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KRUVINOS RIAUŠES 
YOUNGSTOWNE.

Youngstown, Ohio.—Su- 
bata, 8 d. sausio.—Astuoni 
Žmonės užmušta, apie 40 
sunkiai sužeista ir bizniava 
dalis East Youngstowno 
liepsna apimta. Visa tai y- 
ra pasekmė privatiškos poli
cijos užpuolimo ant 1,300 
streikierių Youngstown 
Sheet and Tube Co.

Ohio gubernatorius pa
siuntė streiko vieton tris 
pulkus milicijos. Subatos 
ryte viena milicijos kompa
nija jau pribuvo. Iš Colum
bus atvyksta dvi kompani-

ŠIĄ SAVAITĘ MIRS KUN. 
SCHMIDT AS.

Albany.—Apeliacijų teis
mas galutinai atmetė prašy
mų išnaujo perkratinėt ku
nigo Hanso Schmidto bylų.

Šių savaitę kunigas Han
sas Schmidtas, Rymo apaš
talas, mirs kalėjime Sing- 
Sing ant elektriškos kėdės.

NESUTIKIMAI TARPE 
SOCIALISTŲ SCHE

NECTADY.
Tarpe Schenectady sociu

Tos Suvienytu Valstijų resni- Hstų ir socialistiško majoro 
feriškų kareivių, kadangi E. punn įvyko, nesusipratimų. 
Youngstowne išplėšta pae- Lunn užėmė majoro urėdą

nuo 1 d. sausio šių metų. Ji-tos ofisas
“New York Times” sakojsai P.ask7rė keli« republiko- 

kad gaisras jau padaręs llus lr demokratus ant zy- 
ruostolių ant $1,000,000. Sa- Y16’
koma, kad tiltas tarpe E. J’™ socialistų _lokala8< tam 
Youngstowno ir Struthers • 1 * t t j»., *
tap-pat padegtas.

“New York Call” sako, 
kad batalionas ginkluotų še
rifo sargybinių nieko nega
lėjo padaryti E.. Youners- 
towne. Žmonės prisidėjo 
prie streikierių.

naši tuomi, kad tūlus urė
dus užimti reikia specialių 
expertu, o jų kaip sykis nėra 
tarpe socialistų.

New Yorko valstijos So
cialistų Partijos sekreto
rius U. Solomon dvi dienas

' Visą kaltę už skerdynes išbuvo Schenectady ir tyri- 
reikia mesti ant privatiškos, hčjo dalykų stovį. Jisai iš- 
policijos, kuri tarnauja duosiųs raportų, kaip daly- 
Kompanijai. Ji pati pirmoji. kai stovi, tuo tarpu, nieko 

y__ i___ ••___ __ InnynlrciQpradėjo šaudymų ir įpykino 
žmones, kurie nutarė ginties 
ant žūt-but.

Pėtnyčios vakare dau
giau negu tūkstantis strei- 
Idęrių maršavo palei kompa
nijos namus per Broad gat
vę. 25 kompanijos detekty
vai po vadovyste tūlo Woltz 
lyg ir tyčia buvo prisirengę

nesakąs.
Manoma, kad jeigu parti

ja užprotestuos prieš Lun- 
ną, jisai išstos iš jos ir eis 
ant neprigulmingo tikieto.

PEŠTYNĖS KONG
RESE.

Washington, D. C.—Kon- 
gresmanas Gardner iš Mas-

prie mūšio. Kas tai iš strei- • sachusetts,evangelistas A- 
kierių minios metė akmenį i merikos miltarizmo, pasakė

TARPE GERŲ 
AVELIŲ.

v v

ŠVEDIJA UZ VOKIETIJA.V 1 • — ®9 •

KAS DEDASI KUNIGŲ 
TARPE ?

Scrantoniškis “The Tri
bune Republcan” praneša 
apie riaušes, kurios kilo len
kų parapijoj Dupont, Pa., 
(netoli Scrantono). Pešty
nės kilo dėlei dviejų kuni
gų nesutikimo (mūsų skai
tytojai žino, kodėl kįla nesu
tikimai klebonijose).

Naujų metų dienoj vie
nas parapijonas tapo pašau
tas, 2 d. sausio tapo pašau
tas tūlas Recdala. Parapi-Į 
jonai suskilo dūlei nepasi
tenkinimo kunigu, kurį nu
skyrė vyskupas Hoban.

Sužeistas dar tūlas Sta
sys Weiss. Tūlas Pliss a- 
reštuotas už šaudymų.

Kaip jums pasidaboja ta
sai gyvenimėlis dievobai
mingų žmonelių?

Tuomet de-> labai aštrių prakalbų prieš 
Amerikos vokiečius.Gardner 
pasisakė esųs talkininkų
draugas. Jisai pavadino
vokiečius laukiniais. Jisai 
apkaltino vokiečius, kad jie 
panaudoja auksų ir dinami-

(nežinia kas).
tektyvai pradėjo papliūpa 
Šaudyti. Apie 20 streikierių 
krito negyvais ar sužeistais. 
Tarpe sužeistųjų yra dvi 
moterįs. Jos netolymais da
bojo savo vaikučius. Strei
kierių minia, kada detekty- tų, kad tik sulaikius siunti- 
vai pradėjo šaudyti, išpra- 
<džių lyg žado neteko. Vė
liau ji pradėjo bėgt. 9 vai. 
prasidėjo gaisras.

Youngstowno laikraščiai 
verčia bėdų ant streikierių 
ir ant “grinorių”. bet jie sa-įmanų, Roosevelto giminė 
ko, kad kraujo praliejimo 
nebūtų buvę, jeigu į strei- 
kierius nebūtu pradėję šau
dyti kompanijos bernai.

Tarpe streikierių yra vi- 
sokeriopiausių tautų. “Mil
waukee Leader” rašo, kad

mą ammunicijos iš Ameri
kos į Europą dėl talkininkų.

Gardneriui atsakė du kon- 
gresmanu iš Wisconsino,ku
riuodu užsistojo už vokie
čius. Vienas iš tų kongres- 
-----VZMV . VI VV7 g,4*4**i*O, 
pavadino Amerikos vokie
čius patriotiškais ir paklus
niais įstatymams.

ROOSEVELTAS NEBUS 
KANDIDATU.

Pulkininkas Rooseveltas
jie priguli prie 22 įvairių nenorįs būti kandidatu j 
i&utą. . ISuv. Valstijų nrezidentus.I Su v. Valstijų prezidentus.

Taip bent jisai pranešėStreikierių skaičius išviso 
siekia 10,000 žmonių, kurie Indiana progresistams. 
dirbo Sheet and Tube Co. ir j 
Republic Iron and Steel Co.! ADOMAS IR JIEVA MAI

NO GIRIOSE.Jie reikalavo pakelti algas 
ant 25 centų.

Tūli sako, kad streikie- v Tūlas Walteris Estes ir jo 
riai turėjo daug dinamito, (zmon.a Kyveno kaipo Ado- 
vienok tik vėliaus galima 
bus sužinoti, kiek tame tei
sybės.

mas ir Jieva per du mėne
siu Maino giriose ties Bing
ham. Jie vedė primityviškų 
žmonių gyvenimų.

ŠVEDIJA rsEDALEIS, (partijos atstovai, irlandal - 
KAD VOKIETIJA LIKTŲ tautininkai ir pavieniai na

riai liberalų ir konservato-

PRALAIMĖTAS STREI
KAS.

Norwood, Mass.
Jau buvo minėta, kad čia 

sustreikavo vilnų pešikai, 
bet dabar jie streikų pralai
mėjo. Savaitę pastreikavę 
grįžo prie darbo. Prie to 
juos spaudė V. Kudirka ir 
kiti juozapiniai, sakydami: 
“Jeigu jūs norite, tai galite 
streikuoti, o męs panedėly 
einame į darbų”.

Suprantama, kada patys 
sugrįžo prie darbo, tai kom
panija pasirinko tik tuos 
darbininkus, kurie jai išro
dė ištikimais, Iš 20 strei
kierių sugrįžo tik 9, o ki
tiems nėra darbo.

Tiesa, nors buvo ir tokių, 
kurie norėjo streikų tęsti 
toliaus, bet visi jie išėjo į 
streikų be jokio apgalvoji
mo, be jokių apkalbėjimų ir 
apie streiko vedimą neturė
jo atsakančio supratimo.

Bet tame streiko pralai
mėjime ir greitam užsispy
rime grįžti prie darbo yra 
kas tokio neaiškaus. Neku- 
rie streikieriai pasakoja, ka
da jie nuėję į ofisų, tai bo
sas užklausęs, kų jiems sa
kė kunigas. Mat, lietuvių

SUMUŠTA.
United Press korespon- 

dentas, ištyręs visų situaci
jų Švedijoje, sako, kad šve
dai jokiu būdu neleis, idant 
Vokietija liktų sumušta. Jei
gu Švedija matys, kad Vo
kietijai blogai sekasi, ji stos 
karėn ir parems Vokietijų.

Jeigu šioje karėje rusų 
būtų viršus, tuomet padėji
mas Švedijos liktųsi begalo 
sunkus, kadangi Rusija vi
suomet buvo Švedijos prie
šu. Švedija neina taip labai 
už vokiečius ir nepriešinga 
taip labai talkininkams, bet 
ji eina prieš Rusiją^ir tame 
visa svarba jos j

Švedija pasitik 
spėkas. Vokiečiams nusilp- 
nėjus, stiprioji švedų ka- 
liumenė galėtų būti deci- 
duojančiu faktorium pasau
linėje karėje. Esant reika
lui, švedai gali išstatyti ka
rės lauke apie milionų ka

litikos.
j savo

Kada parlamente buvo 
paskelbta balsavimo pasek
mės, tai šalininkai to įsta
tymo, iš didelio džiaugsmo, 
didžiausį triukšmą pakėlė. 
Publika, kuri stovėjo prie' 
parlamento rūmų ir laukė 
paskelbimo pasekmių, su
rengė demonstracijų. Visi 
linksminosi, kad dabar galės 
ant karės lauko nusiųsti ir 
tuos* kurie geruoju nenorė
jo eiti ir savo gyvastį pa
guldyti.

Bet darbininkų “parla
mentas” visai kų kitų dai
nuoja. Kuomet valdiškasis 
parlamentas rengėsi prie 
nubalsavimo priverstino ka
reiviavimo, tuom pačiu laiku 
įvyko ir darbininkų unijų 
suvažiavimas. Į suvažiavi-

laimėjimai.
HARDENUI UZ 
DRAUSTA RA- 
ŠYT ir KALBĖT.

RUSAI UŽĖMĖ ČARTO- 
RYSKĄ.

I^ondonas. — Pranešama, 
kad rusams pavyko užimti 
Čartoryską, gana žymų 

j miestelį Voliniaus guberni-
................................Ties Černovicais eina di

džiausi mūšiai. Rusai su
koncentravo apie tų vieta 
apie 400 kanuolių. 
Černovicų rusai dar neuž
ėmė. Bent apie tai nėra

Pačių

LAIKRAŠTIS ‘ZUKUNFT 
UŽDARYTAS.

Berlynas, 9 d. sausio. — 
Ligi pat karės pabaigos vie
nam iš žymiausių vokiečių 
rašytojų ir prelengentų 
Maksimilianui Harden’Ui 
uždrausta rašyti ir viešai 
kalbėti. Jisai įšleidinėjo sa
vaitraštį “Zukunft” (Atei
tis) ir jame nekartą atakavo 
valdžią. Harden ypač pa

Youngstown, 9 d. sausio. 
Kiek tikrai sužeista žmonių, 
negalima pasakyt, manoma, 
kad apie,4o. Užmuštų ma
žiau, negu 8. Bijomasi, kad 
vėlei nekiltų riaušių. f 

’ofiso darbininkų neišeina iš 
dirbtuvės. Jie ten miega.

E. Youngstowne randasi 
8 regimental nacionalės 
gvardijos brigadiro John 
Speaks. Bijomasi, kad vėl 
nekiltų riaušės. Fabrikos 
nedirbk 12 saKūnų išplėš-

VĖL BILLIUS PRIEŠ AT
EIVIUS.

Washington, D. C.—Sena
torius Smith iš So. Caroli- 

300 na įnešč .kongresan
billių prieš ateivius. Tasai 
billius jau du sykiu buvo pe
rėjęs per kongresų, bet pre
zidentas jį užvetavo.

jokiu, oficialu^ pranešimo,Igarsėjo prieš kelis, metus, 
kuomet jisai buvo užpuolęs 
ant kaizeriui artymų ypatų 
ir pasmerkė jų nemorališ
kumą. Kaizeris bijojo M. 
Hardeno kritikos. Harden 
buvo netik žymus rašytojas, 
bet ir telentuotas kalbėto
jas—dabar gi jam uždraus
ta sakyt prakalbas ir skai- 

mą atvyko tūkstantis dele- Į fronte* eina 'baisus “'mūšiai' i metais Harden
pranašavo, kad tarpe Vokie
tijos ir Anglijos būsianti ka
re, jeigu užsienio reikalus 
tvarkys prieš niekų neatsa
kanti diplomatai.

vienok, sulyg žinių iš Ber
lyno ir Viennos, Černovicų 
padėjimas eųs labai kritiš
kas.

BAISUS MŪŠIAI TIES 
ČARTORYSKU.

Kaip praneša iš Kijevo te
legramos, tai rusų rytų

gatų, nuo 400 darbininkų or-1 Kanu0]ju baubimas girdisi , 
gamzacijų. Didelė didžiu-;už 35—36 mylių nuo vietos-

1 V.O 1CVL4IXV C1IJ1V 11A JL11V1 kCįi llvv t i . *v • v * — U C

reivių. Karės ekspertai pri-1ma ^e e^.a^ įsrei.s^e ^av.° mūšių. Netoli nuo musių j 
pažįsta švedų kariumenei numonę kovoti pries tokį į- langų stiklai byra nuo ka- 
didelius gabumus ir techniš- ^atyrnų. Ypatingai gelz- miolių trenksmo.
ką miklumų.

VOKIETIJA NUSILEI
DŽIA.

Washington, D. C.—Vo- bgs f’—pasakė 
kietijos valdžia prižadėjo Thompsonas.

belių darbininkų unijos de-| Ypatingai dideli susirėmi- 
legatai smarkiai priešinosi maį įvyko tarpe Tarnopolio 
tam įstatymui. Trembovlios. kur mūšiuo-

“Męs už jokius pinigus'se dalyvauja 800 tūkstančių 
i i. 'pėstininkų ir virš pusketvir

to tūkstančio kanuolių.
Pribuvę į Kijevu sužeistie

ji pasakoja, kad austrų-vo 
kiečių f lentas visto
se pralaužtas. Užmuštų ii

neparduosime savo liuosy-1 
■ • delegatas

v i JL liunip^uilčio.

atlyginti uz. gyvastis zuvu- už įvedimą priverstino 
sias jmt “Lusitr^ia . Vo-, kareiviavimo agitavo A. 
hetijos valdžia paantrino, Hendersonas, darbininkų- 
kad submarinų komandie-; niinisteris. Bet suvažiavi- 
riai tiktai tuomet gali skan- 'mas,atstovaujantis 2,121,000 
dinti priešų laivų, < __ _ ___ „
pašS^tėrtctms tr laivo tar- įstatymo. Už fvedtmą įsta- 
nams duodama progr ’ 1 ’ 1 1 ’
gelbėti. Jeigu šuo

sužeistų neapsakomai daug.!
• • •» ♦ 2 V • 1 • • • . _____n skan-' mas,atstovaujantis 2,121,000 Tie patys sužeistieji pasa- 

kuomet panų, balsavo prieš įvedimų koja, kad rusų kareiviams L n v_ *' ' 1 T1. x+... « ‘ ____ y 2.5 .1;
nams duodama proga issi- Įvmo balsavo delegatai, at- vargų: visur rusams prisiei- 
fcelbėti. Jeigu submarinų stovaujanti 541,000 narių. Ina pi 
komandierįai neklausys ^to Taigi suvažiavimas atme-1 drati:

prisieina pernešti didžiausį

pereiti per digliuotas 
mes tvoras, kurios už-~ Taigi suvažiavimas atme-'araunes tvoras, kulius m įau. 

paliepimo, jie bus baudžia-pildančio komiteto nuta- ima apTS dešimts tSieksnių ‘neliktų.

BIRŽAI MAŽAI NUKEN
TĖJO. J

“Lietuvoj” skaitom:
Vienai kareivis-lietuvis, 

esantis dabar ligonbutyje 
Maskvoje, rašn savo ’ l 
apie savo tėviškę Biržų a- 
nielinkėj, Panevėžio pav^ 
Kauno gub.:

“Buvo prisakyta, kad vi
siems (gyventojams) reikia 
išeiti, kur tik vokiečiai atęh 
na, ir savo javus sudeginti 
-nt laukų, kad vokiečiams

Rusų laikraščiai
rimų, kad darbininkų parti- pločio ir tais dratais prieis- rašo, kad jie vis tiek viską 
jos atstovai parlamente gali ta stipri elektrikos srovė, nuo žmonių paima, savimn-

mi.
Dabar santikiai sū Vokie

tija ir Austrija pasidarė 
daug žmoniškesni.

Didžiuma kongreso narių,'kad darbininkų partijos atjtų, tuojaus elektrikos srovė 
kaip pasirodo, karės su Vo-;stovai privalo balsuoti prieš.užmuša, 
kieti ja ar Austro-Vengrija įstatymų 
nenori. |

balsuoti taip, kaip jiems pa- Tokiu būdu, kaip tik karei 
tinka Ir išnešė rezoliucijų, viai prisiliečia prie tų dra

( Rusų kareiviai taipgi iš-
I Suvažiavhnaa užsibaigė naujų būdą naikinimui 

JO ARIMAS APSI VEDA. d”™Raudona' 
Berlynas.—Pabaigoj va-

revoliucijinės tų tvorų: ištolo jie užmeta 
tam tikrus kablius, pritaisy
tus ant virvių ir paskui

kui palieka tiktai penktą 
dalį jo javų. '

“Iš bažnyčių mūsiškiai vi
sus varpus išima, kad vo
kiečiams nepatektų, nes vo
kiečiai, sakoma, ima varpus 
dėlei ai’mutiLir isdirbinėji- 
mo “snariadų” (šovinių).

• “Mūsų Biržai nedaug nu-
»

1 šakojo. Mūsiškiai dar ir ta- 
d<4 nespėjo Jų suniaišyt, nea^ 
sako, dinamito tuom laiku

: }>rie savęs neturėjo. Per tat* 
norėjo sudeginti Suvežt

1 visą degutą nuo žydų, paku
las ir ėmė deginti, bet nepa- 
.isekė, nes vokiečiai greitai 
išgriebė. Namai tik keli sn
iege, ir tai ne visai,—vokie

čiai ėmė pompas iš “pažar* 
nos” ir užgesino gaisrą”.

Bei lynas. Pabaigoj va- Dabar Londone bijoma, . . *• , < - l- i1 muaų uii/ati nvuaug im-
sario mėnesio įvyks vestu- , kad neįvyktų visuotinas - sukibę traukia patol, PliK01. kentėjo, kaip man brolis pa^ 
’ ......- ^.'gelžkelių streikas. Gelžke-1nenutraukia dratų, . . ...
... -------- - -------- Kaip lių unijos, protestuodamos* vokiečiai viską daro
žinoma, apie tą karalaitį prieš įvedamą įstatymų prb marinomis, o rusai jiega, 

Nors . streikieriai nekėlė daug šnekėta, kaipo apie verstino kareiviavimo, gali 
jokio triukšmo ir streikavo kandidatų į Lietuvos kara- apskelbti visuotinų streiką.

kunigas per pamokslų nela- vės karalaičio Joakimo, šeš- 
bai simpatiškai atsiliepė iin- to kaizerio sūnaus.
kui to streiko.

visai ramiai, bet kompanija 
buvo nusamdžius policijų ir 
pastačius sargybų.

Visi juozapiniai priimti į 
darbų, nes jie pusantros 
dienos vėliaus išėjo į strei
kų. Nekurie pasakoja, būk 
jie persiprašę užveizdų, sa
kydami, kad ėjo į streikų po 
prievarta kitų.

Mūsų juozapiniai per or
ganų “Darbininkų” didžiuo
jasi savo veikimais, bet šia
me streike niekuo nepasižy
mėjo, apart mėginimo suloš
ti streiklaužių roles.

Aidas.

liūs. Vėliaus vokiečių laik
raščiuose tas viskas tapo 
atšaukta.

apskelbti visuotinų streikų.
Abelnai, visa buržuazija 

sujudus ir ausis pastačius 
klauso, kų darbininkai pasa
kys.

REVOLIUCIJA CHINIJOJ.
Beveik visa Junnano pro

vincija užsiliepsnojo sukili
mo pošvaiste. Tarpe Peki
no ir Junnano provincijos 
nutrūko visi susinešimai. 
Sukilėlių skaičius tik toje 
vienoje provincijoje siekia 
50,000.

Iš Sze-Chuen provincijos, 
kaip sakoma, pabėgę visi 
misionieriai, kadangi ir fe
nais prasidėjo sukilimas.

AUGŠTUMAS ALGŲ FOR
DO DIRBTUVĖSE—DI
DESNIS SKAIČIUS AP- 

SIVEDIMŲ.
Detroito miestas auga po 

40,000 per metą. Tuomi ir 
apsivedimo skaičius pasi
dauginęs ant 529 daugiau. Į balsavimas kaslink privers- 
Matt. Egan, apsivedimoJais-, tino kareiviavimo. Už pri
mų klerkas, paskelbė, kad verstiną kareiviavimą Ųal- 
1914 m. buvo išduota apsi- savo 403 atstovai, prieš — 

............ ■ 105.
Valdžia pasirūpino suvie

nyti liberalus su konserva
toriais, kurie išvien balsavo 
už priverstiną kareiviavimą. 
Prieš balsavo darbininkų

ANGLIJOS PARLAMEN
TAS STOJA Už PRIVERS
TINĄ KAREIVIAVIMĄ.
Londonas, 7 d. sausio.Pus- 

nakty, iš 6 į 7 dienų sausio 
Anglijos parlamente buvo

KIEK ANGLIJAI ATSIEI
NA KARĖ?

Tūlas francūzų profesorius 
pranešė, kad Anglija lig ka
lės pradžiai kariumenės rei
kalams išleisdavo apie 2 mi- 
liardu rub., dabar jau yra iš
leidusi apie 20 miliardų r. 
Pridėtiniai mokesčiai, įves
ti karės reikalams, atnešę 
valstijai pelno 2 miliardų r. 
Progresyvus mokesčiai nuo 
pelno kartais prieina iki

, 34%. Vis tat rodo, kaip tur
tingų esama anglų, kad jie 
tokius mokesčius gali pakel
ti be didelės sunkenybės.

JAPONIJA NORI PADI
DINT LAIVYNĄ.

Vice-admirolas Kato, lai
vyno ministeris, pridavė lai 
vyno padidinimo pienus val
stybės tarybai ant kitų trijų 
metų. Sako, kad būtinai 
turi būt pabudavota astuoni 
didžiausio modelio dredno- 
Tai ir keturi kariški kreise
riai, jeigu tik šalies finansai 
daleis.

Matomai, kad Japonija iš- 
anksto rengiasi, kad atėjus 
laikui galėtų be baimės už
pult ant Dėdės Šamo.

LIETUVIAI BELAIS
VIAI.

Krakove, rusiškų nelals* 
vių barakuose yra šie nelais- 
viai iš Vilniaus ir Kauno gu
bernijų. Iš Vilniaus guber-

NAUJOJI ZELANDIJA 
NESIŲS VILNŲ NEUT- 

RALĖMS ŠALIMS.

bernijų. Iš Vilniaus j 
rijos: Fr. Legaczyns 
Bystrico vai., Stan. Adula ir 
Varnėnų vai.,Kajetanas Gai* 
delis iš Švenčionių, Vaclav 
Bekas iš Širvintų, Ign. Stan* 

skiu, Povilas.
xvziiuiLirio j n e Kas is airvincų, ign. oran-

Pagal valdžios įsakymą 'kiewicz iš Rybiškių, Povilą®, 
yra uždrausta vilnų išvezj- Tomasevčius iš Bystrico® 
mas neutralėms šalims. Pre- va :»v Juozas Jankauskas ii 
mieras gi nenustoja vilties Meišagolos vai., Jonas Šu* 
• J” ......................... , .manskis iš Antanaičiu, Stan.

Lakis ir Bystricos vai. Vlad< 
Subocz iš Karvių, Juozą® 
Kosznarowicz iš Jevje valn 
Michal Grudzewski iš Pod^ 
breze. Iš miesto Vilniaus: 
Fr. Gyrzewski, Adomas Gie
dras, Mieczyslaw Mieczkow- 
ski, Ign. GolebiowskL Rk 
Kauno gubernijos ten yr»

FORDO KOMPANIJA.
Kopenhagen.—Fordo tai

kos partija išvažiavo į Ha- 
agų, Olandiją. Išviso tų tai
kos apaštalų buvo 150. Trau
kinys turėjo bėgti per Vo
kietijų.

ir tikisi gaut daleidimų par
duot vilnas po senovei.

kietiją ėmti U vai.

FORDO PARTIJA IIOL- 
LANDIJOJE.

Iš Amsterdamo per Lon- 
J “ • v • • Y Y • yY. M. C. A. TURTAS.

Jaunųjų kriščionių drau
gija turi Amerikoje nuosa
vybes ant $100,000,000.

Tarpe taikos apaštalų ir ną atėjo žinia, kad Fordo 
dabar dar nėra visiškos vie- taikos partija keliauja į 
nybės; vieni su kitais peša- Haagą. Kelionė skersai Vo-

MttlM

vedimo laisnių 11,703 po
roms. Per 1915 m. išdavęs 
12,232 laisniu.

Pasirodo, kad Fordo augš- 
tesnės algos padrąsina dar
bininkus prie apsivedimo.



LAISVI F

įžangos 
Straipsnis.

Advokato A. Janulaičio 
laiškas “Dilgėlių” redakci
jai veria savyje vieną keistą 
ypatybę ir męs nenorėtume 
praeiti pro Šalį jos nepažy
mėję. Adv. A. Janulaitis 
praneša, kad tarpe Vilniaus 
klerikalų ir socialdemokratų 
įvykusi vienybe Lietuvos

n ’ai s ir su adv. A. Janulai
čio rekomenduojamais vie
nybės receptais. Męs, socia
listai, norime būti savisto
viais ir jeigu jau ypatingos 
sąlygos vestų mus prie vie
nybės, tai kreditą visųpir- 
miausia męs atiduotume 
pirmeiviams, bet ne klerika
lams.

Del Lietuvos ir 
Lenkijos žydų

Vokiečių kariumenei už
ėmus Lietuvą ir Lenkiją,

elpimo. reikale,.bet čia jau, daugelis žydų pradėjo krau
pakeliui, be jokio pasigailė
jimo priduria kompromituo- 
K žinių apie Andrių Bu- 

r kitus pirmeivius iš 
“Lietuvos Žinių”, kurie el- 
giąsi žandariškai ir bičiu- 
liuojąsi su lenkais. Jau ta 
viena pikta pastaba apie 
pirmeivius aiškiai pasako, 
kad ir Vilniuje dar toli gra
žu iki tos idealūs vienybės, 
kurią adv. A. J. perša ir a- 
merikiečiams.

Pas mus, Amerikos socia
listus, nenoromis kįla klausi
mas, kaip tai Lietuvos soci
alistai galėję susišnekėti su 
kunigo Olšausko kompanais

Socialistiškos 
Naujienos.
Ten reikia maršruto.

Yra daug vietų, kur ga
bus organizatorius galėtų 
suorganizuoti Lietuvių So
cialistų Sąjungos kuopų. Y- 
pač daug tokių vietų randa
si pietiniame Ohio: Dayton, 
Springfield ir Cincinnati. t
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styties iš tų šalių į Vokieti
ją. Vokietijos antisemitai 
(žydų priešai) subruzdo a- 
gituoti prieš žydus.

Pradėta platint tūlo Ge
orgo Fritzo knygeles “Die 
Ostjudenfrage” ir “Sionis- 
mus und Grenzschutz”. To
se knygelėse išreiškiama 
mintis, kad reiktų Lenkijos 
ir Lietuvos žydams uždraus
ti važiuoti į German i ją.

“Preussiche Jahrbūcher” 
taip-pat patalpino straipsnį 
apie tai, kokią įtekmę gali

Sudžiūvėliai, nesu 
siutinkite!

(Kaip ir feljetonėlis).

Aš pats nesu labai riebus
* i • • • o • I

beveik nėra riebaus žmo
gaus, kuris neturėtų 10 ar 
daugiau ligų. Reumatizmas, 
vidurių nedirbimas, inkstų 
ligos, galvos skaudėjimas, 
prastas matymas, nuolatinis 
sustingimas—tai riebiųjų 
draugai. Kas pirmas kris

zinus nervų įspūdis pereina Rymo fanatikų dora.

ir storas ir jei mane skaity- nuo apopleksijos, jei ne žmo- 
tojai matytų, tikrai jie nusi- gus su lašiniais? Kas įgys 
juoktų ir tartų “Pats savo kraujo neklekimą, jei ne rie- 
plunksnas nori pateisinti”. | busis. Dėl vietos stokos ne-

Lai būna ir taip. Aš at- galiu suskaitliuot tų visų Ii-, 
EinanTtoliau į vakarus ran- virai pasisakau esąs 150 gų, kurios beveik vien tik
dama gana apleistą Indianą svaŲl.ir pėdų su viršum 
valstiją Illinois pusėtinai augščio. Kaip matote, tau- 
gerai suorganizuota. Miss-1 ^ų iš manęs nebūtų daug ir 
ouri valstijoj yra St. Joseph kumpiams, netikčiau. Bū- 
miestas, kur yra gana daug damas tokiu, jieškojau būdo 
lietuvių. Tenais taip-pat, išaiškint, ar sudžiūvėliai.ne
reikėtų prakalbų ir galima 
būtų sutverti kuopą.

Kansas City, Kansas vals
tijoj, yra daugiau, negu 500 
lietuvių. Tenais gerai gy
vuoja parapija ir kelios 
šventos draugijos. Kansas

tinusi mūsų spauda. Socia- 
listiškų prakalbų ir būti nė
ra buvę. Į Kansas City bū
tinai apsimokėtų nusiųst ge
ras kalbėtojas. Iš Kansas 
valstijos netoliausia ir iki

turėti Lietuvos ir Lenkijos Oklahomos valstijai Tenais 
žydų emmigracija į Vokieti- .Yra tokios lietuvių kohoni- 
ją. Dabar dar žydų vistik j^8, kaip Wilburton ir Hart- 

ir kaip tai jie neradę bend- nedaug teatkeliauja, bet po 
ros kalbos pamatų su “Liet, karei, jeigu Lenkija ir Lie-ros kalbos pamatų su 
Žinių” pirmeiviais? r 
daugiau, negu keista , 
klerikalai ir pirmeiviai yra 
mūsų politiški priešai, bet 
pirmeiviai vis tik daug arty- 
mesni mums savo principais 
ir veikimo būdais, negu kle
rikalai ir, rodosi, jeigu jau 
Vilniuje reikėjo su kuom 
nors tarties, tai jau visųpir- 
miauria su “Lietuvos Žinių” 
žmonėmis, bet ne su juodą
ja partija. Tokį veikimo bū
dą Amerikos socialistai bū
tu dar galėję suprasti, bet 
dabar męs negalime susilai
kyti neišreiške savo didžiau
sio nusistebėjimo. Šiaip ar 
taip, o su “Lietuvos Žinių” 
pirmeiviais, su žmonėmis A. 
Bulotos ir Žemaitės tipo,Lie
tuvos socialistai bendrai vei
ka tūlose žmonių švietimo 
draugijose, jau mirusiose 
“Vilniaus Žiniose” ir, tar
pais, tardavosi laike rinki
mu į dūmą. Tie faktai ir at
sitikimai dar neužmiršti.

Adv. Janulaitis nupeikia 
A. Bulotą ir jo draugus už 
susidėjimą su lenkais dvari
ninkais, bet męs visgi mano
me, kad lenkai lenkams ne- 

Reikia skirti lenkus 
endekus nuo tų lenkų, kurie 
savo laiku. leido “Gazeta 
Wilenska” ir kurioj dalyva
vo keli lietuvių socialdemo
kratijos stulpai. Tarimasis 
fu tos pakraipos lenkais ir 
bendras veikimas su tokiais 
žmonėmis, kaip Mykolas Ro
mer, vistik . yra daug su
prantamesnis, negu socialis
tų susitarimas su klerika
lais.

Visa tai krūvon suglau
dus, A. Janulaičio laiškas ir 
jame paskelbti faktai bei to 
laiško tendencija sako, kad 
tas žmogus kalba tik už sa
ve ir gal už savo draugų 
siaurutį būrelį, bet anaiptol 
ne už Lietuvos socialdemok
ratiją.

Adv. Janulaičio laiškas ir 
jo atakos ant pirmeivių 
mums primena keistos at
minties Praną Kuzmą, bu
vusį Dūmos atstovą, kuris, 
sėsdamas į “Vilties” klerika
lų tvirtovę, vedė “principia- 
lę” kovą su “Lietuvos Ūki
ninku” ir Dūmos darbiečiais 
A. Bulota, Keiniu ir Požėla. 
Tai buvo ne kas kita, kaip 
gudrus manevras, turįs savo 
tikslu pridengti politiško re- 
genato machinacijas. Prisi
mindami P. Kuzmą, męs a- 
d ai p tol nestatome A. Janu
laičio ant lygios lentos su 
tuo exsocialistu, bet tik pa- 
briežiame tūlą bendrumą 
juodviejų politiško veikimo 
metoduose. Reikia dar ir 
tai pasakyti, kad dabartinės 
valandos sąlygos yra daug 
kuo skirtingesnės, negu bu
vo tuomet, kada P. Kuzma 
derėjosi su viltininkais. Bet 
liūdnos pasekmės, prie ku
lių priėjo P.Kuzma savo ko
voje su pirmeiviais, liopte 
liepia mums bitft atearges-

ško rne.
Surengimas prakalbų tose

Tai jau tuva taps sujungtos su Vo- vietose yra labai didelis ir
kietija, žydų ateivyste daug sunkus darbas. Kelionės 16- 
labiau padidės. Straipsnio . j 1 1 1 _ __ _ j ,
autorius sako, kad žydams 
reikėtų uždrausti krausty- 
ties Vokietijon.

Pati laikraščio redakcija 
nuo savęs priduria: “auto
riaus išvadžiojimai labai 
rimti. Jeigu karė pasibaigs 
aneksija (užėmimas) rusiš
kos teritorijos, tai reikia 
apsisaugoti, kad žemos kul
tūros svetimtaučiai neuž
plūstų Vokietiją, kur gyve
na žmonės augštesnės kul
tūros”.

Laikraštis “Das neuo 
Deutschland” taip-pat agi
tuoja už tai, kad Lenkijos ir 
Lietuvos žydai nebūtų įlei
džiami Vokietijon.

Amerikos “Associated 
PreSL \ praneša iš Berlyno., 
jog Vokietijos laikraščiai 
ištiesų svarsto žydų klausi
mą, bet anot “Berliner Ta- 
geblatt’o” nei Vokietijos vi
suomene, nei nati valdžia 
nieko prieš žydus neturinti...

Kaip matyt iš “Preussi
che Jahrbūcher” redakcijos 
pastabos, tai įvairius apru- 
bežiavimus reiktų padaryt 
netik žydams, bet ir ki
tiems žmonėms žemesnės 
kultūros (žinoma, lenkams 
ir lietuviams).

Iš to jau dabar galima 
padaryti išvedimą, kad Vo
kietijos nacionalistams rūpi 
tik savo tautiškas kromelis.

vieta nuo vietos gana tolo
kai randasi. Kas užsiimtų 
to maršruto surengimu? Gal 
Pildantysis Sąjungos Komi
tetas rastų atsakantį kalbė
toją Chicago j j(padėkim Du- 
sevičių?) Jeigu P. K. tuo 
neužsiimtų ar negalėtų už
siimti, tuomet maršrutas 
reiktų atlikti privatiniu bū
du.

TAI BENT VYRAI.
' Reikia džiaugties socialis
tų veiklumu Oklahomoj, o 
ypač tuo, kaip pasekmingai 
jie platina savo spaudą.

Ar jūs žinote, kad labiau
sia prasiplatinusiu laikraš
čiu toje valstijoj yra socia- 
listiškasis “Appeal to Rea
son”. Dabar tasai broliškas 
laikraštis turi jau 50,000 
skaitytojų. Tiek turi pre- 
numeratoriiji,o tikrasis skai
tytojų skaičius, žinoma,daug 
didesnis.

NAUJI VOKIEČIŲ GELž- 
KELIAI LIETUVOJ.

“R. G.” rašo:
Kuršo gyventojai, pakliu

vę mūsų pusėn, pasakoja, 
xad vokiečiai įtaisė net 3 
naujus gelžkelius, kurių du 
eina nuo Rytų Prūsijos ru- 
bežiaus į žiemius. Pirmoji 
tų gelžkelių šaka prasideda 
nuo Insručio-Tilžės gelžke- 
iio paskutinės stoties ir eina 
per Tauragę, Skaudvilę, 
Šiaulius ir Joniškį iki Baus
kei, ir liniją nuo Skaudvilės 
iki Raseinių. Antroji šaka 
jungia Klaipėdą su Liepo- 
jaus-Romnų gelžkelių ir ei
na per Kretingą, Skuodą ir 
Priekulį. Be to, nuo Liepo- 
jaus-Romnų gelžkelio linijoc 
vokiečiai nutiesę dar gelžke- 
lį į Pasvalį, į žiemius nuo 
Panevėžio. Pabėgėliai pa
sakoja, kad minėtojo gelž
kelio bėgiai jau gatavi ir va
žinėją kariškieji ir pasažie- 
riniai traukiniai. Be to vo
kiečiai vedą dar vieną garo 
ir elektros kelią ir taisą 
tramvajus. Daugely miestų 
važinėją tramvajai, neišski
riant ir Panevėžio. Visa tai 
rodo, kad vokiečiai mano 
žiemavoti Lietuvoje ir Balti
joj. Avie tai liudija ir imti
niai. Imtiniai taipgi pasa
koja, kad generolas Bielo- 
vas manąs paimti Dvinską, 
kuomet užšals Dauguva; su 
Dvinsku draug krisianti ir 
Ryga. . • .

REIKALAUS ATLYGINI
MO Iš KALBĖTOJO.

L. S. S. pirmojo (Connec
ticut) rajono konferencijoj 
nutarta reikalauti atlygini
mo iš kalbėtojo, drg. M. Du- 
sevičiaus, kad jisai prisiža
dėjęs pasakyti tame rajone 
visą eilę prakalbų, išvažiavo 
į Chicago, nors visas priruo- 
šiamasai darbas jam 
atliktas.

buvo

VOKIETIJOJ.
Dešinysis vokiečių social

demokratas D r. K. Wolf
gang Heine patalpino “In
ternacionale Corresponden- 

aštrų straipsnį 
socialde-' 

kurie atsisako 
palaikyti savo valdžią.

Tarp kitko, Heine rašo: 
“Jeigu dar dabar Vokietijos 
priešai atsisako tarties apie 
taiką, nors Vokietija pilnoj 
galybėj, tai jie visai nesu
tiktų taikinties, jeigu Vokie
tijoj prasidėtų vidurinė su
irutė. Tuomet jie užpultų 
ant mūsų šalies, sumuštų 
mūsų armijas, užmuštų 
šimtus tūkstančių mūsų bro
lių ir pasėtų baisaus skurdo 
sėklą”.

O kaip dabar su Belgija, 
Lenkija, Lietuva ir Serbija?

ce” labai 
prieš kairiuosius 
mok ratus

BRITANIJOS SOCIALIS
TŲ SUVAŽIAVIMAS.

26 d. sausio, Bristoly, An
glijoj, įvyks tos šalies soci
alistų suvažiavimas. Bus 
gvildenama karės ir darbi
ninkiško 
klausimai.
jos socialistų daugely daly
kų nėra nuomonių vienodu
mo. “Labor Leader” kaltina 
tūlus socialistus, kad jie jau 
užmiršo socialistiškus prin
cipus.

žinių Rinkėjas.

Internacionalo 
Tarpe Angli

rą tiek sveiki, kaip riebieji, 
ar jie gali tiek pat gerai 
protauti ir veikt, kaip rie
bieji ir tt. Ir ant laimės, at
radau, kad sudžiūvėliai yra 
sveikesni, ligoms sunkiai 
prieinami, daugiau ir giliau 
protaujanti. Lai riebieji 
gins save ir darodys mums, 
sudžiūvėliams, jog jie gali 
bent susilyginti su mumis 
arba yra geresni už mus.

Riebieji neretai pajuokia 
sudžiūvėlius ir mano, kad 
tie veda prastą gyvenimą: 
nevalgo atsakančiai, neiš- 
miega, perdaug yra susirū
pinę ar kas kitas kenkia 
jiems. Paklausykite manęs 
jūs, skilandžiai. Paimkite 
visus gabiuosius lietuvių 
rašytojus ir nei vienas -jų 
nėra diktas. Sakysite, var
gas juos tokiais padarė. Ge
rai. Paimkite milionierių 
Rockefellerį, Morganą, pre
zidentą Wilsoną ir daugelį 
kitų gudriausių turčių ir po
litikierių. Jie turi gana ant 
kopūstų ir alaus, o apart 
kaulų ir odos naudos mažai 
būtų iš jų žvėriui. Šie jums 
nepatinka, nes kapitalistai. 
Paimkite Bebelį, Lasalj, 
Kautskį ir kitus gabiausius 
socialistų rašytojus. Ir 
juos mėsa neapsunkina.Kam 
vertas buvo į skilandį pana
šus Taftas? Į smalą virti 
tik tinka mūsų kunigai pil
vūzai, netoli nuo jų nužengė 
ir išparpusieji saliūninkai. 
Tikrimi, ant kiekvieno nors 
kiek gabesnio storo žmo
gaus aš pristatysiu 10 su
džiūvėlių, kurie pralenks jį 
gabumais.

Paskaitykite Voltairo bi
ografiją ir dasižinokite,kad 
tas proto milžinas užgimė ir 
pradžioj buvo tokiu sudžiū
vėliu, jog nesitikėta, kad jis 
gyvęs. Ant jo galvos net 
minkštos vietos buvo dėl 
kaulams maisto neužtekime. 
Jis verkė dienom ir naktim 
ir išrodė baisiai nervingu. 
Paskaitykite bent apie vie
ną protišką milžiną ir atra
kite, kad jis kūdikystėj 
vo menkas, sudžiūvęs 
nesveikas. Klausiate, 
dėl taip yra? Mat, tie 
dildai, kurie turi gerai 
budavotas smegenis, kurių 
protas veikia pačioj pra
džioj, negali būti dikti sme
genų veikimas reikalauja 
daug maisto, todėl kraujo 
didžiuma bėga per smegenis 
ir atiduoda joms maistą. Vi
duriai nespėja permalt dau
giau,-todėl kitom kūno da- 
im prisieina nukentėti. Var
giai bent vienas kūdikis su 
gabiai subudavotom smege
nim gali būti diktas pra
džioj. Iš praktikos jūs žino
te. kad diktieji visada būna 
štižę, nežvalųs protiškai,nes 
•Igai ima, kol pradeda kal
bėt ir jų kalboj nėra jokios 
filosofijos.

Su suaugusiais žmonė
mis irgi yra panašiai: daug 
ir giliai protaujanti negali 
būt riebiais, nes smegenįs 
sunaudoja daug medegos. 
Jei žmogus neturi džiovos ir 
kitos džiovinančios ligos, o 
išrodo sudžiūvęs, iškalno 
gali pasakyti, kad jis daug 
protauja, kad jo smegenįs y- 
ra išlavintos dirbt. Tik tarp 
sudžiūvėlių gali tikėtis at
rasti gilius filosofus ir žino
vus. Pas storuosius jie rete
nybė.

Protas, o ne mėsa pas 
žmogų t skaitosi, todėl su
džiūvėliai gali pasigirti ge
riausiu daiktu pasauly.

Imi 
žvilgi

riebiuosius ima.
Ir ištikro, juk taukai ma

žai vertės kūne turi. Jie jo
kio darbo neatlieka, o tik 
šilumą šiek-tiek sulaiko. 
Kaip tik perdaug taukų at
siranda kokioj kūno daly, 
tuoj seka nesveikumas.

Bet da reikia atsimint.kad 
diktumas neretai reiškia iš- 
purpimą, t. y. atsiradimą 
vandens mėsose arba tuščio
se kūno vietose. Saliūnin- 
kai netoli visi dikti ir neto
li visi turi nephritį (inkstų

Jeigu žmogus vra pusėti
nai diktas ir sakosi esąs ne

būti, kad jis tik juokdariau- 
ja, apie nieką nepaiso, ne
verčia save įsigilint bile į 
ką arba jo smegenįs jau yra 
tokios, kad negali daug veik
ti.

Ką ant to pasakysite jūs, 
storieji?

Ponas Sudžiūvėlis.

A. Karalius.

PROTO HYGIENA
su-

bu- 
ir 

ko
ko
su-

nt iš sveikatos at- 
>, irgi atrandame, kad

it kokia viela į kitą galą ir 
ten parodo savo darbą, tai 
galima sakyti, kad nervo 
veikimas yra elektriškas. I

Bet bandvmai parodė, kad 
nervų sujudinimas keliaujat-,;^ Ta-ai kunIgag jiems vos 68 metrus j sekundų, h)n„A „onQd“rS ,-{ 
kuomet elektros sriovė bė
ga dešimts milionų kartų 
greičiau. Todėl reikia da- 
leisti, kad procesas, kuris į- 
vyksta laike veikimo ner
vuose, yra ne elektriškas, 
bet chemiškas.

Fiziologai mano, kad lai
ke veikimo nervuose pasi
daro tas pats maž-daug,kaip 
kad uždegus paraką: nervų 
sudėtina medžiaga išsiskirs
to.

Daleiskim, męs papylėm 
ant stalo ilgą eilutę parnko 
ir vienam gale padegėm. 
Parakas tada dega visas ir 
išsiskirto į dalis. Tas pats 
pasidaro ir su nervais, tik
tai skirtumas štai kame. Už
degus paraką jis degs tik 
vieną kartą, o nervai veikia 
milionus kartų. Štai dėlko. 
Nervai gauna užtektinai 
kraujo, kuris jiems suteikia 
tas medžiagas, kurios dar
bą varant išsiskirsto. Taip 
kad nervo medžiagos išsi
skirsto, bet tuojaus iš krau
jo paima naują reikalingą

kad ir naujas nervas, kuris pusę svieto

“Laisvės” skaitytojami 
jau žinoma apie tai, kaip 
Simpson, Pa., rymiški fana
tikai sumušė Scrantono n. 
prigulmingą kunigą Micke- 

nieko blogo nepadarė, o jį 
baisiai sumušė. Visi lietu
vių laikraščiai tuo pasipik
tino. Tiktai Rymo fanatiką 
ir papis tų juodasis organas 
“Draugas” džiaugiasi iš to. 
Žiūrėkit, kaip“Draugas” ap
rašo muštynes:

“Mūsų misionierius šį 
vakarą be avangardos, 
kaipo Billy Sunday, neva
žiavo. Su juomi 6 pagel- 
bininkai sėdo į karą. Ka
ras prie vietos sustojo. Li
pa laukan misionieriai, 
ant jų pėdų prasidėjo sui
rutė. Akmenys, lazdos, 
plytos darbe pasirodė... 
Bambizui rymišką kalnie- 
rių nuplėšė, nusmaukė 
kelnes ir, kaip “Scranton 
Republican” rašo, duota 
bambizui” “four milea 
run” iki pribėgo protesto- 
nų kirkę, kur nuo minios 
pasislėpė. Dievotos mal- 
dininkės paskolino bambi
zui andaroka, kad ramiai 
namo sugrįžtų”.
Jeigu Rymo fanatikai tu- 

' retu spėką, tai jie iškartų

vėl veikia. Tokiu būdu ner
vai nuolatos miršta ir vėl at- 
gija; dėlto aišku, kad juo 
kraujuje randasi daugiau 
ir geresnio maisto, tuo ner
vų darbas yra geresnis,stip
resnis.

Prūsų lietuviu keliau
jantis knygynas.

Ligi karės Prūsų Lietu
voj gana pasekmingai veikė 
keliaujantis knygynas, bet*

Neuronas. Anatomai 
rado, kad nervu sistema su- 
sideda iš ypatingų vienučių, 
vadinamų neuronais. Neu
ronu vadinasi nervų celė su 
jos išaugoms (siūleliais). 
Kiekviena celė turi kelias 
trumpas išaugas ir vieną il
gą. Neuronai rišasi tarp 
’avęs tokiu būdu, kad ilgo
ji išauga vienos celės jun
giasi su trumpomis išaugo
mis kitos celės; ilgosios iš
augos gali pasiilginti ir su
sitrumpinti,ir kada jos pasi- 
i i gina, tai pasidaro sanryšis 
tarp neuronų, ir nervų dar
bas yra atliekamas,

SANRYŠIS TARP ATSKI
RŲ CENTRŲ NERVU 

SISTEMOS.
Nervų sistema susideda iš 

įvairių dalių, kurios yra 
tarp savęs sujungtos. Gru- 
pa nervų celių vadinasi cen
tru.

Yra keliolika nervų cent
rų. Jie randasi įvairiose 
smegenų dalįse; kiekvienas 
atlieka paskirtą darbą, ir vi
si yra sujungti. Ir tiktai 
ačiū šitam sanryšiui nervų 
ristema gali veikti kaipo vie
nas kūnas.

NERVŲ VEIKIMAS.
Į kiekvieną kūno dalį at

eina nervų siūleliai, kaip jau 
buvo sakyta. Męs galime 
pajudinti, daleiskim, pirštą 
tik dėlto, kad į pirštą atei
nanti nervų siūlai yra veik
lus; jei juos nupjautume,tai 
piršto pajudinti negalėtume. 
Kokiu gi būdu nervai pana
šų darbą atlieka?

Kad parodyt, kokiu būdu 
nervas dirba, paprastai da
roma šitoks bandymas. Nu
pjaunama varlės koja ir a- 
tidengiama didžiausias ner
vas. Jei prie šito nervo pri
dėsime kokį nors šiltą arba 
šaltą daiktą, kokią nors 
rūgštį ar druską arba jei
gu jį padirginsime elektros 
vielele, tai nervas pradeda 
savo darbą: nupjauta varlės 
koja traukosi, ir traukosi 
patol, pakol męs jį kokiu 
nors būdu erzinsime. Jei
gu sužeisime varlės smege
nis, tai yra sunaikinsime 
svarbiausius nervų centrus 
ir kontrolę, tai varlę bus ga
lima įmest į verdantį vande
nį ar kur kitur, ir ji nega
lės žinot, kad iš ten reik iš
šokti. Panašiame atsitiki
me kiekvienas gyvūnas tai 
padarytų.

Bet einam prie klausimo: 
kokiu būdu 
veikimas?

pasidaro nervo
Kadangi suer-

Dabar žinom, kokiu būdu ra§0 “Nauja Lietuviš- 
ikia atskiras nervas. | ka Ceitunga”, daug naudin- 

gų sumanymų išgąstingasis 
svieto karas nieku pavertė. 

“Nauja Liet. Ceit.” vėlei 
nori, kad knygynas pradėtu 
darbuoties: “Karo naršui 
šiek-tiek prislėgus, kįla 
mūsų tėvynėj naujas gyve
nimas. Nupustytieji kraš
tai tampa pamažu apgyve
nami. Nors ir lėtai, ta- 
čiaus senoji gyvybė grįž
ta”.

“N. L. C.” sako, kad visų- 
pirmiausia reikia surankioti 
po visus kraštus išsiuntinė
tas knygas.

veikia
Mums lieka dažinoti, kaip 
dirba visa nervų sistema, 
kaip dirba kartu visi mūsų 
kūno nervai.

(Toliaus bus).

Australijoj
Antimilitaristų Persekio-. 

jimai.
“Brisbane Worker’s” ra

šo:
Per pastarąsias dienas 

daugelis socialistų uždaryta 
kalėjime už antimilitariškas 
kalbas. Sulyg karės įstatų 
kiekvienas žodis, kuris pra
tariamas prieš išnaudoto
jus arba militarizmą, būna 
išaiškinta tikslu trukdyti 
pašaukimą naujų kareivių.

Tūlą socialistą nuteisė už
simokėti bausmės 100 svarų 
sterlingų už platinimą anti- 
militaristiškos literatūros.

Kelios dienos atgal liko 
nubaustas tūlas Barkeris 
ant 50 svarų sterlingų už 
plakato atspausdinimą ir 
ant 20 svarų sterlingų už 
tai, kad ant plakato nebuvo 
pažymėta išleidėjo pavardė. 
Ant plakato buvo parašyta v • •
šiaip:

“Prie ginklų! Kapitalis-

mes savininkai, redaktoriai 
ir kiti namie sėdinti patrio
tai—jūsų tėvynei jūs esate 
reikalingi tranšėjose. Dar
bininkai šekit savo ponus!”

Teisėjas, matomai, žino,

- --------------—......... .!» 

“Tėvynė” bepartyriš- 
kas organas?

Męs jau daug sykių sa
kėm, kad Susivienyjimas 
Lietuvių Amerikoje prie da
bartinės savo valdybos są- 
statos nėra bepartyviška 
organizacija. “Tėvynė” gi 
nėra pilnai bepartyvis laik
raštis.

Tėmykit!
Neseniai įvykęs Philadel- 

phijoj tautininkų suvažiavi? 
mas paskyrė tautiškos p; 
tijos organu ir “Tėvyr 
(greta kitų laikraščių). “' 
vyne” turėsianti taipint too 
nartijos cirkulerus, praneši
mus ir tt., o Susivienyjimo 
žmonės turės skaityt, 
ką veikia pono J. šliupo par
tija! Į ką tai panašu?

Susivienyjimo Liet. Ame
rikoje sekretorius p. A. Stri
maitis dalyvauja tame suva

kad jei darbininkai seks po- žiavime ir prisideda prie 
nų pavyzdį, tada jie jokiu tautininkų “bepartyviškos” 
1 ___ L „K. . . partijos.

Susivienyjimo organas 
deda “savo” korespondento 
pranešimus apie tą suvažia
vimą.

Męs turim pasakyti, kad. 
dabartiniai S. L. A. vadai’ 
pertoli nuėjo. Kodėl jiems į 
galvą neateina mintis siųsi 
savo sekretorių ir korespon
dentus į Socialistų Sąjungos 
suvažiavimus? Kodėl “Tė
vynė” netalpina pranešimų 
iš Socialistų Sąjungos gyve
nimo? Mat, dėl jų socializ
mas reiškia partyviškumą, 
bet p. Šliupo ir jo draugų a- 
gitacija reiškia “bepartyvii- 
kumą”.

Susivienvjimo Liet. Am. 
nariai, kurie nors per grii-

būdu neis kariauti.
Bet Barkerio nuteisimui 

yra toji komiškoji pusė, kad 
per tai kiekvienas įtekmin- 
gesnis laikraštis Austrilijoj 
ir Naujoj Zelandijoj per
spausdino tą plakatą ir tai 
perskaitys milionai, kuomet 
pirmiau jį gavo matyti tik 
nedaugelis.

Brisbane darbininkas 
Mandono Liko nuteistas ant 
2 mėnesių kalėjimai!; dide
lės pinigų sumos būna užde
damos už kiekvieną prieš 
karę pasakytą žodį. Austra
lijos unijos pripažįsta, jog 
tie visi persekiojimai yra 
kreipiami prieš darbininkų 
klesos principus. Todėl rei
kalauja Madeno paliuosavi- 
mo ir kovoja prieš tokius delį turi darbininkiško gusi-
persekiojimus. nratimo, turėtų geriau d 

bot savo organizacijos n 
kalus. Jeigu jau S. L. A. no 
ri būti bepartyviška apdra 
dos organizacija—tegul # 
būna ja, bet ne kuo kita.

Vilniaus gubernatorius ir 
valdiškos įstaigos bemaž vi
sos yra Tūloje.

Kauno gubernatorius yra
Vitebske, o įstaigos bemaž Tuo tarpu dabar tenais 1 
visos Mogilevo gub. sai kas kita dedasi. . į

■
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ri pro smydrus.

korespondento iš Paryžiaus).

Partijos “vi ršūnės” pasiuntė . siūlvti tai 
tenais visą savo “sunkiąją E

Pabėgėlių laiškai

Iš Tūlos rašo V. Paliulienė

Gyventi

Visus laiškus siųskie “Ži-

konfe-
Josios 
intere-

Iš “L’HUMANITE”.
Mums prisiųstame Pary-

Ką tie žmonės atstovavo?
Patįs save! Už jų pečių 

nėra jokios spėkos. Jie pa
tįs save delegatais išrinko.

Kada iš Režicos išvažia
vom, tai 14 parų važiavom 
Lavoniniu traukiniu. Pabė
gėlių padėjimas labai var
gingas, daugelis miršta”.

Ignas šeinius.

Daina ir audra
(Iš “Lietuvių Balso”).

Iš Anykščių, Kauno gub., 
tūlas Komarovas rašo savo 

Į sūnui į New Kensington,

Anykščių dalis sudegė. Veik 
visi lietuviai pasiliko ant 

cJL ’vd v^e^osl tik tie pabėgo, kurie 
Ilinden- ^uvo art* apkasų.

W Win:: Tifti

Beto, I

irancijtts socialistai ir Zim 
merwaldo konferencija.

( (Nuo mūsų

[judėjimo, o męs, prade to jai 
to judėjimo eisime be bai
mės keliu, kurį apsirinko
me”.

Taip, jie eis iki galui, eis 
be baimės prie karės užbai
gimo ir taikos.

V. Ka-in.
Paryžius.

bus daug kas parašyti, jei 
gyvi liksime, dabar to nega
lima parašyti.

Spaudžiam delnų ir bu
čiuojam tave

Švogeris ir sesutė Senkai.

“Męs Anykščius apleidom 
7 d. liepos ir atvykom į Čen- 
senus, kur išbuvom apie 10 
dienų: paskui girioj išgy
venom apie 3 savaites. Iš 
ten pasukom į Utėnus ir ten 
dar išbuvom apie 3 savaites. 
Kadangi priešas vis paskui 
sekė, tai turėjom neštis to
liau. Atvykom į Dvinskų ir 
čia prabuvom 3 dienas, o

(Pabaiga).
Tokiu būdu apie 

re nei ją visi sužinojo, 
nutarimais pradėjo 
suoties. Negana to: dvylik
toji socialistiška sekcija 
Sennos federacijos sušaukė 
mitingą partijos ir unijos 
narių ir kalbėtojais pakvie
tė Bourderonų ir Merheimą, 
kurie ture i o pasakot anie
konferenciją. Tris ketvirt- soc!<1 hsghenrasty. paskui važiavom į Režica 
dalina vnlnndnc tnrnci minia ■ L Humamte” (13 d. gl’d., ' L . VtlZlIdVuni l IVLZlcą. Ganus valančios tai esi minis- 1(nr ».»nrinmO i Rezicoj gyvenom 3 savaites,fenų taryba leisti ar neleis- ? ’lj .mT '?ndame sekančių 
ti įvykti tam mitingui. Pa-, b ,
gabaus socialistiškiems ka-l T3,3. VoI?cb1J-°4 reichstago socialdemokratiski nariai 

kreipėsi į “Vorwaets’a” su 
pranešimu, kad jie nesutin-j
Holwego deklaracija ir bur- Prat°m prie šalčio ir lietaus.

ganau___ __________  _ ,
bineto nariams pavyko per
tikrinti savo buržuazinius 
kolegas, kad Francijoj vis- 
tik yra žodžio laisvė ir todėl 
mitingas yra leistinas. Bet 
užtat socialistai ministerial, 
pasižadėjo savo locnomisl 
spėkomis kariauti su “maiš
tininkais”.

Neperseniai įvyko tasai 
susirinkimas. Jame dalyva
vo 300 žmonių. Socialistu

-ines vis manėm, kad priešą 
J atstums atgal, bet paskui 
; pamatėm, kad jau nesulauk

sime to ir važiavom toliau.
i)( Keturis mėnesius išgyvenom 

Bethmann1 P° atviru dangumi ir pri-

žuazinių partijų paskelbimu.
—Korespondentas “Wie

ner Freie Presse” kalbėjosi 
su generolu von 1_____
burgu, ką jisai manąs apie 
karės tęsimų. Generolas pa
sakė, kad karę reikia tęsti. 
Jeigu Vokietija pradėtų tai-j 

i jos priešai pa
manytų, kad ji silpna. Hin- 
denburgas mano, kad Rusi
joj bus revoliucija. Jisai 
•nko. kad francūzai geriau- 

jsia laikosi, bet vistik ir 
ir Francijoj vokiečių padė
jimas geresnis. Vokiečiai 
turi savo rankose Lille, o 
francūzams dar toli iki i 
Stra^sburgo.

—Vengrijos parlamente 
|atstovas Juriza paklausė:

J. S. Mažeikai į Youngs
town, Ohio, rašo brolis ka
reivis:

Aš esu toj pačioj vietoj— 
gelžkelio kariumenėj. Bu
vau “učebnoj komandoj”, iš
laikiau egzameną ir vėl su
grįžau savo roton. Gyvenu 
neblogiausiai ii' turiu kapei
ką ant smulkių išlaidų, nes į 
mėnesį prisieina gauti apie 
6 rub. Mos nuo Charbino 
randamės 120 verstu. Char- 
bine yra daug pažįstamų 

'lietuvių. Spalių mėn. pradė
jo pabėgėliai važiuoti į Vla
divostoką. Tarpe pabėgėlių 
pasitaiko matvti ir Kauno 
gub. lietuvių. Nežinau, kur 
dabar randasi mūsų pažįs
tami ir tėvai, ir kaip jie gy
vena. Jokių žinių negaunu. 
Ta mintis mane labai kan
kina.

Tavo brolis Juozas.”

tepagelbcjo. Kuomet mėgi
no kalbėti socialistiški pat
riotai, tai eiliniai darbinin
kai neleisdavo jiems pliurp- 
V «nie “tautom vienvbę” ir 
kitus galus. Matyt, kad ka
re ir tasai šūkaujantis pat
riotizmas dasiėdė jiems iki 
gyvo kaulo. Tokiu būdu ta-, 
me skaitlingame susirinki
me Bourderonui ir Merhei- 5 4 tJ uri.za •mui pilnai pavyko laimėti ir L ka? PJ^as žmogus, 
Zimmerwaldo konferencija, bll;! IS.1S<}Pa^k> ti pi iean 
tapo dar populiariškesne. paįk(?? Sl^ ^aR‘. , .

Tuomet jau stačiai buvo j)ip]()matai baidosi prašne- 
negahma toliau užtylėti tą j-fi f • 
konferencijų, larptautisko- ____ :________  . . __
ji opozicija patriotiškiems 
socialistams pasirodė esanti 
daug stipresnė, negu apie 
tai pirmiau buvo manyta. .
Tada socialistų spauda pra- K. Liutkui,, 
šneko! Sekančią jau dieną' ,
“L’Humanite” patalpino 1 Brooklyn, N. Y. 
centro komiteto rezoliuciją, Brangus draug-broli:— 
kurioj visos federacijos ir jų; Jau metai laiko, kaip vie 
skyriai buvo kviečiami ne- nas apie kitų nieko nežino-1 V.
dalyvauti agitacijoj už tai- me. Aš iš pradžios karės j Vaitkui i'E St "LoufslTl '- 
ką. Herve—tasai socialis- gavau nuo tamstos laišką, Į ’ 
tas juokdarys, prapliupo vi- ant kurio daviau tinkamą! 
sa eile pašėlusių straipsnių i atsakymų ir tuomi viskas' 
apie Zimmerwaldo konfe-: pasibaigė, 
rencija. Herve’s straipsniai į 
baisiai patiko visai buržua-!sijoj," Smolensko gub. 
zinei spaudai ir ji ilgą laiką me sveiki ir gyvi, 
bučiavo jį už tai.

“Męs negalime nei apra
šyti, nei apsakyti, kiek 
mums vargo prisiėjo perneš
ti išsikrausčius į svetimą ša- 

Jūs laimingi, kad esate 
ramioj šaly ir nematote tų

Męs dabar randamės Ru- i: „...u Esa.
., h lav.° j karės baisenybių, kurios da-. |brohs. Juozas Liutkus su vi-^-^j. pas mus yra> Gyventi

Bet Centro Komitetui ne- sa šeimyna buvo kai tu sti svetur, tarpe svetimu žmo- 
avyko. Kaip ant tų paty- mumi, bet dabar persiskyrė- ni’ų baisiai sunku. Mūsų Jo- 
ui tnci /Innrrmu iv* rlnnmoi i no rnndaci KA7aninnc *” • • i i;ių vis daugiau ir daugiau | me. jie randasi Rezaniaus 

iiccialistiškų kuopų pradėjo gub. Padovinių kaimas su
dėties prie Zimmerwaldo naikintas, Liutkaus triobos 
konferencijos nutarimų J sudegintos. Urbonai iš Pa-
Pasirodė, kad ir Francijoslenčisnos, Raudenio gmino, 
darbininkai pradėjo jau su-■pasiliko ant vietos. Jų tro- 
prasti, kad šioji karė veda- bos liko nesunaikintos. Ara
mą kapitalistu naudai. Pri-. brazavičius iš Gulbiniškių, 
sidėdamos prie Zimmerwal-' Janavo gmino, ir gi liko ant 
do konferencijos nutarimų, | vietos. Męs Marijampolę 
aocialistiškos kuopos tik pa-: apleidome nuo Užgavėnių, 
tvirtino paskutinius žodžius nes pabijojome mūšio, kuris 
Merheimo prakalbos: “Ju-jtcn atsibuvo.
dėjimas—pasakė jis—kuris į

nas yra aficieriu, buvo du 
sykiu sužeistas, bet dabar 
nežinom, kur jis randasi ir 
kaip gyvena. Nors jūs ne
pasigailėkite popieros ir at
siųskite mums laiškų.

VENGRIJOS SOCIALIS
TAI Už TAIKĄ

Sulyg pranešimo L’Huma- 
nite, Vengrijos socialistai 
neseniai turėjo suvažiavimą 
Budapešte ir priėmė rezo- 

draugijos adresu, nes1 liuciją, kurioj reikalauja 
į gylį ir plotį. Niekas, net ir'męs nežinome, kaip ilgai ant kuogreičiausio taikos įvyki- 
durtuvai, nesustabdys to' vietos stovėsime. Po karei nimo.

BROOKLYNO VAIKŲ DRAUGIJĖLĖ PRIE L. S. S. 19 KUOPOS.
Ta draugijėlė puikiai išouj )jo. Turi jau apie 90 vaikučių. L. Ereminas moki

na dainų, J. Neviackas—lietuvių kalbos ir rašybos, Zacharevičius—žaislų, 
mokinime ir tvarkyme labai daug pagelbsti Staniškis ir Undžiuvienė.

<

Kelios pastabos del 
tautininkų seimo.

Vasara slepias už miškų. Traukias kaž
kur anapus marių. Nuo vasaros vien še
šėliai slankioja laukais.

Ir laukuose tylu, neramiai gludu.
Saule dar rieda per dangų, bet jau žyd

riai balta ūkana persunkė orų, sutirštėjo

♦* *

Apie S. Šimkų.
Kiek tai pribūbnyta apie-ties miškais, kalnelius nutolino ir užkerėjo 

to pono bepartyviškumą. 
Kiek tai primeluota, kad tai 
yra augštos klesos dailinin
kas, kuriam nerūpi jokios 
partijos.

Bet, broliai, kas jums taip 
daug plepa savo bepartyviš
kumą, rėžkit drąsiai jam į 
akis ir sakykit, kad jis me-

Tautininkų seiman pons 
Šimkus atėjo, kaipo kunigų 
pasiuntinys (pastumdėlis). 
Jam klerikalai įsakė pranešt 
sąlygas, kuriomis Kemešio 
fanatikai sutiks sueiti vie
nybei) su kitom sriovėm. 
Šimkus išsijuosęs agitavo 
už Kemešio fanatikus ir 
kuomet jam nepavyko, tai 
jis, sukandęs dantis pasakė: 
“merdėkite!”

Argi ne begėdis, argi ne 
besarmatis?! Netgi Šliupo 
draugai pasipiktino tuo a- 
paštalu. Mat, Šimkui rodo
si, kad tik klebonijoje gyvy
bė, o visur kitur merdėji
mas!

Pasirodo, kad ponui Šim
kui ne dailė rūpi, bet Ol
šausko, Kemešio ir kompa
nijos gerovė. Jam rūpi tas 
fanatiškas krikščionių tikė
jimas, kuris užaugino tokius 
gyvulius, kaip kaizeris, ca
ras ir jiems panašus!

Dabar tegul visi žino, kad 
Šimkus yra klerikalų žais
las!

Tautininkai buvo jau nu
tarė remti visus luomus 
/kum<rn. daktaru, darbinin- 
Vn. fabrikantu, amafninkii) 
Tain norėio n. Karuža. tos 
nnrtiios nirmim’nkas. Ir tain 
būtu buvę, bet Šliunas pasa
kė, kad kunigu neneik rem
ti. Tada išmetė visa mmk- 
tn, anie visu luomų rėmimą. 
Išmėtė ta nunkta. io vH'i 
naliko tuščia. Tai ka iri da
bar rėmo? Arba nieką ne
rems arba" visus rems—tai 
vra vėl tas pats, kas buvo iš
brauktame nunkte.

Tikras užburtas ratas.
e t *

Šliupui buvo smagu Phi- 
ladelphijoj. Tai ne Brook- 
lynas. Brooklyne jo nieks 
neklausė, o Philadelphijoj, 
kad pasakė taip, o ne šitaip 
—tai ir “byt po šernu”.

Senas žmogus tankiai pa
rašus į mažų vaikų.

♦ ♦

Jei“Tėvvnė” tn1ni’ns 
pranešimus benartw;šVen 
nartiios. tai te m d E. S. S. 
^ebretorius siunčia jai visus 
Saiun^oq prnnpšimns ir i1’ 
hires viską falnint. Imi kad 
tarnaut vienoj partijai, tai 
tarnaut ir visom.

čiru-Viru.

LAIVAKORTES
>ves>-— . i ' ♦ ■parduoda ir
PINIGUS SIUNČIA 

i visas dalis svieto. 
Reikalintrns nnnieras 

parūpiname.
Viską nflinkame o-rm’tai 
mandagiai ir sąžiniškai. 
Pinigus nriimnme tau- 

pinimui.
CENTRAL 

mawtfacturtng 
DISTRICT RANK 
lin W. 35th St, 

Chicago. Til. 
Valstybinis Bankas 

KrdpkitCs rs»*tu at ynntiMkal.
A. PETRATIS. 

Liet. Skyriaus VadfrjM.

pasakingomis, neprieinamomis salomis. 
Kalneliai lyg atitrūko nuo žemes, nuplaukė 
ir užsikorė j o.

O ūkana vis tirštėja ir keičiasi varso
mis. Tai širma, pasunkusi, užgulusi klo
nius, niūrią pasaką audžia, tai žydrėja, 
skraistosi mėlinumu, ties pięvomis įsigeria 
žalsvumo. O ten, kur anapus sodžiais pla
čiai geltonuoja rugienos, tarytum gintaras 
kįla nuo žemės ir tirpsta ūkanoje.

Žaidžia, sklaidosi ūkana, skandindama I 
saulę.

Ir rodos, jog tai ne diena, o mėnesienai 
kokia, užbūrus daPgų, apskriejus žemę. 
Diena, kai]) nugiedrėjus, burtais nušvitus 
naktis.

Karts nuo karto laukais nuslenka tam
sus šešėlis, tarytum oru neskubėdamas di
delis laivas praplaukia. Pastovi ties ežeru 
ir vėl pamažu traukias.

t

Laukuose ruoša nubaigta, ar tik kur a- 
pykloniais baigias. Iš no vasarojaus girgž 
da ratai, veždami paskutines krūveles avi 
žų. Ir suprunkščia arklvs, ramiai kur ant 
atolo pririštas. Iš bulbienių išgąsdintas 
šūstelėjo kiškis ir sprunka, ausis sustatęs, 
padirviais.

Mergaitės su baltomis skarelėmis grįž
ta apypiet iš beržyno grybavę. Ramu na
mie, ramu miške ir grybų taip daug dvgsta!

Einant į namus, laukiant pavakario, 
svajonės širdį gandina. Rodos, atjos ber
nužis ir, sužvengus žirgui, mitriai nusės 
ties vartais. Ir daros linksma ir daros sun
ku krūtinėj.

Lietuvoj ne pavasaris svajonėmis ke 
ri—lietuvaitė, nubėgant vasarai iš tolimų
jų ūkanų laukia atnašų savo jaunystai. Jos 
žydrios akįs atspėja paslaptį per ūkanas, 
iš ūkanos varsų ji audžia dainą. — Gegu- 
žyj ji žydi, kaip gėlė, su gėlėmis, bet, atei
nant rugpjūčiui, pražydi ūkanotos svajo
nės, nerimsta siela. Rugpjūty, kad žvdi 
jurginiai ir gvazdikai, tylumoje godžiai žiū-'

Gal tik kada buvo didelės girios Lietu-* 
voje ir ežerai šniokštė, ir upės standriaf 
skalavo krantus, būdavo tokios kupinos, to* 
kios pasakingai sužavėtos ūkanos. Gal tik 
kada judrus vaikinai būriais tykojo būrių 
kryžiočių, būdavo taip tolumon nutraukti 
buriami kalneliai. Gal tik kada mergelės 
kasdieną naujų dainų dainavo, būdavo taip 
į mėnesienų pavirtus diena. Ir tik, kada 
žili-balti seniai kas vakaras vis kitų pasakų 
mokėjo rasti, būdavo taip gludu laukuose, 
taip ramiai baugu pagiriais, tarp kriaušuo- 
tų skardžių, paežery.

Nebėra girių, išsekė upės, o ūkanos to
kios gausios, taip tyliai šilta laukose. Ir va 
antra savaitė, kaip ta ūkana nesisklaido, 
jau antra savaitė, kap nendrės nejudėda- 
mos stovi.

Ir niekas, niekas nemena, kad kuomet 
nors taip būtų buvę. Tik seniai sako, kad 
ne prieš gera taip gražu Lietuvoj.

Iš pat anksto išeinu į laukus. Taip 
nieko nesinori, tik, rodos, eitum ir eitum, 
Eitum ir jieškotum, kur dar tankesnė ūka
na, kur dar margiau ji vaizdus pina.

Neskubėdamas pereinu klonį, pamažu 
išsikeliu nuo vieno kalnelio ant kito. Ir žiū
riu aplinkui. Matos regis netoli, bet kad 
akys mato tiek nauja, kitoniška, taip pa
siekia toli. Per sodžius sodžiai, sustoję ma
lūnai, balkšvai blizgena ežerai. Visur išsi- 
raizgę bėga keliai. Lyg keliasi į ūkanų.

Klausaus—tylu...
Ir pro tas ūkanas girdėtiės tolima pra

eitis, tais keliais raiti nusileidžia užmiršti, 
nežinomi karžygiai. Jaučiama senas gyve
nimo bruzdėsis, išnykus laiko eisena. Jau
čiamos mintys, skaudinusios galvų, jau se
niai po žeme sutrūnėjusiems filosofams. 
Juk jau kadai kadai žmonės laukė, kad at
eis laikas, kada bus geriau, bus kitaip. Ti
kėjos, kad išsiris visa gyvenimo painiava. 
Ir tiek įsirėžę dirbo, kad tik išraizgius to 
tinklo mazgus. Raizgė, raizgė, o tinklai vis 
narpliojus, narpliojus.

Tylu...
E! žiūrėtum tik j viliojančia ūkanų, tik 

jos buriamais vaizdais gyventum, o kad jų 
rytoj jau nebebus, ar ne vis viena? Ar ne 
vis viena, kad rytoj nebebus nieko?...

Nuo vakarų stunktelėjo, tarytum žemė 
atsiduso. Ir kitam krašte. Dažniau.

Ties manim taku praeidama prašneko 
moterėlė:

—Šiandien ir vėl šaudo.—Ir ji, kaip ai
das, atsiduso.

(Toliaus bus).'

Pailsę, [Silpni, Nuvargę, Sveil atą ir energiją nustoju išblyškę, 
;sudžiūvę ir neiviški, turi naudot

MALTOFERRIN
gio Tonikas dėl kūkvūr.o gt jas: dėl seno priduoda gyvumą, 

dėl jauno—tviili n a. Ujkjhih j ei ti kHanous su didžiausiu užsi- 
ganėdinimu. • M ALT ( •=! Ek k IN patiko apetitą, iščystija kraują, 
sutvirtina nervus, j alaikt i oi n ališl vn a ir sutvirt na abelnai visą kūno 
sistema. Taisidi oda visuose du gšte juose po 50 Cl N1 Ų UŽ BUTE! Į. 
Jeigu jusy aiiimūusi: m drupštuyj nebūty, tai galit kreiptis prie musy, 
o mes pafarrausime pridusdami.

Silpnų Išsigelbėjimas, 
tai atgavimas sveikatos

Moksliškas, skanus išsun
ktas iš COD LIVERS, Ge
ležies Hyj opboi pliites ir ki
tokios vertės j-udėtinė.

Perdirbta NUTRITIVE

M A L’l U- r I’.KKliX pa
dūrę iš silpno tvirtų.

Mail Order Dept

MALTO - FERRIN
CHEMICAL CO.

41 FLATBL'SH AVĖ.

MAL'lO-FhKlUN dėl nusil
pusios nervuotos moteriukės

Brooklyn, N. Y,

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

(Teeth Cleen). Dantų eutun as h iš k i? į ei ą ir švaių užsilaikymą ir ge
rą kūno apžiūrėjimą. Geras kūno užlai- 
laikymas, reiškia s\(ikatą. Galima dan
tis kaip ir magiškai nučystyt į kelias se
kundas. Tai yia sky>tas prirengimas, 
neturjs-acito ir nidados legali kinti nei 
dantims, nei smegenims. Dantų čvstiji- 
mas (Teeth Cleen) nepin išus j p ui lerj ar 
peistą, bet visokius nečystumus nuima ir 
gružios išžiūrės politūrą uždeda. 45 dan
ty čystijimai už 15c., už dyką visokios } a- 
vojimgumo prašalinimui substancijos.

Pirkt galima vi-uose drugJtoruose. Jeigu jusy 
drugfttoryje nes>raBt\i, tai galite kreiptis prie musy, o mę» 
prisiŲsime per k rasa. Siunčaut rinigus reikalmian a 17c. Po valgiui nuėyBtjk dantis ir atrodys 

prašiai balti.

TEETH KLEEN VIFG. CO
Mail Order Dept., 691 Kroadway, Brooklyn, N. Y. Dept.

W. J. Dnwnor, d29 bedlord Ave., r.rookljn, N.Y. Parduoda augAČiau midėtua vai r t u*.
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į;Iš Argentinos i

Laikas bėga, kaip vanduo upeliu ir sy
kiu viskas keičiasi. Pirmiau tarpe Argen
tinos lietuvių apie socialistus nei prasižioti 
negalima buvo, o dabar jau ir Lietuvių So
cialistų Sąjunga Argentinoj susitvėrė ir 
diena į dieną nepuola, bet vis auga, kas syk 

, atsiranda naujų pritarėjų, naujų narių. 
Reiškia, gyvenimas priverčia darbininkus 
pagalvoti ir apie rytojų.

Suprantama, kaip visur, taip ir pas 
mus atsiranda ir iš lietuvių tarpo, kurie 
išsiskiria iš darbininkų klesos ir prisideda 
prie palaikymo kapitalistiškos sistemos, bet 
tokių yra neperdaugiausiai. Tiesa, jie pir
miau irgi buvo darbininkai, bet paskui sa
vo gudrumu ir apsukrumu pradėjo iš tų 

‘ pačių darbininkų gyventi ir kada jau įgijo 
kapitalo, tuomet pasidarė tikrais darbinin
kų priešais ir daugiau niekuo neužsiima, 
kaip tik darbininkų mulkinimu, nes jie ge
rai žino, kad tamsesnius darbininkus daug 
lengviau išnaudoti. ____

Prie viršminėtų ypatų reikia priskaicy- 
ti karčiamninkus, slaptos degtinės išdirbė
jus, kazirninkų užlaikytojus ir kitokių ne
švarių darbų palaikytojus, kurių čia užtek
tinai randasi^ Tie ponai visokiais būdais 
stengiasi užkenkti progresui, darbininkiš
kam judėjimui, ypatingai socializmui. Jie 
gerai žino, kuomet žmonės susipras, tuo
met ir jų biznis nupuls. Dabar, pakol yra 
tamsūnėlių, kurie nuolatos lanko jų įstai
gas ir ten palieka visą savo uždarbį, tai jie 
save skaito viešpačiais. Štai Berisso mies
te buvo sumanyta įkurti kooperatyviška 
valgomų daiktij krautuvė. Išsyk buvo atsi
radę daug pritarėjų. Bet štai mūsų kar- 
čiamninkai, degtinės išdirbėjai ir kitokie 
sutvėrimai pradėjo iš kailio nertis, kad tik 
neleidus įkurti kooperatyvišką krautuvę. 
Tiesa, tas darbas jiems pavyko—kooperaci
ja likosi neįkurta. Bet tik laikinis laimėji
mas. Žmonės jau pradeda suprasti jų bjau
rius pasielgimus.

Pirmiau net ir “Vargdienio” draugys
tė buvo atžagareivių rankose, bet dabar 
palengvėle pradeda viršų imti progresyviš- 
kesni žmonės ir galima tikėtis, kad greitu 
laiku Vargdienio draugystė pasidarys gry
nai darbininkiška organizacija ir rūpinsis 
vien tik darbininkų reikalis. Kaip girdėtis, 
tai jau nariai kalba apie prašalinimą iš sa- 
vo tarpo tų ponų, kurie visuomet stengiasi 
darETninkams akis apdumti. Tūlas^.^rg- 
dienio lyderis net daugpatystę pradėjo 
skelbti. Mat, bedirbdamas degtinę pratur
tėjo, tai gali daug pačių užlaikyti, per 
tai ir tą idėją skelbia.

Reikia pažymėti, kad tarpe vietos lietu
vių žymiai pradėjo platintis laikraščiai ir 
knygos. Jau tas vienas faktas liūdyja, kad 
lietuviai žengia progreso keliu pirmyn,

Skapagirio Juozas.

rtono miestu Amerikoje per Arlington© mie- ’ 
stą Virginijos ^fttaite. Vienas studentas 
Petrapilio politechniško instituto išrado to- 
Tkius mišinius, kurie nuo menkiausios švie
sos paleidžia daug elektros energijos. Nau- 

.įsis išradimas labai gali būti naudingas gra- 
roafonams pagerinti, telefonams sustiprinti 
ir daugeliui kitų praktiškų pritaikinimų.

MOTERIMS NAUJIENOS
KOVĄ i ŠVIESĄ IR LAISVI — TAI MUSŲ OBALSIS.

I ' ■ <4

• BERISSO, ARGENTINA.
Kaip pažiūri į laikraščius, tai iŠ visur 

matosi pranešimų, kad lietuviai renka au
kas sušelpimui nuo karės nukentėjusių sa
vo brolių Lietuvoj. Bet iš mūsų miesto bei 
apielinkes dar nesimatė tokios naujienos, 
kad lietuviai būtų rinkę .aukų. Tiesa, ir 
pas muą yra išrinktas komitetas, kuriam 
"pavesta rinkti aukas, bet jis nesidarbuo- 
ja. Beje, daugelis sako, kad bedarbės,strei
kai ir kitokios priežastįs kliudo aukų rin
kimui. To niekas neužginčys, kad buvo 
streikų ir siaučia bedarbės, bet visgi yra ir 
tokių, kurie dirba, per tai galima buvo nors 
tarpe dirbančiųjų parinkti.

Spalių mėnesy buvo nauji komiteto rin
kimai ir po to rinkta aukų. Buvo tarta au
kas padėti pas “Vargdienio” draugystės ka- 
sienų, o paskui pasiųsti į “Keleivio” re
dakciją. Bet kada surinko aukas, tai ne
žinia, kur jas padėjo, nes “Vargdienio” 
draugystės kasieriui visai neperdavė ir lai
kraščiuos nesimato, kad būtų kur nors pa
siuntę.

Toks pasielgimas visgi peiktinas...
Putinas.

» ----- :o:------
Tiflise jaučiama didelis maisto truku

mas. Nebėra sviesto, kiaušinių beveik ne
begalima gauti. Duonos jau ketvirta diena 
nebegauna. Ties kepyklomis stovi dideliau- 
bios žmonių minios ištisas dienas. Nebėra 
taipogi cukraus, rišo. Daug maisto krau
tuvių stovi uždarų, nes nebeturi ką bepar- 
davinėti.

Smulkiuosius pinigus, anot “Bir. Vied.” 
ketina rusų valdžia dirbinti Japonijoj, kad 
netrukdžius namie karei reikalingos mede- 
gos gaminimo. Dabar su Japonija vedama 
derybos. Jei jos pasiseks—Japonijoje rusai 
pradės dirbinti savo 10,15 ir 20 kapeikes.

----- :o:-----
. TELEFONŲ PAGERINIMAS.

Neseniai buvo atlikti bandymai su be
vieliu telefonu. Nuo Eifelio bokšto Pary
žiuje galima buvo susikalbėti su Washing-

——:o:-----
ŠĄLA, ATŠĮLA.

Sušalus žemė pridengta 
Sniegu baltuoju, nekaltu, 
Gyvybės upelius žiema 
Užkaltus laiko po ledu.

Grūdai negal šviesos atjaust— 
Žemelėj kiūto po sniegais, 
Upeliuos nematyt dangaus — ;
Vanduo skaistusis po ledais.

Tai kiškis stryko po laukus, 
Suradęs graužia medelius, 
Tai kvarkiant išgirsti varnus, 
Ar staugiančius baisius vilkua 

Tai rauda nustelbti miškai, 
Pliki, apmirę, kaip stulpai, 
Tai sukas, pinasi sniegai 
Ir ūžia vėjas nuobodžiai.

Tai kaukia siausdama audra,-— 
x Rūbus žemelės su dangum

Sumaišo, drasko viesulą
Ir keičias su laiku tyliu m, 

Apaipus žemė nekalta, 
Baltai, kaip drobėms, pridengta, 
Visur gyvybė pakirsta, 
Nes rados viešpačiu žiema.

Mirtis nesugriebė visų — 
Neužduso gyvis po ledu, 4 
O jau saulutės spindulių 
Dauginus atplaukia lig sniegų. 

Šalti sniegai prade sutirpt, 
Jie ėmė į lašus pavirst, 
Vanduo čiurkšlena į grabes, 
Lašai pavirsta į upes:

Ir nyksta palengva sniegai, 
Ant upių poška jau ledai,— 
Slogutis lūžta į šmotus, 
Vanduo jį daužo į krantus, 

Banguoj upeliai per laukus 
Ir veja, trupina ledus, 
Nuplovę žemės paviršius 
Į jūres neša jie dumblus.

Tad’ juodą žemę žolynai 
Aprėdo, gražina žaliai, 
Šlamena, šnabždasi miškai, 
Jiems pritaria javų laukai.

Sužėlė pievose žolė, 
Ir girdis vyturio giesmė, 
Po orą nardo greit kregždė, ' , 
Q griežia naktimis griežlė. ' *.

Sugrįžo laukiamas garnys, 
Čiurškėti griebėsi svirplys, 
Kukuoji gegutės po medžius, 
Gyviuoja pempės po laukus.

O ant siūbuojančių šakų 
Giliai tarp lapų mirgančių 
Paukšteliai čiulbauja linksmai,— 
Neslegia juos laisvus vargai!

Lakštingalėlis mūs brangus, 
Oj čiūlba-ulba po sodus, 
O jamjam pritaria špokai 
Ir paukščių įvairių pulkai. 

Krantai kaišyti su gėlėms, 
Išpuošia kelią vandenims, 
Ringuoja upės per laukus, 
Į jąsias spindisi dangus.

Ten saulė maudosi skaisti, 
Ten debesįs šėmi, balti 
Su mėlynu dangum giliai 
Dabina vandenius gražiai. 

Taip, švinta laukiama diena! 
Darželyj triūsia mergina, 
Ten žalios rūtos prakvėpė, 
Erškėčiai, rožės pražydę.

Ir skamba dainos po laukus...
Bet kas tai? I Vien girdžiu trenks

imus!...
Ar peklos vartai sutreške,
Ar švent’s dangus jau subyrė?!,.. 

Nebžaliuoja jau rūta, 
Ten graudžiai rauda mergina, 
Skausmuos paplūdo jos širdis: > 
Darželis ištremptas suvis.

Išlaužyti žali miškai, ' ;
Pajuodę ir javų laukai, 
Kur gėlės augo, ten kapai, 
Upeliais ritasi kraujai.

Apsto čiulbėjus volungė, 
Neranda prieglaudos kregždė, 
Paukšteliai perstojo giedot;
Smakai pradėjo dūkt, riaumot

Jie viską griebėsi naikyt, 
Nori gyvį augštą pražudyt, 
Žemiausį gyvį ima veist, 
Nor rūtą dilgėle pakeist.

Bet kaip trupė kieti ledai, 
Taip tur pražūt ir tie smakai, 
Ką laimės kelią nor pastot, 
Kad platų svietą sau užgrobt.

.. Petras Keleivis.
Bulgarija. AįĮ
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Berlyne gatvėse išlipinta apskelbimai, 
kad visi vyriškieji nuo 20 iki 45 m. ateitų 
užsirašyti, nors seniaus ir buvo pripažinti 
visai netikusiais prie kares tarnystes.

PROSTITUCIJA TARPE 
PABĖGĖLIŲ.

Jau buvo keliatą sykių mi
nėta, kad tarpe pabėgėlių 
neapsakomai plėtojasi pros
titucija ir kad visokie agen
tai, žadėdami jaunom mote
rim ir merginom neva tar
nystes, gabena jas į paleis
tuvystės namus.

Dabar vėl pranešama iš 
Bobruisko, Minsko guberni
jos, “Moterų Globos” drau
gystei, kad ten labai daug 
suvažiavo pabėgėlių ir iš 
priežasties negalėjimo gauti 
nei darbo, nei pašelpos, mo
terįs ir merginos eina ant 
gatvių ir pardavinėja savo 
kūną, kad išsigelbėjus nuo 
bado. Dauguma, pardavi- 
nėdamos savo kūną ir šei
mynas maitina. Badas ir 
vargas priverčia gėdą mesti 
j šalį ir viešai pardavinėti 
savo kūną. Kaip tik pra
deda temti, tai pilnos gatvės 
merginų ir moterų, kurios 
pardavinėja savo kūną.

Tuo tarpu patriotai ir 
“tėvynės” mylėtojai šaukia, 
kad męs privalom kariauti 
iki laimėjimo.

VYRAI PRIVALO MOTE
RIMS PADĖT.

“Naujienos” rašo:

vietą, kaip kad prokuroro 
padėjėjas. ‘

NAUJA MOTERŲ LYGA,
Chicagoj 30 moterų-juria- 

čių sutvėrė naują lygą ap
gynimui moterų reikalų. Ly
ga rūpinsis, kad policija bei 
teisėjai paliuosuotų be jo
kios bausmės tas mergaites, 
kurios tampa pirmu sykiu 
suareštuotos.

nūs draugystės vardą ir pa
rodžius vyrams, jog ir mo
terįs moka surengti pasi- 
inksminimus neblogiau už 
vyrus.

Reikia pažymėti, kad vi
sos draugystės narės buvo 
apsi rėdžiusios baltais dra
bužiais ir prisisegusios po 
kvietką.

Varde Lietuvos Dukterų 
draugystės kviečiu visas 
moteris prisidėti prie bend
ro veikimo. Mūsų draugys
te nevaržo tikėjimiškų pa
žiūrų, bepartyviška, rūpina
si sušelpimu savo narių ir 
darbuojasi ant visuomeniš
kos dirvos.

šios draugystes priklauso! Norinčios gauti platesnių 
pažangesnės moterįs ir mer-; informacijų, kreipkitės prie 
ginos. Tiesa, nors draugys- sekretorės šiuo adresu: Ona 
te nariais neskaitlinga, bet Merčaitčiūtė^449 North St., 
visos narės sutikime gyve
na, per tai yra viltis, kad 
ir narių skaitlius greitai pa
didės.

Iki šiol mūsų mieste nebu
vo jokios moterų pašelpinės 
draugystės ir jeigu pasitai
kydavo susirgti merginai, 
tuomet prisieidavo jieškoti 
geraširdžio, kuris pereitų 
per stabas ir parinktų au
kų. Bet dabar, kad yra su- 
sitvėrus moterų pašelpinč sį'vo” mitingą"ir tokį “triukš-' 
draugyste, tai jau to nebus ma pakelia, kad mergina ir 
—niekas nevaikščios ir ne-įj0? tėvai nusigando ir atsi- 

turit atsiminti, kad visom,i,0. Bet kur tu, žmogus, ne
reikia prigulėti prie pašelpi- I1Usigąsi, jeigu moterėlės 
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cionališkai. uždedant mokes
tis ant kiekvienos narės.

L. M. P. S. A. 9-tos kuo- 
uos sekretorė

A. Miscikaitienč.
Jei šį įnešimą parems 

bent viena kuopa bėgyje 30 
dienų, tuomet bus leidžia
ma referendumui. Visus 
pataisymus ar patūmijimus 
siuskite centro sekretorei.

L. M. P. S. A. centro sekr.
K. Petrikienė, 
799 E. 150th St.,

New York City.

RUMFORD, ME.
Čia gyvuoja Lietuvos 

Dukterų draugystė. Prie

Minersville, Pa.
Idealiste.

AMSTERDAM, N. Y.
Ir mūsų moterįs nesnau

džia.
Pastaruoju laiku tūla po

relė buvo susitarus imti ci
vilišką šliūbą. Merginos 
tėvai irgi nesipriešino. Bet 
štai išgirsta apie tai mūsų 
moterėlės, sušaukia special į

“Labai silpnas., yra pas rinks aukų.. Taigi, sesytėsj^ė nuo
mus moterų judėjimas. Tuo 
gi tarpu moterims judėti 
reikėtų labiau, negu vy
rams, nes jos visame kame 
yra daugiau už juos skriau
džiamos ir išnaudojamos.

“Moteris vertėtų padrą
sinti prie veikimo. Štai męs 
turime keliatą didelių orga
nizacijų^ Kodėl tų organi
zacijų komitetuose nėra mo-j * vvluucv iiviu aiav i parapijos ii j<iuciasi laimm- 
tarų? Juk visose srovėse gos. O kada suserga, tuo- 
randasi tokių, moterų ir. met nei parapija, nei dievu- v* m VM Irti vii Im rvvt/M ' 1 • vi* -V vmerginų, kurios kuogrei- 
čiausiai galėtų užimti vietas 
;uose komitetuose. Jeigu 
L. S. S. centre ir Susivieny- 
jimų valdybose būtų bent po 
vieną ^moterį, tai ir kitas 
moteris būtų lengviau pri
traukti prie visuomenės 
darbo.

“Vyrai privalo padėt mo
terims susiorganizuoti ir su
siprasti. Kol moters bus

______ ’
VAIKŲ MIRTINGUMAS.
Washington, D. C. — Pa

gal pranešimus valdiška 
“Vaikų Biuro”, tai daugiau
siai vaikų miršta tose vieto
se, kur motinos dirba dirb
tuvėse. Kur motinos dirba 
dirbtuvėse, tai iš 1,000 kūdi
kių miršta 134, o kur moti
nos dirbtuvėse nedirba, tai 
ir 1,000 kūdikių miršta tik 
84.

MOTERIS AGITUOJA Už 
GINKLAVIMĄSI.

Pastaruoju laiku įvyko 
suvažiavimas neseniai įkur
tos taip vadinamos moterų 
“Jūrinės Lygos”, kuri veda 
karišku agitaciją. Suvažia
vimas išnešė rezoliuciją, kad 
palaikyti valdžios sumany
mą apie padidinimą kariško 
laivyno ir apsiginklavimą.

ELIZABETH, N. J. 1 
Svarbus pranešimas.

15 d. sausio, A. Liutvino
lies draugystės, nes susir- pradėjo šaukti, kad dievas svetainėj, 69 So. Park Št, 
gus gah būti, labai, blogai.; gali su mūsų miestu taip pa- Elizabeth, N. J., bus vaka- 
Jeigu prigulėsite pne drau- įsielgti, kaip kad pasielgė su ras Lietuvių Moterų Pro- 
gystės, tuomet ir f---- --- ’ • • -
draugystė šelps.

Bet dalis merginų į tai 
nepaiso, jos prisirašė prie 
senbernių suorganizuotos 
parapijos ir jaučiasi laimin-

lis nesušelpia. Noroms-ne- 
noroms prisieina jieškoti 
pagelbos pas susipratusiw 
žmones.

Apšvietus draugas.

__„;r ----r------ o_— ras lietuvių Moterų rro-
hg0! į Sodomos ir Gomoros mies- gresyviško Susivienyjimo 4 

tais. I kuopos. Bus sulošta labai
Tai matot, kaip mūsų mo- puiki drama “Varde Lai

mės”. Lošime dalyvaus 
Brooklyno ir New Yorko 
aktoriai. Įžanga 25 c. ir 50 
c. ypatai. Po lošimui bus šo
kiai.

Visi vietos apielinkių lie
tuviai malonėkite atsilanky
ti pažiūrėti to puikaus vei
kalo. j

terėlės darbuojasi dėl “labo 
žmonijos”.

Detektyvas.

STEGER, ILL.
“Laisves” N102, moterų 

skyriuj, tilpo iš mūsų miesto 
7 korespondencija, kurioje 

Lakštingalė sako, būk di
džiuma vietos moterų dau
giau niekuo neužsiima, kaip

Komitetas.

“Laisvės” N88 tilpo iš mū
sų miesto korespondencija, 
kurioje Bobų Junkeris rašo, 
būk čia yra moterų, skaitan- 

pavergtos, tol ir’vyrai ne- či>l laikraščių ir dirbančių

BERISSO, ARGENTINA, tik kazyriavimu ir girtuok RED. ATSAKYMAI.
Marytės Vaikui, Sioux Ci

ty, Iowa.—Tai paprasti ap
sireiškimai, kurie visuome
nei visai neapeina. Netilps.

O. S. V.—Straipsnelis per-
roges laisves”.

LIETUVIŲ MOTERŲ 
PROGRESYVIŠKO 

SUS-MO REIKA
LUOSE.

Dėl 1916 metų centro val- 
dybon liko išrinkta sekan
čios ypatos: susinešimų se
kretorė K. Petrikienė, 799 
E. 150 St., New York, N. Y.; 
Finansų sekretorė M. M. 
Račiūtė-Herman, 140 E. 19 
St., New York City; iždinin-

liavimu. Man rodos, kad 
Lakštingalė apsilenkė su tei
sybe. Aš čia gyvenu gana 
seniai ir pažįstu vietos mo-. 
tėrų judėjimą. Mūsų mies-l .. NetilDS 
to moterįs susipratime ir SIIPna- įvetiips.ant visuomeniškos dirvos.

Nežinau, su kokiu tikslu veikime nei kiek neatsilikę 
Bobų Junkeris tą korespon- nuo kitų miestų moterų.Jei- 
denciją rašė. Ant kiek man gu jos mažai veikia ant vi- 
žinoma, tai mūsų mieste tik suomeniškos dirvos, tai ne 
viena ypata, būtent U. Č. Į tamsumo kaltė, bet dirva 
prenumeruoja “Kovą”. O permaža. Moterįs sykiu su 
kur daugiau? Man rodosi, vyrais, kiek išgali, tiek ir 
kad vietos moterįs ne ap- veikia. Veik kiekvienoj lie- 
švietos reikalais užsiima,bet tuviškoj stuboj galima ras- 
bevielinių telegramų išne- ti ant stalo “Laisvę” “Ko-
šiojimu. A>e laikraščių1 
skaitymą nei neužsimink, I

~...... nes gausi “durniaus” vardą, i klos, kokiomis jas perstata
kė ir knygius J Benesevi- j Reikia pridui ti, kad vie- j Lakštingalė, tai vieton mi- 
čiūtė, 105 Congress Ave., tas moterims patinka tie i nėtų laikraščių, ant stalo bū- 
Flushing L. I. N. Y.; Kuo-\sPorte^ab kurie užfundija tu kazyros, bonkos ir gal net
pų sekretorės ir pavienės Pa8.kul 
narės su visais reikalais 1Qn 1
kreipkitės nurodytais adre
sais.

Centro valdyba žada daug 
darbuotis dėl susivienyjimo 
šiais metais.

L. M. P. S. °-ta kuopa, 
Chicago. Ill., laikytame sa
vo susirinkime 19 d. gruo
džio, 1915 m., įnešė susivie- 
nyjimo referendumui, kad 
būtų išimtas charteris, ka
dangi kuopos pradeda,tan
kiau susitverti ir susivieny- 
jimas pradeda tvirčiau gy; 
venti, tai charter~ būtinai 
yra reikalingas. . Kuomet į- 
vyks susivažiavimas, kad 
charteris būtų jau išimtas.

Antras, jei susmienyjjmo 
ižde nesiranda užtektinai 
pinigų dėl išėmimo charte- 
rio, tai mūsų kuopa ineša, 
kad kiek išėmimas chart orio 
lėšuos, tos visos išlaidos tu
ri būt padengiamos propor--

va”, “Naujienas” ir “Kelei
vį”. Jeigu moterįs būtų to-

i moka gerai 
pliaukšti.

Putinas.

GRAND RAPIDS, MICH.
28 d. gruodžio persiskyrė 

su šiuo pasauliu Albina Pet- 
lonienė. Velionė turėjo 28 
metus amžiaus, 3 metai,kaip 
ištekėjus, buvo laisvų pažiū
rų ir pasižymėjo, kaipo ga
bi aktorė. Paliko 2 metų 
amžiaus kūdikį.

Lai būna jai lengva Šios 
šalies žemelė.

“L.” Reporteris.

MINERSVILLE, PA.
31 d. gruodžio buvo balius 

Lietuvos Dukterų draugys
tės. Reikia pripažinti, kad 
balius iš visų atžvilgių pil
nai pavyko ir draugija turės 
pelno. Buvo ir lekiojanti 
trasa su dovanomis. Dova
nų laimėjo Ona Merčaitciū- 
tė.

bačkutės. Dabargi to nėra. 
Moterįs taipgi skaito dar
bininkiškus laikraščius.

Tiesa, atsiranda ir tam
sesnių, bet jų irgi negalima 
pasmerkti, nes ne visoms ir 
gyvenimo aplinkybės dalei- 
džia susiprasti ir užsiimti 
apšvietus reikalais. Bet rei
kia tikėtis, kad laikui bė
gant ir jos susipras ir pra
dės darbuotis ant visuome
nės labo.

Merginų čia yra tik trįs, 
bet ir jų negalima kaltinti, 
nes kiek galėjo, tiek darba
vosi ant scenos ir jeigu atsi
ras, kas norės jąs lavinti, tai 
ir toliau darbuosis.

M. Januškaitė.

MOTERIS — PADĖJĖJOS 
PROKURORO.

Los Angeles, Cal.—Padė
jėju prokuroro paskirta mo
teris L. Gibben.

Dar pirmas toks apsireiš-i ĮJAl IXJ CIO UV1YO CipnJlVlO"

Balius buvo rengiamas tuo kimas Suvienytose valstijo-
tikslu, kad geriau išgarsi- se, kad moteris užimtų tokią,

Nauja knyga 
DARBO ŽMONIŲ 

ISTORIJA.

Su paveikslėliais, kaina 25c.
Kiekvienam darbo žmogui 

reikalinga perskaityti.
Reikalaukit šiuo adresu:

“Į <licv5,,
183 Roebling St, I 

Brooklyn. N. Y.

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARA&t M. H. SANGER 

Su pa veikalais

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI
KNYGA. Kaina 50c.

Reikidavitntts ir pinigu* Muškit MuO *dre«U

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

Pinigu* geriausiai eiųH money orderiu, bet 
kam tea neparanku, gali siųst padtoa markinti*.

' . K
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I rie eina prakalbų klausyti, 
bet ir tų traukinį, kuriuom 
kalbėtojai atvažiuoja. Su
žeistais yra vedęs, turi 
ketvertų kūdikių.

Elizabeth’o Burgutas.
APIE $40.00 LIETUVOS 

SUŠELPIMUI.
1 Waterbury, Conn.

Mums rašo, kad 2 d. sau
sio L. Pruseika kalbėjo Lie
tuvių Jaunikaičių Draugijai. 
Nors klerikalai per “Drau
gų” ir gyvu žodžiu vedė 
bjaurių agitacija,visgi publi
kos buvo pilnutėlė svetainė, 
nors reikėjo mokėti po 15c. 
įžangos.

Drg. L. Pruseika kalbėjo 
apie nukentėjusių nuo karės 
šelpimų. Aukų surinkta a- 
pie $34.00, paskui dar drau
gijos nariai sudėjo, taigi vi
so susidarė 40 dol. Ačiū pu
blikai už duosnumų.

Laike prakalbų buvo par
duota literatūros “Laisvės” 
laidos už $10.00. Pelnas ėjo 
pačiai draugijai.

Narys.

dideliais besočais, nes visų 
laiką kramtė “čiūgum”, lyg

Šimo- Birmantų duktė pa- prisigėrė rudžio, kad nebe
sirodė, jog nemoka pati sa- išlaikė jų galvos ir pradėjo 
vęs susitvarkyti, nes einant SprOgfj sykiu su bonkomis. 
per duns sijonas vos nenu- liktai nelaimė, kad daug į 
krito, be to, perdaug juokėsi ^laisvę pateko, bet likusie- 
ne vietoje. _ Į jį jar labiau pradėjo bom-

Jeigu tokių klaidų musų barduoti, kurių dar daugiau 
mėgėjai negali išvengti, tai pateko į nelaisvę. Tai dar 
sakyčiau neerzinkite pub- ne viskas, dar daug liko 

sveikų galvų ir tie ketina di
desnes atakas daryti, kad 
paėmus iš savo priešų pozi
cijas, nes greitai pritruks 
amunicijos (rudžio), tai ne
bebus kuom bombarduoti.

Tai tokiais dalykais mūsų 
lietuviai užsiima, o laikraš
čių mažai kas teskaito.

Ten buvęs.

ABERDEEN, WASH.
Mūsų lietuviai linksmai

negalėjo pavalgyti pirma lo- .Kalėdas perleido; ant tiek

NEŽINOM AR TAI 
TEISYBĖ?

Męs gavom pranešimų 
nuo vieno amsterdamiečio, 
kuris skundžia Schenectady 
N. Y., Lietuvių Apšvietei 
Kliubą, kad kliubo svetainėj, 
laike baliaus per Kalėdas 
vartota labai daug svaigi
nančių gėrymų.

Nedėjome tos korespon
dencijos, bet gerai būtų,kad 
patsai kliubas pasakytų žo
delį.

AKRON, OHIO.
Jaunai socialistų kuopai pui

kiai sekasi.
Męs, socialistai, susitarėm 

su “Laisvės” draugija ir nu
tarėm ant vienos svetainės 
susirinkimus laikyti. Męs į- 
steigėm lietuviškų knygynų, 
sykiu su “Laisve”. Męs, so
cialistai, kasdien vis geres
niu keliu einam ir tuoj jau 
bus 20 narių.

Gavom tokių svetainėlę, 
kur galėsim per visų žiemų 
knygas skaityt, lavinties te
atro dalykuose etc. Mums 
tų vietų davė gerb. J. B ruo
šis iš Kenmore, Ohio.

Ačiū jums nuo socialistų 
kuopos ir šv. Juozapo drau
gijos už gerų pasidarbavi
mų.

(Iš privatiško laiško “Lai-

likos.
“Kapitalistas ir šmėkla” 

atlikta prastai. Kapitalisto 
kambarys neatrodė turčiaus 
kambariu, be jokių papuoši
mų, apart bonkos šampano. 
Kada prisiėjo šaut į šmėklą, 
tai nei revolverio neturėjo. 
Kitas žmogus, pagūžomis 
prišliaužęs, turėjo paduoti. 
O kada puolėsi prie šmėklos 
prašyti dovanojimo gyvas
ties, tai neparodė tokio su
sijudinimo, kokis turėjo bū- 
t’ matant savo gyvastį pa
vojuje. Šmėkla irgi atrodė 
lyg mumija, be judėjimo.

Solisto su rusiška marse- 
lie rengėjai būtų geriaus 
padarę, kad nebūtų leidę to
kio rėksnio ant scenos.

Lošėja monologo “Mokin
ta Moteris” turi silpnų bai
sa, be to dar šnekėjo visuo
met į skma, tad publikai ne
buvo galima suprasti, ką no
rėjo pasakyti.

Pusėtinai atliktas monolo
gas “Senmergės” per Ra- 
manauskiūtę. Ir skambini
mas stygų orkestrus publi
kai patiko.

Pr. Mockapetris trumpai 
kalbėjo apie dailę, suteikda
mas keliatų patarimų lošė
jams ir publikai ir kvietė 
jaunimų dirbti dailės srity
je.

Scenos Velniuks.

SCRANTON, PA.
Knygvnas gyvuoja gerai 

ir publika lankosi gana 
skaitlingai. Tiesa, atsilan
ko ir tokių, kurie non tik 
pasistumdyti.

Reikia pažymėti, kad ke- 
liatas savaičių atgal kokia 
tai dar neužgimus “Jauni
mo” draugija norėjo kny
gynų paversti į savo kuopų. 
Bet kas keisčiausia, kad 
daugelis knygyno narių vi
sai nežinojo apie tokį suma
nymų, nes sumanytojai pir- 
miaus niekam nepranešė ir 
be jokių pasikalbėjimų norė
jo savo sumanymų gyveni- 
man įvykdinti.

Tokios nepastovios ypa
tus, kaip Wilkes Barrės 
draugai, neilgai rems mūsų 
organizacijų. Ir visai ne
nuostabu bus, kad jie greitu 
laiku sušuks: “Broliai lietu
viai, tverkime senbernių or
ganizacijų, nes dabar mūsų 
broliai-senberniai neturi 
progos parodyti savo galę, 
ką jie gali nuveikti”.

Ir ištikro liūdna žiūrėti l 
tuos Wilkes Barre draugus.
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reikėjo pergyventi. | tuvę, tai užveizda paliuosa- 
Bęt nėra tp blogo, kuris vo ant tūlo laiko nuo dar- 

neišeitų ant gero. Pereitais bo._ 
metais yra surengta dau-1 
fybė įvairių prakalbų, dis- 

uštjų, paskaitų, gegužinių, 
balių, juokų vakarėlių, kon
certų ir tam panašiai. Bė
gy senų metų daug išplatin
ta pirmeiviškos literatūros, 
iš kurios žmonės įgaus su
pratimo ir apsišvies.

Taipgi neužmiršta ir Lie
tuvos nelaimingųjų žmonių. 
Pereitais metais surinkta 
L. š, F. $1,020.00

Reikia pažymėti, ----------- ----v
draugystės žymiai padidėjo ir jeigu nebūtų pribuvus po- 
kaip narių skaitlium, taip ir licija, tai nežinia, kuo tos 
turtu. Ypatingai augo S. L.(peštynės būtų užsibaigę. J. 
A. kuopa ir Liet. Pašelpinis 
Kliubas.

Susitvėrė L. D. L. D. 11 
kuopa ir turi 58 narius kaip
gi susitvėrė L. S. S. 40 kuo
pos choras ir dabar yra 
skaitlingas nariais. Ir ki
tos pirmeiviškos draugystės 
auga gana smarkiai.

Nors tas viskas įvyko bė
gy metų, bet visgi reikia 
džiaugtis, kad lietuviai ne
snaudė, bet darbavosi kiek 
galėdami. Galima tikėtis, 
kad šiais metais dar smar
kiau, energiškiau darbuosi
mės ir daug daugiau nu
veiksime, kaip kad pereitais 
metais.

P. A. Dėdynas.

Tai matot, kaip lietuviai 
atsižymi. Reikia pridurti, 
kad abudu švogeriai pešėsi.

Puikų šeimynišką pavyz
dį duoda. Pilnai galima 
laukti, kad tokių tėvų ir vai
kai panašiais keliais eis.

.Putinas.
Berisso, F. C. S.—Čia tan

kiai susirenka į smuklę lie
tuvių, kurie prie šalto a- 

___ lauš pradeda ir kazyruoti, o 
| paskui peštis. 5 d. lapkri- 

kad cio iškilo smarkios peštynės

M-nis nugabentas į ligonbu- 
tį, o A. ž.-sa suareštuotas.

Ar tai ne puikus pasielgi
mas?

. Balandis.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
•• Per mūsų bankų galite pagelbėti mito gimineiBe b«i p*- 

žpitaroiems užimtose vietose vokiečiais. Męe turima

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berlhie, todėl galime perdurti pinigu* Į ta* vietas ant iarw 
neaugėčiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MOŠŲ RANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE- 
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkltėa ypalU- 
kai ar rąžykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Buferiu.
Metropolitan Saving Bank Building

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

ALLIANCE, OHIO.
Nors čia lietuvių randasi 

nedidelis būrelis, bet ir tar
pe tų randasi visokių. Dau
guma jų linkę prie girtuok
liavimo, visokių nesąmonių 
ir tam panašiai. Apšvietos 
reikalais visai nesirūpina. 
Jokios draugystės nėra, tik 
neseniai susitvėrė S. L. A. 
kuopa.

Čia neperseniai buvo toks 
atsitikimas: parėjo vyras iš 
darbo ir rado savo žmonų 
kalbant su burdingierium. 
Nieko nesakęs įėjo į kita 
kambarį, pasiėmė revolverį 
ir paleido šūvį į burdingie- 
rių, paskui į pačių ir ant ga
lo pats sau. Burdingierių 
ant vietos nušovė, o pačių 
sužeidė, pats irgi susižeidė. 
Dabar abudu randasi ligon- 
buty. Kuo tas viskas už
sibaigs, tai dar nežinia.

Darbai eina gerai. Ne- 
kuriose dirbtuvėse darbinin
kai dirba po 8 vai. į dienų, 
o užmokestį gauna tų pačių, 
kaip ir pirmiau 10 vai. be
dirbdami. Kada darbinin
kai pareikalavo 8 vai. darbo 
dienos, tai kompanijos be 
streiko išpildė jų reikalavi
mų. C. S.

WORCESTER, MASS.
Trįs mėnesiai atgal ir čia 

susitvėrė Jaunimo Ratelis __________  ___ o _
ant laisvų pamatų, prie ku-| Jie visai nepaiso, kiek darbo 
rio priklauso vaikinai ir reikėjo padėti sutveriant 
merginos ir dėl geresnio yei- Sąjungą. Ir kuomet jau vis- 
lamo nusisamdę jsvetainę. kas sutvarkyta, visas darbas 

eina normališkom vėžėm, 
jie pradeda naują tverti, ne
paisydami į tai, ar ta orga
nizacija turi pamatus, ar 
kas prie jos prigulės ir ar 
bus iš jos nauda. Visų pir
miausiai reikia pažvelgti, 
kas prie naujai tveriamos 
organizacijos prigulės? Męs 
gerai žinom, kad katalikai 
neprigulės, nes kunigai 
draudžia. O jeigu atsiras 
vienas, kitas iš katalikų, ku
rie sutiks prigulėti prie tos 
organizacijos, tai tie, be abe
jonės, galės prigulėti ir prie 
Liet Soc. Sąjungos.

kiškas kanuoles ir kitokius 
dalykus. Paskui rinko au
kas palaikymui klerikališko 
laikraščio “Vilties”. Pabai
gus jam kalbėti, vietos kuni
gas prašo, kad kalbėtojas 

Kuo- paaiškintų apie neprigul- 
___ <elia-įmingą bažnyčią. Kada kal- 
O. Dauk- bėtojas užklausė, ar publi

ka nori, kad jis kalbėtų apie 
neprigulmingą bažnyčią, tai 
kelios moterėlės atsiliepė 
“norim”, bet tuojaus pasi
girdo įvairių balsų: vieni šau
kė, kad nenorim, kiti—“eik 
ir išsimiegok, tuomet ge
riau mokėsi meluot” ir tam 
panašiai. Kada publika nu
rimo, tai Maliauskas pradė
jo aiškinti. Jam bekalbant, 
vėl pasigirdo balsas: “Kas 
Kristų nukryžiavojo?” Kiti 
iš publikos atsako, kad kuni- 

tų, bus koncertas T. M. D. gai. Kunigas taip perpyko, 
58 kuopos. Žmonės niisi-

GRAND RAPIDS, MICH.
26 d. gruodžio buvo vaka

ras L. S. S. 51 kuopos. Su
lošta juokingas veikalas 
“Bomba”. Lošimas išėjo vi
dutiniškai. Pertraukose bu
vo ir pamarginimų.
pos choras sudainavo kelia 
tų dainelių, p-lė < 
Šiūtė puikiai sulošė monolo
gų. “Nenuilstanti davatka”, 

|S. Naudžius sulošė monolo
gų “Kaip aš papuoliau į ka- 
riumenę”, J. Keneza pasakė 
“Džian Bambos” spyčių, 
paskui sekė deklamacijos. 
Publikos buvo neperdau- 
gi ausi ai.

1 d. sausio buvo balius L. 
S. draugystės. Laike ba
liaus pasirodė apgarsinimai, 
ant kurių parašyta, kad ne
dėlioję, 2 d. sausio, 1616 me-

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA.

Klaidos atitaisymas.
“Laisvės” N79 tilpusioj 

mano korespondencijoj įvy
ko stambi klaida, 
sakyta, 
prie L. 
prie S. 
nyjimo 
no j.

Surašė aukų praleista šios 
ypatos: J. Šutinis—2 pesu, 
J. Matulis ir J. Krivinskas 
—po 1 peša.

S. L. A. Sekret.
P. K. Stalioraitis

Ten pa- 
kad smarkiai rašosi 
S. S., o turėjo būti:

Lietuvių Argenti-

SCHENECTADY, N. Y.
Linksma pranešti, kad ir 

mūsų lietuviai darbuojasi 
ant visuomeniškos dirvos. 
Pereitais metais buvo su
rengta daugybė prakalbų, 
koncertu, perstatymų ir pa
silinksminimo vakaru. Šiais 
metais irgi jau pradedama 
veikti. Lietuvių Apšvietos 
Kliubas rengia viešas dis
kusijas, į kurias bus kviečia
ma tamsybės palaikytojai ir 
apšvietos priešai. Šv. Ka
zimiero draugystė paskuti
niame susirinkime nutarė 
surengti prakalbas ir kal
bėtoju užkviesti M. X. Moc
kų. Draugystė išrinko tam 
tikrų komitetų, kuris turės 
susižinoti su apielinkinių 
miestų lietuviais ir stengsis 
tuose miestuose padėti su
rengti prakalbas. Per tai 
apielinkinių miestelių lietu
viai, kaip tai: Amsterdam, 
Troy, Albany ir kitų, kurie 
supranta prakalbų naudin
gumų, privalo stengtis, kad 
ten prakalbos būtinai įvyk
tų. Dabar surengimui pra
kalbų proga labai gera, tik 
reikia pasidarbuoti. Kas 
nori darbuotis, lai kreipiasi 
šiuo adresu: C. Sparr, Edi
son Hotel, Schenectady, N. 
Y., arba: J. M. Buchinskas, 
5 Murphy Ave., Bingham
ton, N. Y.

Kreipdamiesi laišku, vi
suomet įdėkite krasos ženk
lelį dėl atsakymo.

Arlington, Vt., lietuviams 
taipgi patartina kreiptis 
viršminėtais adresais.

C. Sparr.

Suprantama, J. R. visuo
met parsamdo svetainę ir 
kitoms draugijoms. Ir štai 
nuo J. R. nusamdo svetainę 
ir demokratai. Rodos, nie
ko nėra nuostabaus, kad 
Jaunimo Ratelis davė savo 
svetainę demokratams, bet 
štai p. Aimanuotojas sako, 
būk J. R. vieton lavintis, 
šviestis, demokratams pra
dėjo prakalbas rengti. Man 
rodosi, kad vieton rašymo 
tokių korespondencijų, ku
rios visai nieko bendro netu
ri su teisybe, geriaus už
siimti kuo nors naudinges- 
niu. Jaunimo Ratelis savo| Man rodosi, kad L. S. S. 
darbų varys pirmyn. Dabar VII Rajonas turėtų atkreip

ti atydų ir apsivalyti nuo to- 
kiij narių, kurie visuomet 
kaip kuopai, taip ir pačiai 
Sąjungai kenkia.

Iš knygyno galima pasi- Berisso,F. C. S. — 22 d.

nutarta įvesti kursus, kur 
bus mokinama gramatikos 
ir ai'ifmetikos.

J. A. Mo-tis.

OELWEIN, IOWA.
Čia lietuvių randasi apie 

tuzinas šeimynų ir apie trįs 
tuzinai pavienių. Rodos, 
kad lietuvių būrelis nevisai

džiaugti, nes draugai ener
giškai dirba. Apie pabaigų 
sausio bus suloštas veikalas 
“Užkerėtas Jackus”, o pas
kui bus suloštas veikalas 

mažas, bet ant visuomeniš-. “Jono Širdis”. Draugai, 
kos dirvos niekas neveikia- dirbkime pradėtų darbų,bet 

Už tai karčiamose lie-'ne tverkime visokių organi- 
tuviai _atsižymi gana gerai, zacijų, kurios jokių pamatų 

neturi.

ma.
tuviai atsižv
Prieš Kalėdas pora vyrukų 
susipešė ir paskui atsidūrė 
belangėj. Nepoilgam ir vėl 
ta pati laimė juos patiko.

Tiesa, yra ir susipratusių 
vaikinų, bet tokių mažai, 
daugiasiai paskendę girtuo
klystėj.

Kuopietis.

Iš ARGENTINOS.

lapkričio iš dirbtuvės “Ar- 
mus” tapo prašalinti vokie
čiai darbininkai ir austro- 
vengrai darbininkai. Mat, 
kompanija bijo, kad dirbtu
vės nesusprogdintų. Visas 
dirbtuves šnipai ir policija 
gana uoliai saugoja. Dar
bininkus, einančius į darbų, 
kas syk vartuose iškrato, 
kad jie nįsineštų į dirbtuves 
sprogstančių mede^ų. Bet

BINGHAMTON, N. Y.
Sausio 2 d. buvo L. S. S. 

kuopos koncertas. Sulošta 
vieno veiksmo komedija 
“Nutrūko”, dialogas—“Ka
pitalistas ir Šmėkla”, pora 
monologų ir kelintas dekla
macijų. Taipgi tarpais pa
skambino stygų orkestrą 
ir sudainuota solo rusiška kius šovė į R. 
marselietė.

Apie lošimą noriu tarti 
porą žodžių, tiktai prašau 
gerbiamų mėgėjų nesupyk
ti už pasakymų teisybės.

WORCESTERE, MASS. 
Peržvalga 1915 metų.

L. S. S. 40 kuopos nariai 
susirinkę palydėjo senus ir 
pasitiko naujus metus. Ta
me susirinkime buvo kalbė
ta apie nuveiktus darbus, 
apie pergyventus nesmagu
mus per ištisus metus ir 
laukta naujų, laimingesnių 
metų.

Ir ištikrųjų, kuomet pa
žvelgi į pereitus metus, tai 

iškilo ginčai. Tuomet B.' daug visko pergyventa L. S. 
pagriebė revolverį ir tris sy-( S. 40 kuopoj buvo ir visokių 

į —. Sužeistasis’nesutikimų, barniu; pakėh- 
nugabentas į ligonbutį, o šo-’mas augštesnių mokesčių ir- 
vikas į kalėjimų. šovikas’gi trukdė kuopos kilimui, 
turi apie 40 metų amžiaus, Į S. L. A. kuopa taipgi daug 
nevedęs, dievobaimingas nesmagumų turėjo su senų 
žmogus. Jeigu kada sočia- narių mokesčiais, kurie rel-

Kunigužis.

ELIZABETHPORT, N. J. 
“Pasveikino” su naujais 

metais.
1 d. sausio tūlas biznie

rius B. nuėjo pas R. pasikal
bėti. Jiems ten bekalbant 
iškilo ginčai.

Komedijoje “Nutrūko” du 
lošėjai pasižymėjo, jog esą

Kištai rengia , _ _. . _
jis prakeikia ne tik tuos,ku- Ir šiaip visokių nesmagumų

amzj

RUMFORD, ME.
Mūsų lietuviai Kalėdas ir 

naujus metus praleido labai 
“linksmai”. Degtinės ir a- 
laus turėjo užtektinai. Su
prantama, neapsiėjo ir be 
“žaislų”. Laike Kalėdų ke
li vyrukai susikibo ir norė
jo “pažaisti”. Kuo tas vis
kas būtų užsibaigęs, tai ne-1 
žinia, bet jiems taip “bežai- 
džiant”,du užvirto ant karš-d. sausio buvo koncer
to pečiaus ir vienas jkiso tas T M. D 58 kuopos> 
savo rankas į verdantį van- prOgramas buvo vidutiniš- 
dens puodą. Dabar varg- kas aktoriai savo užduo- 
^a?. negah dirbti ir kasdien a(iiko neblogai. Taipgi 
vaikščioja pas gydytoją.

Per naujus metus pas par. 
kasierių buvo svečių. Vie
nas svečias parėjo namo 
labai “linksmas” ir tuojaus 
pradėjo savo moterį mušti. 
Tuojaus pribuvo policija ir 
mušeika suareštavo. Ant 
rytojaus teisėjas pasodino 
ant mėnesio į kalėjimą, kad 
nusiramintų. i pripasakojo.

Ar tai ne dailus pasielgi-1 
niai, kuriais galima pasi-1 
girt?

Rumfordietis.

kad tuojaus nuo steičiaus 
stebėjo* kad jau 300 metų, nulipo ir pradėjo su žmnnė- 
kaip T. M. D. kuopa gy- mis diskusuoti apie bibliją, 
vuoja, nes nuo to laiko pla- Fagaliaus prieita prie . to, 
katus dalina. Į kad vieni bėgo atnešti bibli-

Publikos buvo pilna sve-'ių ir kunigų pertikrinti, o 
tainė. (kunigas leidosi iš svetainės

laukan.
1 d. sausio buvo maskų 

balius L. S. S. 26 kuopos. 
Buvo skirta ir dovanos. Pir
mų dovanų laimėjo p-lė T. 
Stanišauskaitė, antrų — O. 
Bendikiūtė, trečių — M. Gu- 
zutikė ir ketvirtų — E. Rū

gi o jo po steičiu, gyrė T. M. daliūtė. Buvo dovanų ir 
D. ir vis kartojo tuos pačius daugiau, bet tos menkesnės 
žodžius: reikia mokintis,rei
kia mokintis, reikia mokin
tis... Kada pradėjo aiškinti 
apie draugystės mėnesines 
mokestis, tai vėl nesąmonių 

Pavyzdžiui, 
Metinė mokestis 60 

centų, o į mėnesį reikia mo
kėti po 10 centų”. Iš to ir

choras sudainavo kelinta 
dainelių. Tik kalbėtojas,tai 
jau buvo gana keistas: bė-

vertės, tai nei neminėsiu.
Žmonių susirinko labai 

daug ir visi dailiai užsilai
kė. Kuopai liks kelintas do
lerių ir pelno.

Senio Brolis. ’

NORWOOD, MASS.
25 d. gruodžio Lietuvių

pasirodo. kad reikia kalbė- Svetainėj buvo vakaras L.S. 
tojui mokintis, nes negali S. 133 kuopos. Sulošta ke- 
suskaitliuoti, kiek per metus tūrių aktų drama “Alkani 
išeina mokant po 10c. į mė- Žmonės”. Veikalas atvaiz- 
nesį. Bet kas keisčiausiai, dina darbininkų šeimynos 
kad kalbėtojas (p.Žilinskas) likimų ir sykiu kalbama apie

CLEVELAND, OHIO.
2 d. sausio buvo vakaras 

C. T. D. D. Mirtos. Suloš
ta veikalas “Bomba”. Ka
dangi veikalas gana juokiu- kritikavo kitus, būk jie ne- proletarų likimą, kurių tar
ias, tai ir publikos prisirin-1 moką skaitliuoti (arifmeti- pe dalyvauja vienas inteli- 

kos).
“L. Reporteris”.

gas, tai ir pubiiKOi 
ko pilna svetainė. Taipgi 
Mirtos choras sudainavo ke
liatų dainelių. Paskui bu
vo deklamacijų. Keii drau
gai buvo paskyrę išlaimėji- 
mui “Laisvę”, “Kovų”, “Ke
leivį” ir keliatų knygų. Do
vanas laimėjo, rodos, trįs 
merginos ir vienas vaikinas. 
Rodosi, kad bus ir pelno.

Publika užsilaikė pavyz
dingai.

♦
♦ ♦

Tą pačią dieną vyčių 25 
rota sumanė parengti pra
kalbas, kuriose varyta agi
tacija prieš socialistus ir 

___________ ___ laisvamanius. Kokios tak- 
kol kas nieko panašaus ne-1 tikos mūsų vyčiai prisilai- 
atsitiko ir nieko pas darbi
ninkus nesurasta.

*
♦ ♦

28 d. spalių drg. Petro
nis apleido L. S. S. 1 kuo
pą ir persikėlė į Suv. Val
stijas. Jis buvo uolus dar
bininkas ir kada mūsų kle
rikalai išgirdo, kad Petro
nis apleidžia Argentiną, 
labai nudžiugo. Mat, 
manė, kad kuopa iširs.

’ ♦
* *

5 d. gruodžio čia įvyko 
tarpe dviejų lietuvių didelis 
susirėmimas. Po to susirė
mimo daktaras vienam tu
rėjo nosį užlopyti, o kitam• • W • ■ M • t o M

ko, tai nereikia aiškinti,nes 
kiekvienas supranta. Tik 
tas reikia pastebėti, kad tūli 
vyčių vadovai svajoja apie 
Rusijos juodašimčių takti-

tai 
jie

. ♦ ♦

Mūsų parapi jonai 
naują pasiūlyjimų: apsiim
ti mokėti po $25. Supran
tama, daugelis parapijonų 
su tokiu garbingu ir pelnin
gu pasiūlyjimų nesutiko. 

|Nekurie stačiai pasakė: 
“Geriau dūšios neturėti, ne
gu prie tokios parapijos pri
gulėti”. Dabar likusieji 
laužo galvas, ar jie vieni ga
lės išlaikyti ta sunkų jungų, . • 'J I] * O

gavo

ausis ir kitokius tinksus.
Kada jiedu nuėjo į dirb- Paėmęs,

gentas, matantis proletaro 
išganymų tik permainyme 
šio netikusio surėdymo. Ten 
atvaizdinimų nupuolimoEAST CHICAGO, IND.

9 d. gruodžio buvo orą-(priežastįs, sauŽudystė ir iš 
kalbos. Kas tas prakalbas proto išėjimas. Drama la
su rengė, nebuvo garsinta, bai puiki ir daugelis publi- 
Kalbėjo tūlas kunigas, kuris kos net verkė.
pasigyrė, kad esąs neseniai • Aktoriai savo užduotis at- 
iš Lietuvos pribuvęs. Papa- j liko gerai. Suprantama, ba
sakojo apie karės baiseny-1 vo trūkumų, bet iš darbinin- 
bes, kurias jam, važiuojant kų nei negalima daug ko 
traukiniu, rusų aficieris reikalauti. Ant kiek man 
pranešęs. Pasakojo apie teko patirti, tai publika bu- 
Kauno ir Vilniaus paėmimą, (vo pilnai užganėdinta ir
apie vokiečių kanuoles ir daugelis išreiškė norų, kad 
kulkas, bet vis tik nuo kitų ir tankiau tokie veikalai bū- 
girdėtas pasakas. Paskui tų lošiami. Kuopa turės pel- 
pradėjo pasakoti apie gerus i no apie $35. Dabar vietos 
laikraščius ir tuojaus ėmė pažangioji visuomenė mano 
piršti “Viltį”, bet sykiu ir (pastatyti “Vagįs” ir “Litvo- 
nusiskūndė, kad kunigai, į manai” ir pakviesti Bostono 
leisdami tų laikraštį, vos aktorius, kad atkartotų 
nesubankrūtiję ir jeigu jie. “Jėzuito Sanžinė”.
nebūtų dėję po šimtų rub-| Pas mus dabar viskas ei- 

i na normališkom vėžėm.
Aidas.

lių, tai tas laikraštis būtų 
bankrūtijęs. Rinko ir au
kas palaikymui to laikraš
čio. Atsirado trejatas, ku
rie davė po dolerį. Paskui 
kunigas bombardavo katali
kų skriaudėjus. Reikia pri
minti, kad kalbėtojas liepė 
amerikiečiams pirkti Lietu
voj žemes, tik nepasakė, 
kur ir kas jas parduoda.

Jurgis iš beismento.

WESTVILLE, ILL.
2 d. sausio buvo prakal-'buvo minėta.

RED. ATSAKYMAI.
žmonėms, kurie duoda 

red. klausimų, bet nepasira
šo savo vardo pavardės—at
sakymų nebus.

S. L. A. Nariui, Buenos 
Aires, Argentina.—Apie tai 
jau daug buvo rašyta. Už
teks. •

Kuopiečiui, Scranton, Pa. 
—Apie tas diskusijas jau

liauskas. Pasakojo apie vo- Mintis”.—Netilps.
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LAISVI _______  , _______ ________________
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ORAKULO PATARIMAI. tinai kvailas, kad sudavus 
tau per nosį.

Klausimas:—
Sei, Orakule Jeigu tams

ta esi toks mandras, tai iš- 
virožyk man šią kvestiją:

Vieną vakarą po pėdės 
nuėjau į saliūną ir radau 
pažįstamą draugą. Išsigė- 
rėm po keliatą drinksų ir jis 
man sako: “Feliks, juk tavo 
plaukai žaras bus sidabri
niai. o tu dar neženotas”. 
Aš jam atsakiau: “Aš tau 
užfundysiu čielą bačką a- 
laus, jeigu tu prirodysi man 
gražią merginą”. Jis gi, . ... - ,
nieko nemislinęs ir sako: ri.a an^ Pirinutinio pypko- 
“Eikim pas mane, aš turiu 7aus kaklo., Už kelių gi 
gražia seserį”. v .

Daug moterų 
toms, su kuriomis 
meiliai šneka.

Nei vyras, nei moteris li- 
gišiol nežino, jog geriausia 
yra jaunam mirti.

Dvi merginas neapsimoka 
mylėti, jeigu viena iš jų pa
vydi antrai.

Daug moterų, bėgdamos 
nuo sunkaus darbo, pasika-

dienų ir sunkus darbas ir
Nuėjom pas jį į auzą. Jis pypkorius—abudu užsiran- 

ką-tai pakuždėjo savo sese- 8° merginai ant sprando, 
rei į ausį. Aš gi daviau do- S..
lerį ant bakso alaus. Kol 
gėrė alų, tai viskas buvo ge
rai. Bet kuomet jau už- 
baigėm, aš apsikabinau jo 
seserį ir pabučiavau. Mano . *
frento akįs sužibėjo. Ir taip, | tilto išgelbės skęstantį žmo- 
nieko nesakęs, kad gi griebs gų, tas gaus nuo miesto 10 
jis mane už apykaklės, kad dol. dovanų.
gi spirs į pasturgalį ir, ati-1 Pirmas bomas sako ant- 
daręs duris, paleido trepais ram:—-Žinai ką, Džianai,tu 
žernvn. Brolyti, mano gal- pūlk į vandenį ir skęsk, o aš 
voj tartum devvni perkūnai tave ištrauksiu ir mudu 
susibeldė. Parėjęs namo ap- gausim 10.dolerių, 
sužiūrėjau, kad mano bur
noj nėra pusantro dancio

Tarpe bomų.
Du bomai, eidami per til

tą, pamatė prie stulpo tob- 
lyčią su parašu: Kas ant šio

Antras bomas, nieko ne
laukęs, šoko į vandenį irų nėra pusantro dancio. • įauKęs, šoko j 

Taigi, brangus Orakule, pradėjo šaukt:
pasakvk, kodėl jis man taip 
padarė? K.

—Gelbėk mane, greičiau 
gelbėk, nes jau skęstu!...

Pirmas bomas:—Labai 
gaila tavęs,% bet negelbėsiu. 
Štai aš pefškaičiau antrą 
toblyčią, ant kurios parašy
ta: Kas ištrauks iš van
dens negyvo žmogaus kūną,

Atsakymas:-^-
Priežodis sako: žioplą ir 

bažnyčioj muša. Tain buvo 
ir su tavim. Tau reikėjo jo 
auzoj gerai apsižvalgyt, o - on . . . 
būtum tuojaus supratęs, kad ^as Saus dolerių, 
tai buvo ne jo se^uo, bet pa
ti. Jis, mat. laukė, kada tu 
!iam bačką fundvsi.
aukęs gi, parodė tau 
Džiaugkis. kad tavo 
zas ant pečių liko.

Nesu- 
duris. 
arbū-

Pilna galva beisbolių.
Kartą susirgo galvos liga 

garsus Amerikos beisboli- 
ninkas. Daktarai nuspren
dė daryt galvos operaciją.

Ir žinot ką: kuomet jam 
atvožė viršutinį galvos kau
lą, tai pasirodė, kad vieton 
smegenų buvo pilna galva 
beisbolių.

Kas Kristaus pardavėjas?
Tūlas lietuviškas prabas- 

čius per pamokslą iškeikė 
visus socialistiškus laikraš-

Reikalingi kazirninkai.
• Gerbiami vientaučiai! Ku
rie esate gerai išsilavinę ka- 
ziriuoti. tai kuogreičiausia 
pribūkit į Berriso, Argenti
ną, nes čionai pastaruoju 
laiku žmonės pradeda at
jausti stoką kazirninkų. 
Mat, šiuo laiku, kuomet at
šilo, tai daugelis išvažinėjo čni^ ir nusakė, jogei tie pa- 
ant laukų ir dar daugiau ža- rapijonai, kurie tuos laik- 
da išvažiuoti. Berrisie-, raščius skaito, yra Judošiai, 
čius jau net baimė ima, kad Kristaus paradavejai. 
kazirninkai visai neišnyk
tų. Taigi, męs, likusieii.at-;kentęs, iš kampo atsiliepė: 
sišaukiam per laikraščius, 
kad išgelbėjus mūsų miestą 
nuo to pavojaus.

Putinas.

Vienas parapijonas, neiš-

—Kunige, pats esi Jude
sius, nes Kristų pardavinė- 
ji po penkis dolerius.

Labai dėkinga.
Ponia Niukšaitienė, pasi

taisius iš po sunkios ligos, 
išėjo ant gatvės ir pasitiko 
daktarą Vižūną. Daktaras 
į ją šitaip prašneko:

—Aš esu labai linksmas, 
kad tamsta pasveikot.

—Taip, tamsta mane 
gelbėjot, aš labai jums

Dar vienas reikalavimas.
Taipgi reikalingi kazir

ninkai ir So. Bostone. Mass. 
Darbas eina dienomis ir 
naktim’s. Yra daug vakan- 
Bijų. Kaziriuot reikės ne su 
lokiais mužikais arba dur
niais, bet su inteligentais. 
Atsišaukite greitai pas lie
tuviškus auksoriškų daiktų kinga. 
agentus.

Pastaba.— Prasikazira- gelbėjau? ! Bet kaip, juk aš 
tusiems vietinės lietuviškos nebuvau prie tamstos laike 
siuvėjos sulopina kelnes, o 
kartais net ir siūtus pasiuva 
dykai.

Daktaras:—Sakot aš

Burbulai.
Yra moterų, kurios vertos 

liukso, bet yra ir tokių, ku
rios nei pelų nevertos.

Žmogus, kuris neatskiria 
gero nuo blogo, visuomet da
ro blogą. ,

Nevadink žmogaus kval- 
Ba, nes jisai gali būt užtek-
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SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Tel. 88.5 Greenpoint.
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KUPONUS ir BAKSUKO VIRSUKUS

mudu

•HĮįlUM

NEW YORK, N. 1.

Jei neturite, tai tuoj užfdrašykit*
• v
1S

C rlrūnų balalaika, 
mechaniški kolelial. 7

excel lent 
Point”

TEISINGIAUSIA tr geriausia 
LIETUVIŠKA

Vist užsakymai išalunčlaml t* pačia diena Prie* iitlunčlant

■u plieniniais balsais

VI*na« armonikai «< 21 klavišiu, 8 bal- 
talB. Kaina $K.H. Tokia armonika »w M 
klavl&iu. 12 basų, 
Kaina $12.M.

is- 
dė-

Niukšaitienė:—Aš už tai 
jum ir dėkinga, kad nebu
vot.

Pažįstami.
—Sveikas-gyvas, Jurgi, o 

tai seniai matėmės.
—Bet aš tamstą pirmu 

syk matau. Ar gi tamsta 
mane pažįsti?

—O kaipgi, mudu esam 
seni pažįstami. Juk tavo 
tėvas pas mano tėvą kiaules 
ganė.

«n ce
S •N P w

Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOTE'ARBA 7 URBE GIMINES GUEERMJCf 

SE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS.
JEIGU JUS NOKITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

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

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

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentufi-raštuB ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies. litres ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GRUMA TO M S.
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
oz. ~ . Filia: 155 CLINTON AVE.,3C Grand Street, maspeth, l. i. n. y.
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1916 metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo I as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui Žinių, 
jame yra keletas skyi ių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: ’’.pysakos, eiles, straipsniai iš historijos, hygienoc, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendorinio rasim Mrainc-nttis Portali
nių rašytojų amerikiečių.

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

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

TEATRININKŲ ATYDAI!
Pranešame, kad inęe išrandavoja- 

me drabužius dėl teatrų, istoriškų ir 
komiškų, taipgi ir drabužius dėl mas
karadų. Išrandavojame už žemą kai
na. Pas mus ga’ima gauti drabužius 
dėl visokhj veikalų, kaip tai “Keis
tučio”, “Mi daugio”,, “Živilės” ir kitų.

REICHARDT COSTUME CO.
74 St. Marks Place. New York, N. 1.

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

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorlu* ir Savininkas

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

Tel. So.Boston 21014 ir 21018.

GERA PROGA!
Grnmat’ka angliškom kalbos 

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

Vaikų Drangas arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
ha mokytojo ....................... 15c

Naujas Bilda* mokintis ra
šyti b« mokytojo ................. 10c

Aritmetika mokinimui*! ro- 
kundų, su paveikslais (ap
daryta) ................................... 35c

Vi*a $1.60
Kas atsiųs iškirpę* litų ap

garsinimą ii “Laisvės” ir $1.0« 
money orderiu, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

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

Hudson, N. Y.

SVEIKATA IR SPĖKA.
įgyti jus galite už 

MAŽAS IŠLAIDAS.
Temylimi nauja knygute po vardu 

“Sveikata ir Spėka.“ Išleido Berry 
Laboratories, Binghamton, N. Y. Ji 
tarnaus junta,, kaip justi šeimyniškas gy
dytojas. čia nėr pasididžiavimui, bet. kų 
jus rasto joje ir gyduole, kurio atneš del 
justi pasekmes tr laime.

Tūkstančiai žmonių išsigydo Berry 
Laboratories gyduoleis, ir jus galite igyti 
sveikata ir laime. Siunskite šiandie 10 
•imtu, reikalaudame gyduolių ištirimui ir 
knygute “Sveikata ir Spėka.“ Husite 
iaug naudingu pamokinimu, kaip učiai 
tyti sveikata ir igyti turtų.

BERRY LABORATORIES, 
Binghamton, N. Y.

MALONĖKIT PRISIUNSTI TA 
KUPONĄ jMUMS.

Berry Laboratories,
Binghamton, N. Y.

Siunčiu idemaH 10 centu del apmokė
jimų kaštu persiuntimo (galima krusoa 
ženkleles) Malonėkit išsiunsti jusu gy- 
luoliu ištarimui ir knygute “Sveikata ir 

. .peka, ’ ’

ftS

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

, IR ŠVARIAUSIAS SALIO
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšie* gėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo.)

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richter’lo

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

diiniy, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. lx 50c. butclhilieis vimi»c nptl«koae arta

Klačint nuo
F. A». RICttTHR A CO. 

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

Pa« mui! galit* gauti *ka- 
niaualo alaus, puikios degtiniu 
ir skanaus vyno. Palarnavima* 
puikiausias, ateikite, ® pere!- 
tikrinsite.

61 S. 2nd sL. Brooklyn
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Akušerka j
PatMilSufil kur«ą Woman* Medicall L

College, Baltimore. Md 2
Panckiningat atliokn savo darbe, prt« Y 

Rirndymo, taipgi au teikia vinokiaa rodau Ir * 
pagelta Invainoae moterų ligose 0

F. Stropiene,^2n |
WO. tlOtJTOrN. MAHM. W
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Petronis ir Lisauckas
LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, GRMAFONŲ PARDAVĖJAI.

Pas mus galite gauti visokių AUKSI
NIŲ IR PAAUKSUOTŲ LAIRODĖLIŲ, 
taipgi visokių ŽIEDŲ: guobinių ir bu 
deimanto akimis. Padarom ant orderio 
visokius navatniausius žiedus ar laikro
dėlius. Užlaikome geriausio gatunko 
BR1TVAS ir parduodame pigiai ir gva- 
ra n tu o jum.

:ir

Turime GRAMAFONŲ su naujausios 
mados lietuvičfcomis dainomis. 2 dai- 

iį nos katuoja 75c. l'aauksuoti laikrodė'iai 
ant 11 akmenų, gvarantuot) ant ZU metų 
—tik $5.75.

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

kymą kiekvienam visai dykai. Pamėginkite mūs tavorą.o jeigu turite, tai pasakykite savo draugam*.
Užtikriname, kad kiekvienaa bus užganėdintas.

Reikalaudami bent kokio tavoro, prisiųskite tik 11.00 (vieną dol ) o likuduv už
mokėsite po aplaikymui tavoro.

Petronis ir Lisauskas,
7:i3—3rd AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 23 ir 24 gatvių.

CHGAl&ETTES
PLAIN-END

10 FOR 5c.
Daugiausia ruko juos.

ZIRA užima pirmiausią vietą tarp rūkorių. Neturi 
sau lygaus konkurento gerume, įžymume. PIRK 
BAKSUKĄ ŠIANLJEN.

Šios gražiausios dovanos DYKAI už ZIRA

An .
inond Point” Foun
tain Pen, two 14-kt. 
gold • filled band s. 
heavy solid 1-l kt. gold 
pen point. Complete 
with l>'-x, clip, glass 
filler. 2lM coupoua.

Half dozen Tea Spoou* 
in a box. 

125 coupons.

Washing Machine. The 
latest and best in wash
ing machinery; easiest 
on the c’othcs, t isiert 
on the operators; should 

last a lifetime. 
£30 coupons.

ZIRA baksuko vir
šų kai vertes kiek
vienas pesę cento 
pinigais arba už 
juos gauk dovaną. 
Piniginiai kupo
nai kožnam bakse

Pradek taupyt 
juos dabar

Reikalauk Dovanų Katalogo.
ZEA

B5 Mr»l JXrccC. .Icmcy City, K. J.

P. Lordard Co., I xc., I low Y ori, C5t>

L.:. 17C3

PIGUS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda visur. c-.,?m7k.V
MKl < OUJKJUA.

10 for 5c i 
r

GERIAUSI MUZIKALIAM INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus vieną dolerj rankpinigių su tiasa peržlOrėji- 
a»a pirm užmokėjimo pinigų.

Geriausia dvieiliai Vlennos Armonika su viaale 
pusbalsiais, minoml Ir ma*omi basai, 21 klavišls, 12 

ba&ų, minoroų baitų atskiri pUeno baldai. Viską* 
inset virčiau šiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
baaų dalis, 6 tonų, lidueda maloni) balsą.

KAINA 12 dol. Tokia pat armonika dviejų ta
vą KAINA 21 dol.

juokia pat gereanla ii- 
dirblmo $4.M.

ai u n Un ys pertikrinamai g»e- 
ria aulais spec! ja lis tais—meistrais, todėl nei jokia suaigadinime nagai! ataitiktL Raikai aukite Ulivni- 
tmoto kataliogo, kuria alunčiaroas dykai

MOSCOW MUSIC CO.
UI CANAL STREET,

JOHN
kad 

biznieriai 
biznj gi- 
Cigaras, 

kaip ko- 
lapas, 

gardžiai

“JAUNĄJĄ LIETUVĄ
eu paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenės mėnraštį.
“JAUNOJI LIETUVA” eina kas mėnuo didelio formato 48 pusL, 

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

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

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ” yra dar Šia skyriais
I. Mokslas ir pažanga; II. Ruožai iŠ politikos ir visuomenės gy

veninio; III. Spauda ir gyvenimo atbalsiai; IV, Sriovių ir partiją 
gyvenimas; V. Literatūros apžvalga; VI. Jaunimo Balsai; VTL 
Moksleivių keliai.

Kaina metams $8.00, pusei metų $1.86. Vienas auraaris 21a.
Meldžiame užsisakyti tuojau:

“JAUNOJI LIETUVA’7
m? W. Mrd Pl„ Ckkaga. IK.

KULBOK CAFE
žinoma, 
visi 
urvo 
ria. 
nor* 
pūsto 
liet
kvepia. Nebūt 
kokis sūrimas 
kaip raugalas, 
bet *ako, kad 
skaniausia*. O 
man rodos, 

tai nereikia gir- 
pa

draugai 
iinoma,

kelelvtngų. Kambariai u visais pa
rankamais. Prašau kreiptis į tą vie
tą, • būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnlninkaa
281 Wytha A y©.. Corn. So.lwl 8t. 

BROOKLYN, N. Y.
ToL Groanpoint 278

kaip 
ti*.

kalba, 
vieta atsakanti dė*
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A.P.L.A. Suva
ziavimas

(Pabaiga).
Antros kuopos įnešimas 

atmestas; įnešimas pasirū
pint tautiškų kapinių įstei
gimu Pittsburgo apielinkėj 
priimtas. Trečias įnešimas 
įsitaisyti vėliavą priimtas. 
Ketvirtas įnešimas įsitaisy
ti ženklus komitetui prie 
mirusio nario—priimtas. 
Penktas įnešimas surengti 
cpntralį pikniką atmestas 
(11 balsų už, 24 prieš), šeš
tas—centro kasierius užmo
kės pašelpą čekiu, prisiųsda- 
mas kuopos sekretoriui. 
Septintas—mėnesinius mo
kesčius mokėt už 3 mėne
sius iš kalno—14 balsų už,28 
prieš (atmesta).

Penktos kuopos įnešimas 
pakelt kauciją centro kasie
riui atmestas.

Devintos kuopos įneši
mas: pirmas—priimt naujus 
narius vieną sykį į metus 
puse įstojimo 13 balsų už, 28 
prieš (atmesta). Antras— 
naują kuopą tveriant orga
nizatoriam pusė įstojimo 
(atmesta).

Įnešimas panaikint įstatų

Ar Jus Kosite?

a»:c

iN’Wwv »••

DAKTARAS DR

Severa’s
mi

Knyg. pagelb. A. Jakštya, 
108 Liberty St., Ansonia, Conn.

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

W. E SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

SkaudCJlinai ErutlnSjo,
Ir Įvnlrt)R liti Ropdjimal ir nkandejl- 
tnai vrn greitai išvaromi, trinant go
ru! ŠEVEROS GOTHARD ALIEJUM 
(Hove.ra’s Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis linimentas. Kainos: 
25 ir 5()c už bonkt}. Visose aptiekoso.

A.'

tarę prisidėt ir paskiria te
mas, taipgi skubiai praneš
kite, nes jau maršrutas pra
sidėjo nuo Ohio valst. Geis
tina būtų, kad kuodaugiau- 
sia organizacijų prisidėtų.

J. M. Buchinsky,
5 Murphy Ave., 

Binghamton, N. Y.

LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATŲ PARTIJOS 

ATSTOVYBE AME
RIKOJE.

Clevelande, Ohio, laike 
prakalbų 3 kuopos L.S.S. (8 
d. grd., 1915 m.), kalbėtojui 
L. Prūse i kai paraginus, su- 
aukauta L. S. D. P. Užsienio 
Biurui $12.36.

Aukavo: T. Rimkus $1.00; 
P. Žiūkas 75c.; F. Januška, 
J. K. Burokas, K. Janužis, J. 
Zakarevičius ir A.Naujokie- 
nė po 50c.; P. Balčiūnas, V. 
Rausius, J. Jonušis, V.Skau- 
ra, K. Gudas, A. Žitkevičius, 
A. Milius, P. Kunsiuntus, J. 
Tonkūnas, T. Niaura, P. 
Kuriui is, J. Velioniškis, J. 
Gaurila, P. Daudaris ir A. 
Bugailiškis po 25c. Viso 
$12.36.

1’. K. STALIORA1TIS 
“Laisvės” agentas Buenos Airea, 

Rep. Argentina.
Pas jį galima užsirašyti “Laisvę’ 

ir pinigus užsimokėti.
“Laisvės” .Adminstrarija

Jei taip, tai sustabdykite 
Tai yra lengva padaryti, 
Jus imsite

ji! 
jei

Kosėjo Nuolatos.
”Aft pagavau dideli 

fialt| ir nuolatos krutė
jau, parašfl p. W. Wo- 
loazyn, Weirton, W. 
Va., ir jeigu aš paimda
vau atiklą šalto van
dene, koačjimas patdda- 
rydavo labjuus trauk- 
Mojantis. Dirbdamas 
blešinių dirbtuvšje arti 
milžiniško karščio, aš 
turėjau gerti vandeni. 
Aš perskaičiau apgarsi
nimą apio Soveros Bal
zamą Plaučiams, ir, iš
vainojus 25 centų bon- 
kūtę, kosuliu austojo, ir 
aš junčiuoa gerai ir 
eveikai.”

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

LIETUVOS ŠONŲ IK DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai:
Pirm. J. Basti*
1830 So. Sheridan Rd., Waukegan, Ill. 
Pirm, pageib. M. Ambraziūnas

1421 Lincoln St., Waukegan, III. 
PwhokoIu «e kr. 8‘. D*iku*.

721 Cummmgs Ava., Waukegan, III. 
Pin. nekr. V. Rudzinskas

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

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kxbop Globėjai J. Vačia, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, 111. 2. M. Rekis, 1829 
No. Jaekron St., North Chicago, Ill. 
Maršalka K. Navickas,

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

dienj po 12-tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, 10th gatvė,North Chicago, 
111.

23*
asp

UŽGANĖDINTAS

Sovoros Mcdlkaličkan Kaloudoriua
10’fl nuitnniR yra dabar gatavas išpla
tinimui Ju«ų aptiakojo, arha tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vieni kopi
ją ir laikykite ją parankiojo vietojo 
per visus melus.

LIETUVIŲ APŠVIETUS DRAUGI
JOS, BROOKLYN, N. YM VIR

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas 8. Vaičekauskas, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
t'rviokolų raduninkxM A. Petrarka, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raHininkaa A. Pleckaitir, 

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

iždiuinka* B. VaičekauMkajt, 
526 89th St., Brooklyn, N. Y.

TREJOS DEVYNERiOS
arha

T REJANIKA____
ti įvointy į/ydantių iolitf ir įakny.

Sutaisyta su degtine arha virintu vandeniu 
yra riaušių v ' i ha karčiu 

vynu <k-***xiJvio.
Gydo visokias skilvio I’g^s, nemalimą, 
gumbą, dispepsijų, it | utimą, riemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.

t.\St Vi< ni) pakelį iitij gydančių 
tt j vii na Kvortą čysto spiruto 

.’ <i<ns, arba iivirti čystanie van- 
z j v.ilandij gerti po pusę stiklelio

tusi

»—<
M
K

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

Matulaitis

me^ta.
Svarstymui įnešimo kas- 

link kapinių išrinkta komi
sija, kad susižinojus su ki
tom draugystėm ir išvien 
veikus. Komisija išrinkta 
iš J. Mickevčiaus, M. Kiš
kio, P. Volungevičiaus, J. 
Ruko, V. Ramanausko.

Tarimas apie vėliavą: 25 
balsai už, 5 prieš. Komisi- 
jon išrinkta^ K- Varašis, V. 
Belas, ir J. Mickevičius. 
Ženklelius padarys ta pati 
vėliavos komisija.

, Pašelpą ligoj centro ka- 
sierius pasiųs čekiu kuopos 
sekretoriui vardu ligonio.

Organu pripažinta “Lais
vė”.

M. Urlakis žodžiu įneša 
pataisyti kontrolės įstatus. 
Priimta viešu balsavimu. 
Komisiją išrinks kuopa. 
Centro kasierius klausia, 
kas prisakys išmokėti pašel- 
pą ar posmertinę. Nutarta, 
kad kuopų komitetas išduo
tų paliūdyjimą apie ligonį 
su daktaro patvirtinimu.

Įnešta: pašelpa laike ligos 
pripažinta, jei narys reika
laus to. Įnešimas įsteigt pi- 
nigišką fondą atmesta.

Organizuot naujas kuo
pas, kad pakiltų narių skai
čius, palikta komitetui.

Įnešta susirinkimus kuo
pos laikyt pirmą nedėldienį. 
Priimta vienbalsiai. Kny
gas į kp. viršos (?—Red.) 
pirkti iš centro, o lakštai 
mėnesinėms mokestims už
rašyti dovanai.

K. Guoba daro patarimą, 
kad naujus narius iš kito 
miesto nepriimti, jei ten yra 
kuopa. Vienbalsiai pritaria.

Peršaukimas centro komi
teto reikale algų. Preziden
tui mokėti įnešta $15.00 ir 
$25.00. 25 balsai už $15 ir
15 balsų už $25.00. Tai yra 
prezidento alga 1916 me
tams $15.00; J. Mickevičius 
įneša paskirt algas 1917 m. 
Palikta ant toliau. Sekreto
riui vienbalsiai nuskirta 
$100.00. Kasieriui $24.00. 
Skundas J. Parčevskio ant 
2 kp. ir 2 kuopos ant Par- 
čeyskio po ilgu diskusijų li
ko be pasekmės. Įnešta — 
kur bus 7 suvažiavimas. Re
komenduota McKees Rocks 
ir N. S. Pitttsburg. Balsa
vime McKees Rocks gauna 
27 balsus, o N. S. Pittsburg
16 balsų. Taigi, sekantis 
suvažiavimas įvyks McKees 
Rocks.

Suvažiavimo Sekret.
.S. Kirmius.

Gero patai 
sy m u!

G varan tuo 
tas ant

419 BOYLSTON STM BOSTON.MASS.
Netoli didžiojo miesto knygyno. 

Offiso valandos: nuo 10—12 valandai
« « “ 7—0 v. vakare.

šventadieniais nuo 10—4 v. po pietų.
PAJIEŠKOJIMAI

s»81

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Misevičia
I1KD1KS 1M 
LIGŲ.

Pajieškau Juozo Markevičiaus, ku
ris paeina iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Senamiesčio parapijos. Pasi
ėmęs mano 50 dol išvažiavo, sakyda
mas, daugiausia giminių turįs apie 
Chicagą. Paskui buvo Kingston®, 
Pa., ir Philadelphijoj, Pa., nedidelio ū- 
gio, biskį palinkęs, užpakalyje ant 
galvos plaukų turi žiupsniuką baltų 
plaukų. Kas praneš, gaus 5 dol. do
vanų.

Petras Kraptavičius 
1459 Phillip St., So. Bethlehem, Pa.

Pajieškau Jono Sąveikos, 
kuris gyveno 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

Pajieškau Petro Kugininio ir Ma
rės Kuginaičios, Kauno gub., Pane
vėžio pav., Juodžiamių kaimo. Su 
Kūginiu sykiu atvažiavo Amerikon 
Tepy ir St. Dilia,, Kuršo gub. 
miau gyveno Pittsfield, Mass, 
džiu atsišaukti.

I’. Ičas,
925J E. 11 th St., Los Angeles,

Pir-
Mol-

Cal.

Pajieškau savo draugų Kazimiero 
Leiskausko, V’ado ir Zigmonto, Bori
sų ir Felikso Klimavičiaus. Visi iŠ 
Vilniaus gubernijos, Trakų pavie
to, iš Varėnos miestelio. Meldžiu at
sišaukti arba kas juos žino praneš
ti šiuo antrašu:

Motiejus D. Pabavičius
423 So. Aurora St., Collinsville, Ill.

Pajieškau brolio Juozo Vilkaucko, 
Suvalkų gub., Starapolės pav., Alek- 
sandravo kaimo. Seniau gyveno 
Brooklyn, 
Kas žinot,

133 Morris

Scniau
N. Y. (Williamsburge). 
malonėkite praneSti.
A. Vilkauckas
St., Jersey City, N. J, 

(2—3)

PARSIDUODA NAMAS 
vienos šeimynos, 6 kambariai, 2 

dideli vištininkai, didelė vonia, 1 ak
ras žemės su mišku, gražioj vietoj, 
didelis prūdas, pilnas žuvų. Gera vie
ta laikyti žąsis ar antis. Arti dide
lės dirbtuvės Walpolo Rubber Co., 
vValpole, Mass.

Antras puikus namas parsiduoda 
Stoughtone, su 5 kambariais apie i 

akro žemės, 6 vaisingi medžiai. Par
davimo priežastis—savininkas gyve
na kitam mieste. Kreipkitės šiuo ad
resu :

dėl

P. BURBA
1720 Central St., W. Stoughton, Mass.

20 metų!
Uždėjimą* kepuraitės 22 k. ... $5.00 

Užplonibaviinu* 50c ir MMgičiau.
Avalymas ..................................... .. •
Jžploinbavinia* auks* ..............  >1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
• vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR
107 Bedford Ave.. Tarpe 2-roe 

1-inoa gatvių 
BROOKLYN. N. Y.

Kalbame Lietuviškai

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnlerlų ir tt. Pai man* ta- 
voraa gera* ir kainos žsmoi.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

Teisingai sutaisomi vaistai 
prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugą, o būsiu už
ganėdinti.

N. MOSKOWITZ
Aptiekorius ir Chemiatai 

215 Roebling St., Cor. So. 2nd 
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŠKA 

aptieka 
Žemiau paminėta* gyduole* galim* 

^turėti per paėtą:
Nuo Reumatizmo ....................... >1.00
sraujo Valytoja* ............................>1.00
Vidurių Reguliatorių* .................. 60c
frojanka ................... 26c, 50c ir >1.00

ir visokia* kitokias gyduole* nue 
visokių b'gų, kurio* čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
K a* užsirašys 
pa* man*

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi imperatricl Marij A- 
kueerkų mokyklą Peterburge ir 
Uipiiumuota New Jersey valsti
joj. Tun puikia* px0««.m*:s 
plastikoje prie gundymo, taip
gi gerui upsipažinus mu simpto
mui* visųxmoienj&kų ligų ir rei- 
».aiui erunt, galiu* gauu patar
lių v imą.

O. STROLIENfi
Jauniškaiti

ill W*l»Mi oi., n L WARK, N .J.
Telefoną* Market

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER. ILL. 
Prezidentą* A. Atkečiūnaa,

Box 566, Steger, III 
Vice-prezldentaa W. Stoikus,

Box 435, Steger, Ill. 
Protek, raitininką* J. Dambrauakaa, 

864 I*. Box, Sieger, IM. 
iždo raštininkas A. Salasevičia,

Box 141, Steger, III. 
iždininku’! (ka«uenmrj 1. Aneautu,

482, Steger, Ill.
F. Striik©,

566, Steger, Ill.
J DanbldaviMa,
467, Huger, III.

atslbtln*. į« pirmam 
kiekriens iiekiteuia nedė'inj, F. A, 8«- 
lkfc*vlėi*«a

Bos 
knygyne raėtiulnkaa 

Box 
Knygy»* Iždininką* 

Box

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmminkax J. Čebanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsville, 

Pirm. pagelbininkaH M. Ražokae, 
Vandalia Box 160, Collinsville, 

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

500 S. Clinton St., CoUinsville, 
Iždininkas J. Willumat,

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

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

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-rną va
landą (x> pietų, Sallel salėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison A’'e., Collinsville, 
Illinois.

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONU.

leiepnons 696 Grienpolnt

Daktaras .J.
ttFEdJALASTAS 

PLAUČIŲ 
Valandoi: 

8—10 ryte 
12—X po piet

Nue
Muo
Nuo
ziv BEKK1 on, BROOKLYN, N. Y.

“LAISVĖ” tik už $1.20it!
Kuri* uzhuraėys paw uiaae “Lai«- 

vę' luclMiao xr prit>xųo 4>z,.vu, Ua «p- 
.ute» uvvajių auygų vtu’UJM ttU ccu-

Jttaoy aite* BjuMiUien, ne* muga! 
duuuauiuo LvtviVa UOVMHUbl

ZkleaVJCliAili Mloiuauxuoiaiu pITHlUHlU 
Kūnu ^axvnxL

.xuauxuu anygų. Aui touxjKXLw.
j. r. CiiuvAo

T. O. Box d«»u, Annum*, Conn.

DRAUGIJOS
to P* Al AAlAkU 

4AVU MI^UIAAA;

LAISVES o

'irinnun^co

kUGYSTft,

Centre Si.
iirmmiiiko pageim...iiu^o i. ioou 

O1U l‘j. VyVllVlU
L rotokoių rušunui. zx. 

1UZU X'j. X ui e
r maaibu raštui. P. iv uviuna,

oi.

oi.

Si. 
ouizuo truBUHai: A. UOA«a,

IdltU Ov., 4. l'uunuj, t

n.4iivy rt'c., >» . OuumoAio, JC«.

cv» • ovinUckas,
uau vV. Pino Si.

Susirinkimai aiswuua p^nkuuuų pa-

nuit UUUZ.U ax<xxgVixU oVcuuiueJ, uu x\, 
.xxuxU Ou, xHuxumiV/ A'U.

..x*41bVlC Xx.iuva4.i t'ASELFUCi

ATSIŠAUKIMAS
Į visas draugijas, kuopas ir 
j visas organizacijas New 

York valstijoj.
Visos organizacijos bei 

būrelis žmonių, norinčių pri
sidėti prie surengimo marš
ruto kun. M. X. Mockui po 
New York valstiją, atsiliep
kit kuogreiciausia 
iiurodytu adresu, 
racijos, kurios jau

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijalistss Mnteriik* Ligą. 
E. iOtb SU, N

OFISO VALANDOSi
114

žemiau 
Organi- 
yra nu-

Iki 12 vai. ryte; nuo 1 Iki 2 
piet D nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimai DYKAI. Męs Išti

riam* ir pasakomo visas Ilgai Ir pa- 
celbitlmo. Ii kitur atvažlavuilemi li
goniams parūpinamo vietą, kol gydą 
•t. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap
žiūrėsime Ir duosiino prietellėka reda 
Patarnavimai visai pigus. Neuimlri- 
<ito mano antrai*.

DR. J. LIPMAN
>14 B. I2th Stn NEW YORK.N.T.

Kalbamo liotavlikal.

“Naujiena*”, 
tasai gaus se
kančiai dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį”*! 
“Kovą"ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą“, ar 
“Amerikos’ 

arba knygų ver-

. ir*Ulnx»» 4. i»kuiumuw»»,
• a. 1X-...MU A.*., M.

vcnuo ockicloitus V. zaunwkas,

a o u xwconu* ^.vA.iyn, N. Y.

Lietuv;” ar ’’Sakę
tės $2.00. Taigi Tamista už $6.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta- 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jienas”gau8i dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNTS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

ititfiNiiwMiiiiiNiii^

U ET. šVlEaua ukauu 1 SlĖil 
Ax>OUx>Xrt, VXXk«X-

XSAiNA-V AVUWA1.

VlriUinuiMtto A. xkluxvxaux.

v».

n UI. 4

V. u. 1>ua OJŲ, AnuoniM, 
iXlllllllm. 4. MWJMUUl, 

f. 1>V* .-IV, .-vmwVMAA,
xvxxygxu* o. Xuta«ViOlu», 

f. U. Box a*m, n,mania,

v/onn.

SERGANTIEJI!

Bpectjatisaa* nažemlnl**aa 
kainub *ni trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą graata- 
fan* eu 6 lietuvišką daine 
»v« aditą, kaštuoja IIU* 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrijlasn 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžint* 
atgal. Reikalaudami, pri*ią*id- 
te $1.00, likusius užmokriMi* 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kai 
tuomi gramafonu būsite pilasi 
užganėdinti.

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

NEW YORK. N ▼.III.

Ill.

III.

III.
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N :i u] i tįsi
M.

Pa.

Columbiap.

Rekordai1

7

E

M41.E
Ii.

1U1E
Si.

St. 2848.

ttŽS.

IM4.

!!!i.£

2226.E

2227.

S22S.

TĖVYNĖ MOIŲ tr TYKIAI NEMUNtUl28M.

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

2S0S.

E 
E 
E

2267. m 
2352.

NUSILEIDO ir MARŠAS. Prines Valakam

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

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

kuopos A. J. Nemunai.

2
Box

3
118,

8 kuopos A. J. Nonnunas.
2317 Cherry All., 8.S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinakas 

Box 283, Arnold, Pa.

Frisc* VaUksv* KspeMJ*.

kuopoH, 1g. Raeinnkas, 2104 
Carbon St., S. S., Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P.PetrauBkas, Post offics, 
Cuddy, P*.

6

r" *r»

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, ROCKFORD, 1LU, 

VIRŠININKŲ VARDAI IR 
ANTRAŠAI.

Pirmininką* P. G. Aleksinai, 
1436 —7th Ava.

Vice-pirmininka* F. Raskevičiua, 
539 Island Avs.

Protokolų raštininkas Ona Užbalinti 
622 So. Hulin St, 

Finansų ražtininka* J. S^nižas.
1125—8th St.

Iždininkai 8L Buzinekib,
689 Island Av*.

Kaso* Globėjai:
M. Geruliūtė,

1109 S. Winnebag* St.
Ona Savrasevičiūtė,

639 Island Avs.
Maršalka A. Nsverauska*,

411 So. Church St

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

RIŲ ADRESAI: 
pirminmkaa P. Liepus, 
Magazine St., Carnegie, P*.

Sekretoriui J. Mažiukn*,

Centro
226

Centro
Lili Market Si.,N.S. Pitlaburgh, P*.
Centro Iždininkas K. Varašis,
Ik and Carson Sts.,S.S. Pittsburgh,P*

Turtų Kontrolės Komisija:
J. Gataveckas,

109 Crons St., C*rnegls«
, Urlakis,

231 Forbes St., Pittibnrzh,
Samulionis,

Box 63, McKees Ročka,
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos, J. K. Mažiukn*, Itll 
Market St., N. S. Pittsburgh, P*.

kuopos, P. A. Samulionis, P. O.
63, McKees Rocks, P*.
kuopos, J. Galdinas, P. O. Box

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU 
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S. 
Pirmininkas A. Pakš!*, 

462 Jena* 
Vdco-plrmininkas K. Brazevičla, 

266 Exchange 
Protokolą raštininkas F. Bartkus, 

1061 Jenne 
Finansų raitininkas K. A r lauš kis,

118 Jenna St 
Iždininkas J. Bereikia, oIV Jonu* BL 
Iždo globėjai: J. Sukelia, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congroes 
3t., J. Bagvilaa, 868 Dayton 8t Mar
šalkos: V. Rulinskls, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiails, 653 Garden St Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St 

gūdžia A Bubelia, 81J Quines «t 
Vėliavą eelėjai; P. Miliauskas, >21 

Caledonia St Ir J. Jurevlčla, Iii 
Mala 8t

LIETUVIŲ PRESEK1Ų UNIJOS M 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAIS
Prezidentas A. Drobillua,

* 11 Tea Eyek 8t., Braeklya, N. T. 
Prstokolą raitininkas A. Buzas,

262 Grand St, Brook1 yn, N. T.
Etanai! raitininkai K. KrtaaMBnai.

IB Stagg St., Brssklyn, N. T. 
(Miafaakas P Patalini.

nustojote sveikatą ii priežasties ligos?
po dienai,, meta* po metui 
gyuymu nerganeių žmonių.

. ‘ J *š išgy-

Diena 
UŽtoliUlU 
Prrsiiitatykite sau, kiek _
džiau, kiek palinkeminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas jkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiais 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis paa gerai su
prantant; daktarą Ir specijaliatą
DR. LEONARD LANDES

Jia juma be pinigų patarė, ką d*- 1 
ryti, kad išgerti gyvastį, ir paaiš
kina api* ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas -u didžiausiomis pa
sekmėm^, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

▼*1. vakaro, šventadieniais nuo 10
140 E. 22nd St. (Lexington ir 8rd Avė.)

OHOtS Ov<U>(^c 
443T

vai. ryto iki 4 po pietą.
New York City

Su lietuviškomi* 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

E

Galim* gauti pa*
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

x ii
i|

2332.
44

2342.

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Dost**. 
DIEDUKAS. Polk*. 
VILNIAUS RŪTA. 
“DR1NOPOL1S”. Marka K*l*mbl>s Orkastm 
KAS SUBATOS VAKARftLJ. 
NUOSTABU. Marė**. Republlkeaą Grardijos Oitaataak 
SIUVĖJA. MonologM. 
PO DUGALVIU ERELIU. Maria*. Prtaas 
KapeliJ*. 
ANT VIENOS GALVOS. Msn*lsg*a. 
2UAVŲ MARŠAS. Prines V*i*k*r* Kapoja. 
pamylėjau vakar. 
DRAUGE. Polka-Mazark*. Grieti R*p*bliks*ą 
Orkestrą. 
MANO LAIVAS.
I SVEIKATĄ. Marias. Gritil Priae* Vatslav* Kap*U>l 
EINU PER DVARELI 
GAILA TĖVYNĖS. Mari**. Eepablllaaą GvaMUlM 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRIAUę.
LINKSMINKIMĖS. Peik*. Prines Vaiskava Kadrili*.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Peik*. KeIambl>e Orkestrą.
SAULELĖ 
Kapsllja. 
LIETUVA 
TEKA. 
BIRUTĖ ir 
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir 8UKELKIM1 KOTĄ. 
NEMUNO VILNYS (Dra* V. Kadlraa) Valeaa. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kadirka). Uasarka. 
VARPELIS. (Dr-as V Kadirka). Vaieaa. 
KLANO MIELAI. Paika.
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LAISVI

V1ETINESZ1NI0S.
Šnekos apie Va m a gir į.
Chicago j e mirė gerai vi

siems brooklyniečiams žino
mas kun. Varnagiris. Pas
taruoju laiku jisai klebona
vo Sheboygan, Wis., būk 
tai “dėl sveikatos”. Jo kū
nas tapo palaidotas Chica- 
gos šv. Kazimiero kapinėse. 
Buvo mainyta išpradžių, kad 
jo kūnas bus atgabentas 
Brooklynan ir čia palaido
tas, bet taip neįvyko.

Apie Varnagirį (tik ne a- 
pie jo dūšią)Brooklvno žmo
nes labai daug šneka. Mat, 
išvažiuodamas jisai aplan
kė daugelį biznierių ir “pa
siskolino” pinigų. Kaip da
bar bus su tais pinigais, tai 
ponas dievas težino.

Central Brooklyne, kada 
kunigas sake pamokslą, tai 
jisai tarp kitko prasitarė, 
\leigu nabašninkas kam 
nors prasikalto, tai sukal
bėki! už jo dūšią poterėlį”. 
Su tais žodžiais daugelis 
pradėjo juokties.

Šiaip jau apie kun. Var
nagirį reikia pasakyti, kad 
tai buvo pusėtinai apsukrus 
kunigas. Davatkiškumo ja
me buvo nedaug.

Reporteris.

A. C. W. of A. unijos j ub ii Įė
jus. Extra pardavimas 

Brooklyne.
Puikus mūrinis namas 2 familijų. 

8 kambariai su maudynėmis $1,800, 
įmokėt reikia $500. Dai’us mūrinis 
namas 3 familijoms, 12 kambarių, 
randos $36.000 ant mėnesio—$3,400. 
Puikus mūrinis namas 8 familijų, 82

Visos sienos papuoštos lo- I v &rr * J i — i • • d* i CYAfN I)_ -v. • 1 rn i* - I už $7,000, įmokėti reikia $1,000. Par-Kalų vėliavomis. Tolimesnes duodame visokius namus, ’otus, dirb- 
unijos atsiuntė savo delega- tuvea ir Krautuves. Taipgi ir išran- Nnrq ši iiniia tik mn <kvojame. Norėdami gauti paskolą , bl Uliijcl LIK II1C anį namo, kreipkitės pas mus, o bu
tai, kaip gyvuoja, bet ji y- šit geriausia aprūpinti.

tr*) m m 1 i n ir* inn rluncr Gilo kokioj valstijoj, susižeidus kreipia gana galinga ir jau uaug kit3s paa mU8 bū8it aprūpinti geriau-

unija švente metinį savo ju- 
bilčjų. Didžiausia New Yor
ke Carnegie svetaine buvo 
kimšte prikimšta žmonių.

Tel. Greenpoint 1907.

DENTISTAS
Visi mano darbu užganėdinti. 

Darbas gvarantuotas.

tus.

nuveikus dėl darbininkų la
bo.

Unijos prezidentas ir ki
ti žymesnieji veikėjai kal
bėdami nurodė, ką unija y- 
ra nuveikus ir kokias kliū
tis ji turėjo bekovodama su 
savo priešais.

šit geriausia aprūpinti. Gyvendami 
bile kokioj valstijoj, susižeidus kreip-

siais advokatais ir teisingai. Parduo
dame geriausių mainų anglis, kaina 
nuo $5.50 iki $7.00 už toną ir už tą 
pačią kainą pristatome į namus. Par
duodamo visokias maldaknyges, kny
gutes ir brostvas. Su pagarba

BERNARD ZINIS
Reni Estate and Insurance

131 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Telephone Greenpoint 8355.

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
Užplumbavimas 50c Ir augščiau 
Išvalymas .... $............................ 50c.
Užplumbavimas auksu ........... $1.00

SkaudantĮ dantį duok tuojaus iš
traukt. Ištrauktam be jokio skaus
mo,

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

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

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pal 
PETRĄ DRAUGELI.

Bkanua alna l 
gardi arielka, 
Slius, viaokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai ir 
pulkus užkan
džiai. Halė dėl 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
atsakančios 

vietos/) būsite 
jžganėdintL 
Palei Wythe 
Ave.

73 Grand St, Brooklyn.

_____ ■ . .............- ■ -   '■   

> 1 1 ■■ ■ T"11*............... \

M. & V. FURNITURE Co.
f

MaliauKkas & Vidžiūnas, Props. __
Užsimokės kiekveinam ateit, ir persitikriijt 

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

Imtynes.
Jau kelinta savaite 

Yorke Manhattan Opevi 
House eina imtynės, kuriose 
dalyvauja veik viso pasaulio 
drūtuoliai. Bet štai dabar 
atsiranda tūlas drūtuolis, 
rusų kazokas Petras Želez- 
novas ir iššaukia imtis gar
siausius pasaulio drūtuo- 
lius. Dabar jis imsis su

1 Abergu ir Zbiszko ir, kaip 
spėjama, jiedu vargiai į-

New

PARSIDUODA.
Parsiduoda veik nauji fomičiai 

(rakandai) už prieinamą kainą. No
rėdami įgyt gerą fomičių už ne
brangią kainą dėl keturių kambarių, 
kreipkitės šiuo adresu:

B. PETRAVIČIUS
166 Hope St., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGOS MERGINOS
Reikalingos merginos į fabriką siū

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

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

Įėjimas iš jardo.

Telefonas 1490 Greenpoinb

S. VITKUNAS.
LIETUVŠKAS MUVORIUS 

Mano vežimai ir karietos po N248 
Berry St.

Ofisas: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA.
Parsiduoda grosemo gerojo vietoje, 

puikus bimis, lietuvių apgyvento] 
vietoj. Parsiduoda iš priežasties sa 
vininko nesveikatos. Atsišaukite 
"Laisvę”.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knygutė 25c.

Telpa šios dainos: 1) Gaude- 
nmus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 3) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 30 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADvVAY,

SO. BOSTON. MASS.

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

dabar vadina “plieninė spen- 
žina”.

Vaikų draugijėle mano 
rengti koncertą.

Vaikų draugijėlei, kurią 
sutvėrė ir užlaiko L. S. S.

PARSIDUODA.
Parsiduoda gera krautuvė vyriškų 

aprėdalų už prieinamą kainą, nes aš 
emu j kitą biznį. Vieta lietuviais ir 
'enkais apgyventa. Tik viena tokia 
(rautuvė tarp lenkų ir lietuviu. Gera 
•roga kriaušiui, kuris moka sint. At

sišaukite greit.
LEO. MOTĖJ U N AS

751 Third Ave., Brooklyn, N. Y.
(3—5)

So. Brooklyn, N. Y.
31 d. gruodžio atsibuvo 

draugiškas vakarėlis, kurį 
surengė kelios ypatos, pasi- 
garsindamos varde visų So. 
Brooklyno lietuvių. Vaka-!^ kuopa, labai gerai seka-
rėlis buvo neįspūdingas, be Susirašė jau apie 90 
jokio programų. Beje, buvo vaikučių. Didžiuma vaiku- 
programas, tai Naujų Metij č’O nepraleidžia nei vienos 
bučkiai. Svečių taipgi buvo lekcijos. Daugelis vaikučių 
mažai, matomai, įžanga per- if mergaičių jau pramoko 
brangi—-porai $1.50, pavie- gerai deklamuot, lietuviškai 
nei moteriai ar merginai 50 
C.. So. Brooklynietis.

SO

PRANEŠIMAI.
Nepamirškite, kad 22 d. 

sausio, McCaddin Hali sve-j 
tainėj, ant Berry St., tarpe, 
So. 2 ir 3 gatvių, bu? suloš
ta puikiausias veikalas “Du 
Broliu”. Lošime dalyvauja 
virš 50 ypatų. Kiekvienas 
privalo atsihnkvti pažiūrėti 
to puikaus perstatymo.

pažaist.
Dėl palaikymo vaikų, mo

kyklėlės, manoma tuojaus 
surengti koncertą, kuriame 
viską atliks mokiniai šios 
mokyklėlės.

Išsimokinimas notų ant visokių 
instrumentų arba dainuoti be moky- ! 
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos į 8 lek
cijas, mokytojas ima po $1 už lekci- 

ir gražiai J9- lekcijos—knyga $1.50, parduo-
' du už $1. Tik ant trumpo laiko 3 
knygas už $2. Adresuok i t G . A. BARONAS Į.

MsKEES ROCKS, PA.

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $80.00 kaip 
šoferiu. šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias nedė- 
lias. Galima mokintis dieno
mis ir vakarais. Gvarantuoja- 
me, jog lafsnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St„ New York.N.Y.

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

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

BROOKLYN, N. Y.

13 d. sausio bus metinis 
susirinkimas A. C. W. of A. 
preserių unijos 58 skyriaus, 
p. Draugelio svetainėj, 73 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai turi būtinai at
silankyti, nes bus apkalba
ma daug svarbių reikalų ir 
reikės išrinkti dalį komiteto.

Kurie esate skolingi už 12 
mėnesių mokesčių, kuogrei- 
čiausiai užsimokėkite, nes 
po 12 mėnesių skola skaity
sis dviguba.

Sekr. A. Buzas.

"LAISVAS” PERSONALO GYVENI
MO VIETOS:

L. Pniseika, 152 So. 9th St.
J. Neviackas, 152 So. 9th St.
J. Naudžius, 152 So. 9th St.
J. Undžius, 878 Driggs Ave.
V. PaukŠt-s, 188 So. 2nd St.
V. A. Zap^Flackas, 188 So. 2nd St.
J. Valatka. 368 Rodney St.

Visi Brooklyn©.

Jauna, sveika ypata, my
linti vaikus, j ieško sau už 
vyrą našlį su vaikais. Atsi- 
šaukit šiuo adresu:

SCHAEFER.
133 North 6th St., top floor 

Brooklyn, N. Y.

Drg. P. Kurkulis Brooklyne.
Drg. P. Kurkulis, “Kovos” il. 

administratorius, praleido 1 
naujus metus Brooklyne. 
Ant klausimo ar jau apsi
prato naujoj vietoj, pasakė, 
kad dabar jau įėjo į naujų 
darbų vagą, nors darbo yra 
labai daug.

Šiomis dienomis “Laisves” 
redakcijoj lankėsi drg. J. 
Stalioraitis ir Wallingford, 
Conn.

J. Venekis ir F. Klasto- 
vas nupirko nuo Kručo fo
tografijų galeriją, kuri ran
dasi 152 Perry Ave., Mas-

Skaityk! . Skaityk!
ANT PARDAVIMO KRAU

TUVE.
Auksinių daiktų, muzika

li škų instrumentų, knygų, 
gramafonų krautuvė, įreng
ta pagal uaujausią madą. 
Krautuvė randasi širdyje 
lietuvių ir lenkų apgyvento
je vietoje. Metinė apyvarta 
neša virš $4,000. Norintiems, 
pirkti su visais daiktais,' 
kaip tai: laikrodėliais, žie-! 
dais, knygomis, gramafo-! 
nais ir tt., parsiduoda už 
$3,000. Priežastis pardavi
mo — apsirgimas savinin
ko. Norintieji pirkti kreip
kitės ypatiškai ar per laiš
kus sekančiu antrašu:

VV. W Al DELIS
112 Grand st,BrookIyn,N.Y.

Mano 
YpatiŠkas 
Pranešimas 
Vilties.

A5 noriu susipažinti su kiekvienu ser- 
tfa-Ciu, lietuviškai kalbančiu vyti Ir mo
toro patanbe. Aš noriu, kad j.o mano 
činotų, kaipo teisinra diautrą ir geradari -y 
kad linoti) kas tš e>u~kuonii nš esu—ka uK 
ėsti padaręs praeita je ir kad žinotų apio pra
kilnų darbų, kinį liš dabar veiktu. Iš mano 
paveikslo jus galite ma'j ti, ked aš užsiėmiau 
tnediviiK S praktikavimu tor daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinųjhnų ir patiri- 
la >. Aš atidžiai stud tivnii Ir tiriiiėjau tas se
nus, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kuri, s kiti daktarai 
t ip mažai žino. AR noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. AŠ jiems teisin
gai patarsiu. Lei’kite n an būti jūsų draugu 
Ir t-eiadariu, l’urs’s ųsjinkito mano Dykai 
Duodamų Knygų ir skaitykite imutO prit- 
ncRhna vilties.

15 d. sausio bus vakaras 
D L. K. Mindaugio drau
gystės W. M. Shedlow sve
tainėj, 736—rd Ave., kam
pas 24-tos gatvės, So.Brook- 
lyn, N. Y. Bus sulošta pui
kus veikalas “Ant bedugnės 
krašto”. Pradžia lošimo 
8:15 vai. vakare. Įžanga 25 
c. ypatai. Po lošimui bus 
šokiai.

Visi vietos ir apielinkių 
lietuviai malonėkite atsilan
kyti.

Komitetas.

Žinomas vietos ir apielin
kių lietuviams J. Vezdžiūnas 
jau atidarė savo restauraci
ją, kuri randasi po N168 
Roebling St., kampas Filmo- 
re Pl., Brooklyn, N. Y.

PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinhnas, Jakną Negalės, Tulžingu-’® 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies | 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos | 
namuose už labai mažų, užmokestį. »

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų n 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių p* 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- |g 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, m 
Sukrekejimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės S 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 9 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Jojo pasa
kyti aiškus faktai aiškiojo, paprastojo kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtari tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir šokti—• 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svei
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
Šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje.

pnigŲ—siiiHkite tiktai savo

Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 
riniguB už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą Ir pasinaudokite joa laiku paduotais patarimais. Jąs patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip juttę negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

*

Valstija

Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitą greitai. ’

Dr. J. Russell Price Co., l iico-zos n. ctb Avė., Chia»9o,ni ,u.s.a.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangiu modikaUšką knygą.
Vardas ir pavardė..................................
Gahvė ir No................................................
Miestas

NEPAPRASTAS PASIUL1N1NAS TIK ANT TRUMPO LAIKO

Dėlei plataus išgarsinimo mūsų lakrodėlių per trumpą laiką prie Kiekvieno laikrodėlio duodamo VISAI DYKAI 25 naudingus dalykus: 
Žiedas, Lenciūgėlis, Juosčiukė ant rankos vaikams, Plunksna fontaninė, Pypkė, Tabako maiA-dlis, Brelokas-kompas, Britva, Diržas, Veidrodėlis, 
Lenciūgėlis su širduke, Lornetka-brelokas, Setas sagučių, Peilis, Branza betas Ir Kryželis.

5 augščiau . patalpinti ir sunumeruoti laikrodėliai yra sekanti: LAIKRODĖLIS No. 1—ELGIN AR WALTHAM (ant išsirinkimo) žino
mas visame pasaulyje savo tvirčiausiu mechanizmu, Gold Filio*!, Fabrikos gvarancija ant 20 metų išmušta ant viršelių, trįs tvirti viršeliai, 
preke $6.45. LAIKRODĖLIS No. 2—ELEGANTIŠKAS, Gold Filled, Fabrikos gvarancija ant 20 metų išmušta ant viršelio, 21 Akmenis išmuš
ta viduriuose (adjusted two), trįs artistiškai graviruoti viršeliai, prekė $6.85. LAIKRODĖLIS No. 3—PUIKUS, su trimis gražiais graviruo
tais viršeliais, Gold filled, Fabrikos gvarancija ant 20 motų išmušta ant viršelių, tvirčiausi gvarantuoti viduriai, prekė $5.50. LAIKRODĖLIS 
No. 4—ATSAKANTIS, Gold plated gvarantuotas mechanizmas, trįs artistiškai graviruoti viršeliai, išlaikysiantis daug motų,prekė $4.65.LAIK- 
KODĖLIS No .5—GRAŽUS, atviras, Gold plated, gvarantuotas, tvirtas ir praktiškas, prekė $8.85.

Su kiekvienu iš tų 5-kių laikrodėlių siunčiamo paminėtus augščiau 25 dalykus ABSOLIUTIŠKAI DYKAI. Užsakant laikrodėlį prisiųskite 
25 centus rankpinigių markėmis ir tą apagarsinimą Ir paženklinkit kry želiu, kokį laikrodėlį išsirinkot. Tada męs tuojaus išsiųsim reikalauja
mą laikrodėlį ir visai DYKAI visas 25 dovana#. Apturėjus gi siuntinį užmokėsit likusią sumą (pagal užsakymą) ir 25 centus už persiuntimą 
dovanų. Neužsiganėdinusiems sugrąžinam pinigus. Laikrodėlius mes pataisom arba išmainom ant kitų UzDYKĄ, apturėjus tiktai 25 cen
tus ant persiuntimo iškaščių. Kadangi čionai niekuo ne rizikuojate Ir tasai paaiūliaimas tęsis tik trumpą ląikty, tai pasiskubinkit su užsaky
mais adresuodami pas:
NEW YORK SUPPLY COMPANY, 79 Fifth Avenue, . ..... . Dept. 21 NEW YORK, N< Y<

A

Karpetų, lovų, šildomų pečių, siuvamų mašinų.

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

LiETUVLKA APTIEKA.
Siuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 5(>c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 5Oc. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairiu ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGIN1MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pautlerio, odekolonas, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
so kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunč'ant laiškas 
galima, siųsti pinigais arba stampomis.

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

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

A T Y I) A
Draugystėms. KuojHtms ir Kliubana!

Išdirbu visokias
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 

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

Ant kiekviem pareikalavimo pri- 
shrnčiu Kampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

Ar nori mokintis?
MES IŠMOKINAME ANGLIŠKAI UŽ $fi.00.

Aritrcrtihą( rokū^dą) už $3. Lietuvių kalbos gramatiką už $4. Grai- 
rašystę už $2.

Dar pirmu kartu iž tokias kainas mokiname. Atsišauk šiandien, nes 
šitas apgarsinimas gal daugiau ne pasirodyt—naudokis proga. Visi <*- 
moksta, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. įdėk štampą atsakymuL

LIETUVIŲ KORESFONDKNC1JINĖ MOKYKLA
1327 N. Robey St., Chicago, HL

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

Duodama ant išmokesČio, ant 
lengviausio termino, mokant po 
$2 00 ar $1.00 j savaitę- Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimus nauju fomiču.

198=300 Grand 8t.
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn. N.V.
Sale • Comedy” teatro. Telephone Oreenpolnl.




