.

4) Kunigų gaspadinės nu
tunka greitai todėl, kad ku
nigai jas gerai šeria. Mat, (

Dalgis ant akmens.
Syki filozofas užėjo ant 

pervažo (laivo), kuris plau- 
kinėjo skersai une: kelyje 
teiravosi pervažninko, ar 
jisai moka aritmetiką. Žmo
gus žiūrėjo ant jo su nuosta
ba.

—Aritmetiką? Ne, pone; 
'aš dar niekad apie ją negir
dėjau.

Filozofas jam atsakė:— 
Aš labai apgailestauju, vadi
nasi vienas ketvirtis tavo 
gyvenimo yra dingęs.

Po kelintos minutų jis už
klausė pervažninko: — Ar 
tu žinai nors kiek matemati
kos?

Laivininkas šypsodamasis 
atsakė:—Ne.

—Tai šitaip,—pratarė fi
losofas,—kitas ketvirtis ta
vo gyvenimo yra dingės.

Trečias klausimas buvo: 
—Ar tamista supranti as
tronomiją?

—O ne, ne, niekad negir
dėjau tokio dalyko.

—Gerai, drauge, tad dar 
'etvirtis tavo gyvenimo yra 
.Ii n gęs.

Tame momente laivas už
ėjo ant uolos. Pervažų i nkas 
pašoko mesdamas nuo savęs 
švarką, ir užklairė filosofo: 
—Pone, ar tamista muki

—lnv, anė filosofas.
—Todėl,—sušuko pervaž

ai,—tnvo visas gyveni
mas yra dingęs, nes laivas 
jau sko da.

Juozas Valutkevičius

Pas tūla lietuvi fotogra
fiją kunigo gaspadinė nu-

parapijonai nesigaili afierų titraukė savo paveikslą. Už 
“dievini ant garbės”. ‘'■dyiej’i savaičių kunigas at-

5) Lietuvoj bažnyčiose _ . u'. fotoo-vnfiįu.
“admission free” todėl, kad Pasižiūrėjęs į sampelį kum- 
ten visos bažnyčios prigulimai sako:
parapijonams. Amerikoj gi i —Ar tamsta negalėtum 
bažnyčios priklauso vyskū-imanf) Marijonai padaryti 
pams, todėl jie ir daro'biznį ?’audonesnius veidus ir di- 
su parapijonais, desnn krūtinę?

—Taip, aš galiu padaryt, 
bot tamstai daugiau pre- 
kiuos. x

—Tai nieko, t>k gražiai 
padarykie,—atsakė kunigas.

Fotografistas pavilgė se
tą rytmetį ėio keliu per lau- petuką į dažus ir pradėjo 
kus jieškodami darbo ir pentvt. Staiga lašas dožų 
kuomet jiedu ėjo pro vieno nukrito ant fotografijos, 
farmerio namus, juodviejų: Fotografistas tuojaus milai; 
draugiškos pašnekos tapo, žė dažus, 
pertrauktos ūmu nasirody- • nlėtmas.
mu kelių šunų. Vienas ko- < fotografista laižant gasna- 
leivių tuojaus griebėsi už dinės paveiksią, kirto foto- 
akmenio, bet kadangi ak- grafistui į žandą, > sakyda- 
muo buvo stipriai prie že- mas:
mės prišalęs, tai keleivis,ne- j —O tu, prakeiktas latre! 
galėdamas jo atlupt, susu- Jeigu tu ją po mano akių 
ko: * j bučiuoji, tai ką tu vienas

—Ak tu, dzievuliau, kas pasilikęs su ja darai?...
ce zo kontrė: šunes palaidzi, 
o akmens pririšti!...

Navatna kontre.
Du dzūkai, neseniai atke

liavę Amerikon, viena šal-

kad nepasilikt\i
Kunigas, pamatęs

ak- grafistui į žandą, > sakyda-

Puikus apskelbimas.
Viename Bostono laikras- 

'ty garsinasi tūla siuvėja. Ji 
i sako:
I —Primieruoju Montviloj 

gali būti išgydoma—skelbia utarninkais. darbą atb’eku 
expertai Suvienytų Valstijų S9re^om^s Bostone, o “fini- 
v^ldiškos sveikatos užveiz- šiuoju” ketvergais Brookly- 
dos.—Ji gali taipgi būti iš
vengiama: vaistai yra pap
rasti—geras maistas ir už
tektinai naudojant jo.

Galbūt nekurią gražią 
čb’eną Darbo Statistikos 
Biuras išleis pranešimą, aiš
kindamas, kokiu būdu pra
šalint ir išgydyt skurdą: 
pinigai ir pakaktinai jų 
tiems, kurie nėkiek jų ne tu-

Vaistai.
Pellaga, ta baisioji liga, I

ne.
Tuomi jos apskelbimu 

Brooklyno senberniai labai 
užinteresuoti.

Šiūr.

“Duokit man Sąjungos va
deles !” — šaukia “Kovos” t
No. 46 garsusis M. D. Tuini- 
la.—“Aš ruvežšiu jus į...” 
Kur? Įpelkes.

z Akstinas.

Newarkieciai! Kalėdų ir Naujų Melų
Dovanas (prezentus) pirkite pas vie* atinj lietuvišką jubilierių 

(jewelry) VINCĄ URMANAVIČIŲ, 151 F'.ry St., Newark. N. J.. 
Pas jį galima gauti viskas, kas tik randas, ir kituose “jewelry Sto
ruose”, o patarnavimas kaipo vientaučio daug prielankesnis. Beto 
galite gauti kalbamų mašinų (gramafonų) ir rekordų visokiose 
kalbose. Visi, kurių šeimyna išpirks vertės $20.00, gaus dovanų 
tavorų vertės $1.50. Reikalaukite kortų.

Meldžiamieji, nepamirškite at silankyti.

Reikalaudami bent kokio tavoro, prisiųskite tik $ 1 j00 (vieną dol.), 6 likusius už
mokėsite po aplaikymui tavoro.

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

Tarpe 28 ir 24 gatvių.

PILVO LIGOS
v?'-;’•’•Ay.-..rP’.yąr•. Ar 
•i*.i-#? ' č r

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
191G metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo las 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletųa skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: ".Dysakos, eiles, straipsnici Iš Iilstorijos, hygicnoc, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsniuagoriau
sių rašytojų amerikiečių.

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

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

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (Immoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali buti pasekmingai gydomi Tuuiistoa 
namuose už labai mažų užmokesti.

Mes taip gi norime Jums pasakyta apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo lokių smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorca, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūsles bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankinu.BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA SIUNČIAMA DYKAI.

Lietuviška Muz kosK onservatorija
395 . Broadway
So. Boston, Mas.'G

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

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

I Akušerka
«

’J
«
'J

Pu hnl ir • > s t kur<f| VVot’jnn* Mrdlcu/
College. Baltimore. Aid

Pan«*kmtiiirat atlieka savo darbu ori* 
gimdymo. taip»r‘ nuteikia visokias rodau >f 
vaxeli>a Invairioae motoru ligose

* F. Stropiene,2;;;:,V.‘.:»
i 
ž 
t'O

1E18INGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau rncentus su didžtanei* 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai
Lietuvos ar Amerikos daktarų 

Tai vienatinė lietuviška
Bostone ir Massachusetts valstijoj. ) 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- ( 
šauly yra vartojamos. Galit rei- 5 
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu ‘ 
per expresą. (

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C Street <
SOUTH BOSTON. MASS.

Tol. So.Boston 21014 Ir 21013.

aptieka

GERA PROGA!
< Irtiniat'kn angliškos kalbos 

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

Vaikų Draugas arba kaip 
mokintis skaityti Ir rašyti 
hp mokytojo ...................... 15c

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

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

Viso $1.60
Kas atsiųs Iškirpęs Šitą ap

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

I’. MIKOLAINIS
R. F. D.. Route 2 

Hudson. N. Y.

llwiiOiliMl'LW. urtfrŲ ruah'ii

Jonas MATHUS
| GERI AUSI AS DIDŽIA (ĮSIAS 
C, IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 
\ N AS VISAME SO.j BOSTONE.
1 Sveiki geriausios rūšies gėry- 
<^mai ir užkandžiai. Patarnavi- 
Tl mas prielankus. Atsilankykite, 
j o persitikrinsite.
| JONAS MATHUS
V (Lietuvis Savininkas)

Į 342—344 W. Broadway 
S So. Boston, Mass.
? (Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
< Labdarystės Draugijos namo.)

nuo

visada turi savo namuose buteliuką 
D-ro Richter'io

PAirEKPElLO
Neabejojant is būdas įtrinimui ,
.skaudėjimo Reumatizmo, persišal- , 

d.mo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 5(ki. buteliukus visoks aptiekuso arba 

Ktučlal nuo
P. AD. RIC1HLR & CO.

7-1-BO VVuBhington Street, New York, N. Y

Tel. 885 Greenpoint
SENIAUSIA 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.

7) 3 35-cp 
o -u. 5 % 
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Man®YpaiiškasPranešimasVilties. \
Aš noriu sutipftžintf su kiekvienu scr- 

ga* či i. lietuviukai kalbančiu v\ »u ir mo-

Ml žinotų, kaipo teisini ų dianitų ir gererlari — 
jį kad žinotų kas iš č.u —kuomi aš čsu—ka aš 

ėsti padarus praeityje ir kad žinotų apie pra- 
įSJ kilni) dail ų, knrj t š dabar veikiu. Iš mano

paveiki.!

ta i. Aš atidžiai 
na«, chroniškas.

t ip mažai žino.

AS jiems teisin-

ir Reiadariu, J’t.ts s tpJitikro maco Pykai 
Duodamų Knygą ir skaitykite mano pra
nešimai vilties.

kaip 
tis.

Parsisiųsdinkite kepi ją toy k 
kyti aiškus faktai aiškioje, pa

tdien. Joje pa sa
kai boję. Ji yra 

informarijns ir patarimus, 
vMjįk kokius kiek vienas vyras bei moteris tuntą žinoti ir sukti— 

Vr’A ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali Imti sugraži.ila jusą senn laikę svai- 

k nN v*® kata, stiprybe ir gyvingiunas, jus turite tuojaus patsUiąsdinti 
% ; šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus »vie tokias

Į negales. Nesiųskite mums pinigą— siuskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašyta .ant’dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždvhtuti 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku jiaduotais patarimais. Jųs patirsite savo 
kentėjimu priežastis ir kaip jusą negal.s gal? Imt.i prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
!i naro pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mitine Šiemlien. 
užlipinti stenipą, kttd laiškas pas mus ateitu greitai.

Dr. J
Gerbiamieji:—Mcldztn. man luoiai 

pačta jūsų brangią niodikališką knygą.

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

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

.JSSELL PRICE CO,L. lito—2C8N 5tl» Avė ,Cbic*0o,lll ,U.S»
n. man t uolaus pasiusti visai dykai, apmokėta

Micstas

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami 

nto pirm užmokėjimo pinigų.

GERIAUSI MUZIKAI.IAKI INSTRUMENTAI 
AM t.KiltOJ E.

gavus vieną dolerį rankp.rugių hu t’esa peržiūrėji-

Geriausia dvieillnfi Vlennos Armonika su visais 
punbalsiais, minorni ir ma*orni basai, 21 klavišis. 12 
basų, minornų basų atskiri pHeno balsai. Viskas 
k netvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
kanų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

KAINA 82 dol. Tokia pat armonika dviejų to- 
KAINA 25 dol.

Vienas armonikai hk 24 klavišai, 
<ais. Kaina Sk.oii. Tokia artuoBika 
klaviMu. 12 basų, su plieniniam 
Kaina 312.MM.

8 bal- 
su Z) 

balsai*

6 atrfinų balalaika, 
m pc bert iškl keleliai, 7 
Ala ponų, kaina $3.71. 
Tokia pat geresnio 11- 
dirbuno $4.50.

Visi užsakymai lAsiunčlami ta pačia diena.Prlei išsiunčiant aluntlnys peruknnamaa r»- 
riansiais specljallslaiti—meistrais, todėl nei Jokio ausigadlnimo negali ataltiktl. Relkalauk.no illlua- 
truoto kataliogo, kuria siunčiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. MM CANAL STREET, NEW YORK, N. T.

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, kad I 
visi biznieriai 
savo biznį gi- 

<, ria. Cigaras.
nors kaip ko- | 
pūsto lapas,' 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt | 
kokis gėrimas, i 
kaip raugalas, i 
bet sako, kad , 
skaniausias. O 
man rodos, 1 

raugai kalba, tai nereikia gir- I 
inoma, vieta atsakanti dė’ pa

keleivingų. Kambariai u visais pa- 
rankumais. Prašau kreiptis į tą vie
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Loenlninkaa
291 Wythe Ave., Corn. So.lat St. 

BROOKLYN. N. Y.
Tel. Greenpoint 279

Jei neturite, tai tuoj užsirašykiteJAUNĄJĄ LIETUVĄ
bu paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenės mėnraštį.
“JAUNOJI LIETUVA” eina kas menuo didelio formato 48 pusi., 

spausdinama ant gražios paveikslų popieros.
“JAUNOJI! LIETUVOJE” kiekviename numeryje spausdinama 

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

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

venimo; III. Spauda ir gyvenimo atbalsiai; IV. Srioviu ir partijų 
gyvenimas; V. Literatūros apžvalga; VI. Jaunimo Balsai; VII. 
Moksleiviu keliai.

Kaina metams $3.00, pusei metų $1.50. Viena* numena 25c.
Meldžiame užsisakyti tuojau:

“JAUNOJI LIETUVA”
2257 W. 23rd Pi.. Chicago, III.

Relkalauk.no


Atsakymas ant 
klausimo.

I

'MMMH ■■■M

Ar Jus Kosite?
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Oil

Severn’s

Rd., Waukegan, Ill. 
Ambraziūnag

Scvoros Mcdlkallškas Kalondorlus.
19’0 motnms yra dabar gatavas ičpla- 
tinimui Jūsų aptiokojo, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vieną kopi
ją ir laikykite ją parankiojo vietojo 
per visus motus.

Knyg. pagelb. A. Jakštys, 
108 Liberty SU, Ansonia, Conn.

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

Skaudį Imat Erut’-nCJo,
Ir jvnirųs kiti Ropčjiinni ir Hknudčjl- 
mni yra irroital išvaromi, trinant ge
rai ŠEVEROS GOTHARD ALIEJUM 
(Severn's Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminnntis linimentas. Kainos: 
25 ir 50c už bonką. Visose aptiokoso.

“Laisvė” liksis

I IS)

I C 
tn

W. Fo SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

Mahanoy City 
4‘Laisves Sūnų 
Draugyste.Klausimas.—Mano moti

na yra paskolinusi broliui 
1,500 rublių ir turi nuo jo 
“nakladnaja” ir kitus gerus 
dokumentus ant jo žemės. 
Ta žemė yra mano tėvo ar- _ 
ba mano senelio pirkta. Da- “Laisvę” savo organu, 
bar senelis mirė ir dėdė mi-' Organą skaitys visi drau- 
rė ir paliko dėdiną su 3 vai-;gijos nariai ir tokiu būdu 
kais.

Dabar mano motinos što-1 prasiplatinusiu 
ras Šiauliuose sudegė ir ji Mahanoy City, Pa. 
randasi varge, nuo brolie-1 
nes nieko negauna ir jeigu 
brolienė galės nusukt tuos 
pinigus, taip ir padarys. Ar 
motina galės licitavot žemę, 
pakol vaikai maži ir jeigu 

. Šiauliai paliktų po vokie
čiais, tai ar mano motinos 
dokumentai yra geri.

J. Szyvickas.
McKees Rocks, Pa.

Męs džiaugiamės, kad vie
na iš didesniųjų Mahanoy 

iCity, Pa., draugijų—būtent 
Laisves Sūnų draugystė pa-

labiausia 
laikraščiu

“Laisvės” laikraštis rems 
Laisvės draugiją, gins jos 
gražų vardą ir padės drau
gijai žengti aiškiai progre*- 
syvišku keliu. Visi draugi
jos pranešimai bus talpina
mi be jokių užvilkinimų ir 
organas stengsis vengti gin- v cų.

Šaukiame draugijos virši
ninkus. ir narius auginti 
Laisvės draugiją ir dar- 
buoties broliškame sutikime. 
Jeigu draugijai taip gerai 
sekėsi ligišiol, tai ateityje 
jai turėtų dar geriau sek
ti es.

Atsakymas:—
Nors ir Lietuva pasiliktų 

po Vokietija, bet paskolos ir 
kiti privatiški kontraktai 
paliktų pilnoj gale j, kaip 
kad jokios permainos val
džioje nebūtų buvę. Tokia 
buvo praktika praeity tarp 
viešpatysčių, kurios §/avo 
rybas praplatino ir tokia y- 
ra internacionališka 
geriau sakant, padavadiji-. 
mas. Suprantama, Vokieti- 86 Horatio st., New York, n. y. 
jai nieks negalėtų uždrausti; 
sulaužyt tą praktiką ir pa
daryt savotiškas tiesas, bet 
nėra jokios priežasties tam 
tikėti. Skola pasiliks gera 
ir jei ta “brolienė” ir par
duotų tą žemę, ji negali par
duoti jos “čysta”, bet turi 
parduoti su skola, kuri guli 
ant jos, kaipo koks slogutis 
?ta nakladnaja, hypoteka,

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugės Teklei Balčiū- 

nitės, Kauno gub., Zarasų pav., Ve- 
nasečių kaimo. 5 metai Amerikoj, tieSH pirmiau gyveno Chicago, III.

’ žinot, malonėkit pranešti.
V. Glemžitė

Kas

Pajieškau darbo prie kriaučių šapos 
už gaspadorių. Aš esu kriaučius a- 
mate gerai išsilavinęs, todėl kam rei
kalinga,* duokit gręitai žinią laišku 
š’.-uo adresu:

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

Netoli Jefferson Ave.
(104—2)

KUOMI UŽSIIMI?
Mokantis rašyt, skaityt, gali atlikti 

drukoriskus darbus, visokius tikietus, 
popieras knygeles atspausti ir tt. Aš

mortgagius) irnežiūrint į turiu atliekamą spaustuvę dūl parda- 
» e> z v _ t vimo, gali visą at,'”*trii arba L-a« tikLeno rankas žeme ta nepa-1 tau būt reikalinga.

pultų, ji, ta žemė, atsako už
skolą, jei, suprantama, j i yra 
tiek verta, kiek skolos su
ma išneša

F. J. Bagocius.

vimo, gali visą atpirkti arba kas tik 
. 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. 
(104—1)

Jei taip, tai sustabdykite jį! 
’ Tai yra lengva padaryti, jei
Jus imsite

Kosfijo Nuolatos.
"AM pagavau didol| 

Salti ir nuolatos kosė
jau, parade p. W. Wo- 
loazyn, Weirton, W. 
Va,, ir jeigu ai paimda
vau stiklą Kalto van
dens, kosfijimna pasida
rydavo labjnus trauk- 
žiojantis. Dirbdamas 
blokinių dirbtuvčjo arti 
milžiniško karščio, aA 
turfljau gerti vandeni. 
Aš perskaičiau apgarsi
nimą apio Sevoros Bal
zamą Plaučiams, ir, ifi- 
vartojua 25 centų bon- 
kūtę, koaulis Bustojo, ir 
ač jaučiuoa gerui ir 
aveikal,’ ’

5 S rfl
c

Balsam for Lungs
(Sevaros Balzamu Plaučiams) laiku. Pamėginkite jf huo 
peršalimų, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptiekose.

LIETUVOS SŪNŲ IK DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai:
Pirm. J. Bastis
1380 So. ShendaJi
Pirm, pagelb. M.

1421 Lincoln 8t., Waukegan, Ill. 
I’rotoko'ų sekr. S*. Deikus.

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

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

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, 111. 2. M. Rėkia, 1829 
No. Jackson St., North Chicago, Ill. 
Maršalka K. Navickas,

1420 Victorian St., Waukegan, III. 
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. Pleckaitii, 

228 Madison -St.,
Hoboken, N. J.

iždininkas B. Vaičekauskais, 
526 39th St., Brooklyn, N. Y

H-<
M

TREJOS DEVYNERIOS

Susideda ii gairių gydančių tolių ir Jaknų.

Sutaisyta su degtine e-*'* virintu vandeniu 
yra genančiu ■ * • *at£iu

vynu u *v*o.
Gydo visokias sl.ilvio i;res, nernalimą, 
gumbą, dispepsiįą, i(.p".imą, .riefncnj, 
dieglius šonuose kruti;.ije ir nugaroje, 
patrūkimą, suniurną ant krutinės ir 
visokias kitas sk ivio ligas. Geriausiai 

patai. o apetitą.
V/\RTO!IMAS: Vieną pakelį šitų gydančių 

znK r’.ti j vieną kvortą čysto spiruto 
m <icns, arba išvirti ėystame van- 

> .-4 valandų gi rti po pusę stiklelio

VhiCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
Z29 Bedford Ave , Brooklyn, N. Y.

UŽGANĖDINTAS
Geru patai 

sy m u!
Gvarantuo 

tas ant
20 metų!

Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 
Užploinbavimaa 5Uc ir augščiau.

Išvalymas ...........................................
Užplombavimas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SAMIA R Y DENTAL PARLOR 
307 Bedford Ave.. Tarpe 2-ros ir 

1-mos gatvių 
BROOKLYN. N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

ŽINIA DeL SERGANČIŲ.
Vyrai, būdami silpni, apimti ner

viškumo per palaidą gyvenimų aroa 
i-usi<l<. inią prieš sveikatos įstai./raus. 
kas suėda kūno spėkas ir duoda n : nt 
pirmos pažiūros pažinti. Jūs išsigy- 
dysite, vartodami tą gvduolo “Tolstoj 
New Man Tablets”. Prisiųskit mums 
vieną dolerį ir męs prisiusime tą gy
duolę tau. Rašyk tuojaus.
CHICAGO RUSSIAN M. O. HOUSE 
3031 So. Union Ave.. Chicago, Ill. 

Dept. L.
(98—106)

KIEKVIENAI MOTERE1 ŽINOTINA

JOSEPH L1PMAAI, M. D.
SpecijaiistBM Moteriška Ligą.

Šutn New Y ori414 E.

4> .□

£ 2 «
3.2.>

V. K. DRAUGIJOS VIKŠININ 
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER. ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

Box 666, Steger, 
Vice-prezidentas W. Stoškus, 

Box 435, Steger,

H1

Iii
Protok. raštlnlnkaM J. Dainora u 

364 L. Box, Stv.gvr, 11.
Iždo raštininkas A. Salasevičia, 

Box 141, Steger, Ill.
Iždininkai (kaHi*triut»> 1. Mneauua, 

<82, Stegar, Iii 
F. Btrlško, 

566, Bteger, III 
J Danaldavičia 
407, titegar, 111

SuslrinaiMiai atnibūnu. jm. pirma n 
klakvjwiia įmėnaalo nadšdoj, f A. 
aaavlėiaKB •vatalrrr)

Box
Knygyną raštininkai.

Box
Knygyną l&dlnlnkas 

Box

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ
GRAMAFONU

Augščiausios’ Prie 
i glaudos Lietuvių 

Amerikoj Drau

PA RSI D U A D A R ESTĄ U RACIJA.
Parsiduoda restauracija 

žemą kainą, 
ties savininko 
na gerai ir „ 
rintieji pirkt, atsišauk:te į “Laisvės” 
ofisą, 183 Roebling St., Brooklyn, N.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!už labai
Parsiduoda iš priežas- 
nesveikalos. Biznis oi- 
geroj vietoj. No-

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

gija gerai 
laikosi.

M

Ar

Dft.L ANO £ S
Gydau per 20 metų 

ligas u didžiausiomis pa-

UAHpitf' Gvn-Ottvę. 
ląo

SpecijanSKas nužeminime* 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama*- 
foną su 6 lietuviškų daiaą 
am, aditą, kaštuoja 312.it 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ai
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųaki- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsit* pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK. N ▼

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

I’Lmininkas J. Čebanauskas,
420 S. Cheinut St., Collinsville, 

Pirm, pagelbininkas M. Ražokas, 
Vandalia Box 160, Collinsville, 

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

500 S. Clinton St., Co1 linsville, 
Iždininkas J. Willumat,

337 Central Ave., Collinsville,
Organp u.žžiūrėtojas V. Raudonius,

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

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,kam pas E. 
Main ir N.Morrison Ave., Collins^ e, 
Illinois.

OFISO VALANDOS:
vai. ryte; nuo 1 iki t vai. 
nuo 7 iki b vai. vasara;

iki 
piet ir

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

riame ir pasakoms visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems D 
gontams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime pnetelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš 
kite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
414 E. MHh St., NEW YORK,N. 1 

kalbame lietuviškai.

10 P* III.

III.

III.

III.

III.
SERGANTIEJI!

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

aš išgy- 
kiek palinksminau gyvenimą, 
jumis gyvenimas įkirėjo var- 
visokias gyduoles ir jaučiate 
blogiau, tuomet, nieko ne- 

kreipkis pas gerai su- 
r specijalistą

Diena 
užsiimu 
Persistatykite sau, kiek 
džiau, 
Jeigu 
tojant 
nuolat 
laukdamas, 
prantantį daktarą '.

DR. 1 EON/
Jis jums -ugų patars, ką da

ryti, kad išgc ueti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą, 
visokias 
sekmėnrs, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. šventadieniais nuo 10

PRANEŠIMAS KEWANIECIAMS.
Draugai, aš girdėjau, kad jūs pyk

stat, kliu saita ir luvKur negani iš
eiti. 'lai ir neiKit, uk uzonasyK.it 
laiKrašų arua uienraštį, sėueKit snu- 
luuj ir bKaityKul uaugens sakosi, 
kau nežino auresų Jiems patinkamų 
la.krascių. 'taigi ateikit pas mane, 
o as jums patarnausiu ir uar (luomu 
nuorimų uz jūsų pienumeratos pini
gus. Kas uzoiiasys ant metų uien- 
lasiį “naujienas , gaus knygų už 
5«l.iu, kas užsirašys ant metų “Lais
vę', aroa "novą , gaus knygų uz 75 
c., uz "Keleivi ar "Uilgeies už 50 
c. knygų, uz “Sakę” uz zo c. knygų. 
Draugui, negaisiiik.it laiko ir atuih.it 
pas n. S. S. ZU4 kuopos knygių šiuo 
aurosu:

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, ROCKFI'RD, ILL., 

VIRŠININKŲ VARDAI IR 
AN1 RAŠAI.

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

Vice-pirmininkas F. Raškevičius,
639 island Ave.

Protokolų raštininkas Una Užbaiiūtė 
622 So. Huhn St.

Finansų raštininkas J. Stružas, 
1126—8th St.

Iždininkas St. Buzinskis,
539 Island Ave.

Kasos Globėjai:
M. Geruliūtė,

1109 S. Winnebage St.
Ona Savrasevičiūtė,

639 Island Ave.
Maršalka A. Neverauskas,

411 So. Church St.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry St.)Teisingai sutaisomi vaistai 

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

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

BROOKLYN. N. Y.

DAKTARAS

Matulaitis Pa.

Pa.IK

ColumbiaN. T P

LAISVĖ” tik už $1.20!!! Rekordai

7

E
E

2841

E
St

St. E

E

E 2224.

E

Cana

kos draugijos labui. Conn.

8t
St

2225.
M

2389.
H

2840.

2843. U
2223. <<

2842.
M

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

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

kuopos A. J. Normunas.

Nuo
Nuo 
Nuo
270 BERRY ST., BROOKLYN

♦ 19 BOYLSTON ST., BOSTON.MASS
Netoli didžiojo miesto knygyno.

Uffiso valandos: nuo 10—12 valandai 
“ " " 7—9 v. vakare

šventadieniais nuo 10—4 v. po pietų

Lietu* 
■T

vai. ryto ikj 4 po pietą.

140 E. 22nd St. (Lexington ir 8rd Ave.) New York City

(.alliiiM gauti p a a
J. GIRDĖS

103 Gran ! St., BrookK n, N. Y

telephone 696 Greenpoint

Daktaras J. Miseyičia

.iMtM-Witf i' w WWIMsMfflrWR' UI ■■

Ant užklausimo “Laisvės” 
redaktoriaus apie pasilaiky- 
mą A. P. L. A., tos draugi
jos sekretorius drg. J. Ma
ži ukna užtikrina, kad drau
gija randasi gerame stovy
je.

Šiems metams yra .šrink
tas visas centralinis Komite
tas pirmeiviškas, susidedąs 
iš laisvų ir darbščių žmonių.:

Nuo naujų metų kiekvie- ■ 
nas draugijos narys gaus:

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

Kaštuoja tik $15.00.

INTER NATIO NA L SCHOOL 
OF AUTOMOBILE 

ENGI NEERS
147 E. 40th St.. New York.N.Y.

SPEC1J AUSTAS AlRDlEf-

PLAUČIU LIGŲ.
Valandos;

8—10 ryte 
12—2 po pioi 
6—8 vakare

jo ėmė). Už organą apmo
kės centras. Kuomet buvo 
pakeltas klausimas apie or
ganą, tai “Laisvė” likosi or
ganu ir ant tolinus veik be 
jokių svarstymų. Tik keli 
pasirodė esą organo priešai.

“Laisvė” pereitais metais, 
kiek galėdama stengėsi ge
rai tarnauti A. P. L. A. 
Elgsimės taip ir šiais me
tais.

Tik prašytume draugijos 
viršininkų, prisiunciant 
mums kokius nors praneši
mus, nesivėlint. Kartais, 
gaudami suvėlintą praneši
mą, męs jau negalim patal
pinti jį į reikalaujamą laiką, 
iš ko gali kilti nuostolių 
draugijai.

Siunčiame visiems Augš- 
čiausios Prieglaudos draugi- 
• . v. - 1___ vieną ift tų laikrašči
JOS Viršininkams ir nariams tamistai geriausiai patinka, 
ceriausius linkėjimus Nau- mista atsimink, kad užsirašęs

J . i . Jienas gausi dar vieną visai dy.._.jiems Metams ir Imkime pa- metus laiko. Tai būk pirmas prie do- 

sėkmingai darbuoties mūsų|vanO8’ j braKNIS, 
pirmeiviškos ir darbininkiš-i 577 Hudson Avenue, 
koa dranonins iškili I Rochester, N. Y

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmu ........................... $1.00
Kraujo Valytojas ..............................$1.00
Vidurių Reguliatorius .................... 50c
Trojanka .................... 25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduolei nuo 
vifiokių l’'gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN. N. Y.

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

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

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirtmmnkas P. Liepus,

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

Turtų Kontrolės Komisijų:
J. Gataveckas,

109 Cross St., Carnegie, Pa. 
M. Urlakis,

231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.
Samulionis,

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

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

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

2
Box

3
118,

4
Carson St., Š. S., Pittsburgh, Pa.

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

6

N nujausi

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

TAI YRz\ DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užairašyz 
pas man*

"Naujienas”, 
tasai gaus se 
kančias dova 
nas: “Laisvę’ 
ar "Keleivį”*) 
"Kovą”ar “Tš 
vynę” ar “Vie
nybę 
ninku”, 
“Lietuvą”, ar 
“Amerikos' 

arba knygų ver- 
Taigi Tamista už $5.00 

Naujienas

Lietuvf' ar "šakę” 
tės $2.00. “
gauni dienraštf "Naujienas” ir dai 
galit pasirinkti prie "Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 

Tik ta- 
. i "Nau- 

jienas”gausi dar vieną visai dykai pei

REIKALINGOS MERGINOS.
Reikalingos merginos į fabriką siū

ti ant mašinų: apsiūlėt nosines ir 
ja« prosyt. Darbas lengvas ir čystas. 
Darbas nuolat. Priimamos mokinės.

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

Įėjimas iš Jardo.

DRAUGIJOS
kurios apsirinko “ Laisvę 

savo organu:

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

Box 233, Arnold, Pa.

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliotnuota 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
Jauniškaitž

319 Walnut St.. NEWARK.N.J.

Oiefonas Market

TJKTUVTŲ KELIONEI PAŠRLPOR 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Ccatrw Valdyba:
Pirmininkai J. Skirmontai,

72 Hudien Ave., Brooklyn, N. Y 
S. Karvelii, 111 AinilU St., 

Brooklyn, N. Y 
Iždininkai J Butkevičla,

88 8o. f-nd St., Brooklyn, N. T
Kaopą Sekretorių adreeai: 

kuopos Brook lyne — L Deveiki!
146 Metropolitan Ave. Brooklyn 

kuopei Brooklyne — V. Vitkeviėia 
t* Hudion AveM Brooklyn, N. Y

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA. CONN.. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
PirminlnksH A. Mureika,

103 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Vice-pirmininkas W. Ullea, ,

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

P. O. Rox 128, Ąnsonla. Conn. 
Finansų Raštininkes J ’ P /Huną*

P. O. Box 830, Ansonia, Conn.
Iždininkas J Mockaitls.

P O Per 12R Ąnsenia, 
Knygius S. Tiškevičiuj

P. O. Box 149, Antonia,

ADRESAI VIRŠININKŲ "LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S. 
Pirmininkai A. Pakštu, 

462 Janna Bt. 
Vica-plrmlninkai K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolą raštininke* F. Bartkui, 

1055 Jenna 
Finamų raštininkai K. Arlauskli, 

818 Janna 
Iždininkai J. Saraikli, 670 Jenna
Iždo globėjai: J. Sukelia, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congreia 
St., J. Bagvllai, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinukis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiuili, 658 Garden St. Duri
ninkai J. Žiliui, 614 Market St 

gūdžia A. Bubelii, 818 Quince 8t 
Vėliavą nešėjai: P. Miliauskai, 301 

Caledonia dt. ir J. J’.irevičia, 142 
Main St.

LIETUVIU PRESERIŲ UNIJOS 18 
SKYRIAUS A. C W VIRSI- 

NINKU ADRESAIt 
Protidimtai A. Dmbišlni.

51 Ten F/vck St.. Brooklyn, N. Y. 
Protokolų raštininkas A. Buzaa.

R5O Grand St.. Bmok’vn. N. Y 
Einamą raštininkai K. KrianiMflnae 

13 Start St.. Breeklya, N. Y.
TidininVae P

E
E

E

E

E 
E 
E

E

2226.

2227.

2223.

2856.

2857.

Princą Vali kava Kapellja.
ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. 
DIEDUKAS. Polka. 
VILNIAUS RŪTA. 
"DRINOPOL1S”. Maršai. Kolumbijai Orkeetra. 
KAS SUBATOS VAKARĖLI.
NUOSTABU. Marša*. Kvpubllkonų Gvardijom Orkestrą. 
SIUVĖJA. Monologai.
PO DUGALVIU ERELIO. Maršas. Princo Valskawe 
Kapellja.
ANT VIENOS GALVOS. Monologai.
ŽUAVŲ MARSAS. Princo Valskava Kapellja. . 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Grlež* Republikoną Gwarrfljea 
Orkentra.
MANO LAIVAS.
I SVEIKATĄ. Maršai. Grieti Princo Vaiikava Kapellja 
EINU PER DVARELI 
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRIALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka.
PER ŠILĄ JOJAU. 
ŽYDAS STATINĖJE. Polka.

NUSILEIDO ir MARŠAS.

Rapublfkoną Gvar41)w

Prlneo V elitą va Karelija.

SAULELE 
Kapellja. ‘ 
LIETUVA 
TEKA. 
BIRUTE k

Knlnmhtjoa Ork«*tra
Prince Vaiakawa

TĖVYNĖ MŪSŲ U TYKIAI NEMUNĖLI!

____ _______ _  KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.
2858. DARBININKŲ MARSELIET® Ir NUKELKIME KOV<.
285*. ------------------------------ ~ -----NEMUNO VILNYS. (Dra. V. K dirka) Valcaa. 

SUDIEV. (Dr-ai V. Kudirka); LSasnrka.
286*. VARPELIS. (Dr-aa V. Kadirka). Velene.

• MANO MIELAM Polka

uzonasyK.it
negaisiiik.it
atuih.it


L A TRVt

VIETINESŽINIOs”
ANGLŲ SOCIALISTŲ 

KONCERTAS.
Socialistų Partijos 14 A. 

D. kuopa prašo visų orga
nizacijų nedaryti jokių pa
rengimų ant 18 d. kovo, ka
dangi tą vakrą 'yra užėmę 
vietinės kuopos draugai pa
rengimui tarp tau tiško kon
certo ir baliaus, kuris atsi
bus Plaza Hall (ant kampo 
Havemeyer ir Grand Sts.).

Prašoma lietuvių socialis
tų pagelbos.

Lietuvaičių unijos 54 sky
riaus metinis susirinkimas 
atsibus 5 d. sausio (seredoj) 
Tautiškame Name.

Visos draugės būtinai 
teiksitės pribūti, nes turime 
labai daug svarbių reikalų.

Komitetas.

I ' *nas narys,mokėdamas mėne
sines, būtinai privalo turėti 
su savim mokesčių knygutę, 
nes reikia išlipinti štampas.

Visi kuopos nariai turite 
priduoti savo antrašus fin. 
sekr. J.’ Urbonui.

Būtų labai linksma, kad 
kiekvienas kuopos narys at
sivestų po viena naują narį 
į kuopą, kaipo dovaną Nau
jiems Metams.

Kurie esate paėmę tikiu- 
tus leidžiamus ant išlaimėji- 
mo krutančių paveikslų ma
šinos, malonėkite juos su
grąžinti.

Fin. Sekr. J. Urbonas.

Naujų Metų vakare.
Naujų Metų vakare New 

Yorko saliūnuose ir hoto
liuose anf alaus, vyno ir už
kandžių praleista $3,820,400.

Už tuos pinigus būtų buvę 
galima pabūdavo t i 100 pui
kių darbininkams ruimų ir 
uždėti 25 lai k račių s.

Už tuos pinigus būtų buvę 
galima sušelpti badaujan
čią IJetuvą. '

F. J. Bagočiaus prakalbos.
F. J. Bagočiaus prakalbos 

Central B rook lyne ir Wil- 
liamsburge puikiai pavyko. 
C. Brooklyne F. J. Bagočius 
kalbėjo U S. S. 83.kuopai,o 
Williamsburge Apšvietus 
draugijai. Ir vienoj ir kitoj 
vietoj publikos buvo dikčiai. 
Prie Apšvietus draugijos 
prisirašė 10 naujų narių. 
Apšviestiečiams F. J. Ba
gočius kalbėjo ant temos: 
kaip žmonija progresavo. 
Publika užsilaikė ramiai.

Tik baisiai negerai, kad 
Tautiškame Name labai šal
ta publikai. Šalta ir ant es
trados.

MindaugieČių atydai.
Draugystės D. L. K. Min- 

daugio metinis susirinkimas 
įvyks sausio 6 d. (četverge), 
7 valandoj vakare, ant sa
lės po N805—3rd Ave., Bro
oklyn,'N. Y.

Garbus draugai draugys
tės, Šiuomi užkviečiu jus vi
sus atsilankyti ant mitingo, 
užsimokėti mėnesines ir su
grąžinti knygas, kurie esate 
pasiėmę.

Sekretorius A. Gricius.

Ką daro bankierius Gro- 
chowski?

Teko girdėti apie bankie- 
riaus Grochowskio (W. 
S*;hwenko) gyvenimą Sing
ling kalėjime. Jisai randa
si prie virtuvės ir ten dirba 
šiokį tokį darbą. Būdamas 
kalėjime priaugo 15 svarų. 
Jo giminės tikisi, kad apie 
kovo mėnesį W. Schwenk iš
eis liuesas.

Kiekvieno Amerikos lietu
vio dorinis privalumas su- 
jieškoti šioje karėje saviš
kius ir gimines ir pagelbėti 
jiems. . .

Atvykite į mūsų kontorą 
—męs patarsime, kokiu bū
du glima sujieškoti; taipgi 
parašome laiškus msų ir vo
kiečių kalbomis. Neatidėlio
ki t—ateikite šiandien, 
MAFFEI & STEPONAITIS

tuvių Amerikos Ukesų Kliu- 
bo. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. įžanga vyrams 25c., mo- 
terims-^15c. Padėjimas 
drapanų dykai.

Visi vietos ir apelinkių lie
tuviai malonėkite atsilapky- 
ti.

Komitetas.

Utaminke. 4 d. sausio 
(January), 1916, 7:30 vai. 
vakare. Tautiškame Name, 
101—103 Grand St., Brook
lyn, N. Y., atsibus metinis 
susirinkimas Lietuviu Kelio
nės Pašeipos Draugijos.

Visi nariai atsilankyki k? 
ir nauju atsiveskite.

Nauja knyga 
DARBO ŽMONIŲ 

ISTORIJA.
Su paveikslėliais, kaina 25c.

Kiekvienam darbo žmogui 
reikalinga perskaityti.

Reikalaukit šiuo adresu:
“Laisvė",

183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA.
Parsiduoda klinštoris už labai pri- 

mamą kainą. Priežastis pardavimo, 
uriu išvažiuot j. kitą miestą. B'xnis 
na gerai, nes vieta randasi geroj 
ietoj. Turiu parduot j penkias din
as. Norintieji pirkt atsišaukit greit 
“Laisves” ofisią, 183 Roebling St.

* * r

ZINIA NORINTIEMS IŠSIMAUDYT.
Pranešu visiems vietos lietuviams, 

kad aš užlaikau pirmos kliasos pui
kiausią TURKIŠKĄ PIRTj. Prieš 
Kalėdas bus atdara ketverge nuo ry
to 12 vai. iki 12 vai. nakties. Toji 
pirtis randasi nt Hievew St., West 
Fitchburg, Mass. Po Kalėdų bus at
dara kas antrą subatą.

A. Niemi, 
West Fitchburg, Mass.

REIKALINGOM MERGINOS
Reikaungos merginos į fabriką siū- 

i ant mašinų: apsiūlėt nosines ir 
as pror.yt. Darbas lengvus ir čystas. 
Jarbas nuolat. Priimamos mokinės.

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

įėjimas is jardo.

GERI RUIMAI.
Išsirandavoja geri 3 ruimai dėl 3 

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

TEATRININKU ATYDAI!
Pranešamo, kad męs išrandavoja- 

me drabužius dėl teatrų, istoriškų ir 
komiškų, taipgi ir drabužius dėl mas
karadų. Išrandavojamo už žemų kai
ną. Pas mus ga'ima gauti drabužius 
dėl visokių veikalų, kaip tai “Kois- 
tučio”, “Mi daugio”,, “Živilės” ir kitų.

REICH ARDT COSTUME CO.
74 St. Marks Place!, New York, N. Y.

REIKALINGA.
Reikalinga mergina prie stubos 

darbo.
LABANAS

501 Grand St,Brooklyn, N.Y.

Extra pardavimas 
Brooklyne.

Puikus mūrinis namas 2 famflijų, 
8 kambariai su maudynėmis $1,800, 
įmoket reikia $500. Dai'us mūrinis 
namas 3 familijoms, 12 kambarių, 
raudos $36.000 ant mėnesio—-$3,400. 
Puikus mūrinis namas 8 familijų, 32 
kambariai, raudos $92.00, parsiduoda 
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 aprūpintu Gyvendami 
bile kokioj valstijoj, susižeidus kreip
kitės pas mus, būsit aprūpinti geriau
siais advokatais ir teisingai. Parduo
dame geriausių mainų anglis, kaina 
nuo $5.50 iki $7.00 už toną ir už tą 
pačią kainą pristatome j namus. Par
duodame visokias maldaknyges, kny
gutes ir brostvas. Su pagarba

BERNARD ZINIS 
Real Estate and Insurance

LU Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Telephone Greenpoint 3355.

TIKR A LIETU VI ŠK A

RESTOURACLJA
Visi kokie tik nebūtų valgiai pada

romi kuogeriausiai, o ypatingai KO
PŪSTAI, BULVINĖ SRIUBA, KO- 
ŠELIENA. Kas svarbiausia, kad rei
kia mokėt išvirt, o męs tą geriausia 
padarome. Atsilankykite ir persitik
rinkite
A. MAČIULIS ir GVAZHAITIS CO. 
168 Roebling St.. Brooklyn, N. Y.

Arti Grand St.

Neužmirškite, kad 22 d. 
sausio (subatoj) McCaddin 

L”0 T,
S. S. 19 kuopos. lOSm- 
ma “Du Broliu".

kiekvienas būtinai privalo 
pribūti.

25 d. gruodžio So. Brook
lyne buvo koncertas L. S. S. 
20 kuopos. Koncertą išpildė 
“Aido" mišrus, vyrų ir mo
terų chorai, vedami p. L. E- 
remino. P-Iė Linoniutė dai
navo solo, O. Ereminas 
skambino ant piano.

Geriausiai būtų atsižymė
jęs “Aido" vyrų choras, bet 
kada publika antru kartu iš
šaukė atkartoti, tai daini
ninkai nebuvo susitarę ku
rią dainelę atkartoti, per tai 
ir pradėjo dvi išsyk dainuo
ti. Paskui susitarė ir viskas 
išėjo gerai.

P. Stakauskiūtė sulošė 
monologą, S. Vaičekauskas 
papasakojo juokų, iš ko pub
lika gardžiai pasijuokė. Ne
pažįstamas vaikinas dekla
mavo eiles. Visi savo už
duotis atliko gerai. Beje, 
buvo kviestas V: A. Zape- 
riackas sulošti monologą,bet 
nežinia kodėl nepribuvo, ar 
tik nenorėjo penkinės...

Šiaip tvarka buvo gera. 
Tik tūlas tautietis J. B., ku
ris save vadina inteligentu, 
buvo taip akis užsiliejęs,kad 
priėjęs prie tūlo vaikino 
pradėjo jį visokiais žodžiais 
plūsti, nes manė, kad tai so
cialistas. Dar gerai, kad 
tas vaikinas buvo nuolaidus, 
tai neiškilo peštynių.

Tai matot, kaip mūsų tau
tiečiai kovoja su socialistais.

Publikos buvo neperdau- 
giausiai, gal per tai, kad 
daugelis išvažinėjo į sve
čius. Kuopai liks keli dole
riai pelno.

Atydai L. S. S. 19 kuopos 
draugų. ,

L. S. S. 19 kuopos "metinis 
susirinkimas atsibus 9 sau
sio, nedėlioję, 2 vai. po pie
tų Tautiškame Name. Visi 
kuopos draugai ir draugės 
malonėkite būtinai ateiti į 
susirinkimą, užsimokėti mė
nesines mokestis. Kiekvie-

385 Metropolitan Avė. 
kampas Havemeyer St 

BROOKLYN, N. Y.
kau Joųo Sąveikos, 

ku^is gv o Girardville, 
Pa., 15 mėnesių atgal. Ji
sai gana gerai pažįsta Joną 
Baltrušaitį ir dirbome abu
du pas Juozą Zubricką. Mel
džiu pačiam atsišaukti arba 
kas" žinote, malonėkite pra
nešti šiuo adresu:

Jonas Baltrušaitis
109 Grand St.,Brooklyn,N.Y 

(2—8)
Didelis Balius.

8 d. sausio Palace Hali 
svetainėj, 89—93 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., bus didelis 
penktos metinis balius Lie-

Tel. Green point 1907.

DENTISTAS'!
Visi mano darbu užganėdinti 

Darbas gvarantuotas.

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
Jžplumbavimas 50c ir augfičiau 
švalymas ................................... 50c.

‘jžplumbavimas auksu .......... $1.00
Skaudanti dantį duok tuojaus iš

traukt. Ištrauktam be Jokio skaus
mo,

DR. A. FRIEDMAN
217 ROEBLING ST., BROOKLYN. 

. kampas So. 2nd St.
Ofisas atdaras visada.

olas Menesiais
TL/rliVlj Juokų Žurnalas.

Tai pirmas toks Juokų bei Satyros 
v* 

truotas Žurnalas lietuviu kalboje.
TALPINA DALIS PUIKIŲ KARIKATŪRŲ IR JUOKINGŲ PASISKAITYMŲ.

Ilius-

Kaina tik $1.00 metams, o juokų ir už $10 00 nepirksi
Norint gauti vieną “Š." num., del pasižiūrėjimo, reikia prisiusi 10c.

Adresuok: “ŠAKJž”
149 Millbury Street, Worcester, Mass.

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienr

“NAUJIENOS"
Kuris |sm oina nuo 5 Wtigpjutlo Kasdien 

'NAUJIENOS” praneša naujausias u Keisiu£«.««• 
sias žiuias iš karės lauke i abeluai L* 
pasaulio — kasdien.

’‘NAUJIENOS" yra darbinhiKų laikraštis jos 
vedamos darbininką dvasioje.

'‘NAUJIENOS” talpina darbininkam* nan 
straipsnius ir žinias.

NAUJIENOS” leidžiamos daugybės d.i> įninką; 
žrnouiąapšvietai ir jų gerovei, o »v avienio* 
ypatoa ir daiym pašalinio bizv’'

Peer meratos kaina
Chlcagoje—pe ’^nešiotojus ’ c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chic.»u '»e metai’’ $6XX); pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cu’cnHoi metams $5.00; 
Eusei metų $3.00; dviem ineu 1.00. Europoje

* Kanadoje met.$7.00< Pavienių num. kaina 2c. 
IŠpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

* M A 0 J I E N 0 S ° 1841 $. HaMrtl IU, Chloap, III
Šiuomi prisiunčia $------------ ti/ “NAUJIENAS"

metus ir meldžiu jas siusti iiuo adresui

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pas 
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanus alų* 
gardi arielka, 
elius, visokis 
vynas, kvėpin
ti cigarai Ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
atsakančios 

vietos,o būsite 
užganėdinti. 
Palei Wyth* 
A ve.

73 Grand St, Brooklyn.

Telefonas 1490 Greerrpoint

S. VITKUNAS.
LI E T U VšK A S M UVORIUS 

Mano vežimai ir karietos po N248 
Berry St.

Ofisas: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Pirmas Lietu viskas 
RESTORANTAS.

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

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

BROOKLYN, N. Y.

M.&V. FURNITURE Co.
Mali an «kas Vidžiūnas. Props.

Užsimokės kickveinam ateit, ir persitikrint 
apie gerumą mūsų fornišių, ir apie žemą kainą. 
NIEKO ANT RANKOS, $1 ANT SAVAITES.

Karpetų, lovų, šildomų pečių, siuvamų mašinų.

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

LIETUVLAA A?riE<A
Aiuomt pranešame, kad gavome daugybę daiktą, reikalingų šiam 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dvieju aptinką, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas rnus randasi-šito- 
k ų vaistu^ t) MLKTURAŠ, labai geras nuo kta uijo vaikams ir dide
liem*, bunka 2>c, ORRAPH'AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TRE.1ANKA, b&k. as 25 ir 50c.
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi del įvairių ligų žiemos Imk“. 5. TVAI
KUS VAISTAI DĖL ATAUGINTMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. £ 

i KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio paudeno. odekolonas, periamos ir 
i visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi

durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bunka $1 00. Mūsų aptieko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškiu 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

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

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St.,, Brooklyn, N. Y.
......11.____ ' ■ =

f Puikiausia Fotografijų GALERIJA

Ar nori mokintis“?
MUS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI Už $5.00.

Aritmetiką( rokūndą) už $3. Lietuvių kalbos gramatiką už $4. Gr«*- 
rušyutę už $2.

Dar pirmu kartu jž tokias kainas mokiname. Atsišauk šiandien, n*-» 
šitas apgarsinimas gal daugiau ne pasirodyt-—naudokis proga. Visi i* 
(noksta, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. įdek štampą atsakymui.

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJŲ NĖ MOKYKLA
1327 N. Robey SU Chicago, III.

KM

“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 atsilankyti
RAPOLAS KRUČAS.

795 MANHATTAN AVENUE., 
BROOKLYN, N. Y.

P. S. Davažiuoti galima Crosstown, Union Ave., Lorimer St. ir 
Graham Ave. gatvekariais iki pat vietos. Iš New Yorko, East 
23rd St. feru persikelti, nuo kur į ke'iatą miliutų galima daeitL

SVENTEMS!
LVtet

Laike švenčių linksmiausiai praeina laikas klausant 
puikios gramafonų muzykės.

Puikiausius gramafonų s galite gauti pigiai pas
J. GIRDĖS 103 Grand Street.
------------- Brooklyn. N. Y.

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

Duodama ant ištnokesčio, ant 
lengviausio termino, mokant po 
$£ 00 ar $1.00 į savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimus nauju forniču.

198-200 Grand St
Tafpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn. N v.
Šole^ “Comedy” teatro. Telephone 23 7 i Greonpumt.

Draugystėms, Kuopoms ir Kimbama!
Išdirbu visokias

KUKARDAS. “BADGES”, GUZ1KU8 
IR ŽENKLELIUS

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

Ant kiekvieni, pareikalavimo pri- 
siunčiu uhnipelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer.

123 Ferry St., Dept. L. Newark, NJ.

AR NORI

1G9 GRAND ST

Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS? 

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. 

REKORDAS PREKIUOJA tik 75 c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 8c. pačtinę markę, o 

apturėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių 
ARMONIKŲ. SKRll’KŲ, TRH BŲ. ir daugybę kitokių MUZIKA- 
LIšKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas 
su 76 ir 104 rakiais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuvii- 
kas Sapnininkas dydžio 5x6į, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavo- 
rus. Agentams parduodu pigiau. Rašykit Lokį adresą:

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

PIRKITE KALĖDOMS SKRYBĖLĖS TAS

Manhattan Hat Store
Turime Brooklyne dvi

Pirkdami tavorą j dvi krau
tuves gauname jj pigiau ir 
geresnį. Todėl turime j vai
riau šių madų ir visokių ry
šių ir kiekvienas gali prisi- 
rinkt. Pabandyk vieną sykį, 
nes mes žinome, kad busi 

užganėdintas.

krautuves

230 GRAND ST. arti Driggs Av
antra krautuvė

479 Grand St. arti Union Ave
BROOKLYNE




