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Dar apie Youngstowno 
baisenybes.

Bruzdėjimas tarpe Nužudė 17
South Bostono

parapijonų Amerikiečių
vokiečiai kraustosi Didelis anglu

IS PANEVĖŽIO.
YOUNGSTOWN, OHIO. Įeivius bjauriausioms spal- 
Jau minėjome “Laisvėje * 

ftpie baisias skerdynes, l.„ 
rios įvyko pereito j pėtnyčioj ja pakalbės skyrium sekan

čiame savo laik. num.).
Da ba r s t re i k u o j a nei ų

skaitlius siekia 16,000. ža- 
kančiai: “Iš mažo degtuko da išeit ir daugiau, 
išsiplečia didelė ugnis, taip j r ta? l

ir čia buvo. Iš keliolikos su- i 
streikavusių darbininkų kilo towne sugadinta nuosavybes1 
milžiniškas streikas, kokio a-~i- j-m- 1

Ohio valstija nėra mačiusi. 
Sustreikavus Rep. Iron and 
Sheet Corn))., po savaitės 
laiko streikas persikėlė į E. 
Youngstowno Sheet and Tu
be Comp., kur dirba apie' 
9,000 darbininkų. Sausio 6 i 
d. .dienine atmaina nutarė' 
sustreikuot. Atėjus vakarui 
streikieriai apstojo vartus 
kad nei leidus naktinės ; 
mainos. Ant syk milžinas 
fabrikas sustabdyta. 7 d. 
sausio streikieriai laiku ap-: 
stoję vartus, kad nejleidus; 
nieko į dirbtuvę. Kompa
nijos sargai ir jų vyriausias 
bosas nėrėsi iš kailio, ką čia

,ju”jvoms. (.Apie ateivius ir jų 
ku-1 reikalus “Laisvės” redakci-

Youngstowne.
Mūsų korespondentas A

Parapijonai ne juokais 
subruzdo. Mūsų kunigams 
atėjo nesmagios dienos, 
kadangi parapijonai ne 
juokais pradėjo bruzdėti. 

i“Baderiai” parapijoj kilo 
Idėl bizniškų dalykų (visai 
| ne dėl dievo garbes). Ginčai 
(eina už bažnytinius patar- 

x . .. i ravimus, kaip tai šllūbus, 
$1/500,000. Anglų laik- įtFjkistus ir tt. Žilinskui iš- 

rašciai garsina . surasą. su- važiavus j šiltus vandenius 
žeistųjų. Rodosi, lietuviškų 
pavardžių ten nėra.

The Pittsburgh Dispatsh” 
šo, kad išviso E. Youngs-;

toj liko vyčių vyriausias už- 
veizda ponas Kemėšis. Tuo
met ir prasidėjo tie nesma
gumai. Atsirado parapijo
ms kurie tiki į dievą, bot ne 

Geresni katalikai

PRIEŽASTIS SKER
DYNIŲ.

New York Call redakto-
irius Chester M. Wright, ku- 1 \,.ujk,Rb 

’ ris specialiai nuvažiavo į susirinkę
S j i Youngslowna, kad ištirt da-1 \ etro parapijoj uz shubąi 

, iykų stovį, sako, jog skerdy- ’ jaugiau nebūtų imama, kaip 
.dines iššaukė finansieriai (oi-:t0 dol., o už krikštą 1

l. Nuo parapijos pasiųsta 
du atstovai: Šokas ir Kar
velis. Perstačius dalyką ku
nigui, tas ir klausyt nenorė- 
j", Nežinia, ar tai teisybė, 
bet tūli šneka, kad kunigas 
pasivėlino sau pavartot ne
gražius žodžius. Kunigas

uočiai), kad nupuldžius 
erų Youngstown 
d Tube Co. Ta; 

kompanija gauna labai dide-i 
bus kariškus užsakymus ir •1(); 
yra neprigulminga. Jeigu 

vienas iš kompanijos provo- ’pupuldžius vertę jos akcijų, 
katorių laužėsi pro minią lnsake deleeatams ir nara-į dirbtuvę. Streikieriai jį r?n!u?s ui
nutverė ir partrenkė ant že-;’Ų’gactsją hustą. laip inf-j- -z t vvskūnui 
mės. Tuomet išbėgo ir ofiso l,t> New Vorko Wall gatves; / 
superintendentas su i__ _
veriu rankoje sauja tiesiai į 
Btreikierį, kuris krinta ne
gyvas. f

Ipijonams, kad bažnyčia už- 
Sugrįžę

rpvol- Hnansieriai ir jie sugalvojo delegatai sušaukė parapijos 
- - : gudrų pieną su pagelba kru- aiitmgą. I o ilgų diskusijų

EI Paso, Mexika.—Trau
kinys Mexican Northwest
ern gelžkelio tapo sulaiky
tas atstume 50 mylių nuo 
Chihuahua. Traukini sulai
kė 15 kareivių razbaininkų, 
kurie, kaip menama, priguli 
prie generolo Vilios armijos. 
Razbaininkai,sustabdę trau
kini, nužudė 17 amerikiečių, 
kurie vyko Į Cusihiurachi! 
mainas. 1___ __________
člus. A'iHos kareiviai pavo- 
gč $209,000 pinigais ir dau-i“'^ *aip-pat panaikinta.

, kaip Latvijoj, 
taip Lietuvoj vokiečiai jau- 

SmclJeia didelį žmonių triukšmą.
j jau vokiečiai' 

vn i kraustosi iš Lovelio, 
tikėti pranešimams I 
niškio “MorningPost”. 
riški sandėliai gabenama į 
Choliną, Liublino guberni
jos.

ralaime
Petrogrado dienraštis jie patys turi turėti pinigų 

“Bourse Gazette” praneša, ir patys turi apmokėti mo- 
jog vokiečiai jau nesvajoja kytojus ir tt. Kur gavus pi- 
apie užėmimą Rygos ir 
Dvinsko. Yra tikrų žinių, 
jog evakuacija (apleidimas) 
Panevėžio, Kauno guberni
joj, jau prasidėjo ir vokie
čiai skubiai krausto amjnu- 
nilijos sandelius i Šiaulius,

Nužudo amerildc-! 3r:eI)(^ ir V.et Vokie-;strų submarmos komandie-!v__ 
italų lai\as jjp0]j pusiausalj, kur išbuvo

oigų ?

NUSKANDINO ITALŲ 
'LAIVĄ.

Austrų submarina nu
skandino Viduržemio jūroj

I JIE SU GĖDA PASITRAU
KĖ Iš DARDANELŲ. 

Berlynas.—Anglų ekspe
dicija Dardaneluose pasibai
gė didžiausiu fiasko. Ang-

gybę šia p jau reikmenų,ku-1 Abehiai, 
Has gabenta i mainas, pri-1 
gulinčias American I__ _ ' /v

liūig and Refining Comp. | Volinijoj 
| Pirm, negu nužudyti savo j 
'aukas, Mexikos razbainin- 
jkai apiplėšė, kankino.

Nekantriai laukiama, ką 
pasakys Amerikos valdžia.

POPIEŽIUS TARSIS SU 
B EI ,G UOS PR A LOTA IS.

Rymas.—Šis *
jeigu mą pribus Belgi jos kardino-! 

4>ndo- las Mercier ir Namūro vys-! 
. .Ka- kūpąs Heylen. Juodu bus

veik metus taiko. Jie nieko 
nepešė nei už centą, nors 
ten buvo sutraukę veik pusę 

Imiliono kareiviu. Išviso tal-.. • pj I liuli VA Ik“ XV CW V 1 v a U • A O v J OVF

! kininkai išaikvojo $1,250,- 
rnw nenriskaitant nu

skandintus karės laivus.Tal- 
i ,. •. ... , kinirkn ekspedicija Darda-
pnnm.1 audoncijojp po- l;e]Uf,se didžiausia gėda pa- 
[rezių. I opKv/us yra i im-1 (jon - anglu kariumenės 
.* 1 t » ;•» I r . 1A r* 4 • > - t 1 A T i ✓ Z’l k t ¥“ 1 1 / ■ O i K ‘ ’ •

TIES TIGRISO UPE.
Tigriso upės slėny, Mes- 

sopotamijoj, anglams gręsla 
didžiausias pavojus mieste 

i Kut-el-Amara. Jie visiškai 
atkirsti ir turkai juos gali 
iki vieno išžudyti, jeigu į lai
ką nepribus kariumenė, kuri 
eina pagelbon.

per pereitas 
žadėję užim- 
ir būti Kons- 
Pereitų metų 

ij mėnesi ant salos 
. - , .. , . . . IA..WK.- 0S jau buvo 1,000 rusų,

serbus atsišaukimą, francūzų ir anglų, kurie tu-
• o ^uk’eciai }-ju turkų valdinin-
į Serbiją ne kaipo vietas Konstantinopoly.

lai jau 
i s buvo 
va r ‘lūs

REVOLIUCIJA GRESIA 
VOKIETIJAI.

Paryžiaus “Matin” (Ry
tas) praneša, pas.i l emdamas 
žodžiais tūlo pirklio, jog 
Vokietijoj gali kilti revoliu-| 
cija. Visuose didesniuose i nie sdkoma 

įsiveržę i 
priešai, bet kaipo draugai iri w___________ ‘ "
karės kaltininkus .esanti; JUODKALNIJAI TUOJ 
Serbijos valdžia, kurią veid

KAIZERIS IšL

Rymo pranešama >;Hai

miestuose šaukiama rnass- 
niitingai, kuriuose dalyvau
ja tankiai nuo 10 iki 15 tūk
stančių žmonių. Kalbėtojai 
labai aštriai užsipuola ant mainingi talkininkai apga- 
kaizerio ir kronprinco. |vę Atsišaukime kaizeris |baiįia užkarsti Jwdkal^

Berlyne platinamos pro- 'žada Serbijai suteikti nepn-į -;1 juodkalnijos sostapylis 
klamacijos, kur socialdemo-'klausomybę už jos narsumą Qetti’iie iau apleidziarr-~~ 
kratai reikalauja taikos. i ir kviečiu visus gyventojus ; Valdiški archyvai iš Čettin-

Šveicarijos laikraščiai grįžti į savo apleistas vietas!

BOMBARDAVO SOFIJĄ.
Francūzų orlaivininkai iš 

Solonikų bombardavo Bul
garijos sostapylį Sofiją. Sa- 

i koma, kad tasai bombarda
vimas padaręs* 'didžiausių 

i nuostolių. Visame mieste 
kilusi didžiausia panika. 

, . -. - , v , .. , Mat, bulgarai to visiškai nebaigta. Nutarta saukti dar |au^-

BUS PABAIGA.
Austrų kariumenė jau

nutarė, kad klebonas už šliū- 
bą daugiau negali imti, kaip 
8—10 dol., o už krikštą 1—2 
dol. Buvo ir daugiau klau-

vinų riaušių nupūldint šė- 
ryvas. Streikieriai, užside- Iš tiesų, dabar tos kuni
ge kerštu, kas gyvas puolėsi Urtėje s^rai nllI)U0*® savo

... __ Tą pati sako apie skerdy-
pamjos sargai išbėgo ant l‘i-j p|*n^Amerikos Darbo fI- i vieną susirinkimą, kur daly- 

J deracijos organizatorius. Ji- kai bus plačiau svarstomi..
_ sai taip-pat nurodo, kad ligi- 

šiol tą kompaniją kontrolia-

rie ofiso su akmenais 
uo kitu. Kilo kova. Kom- ir Thomas

to ir davai leist šūvius į 
streikierių minią. Nors 
daug streikierių krito su
žeistų, bet jie privertė sar
gus bėgti į dirbtuvę. Tuo 
tarpu, baigianties karei, už
sidegė kompanijos ofisas. 
Tuomet būrys valkatų pra
deda laužties į krautuves ir 
kitas įstaigas, piešdami,1 
laužydami ir padegdami. < 
Prie siautėjų prisideda į n ir-! 
tusi minia. Žiūri į lūžtan-j 
čias duris, sprogstančius 
langus, liepsnojaučius na
mus. 7” 
juoku.

Iš streikierių krito negy- .... ....
vais keli žmones ir kelios. J1/; to i-eikiilauja.
dešimtis sužeistų, 
apsakyt, kas dėjosi 
prasidėjo plėšimas ir gais
ras.

Kapitalistiška spauda ap- - . - . , , , .
skelbė, kad tai ateivių anar- bedėsią organizuot darbi- 
chija užviešpatavo. O kapi-' aia?lls’.. Vra c^1“

« . . * « * / J I /N 1 1 V\ “I « t 1 1 /X/11 VA A "VA I r

Tarpe So. Bostoniečių 
..................... platinasi visokių šnekų. A- 

vo Youngstowno kapitalis-!l)ie Kemešio politikieriavi- 
tai, kurie nenorėjo prisidėt; JaįlT draugijose kalba- 
prie trusto ir būti po globa f-a- v . . .- -2
New Yorko Wall streeto. l^aiP ^v. Kaznniero, pritarė,

. Net tokia draugija, 
Ikaip šv. Kazimiero, pritarė,

RYGOS GYVENIMAS.
“Ryg. Garsas” rašo:
Daiktų siuntimas. Pasta

ruoju laiku didžiojo greitu
mo (bolšoj skorosti) siunti
mas gan pabrango, tat Ry
gos gyventojai savo turtą

Šveicarijos 
daug rašo apie kaizerio ligą. je iau tškraustomi.

Iš Rymo praneša, lead 
PALESTINOS ŽYDAI LIE- čmie tU°jaUS bUS Cetr 

KA TURKIJOS PAVAL- į Austrai jau užėmė kalną 
.T , . vDIIMALb. 'Lovcen, tą Gibraltarą Adri-

_.y°kieciU _ . IaikrastiSjatiko jūros. Tasai kalnas 
’turi begalinę strategišką 
'vertę. Jį užėmę, austrai įgi- 

“ ja didelę įtekmę Adriatiko 
jūroj. Nuo to kalno iki Cet- 
tlnje yra tiktai 7 angliškos 

" į mylios.
—, —........... ......------ " i Per
šaukus į rusu pavaldinius ^įnjos 
žyous. gyvemuiėins Palesti-! a.,kstvbesriius 
noj, 5,000 liko Uirxijos pa
valdiniais. Dau

i r pradėti darbuotis

BRITANIJOS ATEIVIŲ .
KOMITETAS.

Jų teisėms ginti susitvėrė 
Glasgowe tam tikras Atei
vių Komitetas, i kurį įeina i‘‘Frankfurter Zeitung” rašo 
lietuvių, rusų, latvių ir žy- būk 20 tūkstančių Rusijos) 
du darbininkai atstovai. Jei 
kur apsireikštų koks ateivių

Grand Jury jau tyrinėjo j Ūkesų Kliubui, kuris viešai yn^kiu! persekiojimas, kreipkitės į pavaldiniais.
Voilci mi Inici p-iubllo, jog KoniCSlS aidąS i . .. \ ’......L*.__ __ _ Vi lemnilot ji ir MiifniVit- iotyi Pfarvzif

pa vai dinių, gyve n; Ji u ių 
tustinoj, pastojo Turkijos ’•

i reikalus. Veikiasuia bus 
susekta, kas yra kaltininkas.

The Call sako, kad strei- 
ikas, rodos, tuoj baigsis, ka
dangi kompanija pakelia

prabilo, jog Kemėšis
tarp lietuvių vienybę.

Lauksime, kas iš to viso 
išeis.

stotį. Šitoks siuntimas gan 
greit 4 kartus atsieina pi 
.giau, negu siunčiant baga

Topolis. • aiuoju laiku ■patarimų.
f * *• A>- K • * VZ J V4 V4 v i n k J Ii UV I • 1 •   • 1 1 • \
Minia juokiasi keršto įsakai reikalauja 2a ceiitii). 

Kompanija žada tūliems 
darbininkams pakelt algas,

Baisu ir! Streikierių komitetas ve- 
kada ^a tarybas su Frederiku 

Croxtonu, valstijos statistu. 
Amerikos Darbo Federa

cijos organizatoriai sakosi

SCHMIDTO MIRTIES 
BAUSMĖ ATIDĖTA.

Sing-Sing kalėjimo, mir 
ties kameroj, katalikų ku 
r.igas Hans Schmidt 
pranešimą nuo g... 
riaus, kad gyvastis jam pra
ilginama dar ant 30 dienų.

tos

ta komitetą ir suteikit jam 
;pie viską kuosmulkiausių 
dnių. Į ji galima kreipties 

įlįsiant įvairių 
Rašyt tam komi

tetui tuo tarpu galima “R.” 
idresu. ' (“Rank.”).

talistų šunis, kurie pirmieji 
paleido ugnį į streikierius,

Plėšimas ir deginimas ap
sistojo subatoje, kada pribu
vo 1,500 valstijos kareivių. 
Žinoma, plėšikai pasislėpė, o 
o ramus streikieriai turės 
atsakyti. Pasirodo, kad 
daugelis plėšikų buvo iš 
Sheet and Tube komp. sar
gų. Tie bomai buvo par
traukti iš Chicagos ir iš ki
tur.

Subatoje pribuvo 30 Pin- 
kertono detektyvų, kurie 
darbuojasi tarpe streikierių 
ir jieško riaušininkų. Tą 
pačią dieną suareštuota 160 
nužiūrėtų ypatų. Nedėldie- 
ni vaikščiojo iš stubos į stu- 
bą ir radę ką pavogta, ga
beno žmones į kalėjimą. 
Mat, kada kompanijos raz- 
baininkai plėšė krautuves, 
tai tavorus metė ant gatvių. 
Žinoma, tūli iš darbininkų 
šį tą pasiėmė nuo gatvių.

Kapitalistai užpylė auksu 
presą ir toji maliavoj a at-

dėlė unijų priešininkė.;
District attorney Hender

son sako, kad tyrinėjimas 
būsiąs bešališkas ir ateiviai, 
kurie nemokės angliškai, ne
bus paniekinami.

Žiūrėsime, kuo tas viskas 
pasibaigs.

REVOLIUCIJA CHINIJOJ.
San Francisco.—Vietos 

diiniečiai gavo žinių, kad. 
Vankino miesto kariumenė 
prisidėjo prie revoliuci j orde
rių.

Revoliucijonieriai Fukie- 
no ir Hunano provincij’ų ap
siskelbė esą neprigulmingi.

KARALIUS PETRAS.
Į Paryžių praneša iš So- 

lonikų, kad ten randasi Ser
bijos karalius Petras, kuris 
pilnas pasitikėjimo į galuti
ną laimėjimą.

Serbų armija išnaujo re
organizuojama ir tasai re
organizavimas eina labai

daiktu, šiomis dienomis ge
rokai pakele kainas pietams. 
Anksčiau 2 valgiu tekainavo

; gavo c
gu bemato- dviejų valgių pietus

jau už

Rygos pajūrio vasarna
Gerai žinomas amerikie

čiams kun. J. Žilinskas at
siuntė laišką Amerikon. Ta
sai laiškas tilpo “Darb.”.

Kaip šią pėtnyčią jį jau tu- mių savininkų prašymai,de
rėjo nužudyti. Kunigas, iš-Jei atlyginimų už padarytus

jiems nuostolius karės metu, I Kunigas praneša įdomių ži-
netrukus bus išsiųsta Petro- nių:
gradan. “Viena dalis Pilviškių —
° Nuo lapkričio 20 d., sulyg šia pus upės Pilves sunai-

girdęs apie gubernatoriaus 
malonę, labai nudžiugo. Ji
sai padėkavojo gubernato
riui ir pradėjo poteriauk

TEUTONAI MARšUOJA
ANT SALONIKŲ.

Teutonų, bulgarų ir turkų 
armija, susidedanti iš 500,-1 
000 kareivių, maršuoja ant 

; Salonikų. Salonikuose 
francūzų ir anglų kariume- 
nės randasi apie 200,000 ir 
ta armija iš užpakalio ap
saugota laivyno artilerija. 
Tokiu būdu vėl bus baisus 
susirėmimai.

FRANCŪZAI PAĖMĖ 
LĄ CORFU.

Iš Londono praneša,

SA-

kad

’ Šveicariją atėjusios 
taip-pat patvirtina, 

pranešimus, 
tuoj papuls 

austrų rankosna. Valdžia 
jieškosi naujo sostapylio, 
bot dar jo neapsirinko.

DIDELIS STREIKAS 
ISPANIJOJ.

Paryžius. — Barcelonoj
. Kada spauda pradėjo gar
sinti, kad vokiečiai labai!

i žiauriai elgiasi su bt’gais, < prisidėjo generališkas strei- 
tai vokiečių katalikų kum- ^as metalo industrijoj 
gai ir vyskupai pasakė, kad,Streikas tęsiasi ramiai> 
visos tos zimos melagingos |jokiu dideliu incidentu. 
n kad vokiečiai su belgais1 % • *
elgiasi kogeriausiai. i Vidaus dalykų ministeris, 

(hercogas Alba sako, kad
Dabar Belgijos katalikų tarptautiški agentai jau se- 

vyskūpai pagarsino rančų- n;aį rengė generališką strei-

Rygos laikraščių paduoda- kinta. Bažnyčia išliko. Ma-i logos meluoja ir kad ištikro

“Viena dalis Pilviškių —
zų laikraščiuose, kad jų ko ka metalo išdirbystėje.

rijampolė liko čiela. Kun. vokiečiai su belgais elgiasi 
Augustaitis mirė. Kun. Uo
gintas dabar klebonu. Liud
vinavas visiškai su naikin
tas,Liudvinavo klebonas da
bar gyvena Mariam polė j. 
Didžioji dalis Kalvarijos 
taip-pat išgriauta. Lietuvių 
mokyklos Gižuose ir Kaune 
išliko čielos, taip-pat valdiš
ka gimnazija Marijampolėje 
ir valdiška seminarija Vei
veriuose. Kunigų seminari
ja Kaune apdaužyta. .Kau
no majoru yra p. Daugirdas. 
Lenkai atidarė gimnaziją

mų žinių, Rygos pačtas vėl 
pradės siuntinėti pinigines 
perlaidas.

Vidžemio valdiškoji pala
ta visuomenei praneša, kad 
gerbines markes ir vekse
lius popierius parduoda Ry
gos miesto valdyba, didysis 
pačtas ir telegrafo kontorai.

šiaurės - vakarų gelžkelio 
valdyba praneša, kad vėl 
priimama visokios rūšies 
prekės siuntimui į Revelį, 
Baltijos portą ir Hapsalio 
stotis.

Už rekvizuotus metalo
dalukus davinėja kvitas nuo»Vilniuje, lietuviai gi 4 klesų
8 iki 20 lapkričio nuo 11 vai. gimnaziją ir mokytojų se- 
ryto iki 1 vai. dieną evakua- minariją. Taip-pat jie (lie- 
cijos komisijoj Citadelė II, tuviai) žada atidaryti gim-

Ijampolėje ir visokias kitas
Smarkus armotų šaudy- galimas mokyklas visame 'žinių apie tai nėra. Rusai
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francūzų kariumenė užėmė nuo 20 lapkričio kvitų dau- naziją Kaune, trecių Mari-
graikų salą Corfu dėl karią- „iau nebeduos.
Iru Av\m»nmni 1 tami -kų operacijų. Į Corfu pri

kožiauriausiai.
Ir katrų dabar gali būt

SERBAI SIUNČIAMI 
DARBAN.

pi Paryžius.—Vokiečių ad-
Juk Kristaus j- ministrą ei ja siunčia serbą

pėdiniai negali meluoti. senelius, moteris ir vaikus 
Vokietijon ir verčia juosVOKIEČIAI NEUŽPULS dirbti dirbtuvėse.

ANT EGIPTO.
Berlynas. — Čia tikima, 

kad Vokietija nesiųs karei
vių Egiptui užkariauti. Ma
noma, kad Egiptui užimti 
užteks pačių turkų.

Per pastarąsias savaites 
vokiečių laikraščiai labai 
daug atydos atkreipia ant 
Egipto.

NEPAVYKO UŽPULT. 
ANT LONDONO.

12 sykių vokiečių Zeppfc* 
linai rengėsi atakuoti Lnn* 
doną pereitą metą gruodžio 
mėnesį, bet ačiū anglų oriai* 
vyno budrumui, Zeppelimj 
atakos nepavyko.

ŽINIŲ Iš RUSIJOS NĖRA.
Mūšiai Volinijoj, Bukovi

noj ir rytų Galicijoj nors 
dar ir tęsiasi, bet platesnių

buvo 14 kariškų laivų ir ap- mas buvo girdėt 17 d. lapkr. krašte. - Vokiečių valdžia ’ nepraneša apie naujus lai- 
Intio Dolės-Kekavos fronto, leidžia jiems tai darytŲbet mėjimus.supo visą salą.

NAUJI MOKESČIAI ANT 
BELGIJOS.

Vokiečių valdžia uždėjo 
ant Belgijos naujų kariškų 
taksų ant suvirš 40,000,000 
frankų.. Belgijos valdžia 

.rengiasi prieš tai užprutes* 
1 tuoti. . j
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Kaip Japonija už A. J. Karalius.Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga p^a™. protoj™
rikos?

ir tt juda. Šitokiu būdu 
galime surasti, kokia smege
nų vieta kokią kūno dalį 
kontroliuoja.

Žinoma, ant žmonių pana- 
' šių bandymų daryti negali-

Didžiausia naujiena šios 
savaitės bene bus ta,kad Su
vienytų Valstijų generalio 
štabo viršininkas pranešė 
kongreso komisijai kariš
kiems reikalams aptarti, jog 
Amerikai reikia nuo vieno 
iki dviejų milijonų regulia- nereiškia, kad Kemešiai ten

vamaniškos dr-jos, bet ir 
katalikiška spaustuvė at
sakytų spausti socialistiš- 
ką laikraštį”.
Palaukit, ponučiai. Jeigu 

draugija turi tūlo šven
tojo vardą, tai dar visiškai

augino tą klerikališką žvė
riškumą. Kasgi rėmė Ol
šauskus, Tumus, Yčus, kas 
stengėsi pridengt klerikališ- 
kų plėšrūnų nagus? Kas 
šiandien remia parapijas, |

Jausmų ir judėjimo nervai ___ _______________
Nervai dalinasi į du sky-lma, vienok surasta, kad ir “ V l • • <«• "• V • 1 ' .

riškų kareivių.
Juo tolyn į mišką, 

daugiau malkų.
juo

laik“Argi nors vienas 
rastis tiek kovoja prieš iš
krypėlius (suprask, socialis
tus), kaip lietuvių dienarštis 
“Katalikas”?

Taip rašo “Katalike” tūlas 
Vytis. Pilnai jam tikime, 
kad “Katalikas” yra taip 
jau atžagareiviškas, kaip 
“Draugas” ir taip vadina
mas “Darbininkas”.

būtų gaspadoriais. Jeigu 
'tokios draugijos apsirenka 
pirmeiviškus laikraščius sa
vo organais, tai tik parodo, 
kad jos jau atsikratė kuni
gu globos ir išsprūdo iš kle
rikalų įtekmės. Tokių drau
gijų męs gana daug turime 
ir tegul nemano So. Bostono 
davatkų laikraštis, kad tęs 
draugijos sugrįžš klerikalų 
abazan. Kaslink parapijų, 
tai ten ir be socialistų pa
nel bos kįla streikai ir socia
listų spauda mano, jog tai y- 
ra jos priedermė paremti 
teisingus parapijonų reika
lavimus.

klausime spaustuvių 
darbų So. Bostono didžiau
siu nepraustburnių organui 
reikėtų bent gėdos turėti ir

co Organized Labor”. Ta
me straipsny jisai nurodo,' 

jeigu ne tautininkų bosai, į-Į kaip kurstoma Amerikoj ir 
vairus saliūninkai? Kas ve-‘Japonijoj kariškas ūpas ir 
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Tūlas japonas K. K. Ka- ^„"^^iJns^smZornk !Ai™ r?U yra tes-Pat^ 
wak'imi nntnlninn 1-ihni ido-l ,no Pavirslaus l smegenis da, leiskim sau, aciu kokiai mu straipsni “San F^ncis-1 ?rba- jaUS"U| nervai ir ne’ nors H8ai žmo^s nust(W 
co!Or^mwd Labor”Ta- ?an.b lsPa.dzlus nu0 smegenų paiiegos kokią nors kūno

Fiziologai

“Rankpelnio” redaktorius 
mirė plaučių uždegimu. Ji
sai, kaip sako “Rankpelnis”, 
persišaldė per buvusias 
Blantyre prakalbas.

Prakalbas sakyti, geras 
prakalbas sakyti, reikia ne-Į jau vely nešnekėk Nieks 
tik energijos išaikvoti, bet nevaro tokios šlykščios agi- 
rr daug sveikatos padėti, locijos už savo kromelį.kaip 
Jeigu mūsų publika ir mū- Kemešio kompanija, 
sų prakalbų rengėjai tai ži-,kompanijos spaustuvninkai 
notų, jie labiau rūpintųsi at- neblogiau, kaip Salem stree- 
silygint kalbėtojams kaip to žydeliai temnia kostume- 
savo užsilaikymu, taip ir * 
p rietel iškurnu.

uos

nė ta pačią “Ateitį” veik 
per au metu klerikališko pa
id usnumo vėžėmis? Gi pa
čioj tautininkų partijoj, ku
ri tik ką susitvėrė Philadel- 
phijoj, yra tyriausio van
dens klerikalų, kaip S. Šim
kus !

Lauk varyt juos, varyt 
pas Kemešį, l>et ne savo tar
pe laikyt. Priešai savo na
me yra baisesni priešai, ne
gu tikrieji priešai.

Dabar tautininkai lemen- 
tavoja ir piktinasi, kad kle
rikalams ragai užaugo. Da
bar jie spiria juos prie sie
nos ir liepia atšaukti, at
šaukti ir dar sykį atšaukti.

Bet iš to nieko nebus.
Tik męs, socialistai, mokė

jome ir mokėsime kariaut su 
Iderikalizmu. Nei per nago 
juodymą nenusileisime męs 
jiems. Męs per savo spaudą 
ir prakalbas aiškinome ir 
aiškinsime darbininkų mi
nioms, kad juozapiečių ju

patriotiškas šovinizmas. Į- 
vairųs gudruoliai, laikrašti
ninkai rašo nebūtų, negir
dėtų dalykij istorijas ir tas 
fantasmagorijas leidžia 
svietan.

Kuomet 1909 metais pre
zidentas Rooseveltas pasiun
tė aplink svietą Suvienytų 
valstijų eskadrą, tūlas vo- 
kietys išleido Londone kny
gą “Karė už pirmenybę Ra- 
miainjam Vandenyne”. Kny
ga sukėlė lermo. Netrukus 
tūlas Homer Lee, pasivadi
nęs save Amerikos armijos 
generolu, taip-pat parašė 
rėksnišką istoriją. Po tam 
pasirodė garsi kariška isto
rija “Banzai”. Paskutiniu 
tos rūšies leidiniu yra “Su
vienytos Valstijos ir sekan-

pamėgdžioti generolą Bern- 
hard!. i

Kuomet Amerikoj plati
nama tokios rūšies kurstan
ti raštai, tai ir japoniški 
p 1 u n k s n ab r ai ž i ai n e at& 1 i k o.

Australijos valdžia už
draudė įgabenti Australi
jon George’o R. Kirkpatric- 
ko knygą “War, what 
Australijos patriotams
dosi, kad išsiplatinus tai 
knygai, jie gaus daug 
žiau kareivių.

Kaip rašo “American So
cialist”, Anglijoj nevalia

rius į savo klerikališką fab
rikėlį, skelbdami boikotą ki
toms spaustuvėms.

Ir tokie žmones dar zauni
ja apie socialist i s kų spaus
tuvių neprisilaikyiną idėjiš
kumo.

ro-

ma-

seime

įpysakos “Geras Kareivis”.
Militarizmas triumfuoja. 

Dabar jo dienos!

Tautininkai savo
nutarė kviesti ir klerikalus į 
bendrą darbą. Dr-o J. 
Šliupo "partija prašo pagel
bės bendrame darbe iš p. 
Kemėšio partijos.

Tai kaipgi galima bus ko
vot su tais demoralizuoto- 
jais, jeigu pirmeiviai atsi
sės su jais ant bendro suolo. 
Juk tuomet vardan manda
gumo reikės jau atšipint 
kritišką ginklą!!

Tautininkai baisiai nenuo
seklus.

Iš VAISIŲ JŲ DARBO 
PAŽINKITE JUOS!

Simpsono fanatikai sumu
šė neprigulmingą kun. Mic

kevičių, ir netik ji, bet ir jo 
! palydovus. Klerikališką 
spauda pasidžiaugė iš to. So. 
Bostono katalikiški vaikėzai, 
kemešinės spaudos agentai, 
išmušė langus name tūlo pa
rapijom), kuris atsisakė 
skaityt patentuotų “katali-

lopšys. Socialistiškų laik-|Tie irgi'pradėjo rašyti įvai- 
raščių agentai, dirbdami rias fantastiškas istorijas a- 
kiekvienoj kolonijoj, paro-lpie būsiančią karę tarpe Ja- 
dys nei kiek nemažesnįsuga- ponijos ir Amerikos.
bumą, negu įvairiu geltonla- Tūlas bevardis (anony- 
pių pardavėjai. Tiktai tokia miškas) japonų pasėjas pa- 
kova atneš pageidaujamas gamino knygą, kurioj nuro- 
pasekmes, bet ne įvairios de-’do į neesančia Japonijoj į- 
putacijos vyskupams ir a-'staiga—tautiška <1

Tūlas bevardis (anony

draugiją 
eliayimas į klerikalų sąžj- 'del kariškų dalykų. Jis i'š- 

Juk sąžinės pučia tos neesančios draugi-

SO. BOSTONO GELTON- 
LAPIUI.

Juodųjų spėkų general-gu- 
bernatoriaus tėvo I?abijono 
organui labai pasidabojo L. 
Pruseikos straipsnis “Jie ir 
męs”, tilpęs naujametiniame 
“Kovos” num. Tame straip-

gos kunigai veda šlykščią a- 
gitaciją prieš “Naujienas”. 
Ta patį dienraštį waterbu
riškiai kemešininkai begė
diškai vadina “kiaulieno- 
mis”. Pitts tono apygardo
se, o taip-pat po lietuvių ko
lonijas Ohio ir Michigane 
važinėja tūli vyčių pliuškiai 
ir savo prakalbose vartoja 
tokius riebius žodžius, kad| 
net kunigams pataikaujanti 
chicagiškė “Lietuva” nesavu 
balsu sušuko, jog tai jau 
perdaug. “Ateitis”, kuri per 
pusantrų metu bernavo ku
niginiams, dabar jau kalba 
apie fanatizmo diegus.

Gerai, gerai! Męs žino
me, keno agitacija gimdo 
tuos šlykštumus. Paimkit.

nes jausmus, 
jie neturi.

Tūli tautininkai iš tos di
delės baimės perdaug jau 
padidina klerikalų spėkas. 
Tos spėkos ištikrųjų visai ficieriai. 
jau nėra taip didelės. Męs | Dabar ta japoniška apysa- 
tikrai žinome, kad daugely ka išversta anglų kalbon ir 
vietų tie patįs klerikalai jau Amerikos laikraščiai talpina 
apsidžiaugė savo laikraštpa- ją pavadinę: “Japonų ple- 
laikiu. Jo cirkuliacija kaip nas užpfrtti Ameriką”. Tuk- 
kur pradeda , jau smukti, stančiai žmonių skaito tą is- 
Pagaliaus jisai pats neseniai to riją ir mano, kad jau iš- 
prisipažino te turįs tik kelis tikrųjų japonai užpulsią A- 
tūkstančius prenumerato-! menką. Jie visai nesupran-
rių. Reikia dar ir tai paša- (ta, kad tai yra begėdiškas 
kyti, kad to laikraščio skai- * *’ ’ ‘V1 ’
tytojų dauguma anaiptol nė
ra sąmoningi klerikalai. Jie 
skaito tą laikraštį todėl, kad 
kunigai liepia skaityt. O 
tokie skaitytojai, skaityto
jai iš prievartos, labai mažai 
kuo skiriasi nuo avinų.

jos veikimą ir... gązdina a- 
me r i kiečius. Jo apysakoj fi
gūruoja japonų generolai, 
ministerial, augštų rangų a-

AR SKYLIMAS?
Voki e ti j o s soči ai d e m o k r a-

išmistas japoniško plunks- 
nabrdiižio, kuriam rūpi tik 
padilginti nervus.

Amerikiečiai, tokiu būdu, 
skaito japoniškas istorijas 
ir gązdina save būsiančios 
karės šmėkla,o japonai skai
to amerikoniškas fantazi
jas ir mano, kad Amerika 
ištikrųjų rengiasi karėn.

Paperkami laikraštinin-

snyje buvp pravesta idėja,; Kemešio kompanijos išleist 
kad lietuviai socialistai turi knygpalaikę 
\ r::..:savo party- tvk’\labiau žiūrėti i 
viškos idėjos, savo reikalų. 
Tame straipsnyje, tūpusia
me “Kovoj”, “Laisves” re
daktorius sakė socialistams:

“Turime savo Sąjungą 
ir ji mums pirmutinė tu
ri būti įstaiga. Pakaks 
švaistytis po bepartyviš- 
kus užkampius, kur mūsų 
žmonės papuola į tinklą.

“Turime savo suyienytą 
socialistų presą—remkime 
ją. Gana jau bus besišlie- 
jus ir vardan bepartyviš- 
kumo rėmus mums prie
šingą spaudą! Kodėlei 
jie, mūsų priešai, neremia 
mūsų spaudos”.
Vabalninku giesmininkas 

vadina tą viską išmintingais 
žodžiais ir ve ką mums ve-

“Širdingai velijame, kad 
broliai socialistai, pasitai
sę savo raudonus kakla- 

raikščius, kuogreičiausia 
dumtų iš katalikiškųjų dr- 
jų, parapijų ir visokių or
ganizacijų. Taipgi velija
me, kad socialistų laikraš- 

• čiai atsisakytų būti orga
nais katalikiškoms orga
nizacijoms. Juk katali
kiškas laikraštis npikuo
met neapsiimtu būti orga
nu socialistiškos ar lais-

“Imk ir skai- 
, atsiversk!t puslapį 15 

ir skaitykit:
“Karė jau paskelbta ir 

prasidėjo. Stojame kartu 
prieš naminius ir švieti- 
nius priešininkus mūsų 
tau tos... Suorganizuotos 
armijos jau grumiasi.Mū- 
sų priešininkai yra skait
lingi, baisus ir žiaurus. 
Visas jicgas, visus rezer
vistus reikia šaukti. Ga
lop jau ir vaikus prisieina 
mobilizuoti ir juos ugnin 
šaukti. Kova yra svarbi 
—didinasi ant žūt-būt”.
Tai matot, kokią evangeli

ją skelbia šiandien lietuviški 
kunigai, So. Bostono chamų 
vadovaujami. Tai matot, 
kokią nęapykantą sėja jie 
mūsų žmonių tarpe. Ir tie 
visi bjaurus apsireiškimai 
mūsų gyvenime—tai vis pa
sekmė tos fanatiškos tiky
binės agitacijos, nes minėta 
knygutė dalinama parapijo- 
nams veltui (padėkim, Am
sterdam, N. Y.). .

Tūli tautininkai mano.kad 
jie nuveiks kunigą Kemešį, 
siųsdami deputaciją vvskū- 
pui ar arcivyskūpui. Tegul 
jie ramina save ta tuščia 
viltimi! Bet męs pasakysi
me, kad ne kas kitas, kaip 
tik tie patįs tautininkai už-

tu partijos centro komitetas 
išleido karštą protestą prieš : ’T’ 
20 socialdemokratiškų atsto-1 
vų reichstage, balsavusių 
prieš karės kreditus. Yna- 
1 ingai : 
ba užsipuola 
prezidento Haazės, kuris 
taip-pat prisidėjo prie ma
žumos ir balsavo prieš kre
ditus. O kadangi centralis 
partijos organas “Vorwa
erts” stojo ir palaikė mažu
ma, tai centro komitetas

šiaip jau įvairus avanturis-
?ėja žmonėse neapykan-

I į visas kūno dalis arba ju- veikmę atlikti. Fiziologai 
dėjimo nervai. Ačiū šiems pasako, kad tokia ir tokia 
paskutiniems nervams, męs 
galime pajudinti įvairias 
kūno dalis. Jausmų ner
vai, kaip pats vardas paro
do, tarnauja suteikimui į- 
vairių jausmų. Be jų męs 
nieko jausti negalėtume.

Laisvoji Sakykla
Daugiati kandidatų į kal

bėtojus!
Mums, darbininkams, vi 

suomet yra pageidaujami 
daugiau kalbėtojai, negu li
teratai, bet tuom tarpu iš 
darbininkų tarpo daugiau 
randasi kandidatų į litera
tus, negu į kalbėtojus. Per 
tai aš ir noriu trumpai apie 
tai pakalbėti.

Aš čia nekalbėsiu apie 
tuos literatus, kurie ištikro 
gali būti literatais, bet tik 
apie tuos, kurie neturi jokio 
mokslo, bet svajoja tapti li
teratais. Męs gerai žinom, 
kad literatas turi būt prasi
lavinęs, susipažinęs su abel- 
nu mokslu. Bemokslis ne
gali būt literatu. Jeigu pa
sitaiko, kad bemokslis tam
pa literatu, tai būna išėmi- 
mas ii- tokių atsiranda iš

i keliolikos tūkstančių vienas, 
vietą arba centrą. Vienok v’sgl daugelis rašo. Su- 
reikia atminti, kad tik vi- urantama, Į-V- 
sierris smegenų centrams Pagarsėti, kiekvi 
dirbant bendrai mūsų j 

į nugaros venimas gali būti pilnai nor-;
Pažeidus 

panaikinus vieną 
gabumą visas or-

smegenų dalis tapo kokiu 
nors būdu suardyta. Žmo
gui numirus atidengiama 
smegenįs ir tada pasirodo, 
kokia smegenų dalis tapo 
sužeista. Iš to daroma iš
vedimas, kad tūla smegenų 
dalis kontroliuoja tūlą kūno 
veikimą.

Tokiu būdu tapo surasta, 
kad kiekvienas mūsų Kūno 

gnaibinti jos koją, tai koja bei dvasios veikimas pv. 
trauksis. Iš to matosi, kad matymas, girdėjimas, raga- 
panašiuose judėjimuose nėr-1 
vų didžiausias centras — 
smegenįs—visai nedalyvau
ja. Minėto judėjimo proce
sas yra sekančiai atlieka
mas: išlaukinis padirgini
mas arba įspūdis jausmų 
nervais ateina j 
smeeenų celes, iš ten per' rnališku. 
judėjimo nervus — Į musku- centrą ir 
lūs, kurie ir traukiasi. Pa- koki nors 
našios rūšies judėjimai vadi-; ganizmas pradeda išsigim- 
nasi reflektiniais judėjimais, i ti. 
Jeigu kas nors prie tamistos I Tai šitiek pasakom apie 
piršto prikiša kokį nors' smegenis ir nervus iš anato- 
karštą daiktą, tai tamista miškai-fiziologiško atžvil- 
visai apie tai nemanydamas gio. Norėtųsi plačiau apie 
pirštą tuojaus patrauki ša- tai pakalbėti, bet šiuo tarpu ja, drasko parašytus dalyke- • 
lin. 'foks judėjimas irgi y- 
ra reflektinis. Prie reflek- 
tiniii judėjimų priklauso ko
sėjimas, čiaudėjimas ir tt. 
Šitokius judėjimus męs vi
sai negalime kontroliuoti.

Reflcktiniai judėjimai.
Jei nukirsime varlės gal-
i, o paskui pradėsime

vimas, kalba, giedojimus j- 
vairių dalių judėjimas ir tt. 
ir tt. smegenjse turi savo

kiekvienas nori 
•rvienas mano: 

gy_ I parašysiu kokią nors žinu- 
i tę, tai ją tūkstančiai skai- 

vieną tvs ir gėrėsis. Išsyk rašo 
j žinutes, paskui užveda pole- 

jrnikas. pagalinus, jau bando 
ir monoliogėlius, feljetone-

nėra vietos. Vienok 
skaitytojas įsitėmys didesnę 
dali, kas čia buvo pasakyta, 
tai turės gerą abelną a]) i e 
kalbamą dalyką supratimą.

Ar jūs manot,kad tie kan
didatai j literatus neturi 
vargo? Jie per kiauras 
naktis rašo, galvoja, svajo-

Proto pajiegų lokalizavimas.
Matėm, kad reflcktiniai 

judėjimai įvyksta be mūsų 
valios žinios, ačiū padirgi- 
nimui kokių nors nervų. 
Dabar užduokim sau šitokį

SUŽEISTO KAREIVIO 
LAIŠKAS.

Sužeistas kareivis rašo 
draugui J. Zubrickui į Great

jei bus, taiso juos ir ant galo, 
kada jau galutinai “apdir
ba”, siunčia redakcijom. 
Redakcijos tankiausiai meta 
i gurbą ir per laikraščius 

nurašo, kad negali patal
pinti,

Su p ra n tania, redakcijos 
meta į gurbą ne todėl, kad 
(:e rašėjai neturi talento,bet 
todėl, kad jie bemoksliai, ne-

Parašysiu tau, drauge, vi
sa savo gyvenimą. Aš esu ščjų labai maža nauda.

Visai kas kita su kalbėto
jais, agitatoriais, propagan
distais ir kitais. Jų svarba 
neapkainuojama. Tankiai 

Kaune išgulė-' būna, kad kalbėtojas priver- 
i nuvežė čia protauti ir tūkstančius 

Maskvon; ten išgulėjau dvi Į priverčia prie skaitymo raš- 
paras, o paskui nuvežė Ka- tų.Kalbėtojai yra pageidau- 

Sužeidė dešinę ko- jami kiekvienai srovei. Kal- 
jau bčtojai gali prie tos minios

paskyrė zapasnan batalio- 
..................... Tokiu būdu greitu lai- 

je, o paskui issipletoja po reikės stoti ant karės 
muskulus. Kada męs jau-1 iauk0<

klausimą: kokiu būdu įvyk- hibai b]Ogam padėjime. Ta- 
sta toki judėjimai, kaip sa-! 
kysim galvos pakreipimas, 
kuriuos mes savo valia gali
me kontroliuoti?

Šitoki judėjimai įvyksta 
irgi ačiū nervų padirgini- 
mui. Skirtumas tiktai ta
me, kad reflektiniuose ju
dėjimuose padirginimas 
prasideda išlaukė, o suži- 
niuose 
ryje, galvos smegenų žievė-

pau sužeistas ir dar tebesu 
bgonbuty. 2 d. rugpjūčio 
mane sužeidė, kaip šturmą-' 
vojo Kauną. 7 
jau parą ir paskui

zaniun.
ją, virš kelio ir dabar 
baigia žaizda gyti, tai

nan. Tokiu būdu greitu lai-

čiame” “tyrinėjame” bei 
“svarstome” tai pasidirgina 
tūli nervai smegenų puska- 
muolių ir tūlos smegenų da- 
lįs pradeda veikti.

Vienok, iš ko žinome, kad 
taip yra? Atsakymas: iš 
bandymų. Jei šuniui išimti

vėl prieiti ir sukelti jausmus, 
. kur su raštais niekad negali

ma būtų prieiti.
Tiesa, ir kalbėtojai pagei

daujami su augštesniu mok
slu, bet nesant tokių, gali 
būti ir apsišvietęs, doras 
darbininkas. O męs tokių 
kaip tik mažai ir turime.

Dabar, kuomet prasidėjo 
diskusijų gadynė, kuomet ir

Žinai, drauge, daug ką tu
rėčiau parašyti, bet dabar 
negaliu. Jeigu išliksiu gy
vas, nors neturiu vilties iš
likti, tuomet parašysiu dau
giau- v. v . . . .........

trincivmu mi sumui išimti I Meldžiu parašyti į Lietu-1 l(?akcijines jiegos pradeda nanuymų. jei šuniui išimti mano žmonai laišką, kad vip-
smegems, tai šuo tūlą laiką buvau su?eistas ir eiilė-i F A - -• noksiu, vie- tmli p-vventi vienok be eal- ? • sužeistas n guie |ton kunlscl0) mums, darbi- tgan gyvenu, yicnoK oe gai hgonbuty. , As nuo jos k.nn tik roikslino-a
vos smegenų jis yra kokia ncc-annn lokiu žinių ir no- , n“ . aiP. 1 annga 
tai mašina: jei jdėtume jam u.... kuodaugiausiai kalbėtojų,žinau, kur ji dabar randasi. ieikalinga. kad mūsų pozici 

, -v. ,Mat, musų apielmkej dabar • būtu tvirta re" “ j-s estų, vienok pats nežino, eina mūšiai, per tai aš ir p\dVilUtohi ngit- 
f negaunu jokių žinių. 1 propagandistai‘' 

| 0, kaip yra baisi kare ;..:ekviena kanmalį 
pasibaigs. p|eįs|u savo idėjų..

Tas mums kur kas leng
viau atsiekti. Suprast pa
matinius darbinmKu rega
ins, žinoti, kas darbininkus 

i skriaudžia,7 laiko vergijoj ir 
i kur jų išganymas, nurodyti, 
kaip jie gali pasiliuosuoti iš 

' tos vergijos.nereikia mokin
tis, tik reikia prasilavinti 
kalbėt, išreikšti tą viską 

. Ir jeigu 
męs pašvęstum ta visą lai
ką lavinimuisi kalbėt, kur| 
pašvenčiam rašymui ir tuos 
mūsų raštus redakcijos tal
pina i gurbą, tuomet pas 
mus atsirastų gana gabių 
kalbėtojų ir jie atneštų di
delę naudą.

Mail rodosi, kad socialis
tų kuopos turėtų daugiau a- 
tydos atkreipti į tai, kad 
kiekvienoj kuopoj būtų pra
silavinęs kalbėtojas. Kuo
pos privalėtų rengti lavini
mui prakalbas ir pakviesti 
gerą kalbėtoją, kuris prigel-

kelia tautą prieš 'tautą į. žąpstus mėsos šmotą, tai i _ „v- . _  ‘i i ‘ ne nafn virmnlr nofe n«7innir, kasžin, ar kuomet nors 
ukelti žvė-aštriai centro vaidy- tos neapykanto . _ _

ant partijos'nsl<umo Jaūsmai nenavirs į
kruvinos kares tragediją?

Labai gali būti?
Brooklyno Dėde.

Belgijoj yra didžiuma ka
talikų, o Belgijos valdžia 

i buvo jėzuitų rankose. Da

pats per save nejuda. Jei i 
ji pajudinti, tai jis juda.' 
Matosi aiškiai, kad po minė
tos operacijos šuo neteko 
“sprendimo” ir “valios”. Ir 
iš šio bandymo galime pada-

išdrįso paskelbt, kad Vor- įar Belgijoj siaučia vokiečių 
pu nebėra partijos bašibuzukai, ir nėra abejo- 
S "■ e nes, kad jie belgų nečiupinė- 
aišku, jog oficiale ja baltoms pirštinaitėms 

partijos dauguma stoja aš-1 rankas apsimovę. Tas labai

waerts” , 
centro organu.

Taigi

sprendimo bei valios veiki
mas r i šasi su galvos smege
nimis.

Galvos smegenų puska- 
muoliai, kaip jau buvo mi-

nežinia, kada ji 
Labai gaila palikti šeimyną. I 
Gaila nmn Aldonos ir sū
naus Albino, kurį palikau vi
sai mažą. Mano žmonai 
bus daug vargo. Vargiai 
jau aš bepasimatysiu su sa-l 
vo šeimyna ir su tavim,1 
drauge. Reikės savo gyvas-; 
tį paaukauti ir tu žinai už 
ką!... Tu esi laimingas, kad

pasiektų
ir ten

nėta, turi vingius ir vagų- nepakliuvai į šia veselija ir -aluct> įsreiKsu 
tnon bekompronusėn kovon blogai. To neturėtų būti, j gams pasisekė surasti. Jei- ’ A ? . . • f.
netik su kairiaisiais ir vi-(Belgų bėdas rekliamuoja gu išpjaut šuniui kokį nors 
dūrines srovės s.-d., bet net Amerikos laikraštija, kuri vingį, tai jis neteks ko nors,1 sveikinu.

Na, lik sveikas! Gal jau 
paskutinį kartą tave atsi-

ir su tokiu įtekmingu orga
nu, kokiuo visuomet buvo 
“Vorwaerts”.

“Vorwaerts” stojo kovon. 
Jisai pasakė centro komite
tui, jog tas neturįs tiesos 
cenzūruoti “Vorwaerts’ą” ir 
atmesti jį kaipo centro or
ganą. Atmesti “Vorwaert- 
są”, kaipo organą, gali tik
tai nacionalė konvencija.

Kuo pasibaigs tas aštrus 
konfliktas, parodys greitoji 
ateitis, tačiaus viena jau da
bar galima pasakyti—parti
jos mažuma nepasitrauks iš 
partijos. Likdamasi parti
joj, ji turės didesnę įtekmę.

yra po didele jėzuitų įtekme, pv. negalės pajudinti koją, 
Vargšai belgai. Bet, Belgi- liežuvį ir tt—priklausys nuo 
ja turi Afrikoj koloniją to, kokią smegenų dalį su- 
Kongo. Tengimiams varg-1 žeisime. Jei išpjausim smil- 
šams (negrams) gyviems ,kines smegenų dalies dalelę, 
skūra buvo lupama ir iš jos 
daroma guma (rubber). 
Kaip belgai išnaudojo, spau
dė ir kankino tuos juodu
kus^ lietuviško j kalboj nėra 
žodžių tų baisenybių apra
šymui. Dabar tie akli jėzu
itų pasekėjai gali patįs pa
sakyt, kaip jiems patinka 
vokiečių bizūnas, ir vokiečių 
čebatų padkava ant jų 
sprandų. Bet belgų žiauru- 
m as Kongo vistiek buvo 

ant plačiosios narių minios" tūkstantį sykių baisesnis, 
ir ilgainiui pataps didžiu- kaip vokiečių Belgijoj.

Fritzas.

Tavo Pranas R.

ma.

tai šuo negalės nieko maty
ti. Darant panašius bandy
mus galima aiškiai pamaty
ti, kad kiekvienas naujas 
smegenų sužeidimas atima 
gyvūnui ką nors: prašalina 
girdėjimą, matymą,' tūlų 
kūno dalių pajudinimą ir tt. 
Da ir kitokiu būdu galima 
surasti, kad atskiros smege
nų dalįs kokias nors funkci
jas atlieka. Jei su elektros 
vielele dirginsime taip vadi
namą judėjimo srytį smege- 
nise. tai pamatysime, kad 
gyvūno galva, koja, liežuvis nizatoriaus

Kokių įrankių griebias 
tautiečiai kovoj su socialis
tais, galima patėmyt iš ap
rašymo S. Pietario bylos su 
tautiečiu-nusvilėliu J. J. 
Nienium (telpa “Kovoj” 
No. 51). Tas pliuškis netik 
kad žmogų visokiais būdais 
šmeižė, bet net detektyvus 
samdė ir skundė, rašinėjant 
juodrankiškus laiškus ko-
kiam ten Kovaliauskui ir, bėtų išsilavinti kalbėtojams. 

Taš Jeigu iš mūsų tarpo atsiras-kun. Šiupsinskui.
pats Nienius yra sandarbi- 
ninku “Vienybės L.” ir “Tė
vynės”, ir jo paveikslas 
“puošia” S. L. A. kalendo
rių, kaipo “gerbiamo orga-

tų daugiau prasilavinusių 
kalbėtoji^ tuomet jie atneš
tų daug naudingo darbinin
kų gyveniman.

R. Merkis.
Philadelphia, Pa. į
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Gert ar Negert?
LAIMINGESNI TIE, KU
RIE NENAUDOJA SVAI

GALŲ.
Daug laimingesni tie žmo

nės, kurie nenaudoja svaigi
nančių gėrymų arba kad ir 
naudoja, bet visai mažai. 
Tiesa, šiandien, svaiginan
čių gėrymų gadynėj, sunku 
apsilenkt ir tiems, kurie ne
nori ir gali apsieit be svai
galų ir bjaurisi to viso, kas 
prie apsigėrimo veda. Ži
nomas daiktas, tokius žmo
nes ar jie bus vyrai ar mote
rįs, neapkenčia, pajuokia 
gėrymo mylėtojai, ką ten
ka matyti susiėjimuose ar 
vestuvėse ar krikštynose. 
Geriau Į tokias vietas nesi- 
lankyt, bęt kartais žmogus 
priverstas maišytis su visais 
išvieno ir negali būt atsisu
kęs nuo giminių ar draugų 
ir tt.

Bet kad jau j ieškot ramu
mo ar linksmumo svaiga
luose ar prie putojančio 
stiklo, kaip nekurie sako,tai 
netiesa, kad galima būtų 
ten jį surasti. Aš per kelis 
metus tarpe gėrymų ir gėri
kų gyvenau ir gerai prisi
žiūrėjau tom linksmybėm. 
Tiesa, kartais jie apsvaigę 
dainuoja, šoka, užmiršę var
gus, o aš su liūdnumu žiū
riu į juos ir jaučiu neramu
mą ir neturėjimą draugo 
tarpe jų, bet ant rytojaus 
visi jie nuliūdę ir neramus, 
vienų kišeniai serga, kitų 
galvos, o aš su blaiva sąžine 
sveika ir linksma, nes nerei
kia bjaurėtis praeitos dienos 
pasielgimu.

Kaip atvažiavau iš Lietu
vos, mane krikštijo su bač
kute alaus ir degtinės, kaip 
ir daugelį kitų; giminės pa
ima alaus, degtinės, suprašo 
pažįstamus, geria šoka ir 
perkrikštija iš Marės į Me
rę, iš Katrės į Keidę ir tt. ir 
stengiasi apgirdyt, pamylėt, 
kaip jie sako. Jie sako:

dėkavot svaiginantiems gė- 
gėrymams, kad iki šiolei tu
rėjo pasižebojus didesnę pu
sę žmonijos.

Aš viską duočiau ir nieko 
nesigailėčiau, kad tik galė
čiau prisidėt prie panaikini
mo svaigalų. Nebijočiau 
pasirodyt prieš akis gėry
mų pardavinėtojų ir gėry
mo mylėto jų,nors jie ir pyk
tų, koliotu mane ir neap
kęstų.

Girtuoklio Viltie.
Tėmykite sekančiame 

‘Laisvės” num. skyrių “Gert 
ar Negert”. Ten bus labai 
įdomių raštų.

visuomenė jau spėjo atsiži- 
noti apie vieno iš uolesniųjų 
mūsų teatralų —B r. Vargšo 
Laucevičiaus — nelaimę.Pa- 
kartosime tik tiek, kad ger
biamas dramų rašytojas ir 
po trečios operacijos nepa
sitaisė. Atpenč — jo padė
jimas pablogėjo visais at
žvilgiais. Kad suteikus jam 
ir moralę (kuri ligoje taip 
reikalinga!) ir materialę 
paramą, Dramatiškas Rate
lis nutarė išleisti autoriaus 
naudai vieną paskiausiai jo 
parašytą veikalą — “KRY
ŽIUS”. Siužetas imta iš 
dabartinės Europos karės, 
taigi, neklysime pasakę, jog 
bus įdomus. Dramatiškas 
Ratelis už savo triūsią ne
ima nė cento.

Scenos mylėtojai ir vi
suomenė ! Ateikite mums 
pagelbon. Męs pasitikime, 
kad jūs suprasite reikalo!Atsišaukimas.

Scenos mylėtojai ir visuo
menė!

Mūsų teatro knygynėlis 
yra neturtingas, ir tai jame 
randasi dauguma svetimo VVIIV ouovų/v. 
(kitų tautų) gyvenimo vaiz-1 esantį j0 autorių, 
dų. Mūsų gyvenimas, ypa- kaina bus 50c. I 
tingai “tautinis pobūdis” la-1 
bai retai ten atsispindi. Dar 
blogiau yra su darbininkiš
kojo (manome, proletarų) 
gyvenimo atvaizdinimu.

neturtingoji
suprantama,žmonių klesa, 

neesame viliojanti mūsų in
teligentijai. Didžiuma tos 
tarnauja buržuazijos intere
sams, t. y. tos žmonių kle- 
sos, kuri pajiegia apmokėti, 

i Tiesa, užžiba ir mūsų pusė
je viena-kita žvaigždutė, bet 
ji tuoj ir vėl užgęsta nepa
siekusi prideramos augštu- 
mos. Męs patįs badaujame: 
badauja ir mūsų inteligenti-

tiek, kaip męs, tai daugiau 
’ gersi, negu męs, o aš visuo
met stengiausi, kad neišsi
pildytų ta jų pranašystė. 
Daugiausia mačiau negeru
mus iš gėrymo, o gerų pa
vyzdžių, nė linksmumo ne
mačiau. Iš ko kįla nesuti
kimai šeimynose ar tarpe 
draugų? Ir ar drįs blai
vus žmonės bjauriai kalbėt 
ir duot blogą pavyzdį au
gantiems kūdikiams? Kaip 
kartais tenka matyt, tai net 
žmonės apsišvietę, inteligen
tai, o taip pasielgia, kad 
blaivi būnami gėdytųsi to 
savo pasielgimo. Aš paži
nojau gerai apie tris šeimy
nas tame miestely, kur pir
miau gyvenau ir kaip jie su
tikime gyveno, buvo pavyz
džiu kitiems ir kaip persi
mainė jie, kaip nusipirko 
pardavinyčias svaigalų. Jų 
moterįs priprato prie gėry
nių, o vyrai netik priprato 
gert, bet pradėjo lankytis 
pas prostitutes ir šeimynoje' 
iškilo didžiausi nesutikimai.

Kiti bjaurisi priverstina 
blaivybe. Žinoma dėl tų, 
kurie gali save kontroliuoti 
ir negeria perdaug, tai dėl į 
'tų nereikalinga priverstina 
blaivybė. Bet daugelis yra 
silpnų, kad gėrymas gali iš 
jų padaryt ką nori. Dau
giausia nukenčia nuo svaigi
nančių gėrynių moterįs ir 
kūdikiai, ir kiek teko ma
tyt ašarų, vargo, nesutiki
mų dėl gėrymų, tai tas link
smumas iš putojančio stiklo 
neužmoka už tas skriaudas 
ir ašaras nuskriaustų, silp-l 
nesnių. Vienas dalykas,kad į 
niekas pavyzdžio neima ir 
netiki tokiems žmonėms, ku
rie, kartais, apsigeria, nors 
jie ir geriausia ir teisingiau
sia pasakotų ir gero velytų. 
Aš pati niekam netikėjau,iki 
neišgirdau iš blaivių žmonių 
lūpų apie naujos gadynės 
mokslą ir tikėjimo klaidas 
ir tt.

Kad aš galėčiau pamatyl 
pasaulį be svaiginančių gė
rymų, tai tikrai tikėčiau, 
kad jis greitai nusimes jun
gą kunigijos ir kapitalizmo. 
O kunigija, tai turėtų pasi-

LAISVfi

Naujos Knygos
LIETUVIŠKOS DAINOS.
Petrauskų Mikas jau su

taisė II sąsiuvinį Lietuviškų 
Dilinu ( mišriems balsams 
arba chorams). Įtalpa:

1) Gaudeamus.
2) Darbininkų Marselietė.
3) Suktinis (Maišytas sek

stetas).
4) Kad dievuliai duotų.
5) Bijūnėli.
6) Dega ugnį (Nekano

nizuota fugetta).
Išleido Lietuviška Muzi

kos Konservatorija, 395 W. 
Broadway, So. Boston,Mass. 
Kaina 25c. Tą sąsiuvinį ver
tėtų įgyt kiekvienam daini
ninkui ir dainų mylėtojui.

Gui de Maupassant

Seimininke
Vertė švenčioniskis.

Ignas šeinius.

Daina ir audra
(Iš “Lietuvių Balso”).

svarbą ir prisidėsite prie to ^Pasigailėkit, isdeję kvo- 
darbo, kurį męs jau prade- terį .
jome. Tuo męs turėsime
progą išleisti vieną naują
veikalą ir sušelpti nelaimėje

Veikalo

Tai neturėtų būti! Rei
kėtų kas nors daryti, kad 
tie žmonės, kurie atėjo pas 
mumis ir dirba mūsų eilėse, 
kad jie būtų nors išdalies 
aprūpinti. Kad jiems nerei
kėtų nustoti vilties ir ener
gijos..; .

Tikslas mūsų atsišaukimo 
yra tame, kad padidinus ne
turtingą mūsų teatro kny
gynėlį ir sušelpus nelaimėje
esantį autorių. Skaitančioji: rikoj.

spauda bus kuogražiausios 
Galima užsiprenumeruoti ir 
didesnį egzempliorių skai- v • cių.

Čekį rašykite tain: V.Pač- 
kauskas, Chicago, Ill., o sių
skite jį vardu sekretoriaus: 
P. čeraška, 1840 So. Halsted 
St., Chicago, Ill.

Ypač būtų malonu, kad 
prie to darbo prisidėtų ir 
mūsų teatralės draugijos, 
kurių Su v. Valst. nemaža 
Visų, prisidėjusių prie išlei
dimo to veikalo, vardai ir 
pavardės bus išspaustos prie 
to veikalo. Jis bus išleista 
dar šią žiemą.

Dramatiško Ratelio val
dyba:

St. Strazdas, pirm.

Biblija, Satyroje, Chicago, 
Ill. Nors ta knyga ir tru
putį perbrangi, tačiaus ga
na šauni. Kaina $1.00.

V. Pačkauskas, ižd.

UŽ MOTERŲ TEISES.
Washington, D. C. —Se

nato komisija maloniai su
tiko įnešimą, kad suteikus 
moterims lygias su vyrais 
balsavimo teises visoj Ame-

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
į visas dalis svieto. 

Reikalingas popierajs 
parūpiname.

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

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St, 

Chicago, lit 
Valstybinis Bankas 

Kr»ipklt4» rauktu ar ypatifckal.
A. PETRAT1S. 

Liat. Skyriaus Vedejaa.

_ VERGIJA ŽUS, KUOMET MOTERIS APSIšVIES IR GAUS LYGIAS SU VYRAIS TEISES,
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—Tais laikais aš gyvenau,—pradėjo 
pasakot George Corvelen, — įrengtuose 
kambariuose ant Šventų Tėvų gatvės.

Mano tėvai nusprendė, kad aš būtinai 
turiu užbaigti juridišką fakultetą Pary- ( 
žiuj ir ilgai svarstė, kaip tą sumanymą gy-» 
veniman įvykdinti. Jie man paskyrė du 
tūkstančiu penkis šimtus frankų, bet mano 
vargšei motinai atėjo nauja mintis j galvą 
ir ji tą mintį išreiškė tėvui:

—Ir kas tuomet bus, jeigu jis tuos pini
gus pradės leisti ant visokių niekų, o pats 
silpnai maitinsis? Tas gali atsiliepti ant jo 
sveikatos.' Tu pats žinai, kad jaunikaičiai 
prie visko linkę

Tuomet buvo sugalvota, kad reikia su- 
jieškoti pas gerą šeimininkę kambarius, ku
ri mane užlaikys ir maitins, o tėvai jai kas 
mėnuo mokės.

Aš visai nenusiminiau. Troškau viso 
to, ko trokšta tų laikų amžis, per tai nu
sprendžiau iš visų atžvilgių gyventi links
mai.

Kaimynai, pas kuriuos tėvai klausė pa
tarimų, nurodė mūsų viengentę ponią Ker
gė ran, kuri tuomet užlaikė pensioną.

Tėvas su ta garbinga ypata per laiš
kus padarė sutartį ir aš vieną gražų vaka
rą nuvažiavau pas ją su savo legaminu.

• Ponia Kergaran galėjo turėti keturias 
dešimtis metų amžiaus; stora, riebi mote
riškė, kalbėjo komandiero balsu ir viską 
svarstė ir sprendė rimtai ir šaltai. Jos na
mas buvo siaurutis, suspaustas iš abiejų 
pusių kitais namais ir kambariuose buvo 
tik po vieną langą.

Šeimininko su tarnaite gyveno aht pir
mų lubų, virtuvė ir valgykla buvo ant ant
rų, o keturi pensiom'eriai gyveno ant tre
čių ir ketvirtų, o aš gavau du kambariu ant

(Pabaiga).
O aš jai nieko nesakiau. Kuo bepra- 

tarsi į ją, kada jos sūnus kariauja?
O vakar ji į mane prašneko, jau kelin

tas mėnuo iš sūnaus žinios neturinti. Ar 
'galima ją kuo nuraminti, kad ji iš sūnaus 
jokios žinios nesulaukia?

Ir dabar, kai ji išgirdo vėl šaudant, vėl 
sugėlė jai širdis. Sūnaus veidas nušvito 
ašarotose akyse.—Aš jaučiu, kaip ji, paei
dama nuo manęs, prisimena jį mažyčiu e- 
sant. Džiaugte nesusidžiaugia, kaip jo di
delės akys, skaidrumu trykšdamos, daug 
jieško aplinkui, daug žada. Ji vėl tarytum 
gyvena, augdama su juo, su juo stebėdama
si naujam daiktui kasdieną.

Kiek dabar motinų visur visur, kurios 
miršta pamažu savo sūnams numirus...

Ties ežeru ūkana gilesnė, tenai tary
tum laumės ant karklų supasi, iš vandens 
geltonas lelijas skina...

Ir ties ežeru sunku užmiršti mintys, 
kurios ugnimi diegia galvoje...

Pačiu pažemiu pasprūdo včjalis ir, lyg 
ko bijodamas, tik tik palietė vandenį. Van
duo pašiuro ir išsilygino. Vėjalis i š si gan-

Siauri, status laiptai, kuriais per dien 
vaikščiojo ponia Kergaran tai į viršų, tai į 
apačią ir komandavojo, kaip kapitonas ant 
laivo. Ji po dešimts sykių į dieną užeidavo 
į kiekvieną kambarį ir žiūrėdavo, kad lovos 
būtų pataisytos, viskas švariai užlaikoma ir 
kiekvienas daiktas savo vietoj stovėtų, žo
džiu, ji rūpinosi savo pensionieriais, kaip 
motina, dar geriau, negu motina.

I Aš greitai susipažinau su savo ketu- 
I riais viengenčiais. Du mokinosi mediciną, 

odų—juridišką mokslą/ jie lenkė 'galvas 
prieš šeimininkės despotiškumą. Jie bijojo 
šeimininkės, kaip ugnies. Kaslink manęs, 
tai aš išsyk nusprendžiau būti neprigul- 
mingu, nes aš iš visos prigimties anarchis
tas. Visųpirma pasakiau, kad pareisiu na
mo tuomet, kuomet aš norėsiu, o ne ji. Mat, 
ji buvo pasakius, kad iki dvyliktos valandos 
naktį visi būtų namie. Išgirdus tokį pra
nešimą, išsyk išplėtus šviesias akis kelias 
sekundas pažiūrėjo, o paskui pasakė:

—Taip negalima. Aš negaliu pavely
ti, kad jūs nakčia žadintumėt tarnaitę, 

I idant ji jums duris atidarinėtų. Pagaliaus, 
po dvylikos jums mieste nėra kas nei veikti.

Aš rimtai ir smarkiai atkirtau:
—Tamsta, pagal įstatymus man 

vai o t atidaryti kiekvienam momente, 
paisant, koks laikas nebūtų. Jeigu jūs 
durų neatidarysite, aš pasišauksiu polici- 
jantą, kaipo liudininką, kad jūs manęs neį- 
sileidžiat ir tuomet nueisiu j geriausį vieš
butį, pernakvosiu ir jūs turėsite už nakvy
nę apmokėti. Reiškia, tamista turėsi arba 
duris man atidaryti, arba vietą atsakyti. 
Dabar pasirinkit vieną iš dviejų: durų ati
darymą, arba persiskyrimą?

Duodamas jai savo išlygas nusišypso
jau.

Po valandėlės laiko ji norėjo užvesti 
derybas, bet aš nuo visko atsisakiau ir pa
reikalavau atsakyti ant mano pastatytų 
išlygų, ir ji nusileido. Mudu nusprendėm, 
kad aš turėsiu nuo durų raktą, tik su ta iš
lyga, kad apie tai niekas nežinos. Mano 
toks energiškas pasielgimas ją labai su
minkštino ir ji su manim pradėjo visai ki
taip elgtis. Nuo šio laiko ji apžiūrėdavo 
mano kambarius daug geriau, negu kitų, 
apsieidavo labai mandagiai, simpatiškai ir 
kartais net meiliškai, ko aš visai nenorėda
vau. Kartais, linksmumo valandoj, aš ją 
pabučiuodavau vien tik dėl to, kad gavus 
per žandą, nes ji visuomet atsilygindavo 
droždama iš viso pečio per žandą už mano 
tokį drąsumą. Ir kada ji kirsdavo, o man 
pasitaikydavo nusilenkti ir jos ranka pra
švilpdavo viršuj mano galvos, tai aš nubė
gęs juokdavausi, kaip beprotis, o ji šauk
davo:

—Ak tų 
kėsiu!

J r taip 
draugais.

pri- 
ne- 

man

išdykėli. Aš tau už tai užmo-

(

Nejaugi ir ties Šituo ežeru ims gausti 
patrankos? Ir gal net šitoj pat vietoj iš 
kančių besi nerdamas paskutinį kartą užsi
merks žmogus? Sūnus motinos, kadai bu
vęs mažas, kadai taip šypsojęsis, lyg nie
kuomet nemirtų.

Ir čia, apie šitą pilką akmenį, šitoj pa
kriūtėj, kur aš užsiglaudęs skaitydavau 
knygas, gali taip greitai sužvangėti kardai 
ir susinerti durtuvai.

Vakaruose jau net drebėti pradeda. 
Duslus dundėsis ti keina, tik skrodžiasi 
pro žemę. Be pertrūkio, neluktelėjus. Ir 
tik net šiurpas perima, kada viskas nutįla 
aky mirksniui. Rodos, žemė skiriasi į dvi 
pusi. Ir vėl tik susitrenkia, lyg kalnas 
prieš kalną piesta atsistotų.

Nors ūkana taip žalsvai mėlina ties 
mišku, nors taip ramiai saulė skęsta upely
je, bet šaltis visą kraują kausto, taip ne
drąsu ♦ į tolumą-įsižiūrėti... 

----- :o:-----  
ATLEIDIMO PRAŠYMAS. 
(Skiriu kun. Hansui Schmidtui).

Atleisk dieve man kaltybes, 
Ką aš nusidėjau, f * 
Kad aš savo blogą darbą 
Paslėpt nemokėjau— 

Kad taip dailią mergužėlę 
Pjuklu pielavojau, 
O nuvežęs kūno šmotus 
Upėj palaidojau.

Negalėjau aš paslėpti 
Savo bjauraus darbo, 
Nes pakol kūną supjausčiau, 
Buvo daugybė darbo. 

Mėsininko didis peilis 
Neaštrus jau buvo— 
Tik kelis sykius patraukus, 
Vos gyvastis žuvo.

O paskui reikė’ dar kūną 
Į maudynę nešti, 
Kad nebūtų ženklo nuo kraujo, 
Nugalėt susekti.

Ir maudynėj kelis sykius 
Pjūklą pavaitojau, 
Kūną į šmotus supjaustęs 
Popierių vyniojau.

Penkis sykius Hudson upėj 
Laiveliu važiuodamas 
Kūno šmotus upėn leidau 
Linksmybę nuduodams. 

nebaigęs savo darbo,
Ėjau prie altoriaus 
Ir žmones bauginau pekla 
Už darbus nedorus.

Ir jau misliau, kad laimingai 
Bus atliktas kriukis: 
Nuo žmonių kalbų ir bausmės 
Būsiu išsisukęs.

Bet nelaimė, kad paveikslas 
Jos pas mane liko. 
Detektyvai tai suprato, 
Kas su ja ištiko.

Atbildėjo, kaip šėtonai, 
Rankas surakino, 
Už merginos nužudymą 
Pakarti ketino. *5

Aš visaip bandžiau teisinties 
Ir nekaltu likti, 
Kad nuo žmonių pasislėpti 
Ir dievui patikti. < a

Kelis sykius j beprotį 
Bandžiau pasiversti, 
Kad negalėt’ man’ nubausti, 
Ir nevestu karti. <

Bet negaliu jau išsprukti
. . . . . . Iš nagų .šėtonų,

męs pasidarėm genausiais Kurie yra padaryti 

v (Tolinus bus).
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Fred D. Warren.

Kodėl bažnyčia priešinasi, 
socializmui?

t Verte J. V. Stalioraitis.
i ,X; ----- :o:------
kr Kiekviename istorijos laikotarpy viespatau-
* jautis būdas ekonomiškos produkcijos ir apsikeiti

mo taip lygiai ir draugijinė organizacija būtinai pa- 
I* einanti iš jo, sudaro tą pamatą, aut kurio subudavo- 

ta ir kuriuo vien gali būti išaiškinta politiškoji ir 
intelektuališkoji istorija to laikotarpio.—

K. Marx ir F, Engels.
i ----- :o:------

mykštį komunizmą buvusiųjų amžių vėla 
praktikuojant pilnoj to žodžio prasmėj. 
Ir tatai buvo daroma vien dėl ekonomiškojo 
išrokavimo—apsigynimo. Ta sistema vė
liau suteikė kelią, kaip ir pirmesnėse civili
zacijose, prie individualizmo. Kaip tik pa
vojus iš laukinių pusės išnyko ir žiauri 
gamta tapo apgalėta, mūsų Amerikos kolo
nistai vėla pradėjo kovą tarpe savęs. Ta 
kova žmogaus su žmogum tolydžio virto 
klesų kova.

LAISV0

Materiališkas draugijos pamatas.
Aš norėčiau pabriežti šitą tvirtinimą, 

taigi aš vėla jį atkartosiu, truputį kitokioj 
formoj. Kiekviename istorijos laikotarpy 
viešpataujantis būdas gaminimo maisto ir 
drabužių kaipo lygiai kitų bū tinimų dėl 
žmogaus fiziškos existencijos, sudaro tą pa
matą, ant kurio subudavota draugijiniai, 
politiškieji ir intelektuališkieji padariniai

Kuomet Karolius Marx’as ir Pričkus 
Engelsas užreiškė šitą tvirtinimą, kaipo į- 
kūnijanti vyriausią ypatybę jųdviejų atras
tų pamatinių spėkų draugijos judėjime, jie 
tuom pačiu padėjo kaip ir kovos tašką, 
aplink kurį spėkos radikalizmo ir progreso 
spietėsi daugiau, negu pusę šimtmečio.

Sumušt istoriškąją teisybę šito užreiš- 
kimo reikštų^ kad tu išplėšei socialistams 
tvirčiausią poziciją. Sumušk teisingumą ši
to tezio ir tu būsi sumušęs filosofiją moks
liškojo socializmo.

Iki šių laikų socializmo priešai nepajie- 
gė sumušt to tvirtinimo; tuo tarpu, iš kitos 
pusės istorija aiškiai prirodo jo teisin
gumą.

Mūsų šalies istorija suteikia ikivaliai 
medžiagos, kuri pertikrina, kad teorija ma- 
terijališkojo istorijos supratimo yra tei-

PASEKMĖS NEW YORKO 
VALSTIJOS PILIEČIŲ 

BALSAVIMO.
Dabar galutinai surokuo- 

ta, kaip balsavo New Yor
ko valstijoj piliečiai pereitų 
metų lapkričio *mėn., kuo
met ėjo nubalsavimui mote
rų teisių klausimas.

Už suteikimą teisių balsa
vo 533,348; prieš — 748.332. 
Tokiu būdu neužteko 194,- 
984 balsų.

Išviso pereitų ir tų lapk
ričio rinkimuose keturiose 
valstijose (N. Y., Mass., N. 
J., ir Penn.,) už suteikimą 

i balsavo

Reikalavimas vergi).
Po pirmam atradimui ir plėtojimos pe

riodui kiekvienas žmogus buvo neprigul
mingu ir pats savo spėkomis turėjo pasi
gaminti pragyvenimo reikmenis.

Vėliaus, kuomet kolonistas aprėpė 
dauginus žemės, jis pamatė, jog jam bū
tina turėt daugiau darbininkų. Plantato
rius—sodintojas ilgiau pats vienas negalė
jo apsidirbti. Reikalingi buvo pagelbinin- 
kai. Indijonas nedirbs—civilizacija neturi 
savyje nieko tokio brangaus, ant ko jis ga
lėtų apniainyt savo laukinį laisvą gyveni
mą. Nusilenkt nors tik vieną dieną prieš 
kitą žmogų, būti jo tarnu—buvo perdaug 
niekšiškas, bjaurus dalykas upių ir girių 
žmogui, kuris neprašo kito malonės, .kad 
naudotis gamtos gausybėmis.

Keliatas savaičių atgal aš aplankiau 
Manhattan Beach, netoli New Yorko. Nors 
ant valandėles aš ištrūkau iš ūžimo ir bil
desio to sostapilio. Aš užsimiršau beesąs 
tik menkutis rato dantys tame didžiame ci
vilizacijos bangavime. Aš žvalgiausi į išsi
plėtusias, tingiai bučiuojančias krantą vil
nis, ir tolyn, tolyn, kur ilsisi prie melsvos 
mėnulio šviesos aiški, tylutėlė, galinga jū-

Dangus, rodosi, leidžiasi žemyn ir že- 
i norėdamas prisi

klausyti jos nuolatiniam vilnių ošimui. Į 
vakarus gi iškilę Palisades kalnai ir vaiden
tuvėj aš galėjau matyt juos jųjų senovi
nėj didybėj, nepalietus žmogaus ranka, 
naikinančia grožę. Į rytus driekiasi van
denys Hudsono, tai plaukdami,tai ritmiškai 
nuslugdami, kartu su siūbavimu vandeny
no. Aš jaučiau savyje laukinio žmogaus 
šauksmą. Ir dvasioj patapęs primityviu 
žmogum, aš apsižvalgiau aplink ir tariau: 
“Tai mano”. Aš nevaldžiau tai be dalyva
vimo ir kitų. Gėrybės užteks ir man ir 
mano sądraugams. Ir aš pradėjau suprast, 
dėlko raudonskūris žmogus kovojo už jo 
linksmas medžiojimo vietas ir dėlko jis pa
niekino kankinančius civilizacijos retežius. 
O tuomet aš vėla sugrįžau į pragarą ir kla
jojau po bildesio pilnas, nesuskaitoma dau
gybe šviesų apšviestas gatves sostapilio 
Naujojo Svieto.

7 J J ~ J , ... ” ra. Dangus, rodosi, leusinga-n- ąs norm suteikt jums keliata link jQ Urtum 
vaizdelių, kune pnparodys, kad Amerikos w'n„v,5 ine n,,niQt;„;nr
žmonių evoliucijoj nuo gyvenimo primity
viškojo senovės kolonisto iki dabartiniam 
mūsų civilizacijos laipsniui visas draugiji
nis, politiškas, intelektuališkasis ir religiš
kasis tautos subudavojimas yra pritaiko
mas prie būdų gaminimo reikmenų pragy
venimo.

Jo įtekmė ant Amerikos bažnyčios.
Aš patariu nuodugniai apkalbę t įtek

mę, kokią turėjo šitas draugijos pamatas 
ant religiškųjų institucijų ir minčių Ame
rikoj, ir išaiškint sau, kaip jos nuolatos 
keitėsi, kad prisitaikint prie besikeičiančių 
pažvalgų, kaipo ir ekonomiškųjų reikalų 
viešpataujančių Tuesų.

Priešrevoliucijiniuose laikuose bažny
čia palaikė dieviškas tiesas karalių ir didž
ponių, kad valdyt ir plėšt iš žmonių mokes
čius; po išsiliuosavimo karei bažnyčia, be 
mažiausio išėmimo, palaikė vergiją, kuri 
davė vienai žmonių klesai tiesą ir galę at
imt nuo kitos didesnės žmonių klesos visą 
tą, ką jinai savo darbu sutveria, ir palikt 
jai vien tiek, kad ji šiaip-taip diena iš die
nos galėtų palaikyti gyvybę; šiandien gi 
bažnyčia palaiko tą pačią išnaudojimo sis
temą truputį kitokioj formoj.

Nė viena pasaulio tauta nesuteikia taip 
stiprų ramstį pamatui materiališkos istori
jos, kaip mūsiškė—amerikoniškoji. Nė 
viena šalis nė viename savo egzistacijos lai
kotarpy nesuteikė taip žymų pavyzdį visiš
ko persikeitimo draugijiniame, politiškame 
ir religiškame mąstyme, kaip mūsų, kuo
met persikeitė iš vergijos į dabartinę alginę 
sistema.

Ankstybesnėms civilizacijoms reikėjo 
amžių, kad perkeisti senus išdirbi mo bū
dus naujagadyniškais (modernais) būdais., 
prie kurių darbdavis perka vien tam tikrą 
skaičių valandų, dienų arba mėnesių dar
bo nuo darbininko, vietoje pirkti visą dar
bininko laiką, kaip laikuose vergijos. Tai 
buvo klaidi kelionė—toji kelionė nuo vergi
jos, feodalizmo ir kapitalizmo. Jinai pa
ėmė amžių amžius—ir buvusių laikotarpių 
įstaigos paliko užmirštos pirmiau, negu 
naujos buvo įsteigtos.

Draugijinis progresas Amerikoj.
Visai kas kita Amerikoj. Tie įvairus 

periodai, nuo laikų, kuomet žmogus turėjo 
netobulais įrankiais pagamint sau pragy
venimo reikmenis iki šiam amžiui mašineri
jos, praėjo nepaprastu greitumu. Į gausin
gus gamtos dovanomis Amerikos tyrlau
kius atėjo europiečiai. Nors jie ir buvo ci
vilizuoti, bet jų civilizaciją su mūsų šian
dienine civilizacija lyginti negalima. Jie 
neturėjo nei mažiausio supratimo apie in
dustriją; nežinojo nieko apie elektrą, ga
rą ir tik truputį težinojo apie mašineriją. 
Jūreivystės supratimas pas juos irgį buvo 
suvis menkas. Todėl visai nenuostabu, kad 
pasiekę naują, nežinomą šalį, Ameriką, jie 
pradėjo vest gyvenimą primityviškojo žmo
gaus. Kad apsigint nuo laukinių žmonių, 
jie spietėsi gyvent grupomis—komunomis, 
ir męs matome ant naujo kontinento pi

Kontraktinis tarnas.
Bet mūsų tėvai kolonistai neturėjo 

progos gėrėtis tomis juos apsiaubiančiomis 
grožybėmis, būdami prispaustais nepakelia
mais Europos karalystės mokesčiais, jie bu
vo nuolatinėj kovoj už savo būvį. Jie atsi
šaukė į anapus vandenyną, reikalaudami 
tarnų. Tarnai kolonistams tapo prisiųsti. 
Tai buvo žmonės, kurie neįstengė užsimo
kėti skolas—skolas, padarytas žiaurioj ko
voj, kad įtikt karaliams ir kitiems didžiū
nams senosios tėvynės, ir už šitą jų prasi
žengimą jie buvo metami kalėjimuosna. 
Per tūlą laiką šitais pigiais darbininkais ir 
buvo gydomos kolonistų “žaizdos”. Bet 
kaip greitai šitie kaliniai atbūdavo paskir
tą jiems kalėjime laiką, taip greit jie tap
davo žemes savininkais.

Kirvis, spatas ir šautuvas, tai buvo vi
si įrankiai, kad tapti neprigulmingu žem
valdžiu. Žemė tuomet buvo gaunama do
vanai—tuomet nieks nekėlė balso prieš val
dymą—tiktai išėmus nuogus indi jonus. Ta- 
čiaus kaip baltasis žmogus su savo nuosta
biu ginklu platino savo nuosavybės rube- 
žius, šie pastarieji (indijonai) traukėsi to
lyn į vakarus. Ir prisiėjo taip, kad planta
toriai ir kolonistai, iš kurių didžiuma pir
miau buvo baudžiauninkais ir kontrakti
niais vergais savo senoj tėvynėj, sumanė 
surast darbininkus, kurie niekuomet nega
lėtų tapt laisvais—kad kartą pavergtas 
vergu ir pasiliktų—užganėdintais iš savo 
padėjimo, kuriame Dievas jo “begalinėj iš- 
mintyj jį pastatė”.

Jūs matote, plantatoriams buvo reika
lingi darbininkai—ekonomiškas būtinumas 
—ir jie pasaka negrams, taip-pat prisakė ir 
kunigams, kadi šie skelbtų, jog būk tai Die
vas juos pastatė į tokį padėjimą dėl jų pa
čių gerovės ir išganymo dūšios. Jie turi pa
silikt tokiame padėjime arba kęst amžiną 
prakeikimą už sukilimą prieš Dievo šventą 
įstaigą.

(Toliaus bus).

Arizonoj — idiotai, proto nia kur. Minia tuomi neuž- 
ligoniai, galvažudžiai, karei-; siganėdino, leidosi linkui 
viai, jūrininkai, nemokanti i streiklaužių namų ir apsupę 
angliškai skaityt ar rašyt. '

Arkansas — idiotai, proto 
ligoniai, žmonės nuteisti už 
galvažudystę ir moterįs.

namus laikė apie porą va
landų. Policija mėgino mi
nią išvaikyti, bet nepavyko. 
Tuomet policija visai prasi
šalino, suteikdama miniai

PA N ELĖ K Ašį ŪBIUTĖ 
iš Pittston, Pa., kuri dau
giausia iš visų Amerikos lie
tuvaičių surinko aukų Lie
tuvos sušelpimui. Ji pati 
viena surinko apie $300.

Jeigu visos I 
taip darbuotųsi, kiek tad au
kų męs galėtume surinkti!

to ligoniai, nuteisti už be
gėdiškus prasižengimus, ne
mokanti angliškai skaityt ir 
rašyt.

D e I a wa re—p roto ligoniai, 
galvažudžiai ir moterjs.

Floridoj—idiotai,, . duelis- 
,tai, žmogžudžiai ir... mote
ris.

Georgia—žmogžudžiai, i- 
diotai, proto ligoniai ir mo
teris.

Hawaiii s
proto ligoniai, žmogžudžiai, 
nemokanti skaityt-rašyt an
gliškai ar hawaiskai ir mo-

- idiotai,

lietuvaitės' ^eU_s-
Idaho—idiotai, pamišėliai, 

žmogžudžiai.
I n d ia n a—V y r ai. n u te i s ti 

už bjaurius prasižengimus, 
kareiviai, jūreiviai ir mote- 

! lįs.
Io wa—i di o tai, bep rečiai

Sulaukus .6 d. sausio j 
dirbtuvę neatėjo nei viena 
si rei kl au žč. K ompani j a,
matydama, kad su pagelba 
streiklaužių nieko negalės 
padaryti, išpildė darbinin
kių reikalavimus. Tokiu bū
du į 4 dienas streikas _ ___ ,,
tapo užbaigtas. Moterįs pa- moterims teisių 
reikalavo, kad kompanija j 1.234,512 vyrų, 
nepriimtų tų darbininkių, 
kurios streiklaužiavo.

Reikia pažymėti, kad šia
me streike atsižymėjo lietu
vaitės. Nors lenkių buvo 
daug daugiau, bet lietuvai
tes narsiau ir energiškiau 
kovojo. Jos ilgas valandas 
stovėjo ant gatvių saugoda
mos. kad streiklaužės neitų 
dirbti.

Kaip mūsų miestas gy
vuoja, tai dar tokio sumiši-

Tai jau labai didelė spė 
k a.

LYNČIAVIMAI.
Pereitais metais visoje A- 

merikoje nulynčiuota 69 ne
grai, tai yra 17 negrų dau 
g jau, negu užpereitais me

AMERIKIETĖS IR ŠKO- 
TIETĖS TARIASI 

BENDRAI VEIKTI.
Mūsų skaitytojoms jau ži

noma apie Škotijos lietuvių 
moterų draugiją. Ta drau-i 
gija sutverta aiškiai darbi-! 
ninkiškais pamatais. Savo 
veikimo pakraipa ji yra ar- 
tvma Lietuvių Moterų Pro- 
gresy v i am Susivieny jimui. 
Štai kodėl mus labai pra-| 
linksmino, kad mūsų Susi- 
vienyjimo sekretorė drg. K. 
Petrikienė kreipėsi į škotie- 
tes sekančiu laišku:

Man tekomatyti laikraštyje NAUJA KUOPA PROGRE-
‘Laisve” aųie jūsų draugijos ^erįs

' V ViV/JCVj VC4>A V4.C.Al UVlklV 0UI111OJ i 

mo nebuvo, kaip kad dabar.!
Kentucky —žmogžudžiai, Bet kas keisčiausia, kad vi< 

idiotai, bepročiai ir moterįs. tos anglų laikraščiai nei pu- 
| Maine—ubagai, valkatos se lūpų apie tai neprasižio- 
' pamišėliai, indijonai, kurie 
gyvena giriose ir moterįs.

| Maryland — žmogžudžiai, 
; lunatikai, papirkčjai ir... 

’ i moterįs.
' Michigan — indijonai ir 
moterįs.

Minnesota— žmogžudžiai, 
j bepročiai, indijonai (gyve- 

DrnnoSwt nanti gentemis) ir moterjs. 
1^1 clllL'Lo • .

‘Laisvė”;
tikslą plačiau biskį rašant, 
ir aš norėčiau pasidalint su 
jumis savo mintimis. Pas 
mus Amerikoj jau keli me
tai, kaip gyvuoja Lietuvių 
Moterų Progresyvis Susivie
nyjimas. Mūs Susivienyji- 
mo ir jūsų draugijos tikslas, 
rodos, bus ar tik ne tas pats

jūrininkai ir mo-

rr ’ papirkime, ilodei ar męs negalėtume . .. ’ 
maz-daug susidejusios veikt, - - 
tai yra apsimainant refera
tais, literatūra. Mūs Susi
vienyjimas yra jau išleidęs, 
porą knygelių moterų klau-; 
simu: “Moteris ir jos ekono-1 
minis padėjimas” ir “Moters 
turėtų užsiimti savais reika
lais”. Nors ir pas raus da 
labai mažai gabesnių mote
rų, kurios galėtų rengt refe
ratus arba prakalbas, bet 
nesant gabesnių, tai tos pa-‘

New Hampshire — paupe
riai, proto ligoniai, žmogžu
džiai ir moterįs.

New Jersey—idiotai, uba
gai, proto ligoniai, žmogžu
džiai ir moteris.

New York—prasikaltėliai 
prieš balsavimo teises, kalti 

ėjusieji laižybų 
žmonės pa- 

’’ smerkti teismu už užmuši
mą, kriminalistai pataisos 
namuose ir moterįs.

Ohio—idiotai, pamišėliai, 
; žmogžudžiai, kareiviai, jū
rininkai ir moterįs.

(Iš “World Almanac”)

čios dirbam, kiek
Laukiam atsakymo.

199 E. 150th St

GARDNER, MASS.
Moterįs laimėjo streiką.
3 d. sausio Haywood Bros, 

and Wakefield Co. moterįs 
galim, i darbininkės išėjo į streiką.

New

Draugiškai L. M. P. S. A. 
Centro sekretorė

K. Petrikienė”.
“Rankpelnio” red., iš

spausdinusi tą laišką, rašo 
nuo savęs:

“Škotijos moterų draugija 
stipriai spaudžia ištiestą 
joms Amerikos draugių ran
ką ir jau svarsto, kaip ar
čiau su Amerikos susivieny- 
jimu susirišus. Juk ir tas 
susivienyjimas, darbininkų 
klesos reikalai jam pirmiau
sia rūpi. Labai gerai būtų, 
jei jis galėtų siųsti Britani
jos draugijai savo refera
tus. Gal ir vieną, kitą kny
gelę galės bendromis .spėko
mis išleisti? Ame r. Su-mas 
savo patyrimu gali daug ko 
pamokyti jauną mūsų drau-

• • v 1 • 1 •• j v , •
TO _ _
gauti platesnį jo veikimo 
aprašymą”.

Streiko priežastis—numaži- 
nimaš mokesties. 3 vai. po 
pietų 100 moterų (lietuvių 
ir lenkių) išėjo į streiką. 
Kompanija atsisakė moterų 
reikalavimus išpildyti, nes 
manė, kad su pagelba streik
laužių galės darbą atlikti, 
bet pasirodė visai kas kita. 
Išsyk atsirado tik 8 lenkės, 
kurios pradėjo skebauti,bet 
streikierės neleido joms ir 
ant gatvės pasirodyti. Ant 
rytojaus jau tik keturios nu
ėjo skebauti.

5 d. sausio visos streikie
rės susirinko prie dirbtuvės 
ir per visą laiką streiklau- 
žėm nedavė ramumfo. Va
kare, kada darbininkai iš
ėjo iš dirbtuvių, prie tos 
dirbtuvės vartų, kur dirbo 
streiklaužės, susirinko baisi 
galybė žmonių ir policijos; 
viso buvo virš 3,000 žmonių.

Pirmą vietą užima Geor
gia valstija, kur nulynčiuota 
13 ypatų. Paskui eina Mis
sissippi.

Tose valstijose moterįs 
' iri renkamųjų teisių.

P-LĖ FLYNN GALĖS 
KALBĖTI PATERSONE.

Kaip žinoma, pastaruoju 
laiku p-lei Flynn, agitatorei 

ji. W. W. unijos, buvo už- 

tersone, N. J. Dabar polici
jos viršininkas John Bim- 
son pasakė, kad E. G. Flynn 
ir kiti I. W. W. unijos orga
nizatoriai gali kalbėti tiek, 
kiek tik jų širdįs išgali.

Reiškia, netik p-lei Flynn, 
kuri smarkiai kovojo,kad iš
gavus leidimą Patersone 
kalbėti, bet ir kitiems kalbė
tojams tribūna liuosa.

jo. Tik “Worcester Tele
gram” pasakė, būk Gardne-
rio policija esanti labai ap- 
sileidus ir tt.

Laike streiko drg. D.Klin-1 drausta kalbėti mieste Pa- 
ga daug moterims prigelbė- 
jo. suteikdamas patarimus, 
kaip reikia užsilaikyti ir tt.

Onyte.

ŠYVIO SUS-MO.
Laike drg. M. M. Rice - 

Herman prakalbų Waterbu- 
rv, Conn., susitvėrė kuopa 
L. M. P. S.

Musų Susivienyjimas vis 
auga!

SUSIVIENYJIMAS SOC1- 
ALISTIŠKŲ MOTERŲ 

AGITATORIŲ.
Nuo šių metų pradžios 

New Yorke įsikūrė moterų 
agitatorių susivienyjimas. 
Tasai susivienyjimas du sy
kiu į mėnesį turės savo susi
rinkimus. Vyriausias sus
ino xtikslas—savęs lavinimas, 
kad paskui galima būtų eiti 
į plačiąsias minias su agita
cijos žodžiu.

PRIEŠ APSIGINKLA
VIMĄ.

• 21 d. sausio New Yorko 
moterįs socialistės rengia 
didžiulį mitingą Parkway 
Palace ant 110 Št. ir 5th 
Avė. Kalbėti pakviesta 
draugė Aleksandra Kollon- 
tay ir John Spargo. Jiedu 
agituos prieš militarizing, 
prieš karišką apsiginklavi
mą ir u? visuotiną žmonių 
brolybę.

L. M. P. SU-SMO REIKA
LUOSE.

Draugės! į centro valdy
bą 1916 metams liko išrink
tos sekančios draugės: 
susinešimų sekretorė K.Pet- 
rikienė, 799 E. 150th St.f 
New York City: Finansų 
sekr. M. M. Račiūtė - Her
man, 140 E. 19th St., New 
York City; iždininkė-knygė 
J. Benesevičiūtė, 105 Cong
ress Ave., Flushing, L. I. N. 
Y. Su visais reikalais kreip
kitės augščiau nurodytais 
antrašais.

L. M. P. S. A. centro sekrt> 
Petrikienė.

DARBO ŽMONIŲ 
ISTORIJA

ANARCHISTE PRIEŠ MO
TERŲ TEISES.

Pagarsėjusi anarchiste 
Emma Goldman smarkiai a- 
gituoja prieš suteikimą mo
terims balsavimo teisių. Ji 
sako, kad tas išeitų ant nau
dos tiktai politiškiems bo
sams. Pasirodo, kad ne tik
tai juodi atžagareiviai, bet 
ir tokia Emma Goldman a- 
gituoja prieš suteikimą bal
savimo teisių savo seserims.

I streiklaužes, o minia viso-j Kaip tai, kartais, rėks- 
kiais balsais pradėjo šaukti niai gieda taip-pat, kaip ir 

’ir mėtyti sniegais. Per ke- j didžiausi atžagareiviai, 
lias minutas minia dvigubai 
paaugo ir policija, negalėda
ma toliaus streiklaužes ves
ti įstūmė į krautuvę, i Žmo- 

kaip tūlų valstijų konstitu- nes apstojo krautuvę ir snie- 
cijos žiūri į moteris: (gaiš pradęjo mėtyti į lan-

Alabamoj balsavimo teisės gus. Pagaliaus, policija pa- 
neturi idiotai, valkatos, pro- griebia automobilių, įmeta , 
tiški ligoniai ir... moterįs. 1 streiklaužes ir nuveža neži- tas legislature n,

Labai būtų geistina i P01'?,'ja dirbtuvės išvedė
• ii • • • •• • icrroiVldii^a n minia vien-

PRIE KO PRILYGINA 
MOTERIS?

Štai pluoštelis palyginimų

KANADOJ.
Kanados provincijoj Ma

nitoba 39,534 moterjs pada-1 
vė peticiją premjerui Norris 
Winnipeg, prašydamos su
teikimo teisių. Premjeras 
pasakė, kad billius jau įneš- ■

Su paveikslėliais, kaina 25c.
Kiekvienam darbo žmoguž 

reikalinga perskaityti.
Reikalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn. N. Y.

PATARMĖS MERGINOMS 
Apie Lyties Dalykus 

fahaSe m. h. s anger

ISu pnveikUaie

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimu* ir pinigu* Mųakit tino adresu: 

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

«rrar==»c. a* x. - «a»sr_:»ju-«xxksmmi

Pinigui) geriu vwai niipl mo««v oi ieriu, bat 
kam taa neparanku, gali aiųrt [•attoe mArkituU



LAISVfi

KORESPONDENCIJOS
SVARBUS PRANEŠIMAS.

16 d. sausio, Socialist 
Party svetainėj, 15 Prince 
St., Paterson, N. J., bus kon
ferencija L. S. S. IV Rajono. 
Pradžia 10 vai.' ryte. Iš
rinktieji delegatai malonė
kite pribūti į laiką. Iš New 
Yorko geriausiai važiuoti 
Erie gelžkeliu. Patersone 
nuo stoties tik vienas blo
kas iki svetainei. Delegatai 
privalo turėti mandatus.

I). Pilka.

ATSIŠAUKIMAS J NEW 
JERSEY VALSTIJOS 

DARBININKUS.
Draugai, pasirūpinkite iš

imti iš kalėjimo darbininkų 
vadovą Patrick Quinlan. 
Kaip žinoma, Quinlan už da
lyvavimą Pateysone darbi
ninkų streike kapitalistų 
btrnų tapo nuteistas nuo 2 
iki 7 metų kalėjimai! prie 
sunkių darbų ir užsimokėti 
$500 bausmės.

Kaip matot, tai šioj, neva 
laisvoj šaly, visai nėra žmo
niškumo, visai pamintos 
teisės. Darbininkų unijos 
vadovą, kad jis kovojo už 
darbininkų būvį, visai be 
jokios kaltės nuteisė nuo 2 
iki 7 metų kalėjimai!, o mi- 
lionierių Harry Thaw, ku
ris nušovė žmogų, pripažino 
nekaltu ir paliuosavo.

kų vadą Quinlan iš kalėji
mo, dabar yra renkami pa
rašai. Taigi visi darbinin
kai, kuriems tik rūpi tas da
lykas, o jis turi rūpėti kiek
vienam darbininkui, privalo 
patys rašytis po tomis rezo
liucijomis ir rinkti parašus. 
Rezoliucijų galima gauti So
cialist Party Headquarters, 
256 Central Ave., Jersey Ci
ty t arba pas L. S. S. IV Ra
jono sekretorių D. Pilką, 
242 Wayne St., Jersey City, 
N. J.

' Draugai, prisidėkime prie 
paliuosavimo Quinlano, nes 
tai mūsų pareiga tą padary-

D. Pilka.

r NORWOOD, MASS.
Jau buvo laikrašty minėta, 

kad G. Jurgelevičia nužudė 
savo moterį.
• į •

Daugiausiai kalbėjo apie 
Chicagos rūbsiūvių streiką, 
policijos ir mušeikų žiau
rumą ir ant kokių išlygų 
streikas užsibaigė. Baigda
mas prakalbą agitavo už A. 
G. W. of A. uniją ir priminė, ( 
kad jis manąs čia apsigy- Į 
venti ant visados.

Tie kalbėtojo žodžiai :“Ap- 
sigyvensim čia ant visados”, 
“Darb. Balso” republiko- 
nams bei leidėjams buvo, 
kaip perkūno trenksmas. 
Po prakalbų prasidėjo “dis
kusijos”. “D. B.” republi- 
konai, kad jau pradėjo sta
tyti ‘klausimus”, tai net 
baugu pasidarė: švilpia, 
kaukia, rėkia, kodėl tu ne
važiuoji meškų organizuoti 
i’- tt. Ir vis “Darbininkų 
Balso” leidėjai! Darbinin
kų luomos “švietėjai”, ar tik 
ne prieš galą taip staugia?!

Chicagoje streikavo, o 
Baltimorėje pripažįsta, kad 
18 šapų dirba Chicagos dar
bą. Ir kada buvo , keliama 
klausimai, kaip sustabdyti 
tą streiklaužiavimą, tai “pą- 
saulio pramoniečiai” varto
davo kaip “faktą”, kad dir
bantieji Chicagos darbą ne
priklauso prie unijos, tokiu 
būdu ir negalima sustabdy
ti. Dabar, kada A. C. W. of
A. unijos organizatoriai ė- 
mėsi už darbo, kad suorga
nizuoti tas palaidas šapas, 
kad ateityje neatsikartotų 
tas pats, kaip ir dabar, tai 
I W. W. unijos vadai ir 
“Darbininkų Balso” leidėjai 
(republikonai) spjauja tie
siai A. G. W. of A. unijos or
ganizatoriams į veidą ir sa
ko: “Eikit meškų organi
zuoti!” ir tt ir varo savo 
pradėtą provokatorišką 
darbą, kaip susirinkimuose, 
taip prakalbose ir per “D.
B. ”. Tų cigarinių politikie
rių organas “puikiai apšvie
tė” ne tik savo skaitytojus, 
bet ir pačius leidėjus; rei
kia tik “džiaugtis”, nes vai
siai jau matomi; Tečiaus, 
lapkričio 9 d. po L. Prusei- 
kos prakalbų (svetainėj) pa
sigirdo žodžiai iš lūpų “D. 
B.” leidėjų: “Duot rup..., ko 
jis čia atvažiavo!” Ir juo 
tolyn, juo labiau fanatiz
mas auga pilnoje to žodžio 
prasmėje. Kalbėtojai būkit

* * ------- JĮ-----

Lietuvos Sūmj draugystė kų surinkta pauengimui le~ 
paskutiniame savo susirin- šų $4.44.
kime nutarė surengti pra-l ir 16 d. sausio bus M. 

X. Mockaus prakalbos. Geis
tina,Kad zmuruų kodaugiau- 
šiai atsilankytų.

♦

Prog. Kliubas išrinko

pilnai užganėdinu kaip kal-'nimais. Susirinkusieji liko- 
na, taip ir atsakymais. Au~~‘ ”x—-j;-*:

Dabar buvo' atsargus atkeliavę į Balti- 
Pripažinta, kad ln01V, ”es “revoliucionie- 

. riai” drąsus....
Kas sumušė socialistus,J’o teismas. Pripažinta, kad 

aike papildymo žmogžudy s- 
- tės buvo nenormališkam 
prote, per tai ir :r___7 t __ ........  nuteistas išvogė bačkas su alum,
ant viso amžiaus kalėjimai! | ,tinginysJšdauže^ lan-
prie sunkių darbu.

♦
♦ ♦

Lietuviška bažnyčia 
užbaigta ir laikomos pamal
dos. Nors ją vadina “Lie
tuvių Bažnyčia”, bet fak
tiškai ji ne lietuvių, o Ry- 
mo-katalikų administraci
jos. Dabar jau7 prasidėjo 
visuotinas dolerių meškerio
jimas dėl supirkimo skam
baliukų, žibučių ir kitokių 
tinksų, su kurių pagelba ga
lima bus geriau dvasios ver
gus pritraukti.

Kaip paprastai, ne pa
rapija kunigą valdo, bet ku
nigas parapiją. Tiesa, yra 
parapijonų, kurie tokiu ku
nigo gaspadoriavimu neužsi
ganėdina ir šnairuoja.

Katalikų santikiai 
laisvesnės dvasios žmonėmis 
nei kiek nepagerėjo. Tik 
atidarius bažnyčią daug so
cialistų ir laisvamanių pra
dėjo eiti bažnyčion ir karš
tai melstis.

Dieve juos palaimink į 
dangaus karalystę!...

Aidas.

jau

su

BALTIMORE, MD.
Paskutinėse dienose pe

reitų metų atvyko į čia A.G. 
W. of A. organizatoriai ir 
jų tarpe lietuvis M. Dusevi- 
cius. Sausio 3 d. vietinis A. 
G W. of A. centras suren
gė M. Dusevičiui prakalbas 
lietuvių sostapilėje. Duse- 
vičių reikia pripažint gabiu 
kalbėtoju, nes pusėtinai pa
žįsta darbininkų reikalus ir

|gus, kad patekt ant “loska- 
! vos duonos”, tokie skaitomi 
darbščiais ir ’ “Darbininkų 
Balsas” anie juos visada ty
lėjo ir tylės.

K. G. Kregždžiūnas.

GARDNER, MASS.
1 d. sausio buvo vakaras 

L. S. S. 89 kuopos ir S. P. 
i Sulošta Seno Vinco parašy
tas veikalas “Kontraband- 
nikai”. Sulošta vidutiniš
kai. Veikalas taipgi vaiz
dingas ir juokingas. Po per
statymui buvo šokiai ir 
skrajojanti krasa su dova
nomis. Dovanas gavo E. 
Sabaliauskiūtė knygą “Mot. 
ir Socializmas” ir M. Joku- 
boni«—“Rankpelnį”.

Vakaras pavyko iš visų 
atžvilgių ir kuopa pelno tu
rės $17.70. k*

* *
2 d. sausio buvo metinis 

mitingas L. S. S. 89 kuopos. 
Iš komiteto išduoto raporto 
paaiškėjo, kad kuopa turi 60 
narių; pereitais metais su
rengta 5 prakalbos ir kelios 
diskusijos ir surengta 3 va
karai su perstatymais. Iž
dininkas pranešė, kad per 
metus įplaukų buvo 649 do
leriai su centais. Taipgi ta
po išrinkta propagandos ko
misiją, į kurią įėjo M. Joku- 
nis, D. Klinga ir M. J. Vai
tiekus.

Vakare buvo prakalbos. 
Kalbėjo drg. D. Klinga ir 
Ustaitis. Publikos atsilankė 
nedaugiausiai. Kalbėtojai

gerai juos persta to publikai, savo užduotis atliko gerai.

kalbąs ir pakviesti kalbėto
ju M. X. Mockų.

♦ X

♦ •*

Šv. Petro ir Povilo drau
gystė savo mitinge nutarė

si užganėdinti, labiausiai 
publikai patiko draugų Po- 
bedinskių sudainuotos dai
nelės. Buvo renkama au
kos nukentėjusiems nuo ka
rės; surinkta $11.75 ir bus

Kuopietis.

surengti prakalbas ii: pa- nauj^ valdybą., Į valdybą
1 • J • 1 11-1 • .X. ♦ A I .-Lmi 1 %-s. /•» lrlimr/\ r-l za w>kviesti kalbėtoją Žemaitę. I daugiausiai pakliuvo demo- 

* I ‘ 1 ’ * ’

♦ ♦

Dalis vietos lietuvių per 
šias Kalėdas gerai maukė 
rudį ir visokių nesąmonių 
pridirbo. Pagaliaus tūlas 
vyrukas, atvykęs iš Fitch- 
burgo, gerai įkaušę ir va
žiuojant namo, sumanė juo
kų padaryti,bet nabagas ko
ją išsilaužė ir dabar guli Ii- 
gonbuty.

+ *
Vietos anglai buvo suren

gė prieš-socialistiškas pra
kalbas. Kalbėjo p. Golstein 
iš Bostono. Pasakė, kad 
socializmas išnaikins šeimy-

; kratai. Gal jie bus geresni 
į už pereitų metų taip vadi
namus bepartyvius.

♦
♦ ♦

Klerikalų šulas, kuris bu
vo pasiryžęs ulatinti “Kata
liką”, jau paliovė tą darbą 
varęs. Mat, neina biznis. 
Ir vaistai, Amerikos Lietu- 

I vis, nieko negelbėjo. Bet 
už tai platinasi darbininkiš
ki laikraščiai ir knvga “Mo
teris ir Socializmas”.

♦

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbetl uavo giminėms bet p»- 

ijotamiema užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETUOS KANKA

Berline, todėl galime persiųsti pinigus } tw vieta* ant 
ueaugščiau 800 markių (apie 525 rubliai).

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

Norėdami gauti dangiau Informacijų kreipkite* 
kai ar rašykite laišką pas

o tūli jau nasekė “Vien. Lie- 
.k,........-_____ tuvninku” teorija. Bet kaip

nas ir daug kitokių nesamo- vieni, taip ir antri dar skai-
nių pripasakojo. Taipgi 
kritikuota ir kalbėtojas.

Onytė.

HARTSHORNE, OKLA.
Prieš Kalėdas ir mūsų 

mieste susitvėrė socialistų 
kuopa. Manoma ir knygy
nėlis įkurti. Toks darbas la-

tosi kuopos nariais. Rodo
si, tokiems nevertėtų nei 
prie kuopos prigulėti.

J. S. Mažeika,

WESTVILLE, ILL.
4 d. sausio visgi įvyko 

Liet. Lavinimosi Ratelio su-1 J 
sirinkimas. Keli menesiai 
atgal susitvėrė minėtas Ra
telis. Išpradžiu abiejų ly
čių jaunimas skaitlingai 
lankėsi į susirinkimus, į re
peticijas ir buvo noras la
vintis scenoj, diskusijose ir 
11. Buvom nusipirkę 20 eg. 
knygos ‘Scena ir Mokykla”, 
“U žbū rtas Kunigaikštis,
dramą “Draugas” ir tt. Vis
kas ėjo gana gerai. x ' 
nelaimės, atsibaladojo kun. 
Mickevičius su savo misijo
mis ir kaip tik parengė pir
mas savo misijas toj dienoj, 
kada Ratelio buvo repetici
ja. Ir ką manot, ar mūsų 
organizatorius neiškirs špo-, « .
są? Užgesino žiburius, pa- parodą rengė, tiek daug anie

Į
I 
p,

<

Detroit. Mich.
19 d. gruodžio buvo meti

nis susirinkimas L. S. S. 16 
.......       kuopos. Rinkta valdyba se- 

bai“ pagirtinas.’“‘jčada““bus kantienn metams. Į valdy- 
knygynėlis, tai ir publika .bajčp sios ypatos: organi- 
pradės lankytis.

Linkėtina naujai kuopai 
kogeriausios kloties darbuo
tis ant visuomeniškos dir
vos.

|zatorius K. Tamošiūnas, 
mot. sekretorium J. Žilins
kas. finansų sekret. J. K. 
Vaškis, iždininku ir kny- 
gium K. Baltakis, literatū
ros agentu J. Liubertas.

Draugai ir draugūs, su
laukę naujų metų, griebki- 
mės prie darbo su nauja e- 
nergija. Męs turime plačią 
dirvą ir jau dirvonai išplėš
ti, tik ijeikia juos apdirbti. 
Tik, draugai, neužsiimkime 
perdaug svetimais darbais, 
kaip tai: tvėrimais kokių 

_ ten D. M. D., T. M. D. kuo- 
Pereitais" metais“buvo'su- P!? V panašių draugys- 

streikavę darbininkai, bet c,lll lr kuopų. Mums tokios 
streiką pralaimėjo. Iš tos draugystės visai iiereikahn- 
priežasties kompanijos bai-' Plos, nes ką jos nuveikia,męs 
šiai dasbininkus išnaudojo. į-'I Y?SM galime nuveiki prie 
Kada Youngstown Steel and V S: S.’ kuopos. Mūsų uz; 
Tube Co. darbininkai išėjo i ouotinu kuodaugiausiai 
streiką, tuomet ir čia įvyko, veikti prie savo kuopos, pla; 
streikas, nes iš E. Youngs- 
towno streikieriai atsilankė 
ir sustabdė darbą.

7 d. sausio turėjome bai
mės ir męs. Iš E. Youngs
towno gauja bomų norėjo 
persikelti į mūsų miestelį ir 
pradėti pogromus ir padegi
mus daryti,kaip kad Young- 
stowne. Bet miesto majoras 
su ginkluotais piliečiais ne
prileido prie to. Kada ta 
gauja norėjo per tiltą perei
ti, tai majoras pasakė, kad 
tuojaus tiltą sudinamituo- 

jsiąs ir jie visi žus. Gauja 
pabijojo eiti.

Streike dalyvauja daug 
lietuvių.

J. Leviskis.

. FITCHBURG, MASS.
1 d. sausio buvo balius šv. 

Kazimiero draugystės. Pu
blikos atsilankė nemažai,vis
kas pavyko kopuikiausiai. 
Draugystė pelno turės apie 
8 dolerius. R. M. J.

STRUTHERS, OHIO.

jūs žinot, 
lietuviai 

ant 15 ir

* *
Vietos lietuviai, 

kad Youngstowno 
rengia prakalbas 
16 d. sausio. Kalbės M. X.
Mockus. Taigi visi atsilan
kykite. 45 d. sausio prasi
dės 7 vai. vakare. 16 d. sau
sio—2 vai. vakare. Neuž
mirškite atsilankyti.

Strutherietis.

YOUNGSTOWN, OHIO. 
Iš socialistų veikimo.

L. S. S. 56 kuopa gana 
smarkiai darbuojasi. Štai 
ką ji yra nuveikus per perei
tus metus: prakalbų suren
gė 6. Kalbėjo šie draugai: 
D. J. Kasparka, D. Klinga iš 
Gardner, Mass., K. Baltrū
nas— iš Rochester, N. Y.; 
L. Pruseika ir A. Žagaras. 
Publikos atsilankė į prakal
bas apie 750. Padengimui 
lėšų aukų surinkta $18.46, 
kuopa iš savo iždo pridėjo 
$40. Viso prakalbų suren
gimas lėšavo $58.46.

Ųiteratūros išplatinta už 
$34, laikraščių—už $10.

Laike Žagaro prakalbų 
žmonės užsilaikė labai ra
miai. Pasirodo, kad jau 
pradeda suprasti vertę pra
kalbų. Kalbėtojas publiką

PK1B-

ypatM* 
K

HENRIKAS C. ZARO, Baikit 
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 'I’hird Ave., cor. 7th St.. New York City
I

iii
X

duotimi kuodaugiausiai

kokias ten draugystes bei 
kuopas absoliutiškai nėra 
reikalo. Męs pine savo kuo
pos turime dramatišką sky
rių, galime lavintis scenoj ir 
prie dramatiško skyriaus 
gali prigulėti ne tik sąjun- 
giečiai, bet ir pašaliniai. 
Reiškia, dramatiškas sky
rius gali tą patį suteikti, ką 
ir tveriamos draugystes bei 
kuopos. Taigi prie kuopos 
galėsim įsteigti chorą ir ki
tokius skyrius, kurie tik bus 
reikalingi ir naudingi darbi
ninkų labui. Jeigu męs esa
me socialistai, tai nesislėp
kime už kokių ten beparty- 
viškių skraisčių, bet veikime 
viską atvirai, o tuomet turė
jime daug geresnes pasek
mes, negu kad dabar. Be
tverdami visokias draugijas 
ir draugijėles pasidarėm 
sau daugiau darbo, vargo, 
išeikvojam daugiau energi
jos, turim visokių nesmagu
mų, o iš to naudos visai nė
ra. Bet kas svarbiausia, 
tai turim mesti visus tuos 
ypatiškumus, kurie iki šiol 
pas mus buvo. Paduokime 
vieni kitiem ranką ir veiki
me dėl labo L. S. S. kuopos.

♦ 
♦ *

19 d.'gruodžio buvo pra
kalbos ir prelekcijos D. M. 
D. Apie prakalbas ir pre- 
lekciias nieko neminėsiu,tik 
pasakysiu apie pačia D. M. 
D. Kada su jos nariais kal
bi ir pasakai, kad D. M. D. 
nereikalinga, nes L. S. S. 
kuopa tą viską gali atlikti 
ir tokiu būdu ji kuopai

Bet,ant veikalėlis “Brangusis 
’ ' ’’ ' pabučiavimas”. Aktoriai ro

les gerai mokėjo, bet n u da
vimų trūko. Buvo dainelių 
ir deklamacijų.

žodžiu, iš didelės perkū
nijos, visai mažas lietus iš
ėjo. Per tiek laiko vyčiai tą

siė’mė dar desėtka savo’išti-' kalbėjo,'o išėjo visai silp-- 
mite.kimų draugų ir nudrožė 

bažnyčion misijų paklausyti. 
Kiti draugai, kurm atėjo ke
liom minutom vėliau, pasto
vėjo prie svetainės durų ir, 
n esu lau k d am i o rgan i za to - 
riaus, išsiskirstė.

Nuo to laiko Ratelio na
riai tapo sudemoralizuoti, 
daugelis neteko energijos ir 
vis tik Ratelis nesubyrėjo, 
šiame susirinkime mūsų or
ganizatorius Įnešė 
likviduoti. Bet Įnešimo nie-

deda tarp savęs triukšmą 
kelti.

Kaip visur, taip ir čia ka
pitalistai neturi ramumo 
nuo tų “prakeiktų” vokie
čių. Mat, vienoj dirbtuvėj 
jau kelis sykius atrado bom
bas, tai dabar bijo, kad ne
sudraskytų.

Darbai eina gerai, tik už
darbiai visai menki.

P. A, Dčdynas. SL Navickas.

KEENE, N. H.
Šiame miestely lie tu v 

randasi apie dešimts šeimy
nų ir keliatas pavieniu. Lai
kraščių daugiau ateina 
pirmeiviškų, negu kitų. Bet Vincas 22 metų « • i • v i 1 ♦ v T /"A zl • A < •

FR

šauti

ANSPUR, ILI 
lietuviai nušauti.

gruodžio tapo nu- 
rįs broliai Vilkeliai, 

amžiaus, 
atsiranda ir iš tokio mažo Jonas—26 ir Mikolas—28. 
būrelio žmonių, kurie dau-'Visi trįs nevedę. 25 d. gruo- 
giau nieko nežino, kaip tik džio buvo tūloj vietoj “puo- 

Rateli bačkutes tuštinti, pliaukšti ta”, kurioj dalyvavo įvairių 
į ir pažangesniuosius viso- tautų žmonės. Ten begerda- 

hni lietuviai susipyko su an- 
glais. Vilkeliai juos išmetė 

’ laukan. Kada Vilkeliai grį- 
'žo namo, tai išmestieji ang
lai buvo pastoję jiems 
kelia, bet Vilkeliai ir čia 
juos apstumdė.

Ant rytojaus minėti ang- 
glai apsiginklavę atėjo pas 
Vilkelius į namus ir radę 

iš septynis vyrus, išsitraukė 
automatiškus revolverius ir 
pareikalavo parodyti, kurie 
Vilkeliai. Kada jiems paro
dė Vilkelius, tai jie paleidi 
į juos po kelis šūvius. Visi 
trįs broliai tapo nušauti.

Nelaimingieji paėjo iš 
Vilniaus gub.

.A. žebraitiit

1V 1 VA U vJ UI c L>Vb J 11 VOA 11J M’ X11V | % • • 4 v • — •

kas neparėmė jis nupuolė, kiais žodžiais P‘ūstE
Nutarta veikti ir ant to
linus. Ant repeticijų drau
gus šaukti atvirutėmis pa- . 
tol, pakol jis 
1 iškas vėžes.

J. Mikšis.
CLEVELAND, OHIO.

Per Kalėdas mūsų parapi- 
i sudėjo pastatymui 

bažnyčios $11,011. Kaipįeis į norma- jorįa’

Taipri naujo Ratelio vai- matote, tai jie būtinai nori 
- • ■ į vyskupui o™™

N.,.. blotą ir pastatyti bažnyčią.
j""Augustinas, Kadangi pavyko daug aukų 

■ ~ . surinkti, tai kunigėlis f’
sų7ėk7."\L‘Žaveškaš/ ’iždi-! džiaugsmo pasakė, kad vys- 
ninku K. Kačiušis, org. T. kūpai ir kunigai neesą Kns- 
Motys ir režisierium L. Va- t;ius pasekėjai, bet‘tik pini- 

#0 griebėjai. Paskui vy
lu nkė tin a naujai valdybai ;^iam,s uždraudė^ su socialis-

dyba užėmė savo vietas, 
valdybą išrinkta šios ypa- 
tos: pirm. <
prot. sekr. A. Stokis, finan-

i nupirkti žemes 
plotą ir pastatyti bažnyčią.

surinkti, tai kunigėlis

lančius. gų griebėjai. Paskui vy-

gero pasisekimo ir energijos, 
darbuotis visuomenės labui, 
kad ateity nereikėtų nuo 
svetainės duių skirstytis.

Rateliečiai, būkite rimti, 
tuomet nereikės rūgoti, kad 
jums visuomenė neprijaučia 
ir nereikės korespondentams' 
akis draskyti, kad apie jus padaryti, 
i laikraščius nieko nepara
šo. Jeigu jūs nubusite iš 
miego, pradėsite tvarkytis.

tais ir mirtiečiais kovoti,bet 
tik už juos melstis.

Dabar socialistams ir mir- 
tieciams bus gera proga 
darbuotis, nes vyčiai melsis 
ir neturės laiko su jais ko
voti.

Tai matot, ką pinigai ga-
*

♦ *

AKRON, OHIO. ’
1 d. sausio buvo prakalbos 

vyčių. Kalbėjo “Vyčio” re
daktorius Račkus ir kuni
gas. “Vyčio” redaktorius

Kas non prie Mirtos cho-'pirmiausiai išplūdo socialis
tuomet bus darbo jums ir 10 prisidėti, meldžiu atsi- tus ir, kaipo faktą, pasakė, 
korespondentams. Kada jūs. lankyti į žvaigždės svetai- kad socialistai vedą žmoniją 
__ :____ _x i______________ 1 no np<s hne npnpimnmc nnn. n^a vavrriino PncoVn-miegat, tai ir koresponden
tai negali aprašyti, ką mie
godami sapnuojate.

Apykvailis.

nę, nes kas nedėldienis cho- prie vergijos ir tt. Pasako
res ten laiko praktikas. jo visokias nesąmones, būk

Pradžia 7:30 vai. vakare, socialistų vadai esą plėšikai
ms ten laiko praktikas.

J. Rimkus.

WORCESTER, MASS.
Vyčių paroda.

Šiomis dienomis buvo dai
lės paroda mūsų vyčių, ku
rią jie taip garsino. Buvo 
išstatyta gana daug paveik
slų, fotografijų, mezginių, 
keliatas juostų ir siuvinių. 
Tai ir visas parodos turtas. 
Suprantama, viršpaminėti 
daiktai turi svarbą. Bet tik 
šioj parodoj labai mažai ma
tėsi kas nors originališkojš- 
skyrus keliatą mažos vertės 
paveikslėlių, o šiaip viskas 
skolinta, svetimų žmonių 
mintįs ir darbai. Buvo ke
liatas daiktelių, kurie var
tojami Lietuvoj ir tie daik
tai ne jų dailės parodoj tu
rėjo būti išstatyti.

Tai visas parodos turinys. 
Žmonių į parodą irgi mažai 
lankėsi.

Vakarais buvo prakalbos. 
Pirmiausiai kalbėjo kun.Ke
mėšis apie dailę ir dailinin
kus, ypatingai daug kalbėjo 
apie Lietuvos dailės parodą 

kenks, tai visuomet jos na- ir pridūrė, kad Amerikos 
riąi atsako, kad D. M. D. .lietuviai neįstengia surengti
nekenkė ir nekenks kuopai. 
Dabar gi jau pasirodė tas 
nekentimas.

*

• *

18 d. gruodžio buvo drau
giškas vakarėlis S. L. A. 21 
kuopos su visokiais pamar-

tokią paroda. >
Antras kalbėjo Migauskas 

apie vyčių organizaciją.
Trečias kalbėjo A.Račkus. 

“Vvčio” redaktorius. Jo 
kalba mažai kuo skyrėsi nuo 
kunigo Kemėšio.

Apart prakalbų buvo su

ir tam panašiai.
Su tokiu žmogiuku, kuris 

daugiau nieko nežino, kaip 
tik socialistus plūsti, tai jau 
neapsimoka nei kritiką ves
ti, nes nieko doro 
Jis ir per laikraštį pradės 
plūsti socialistus.
kada žmogui stoka rimtes
nių argumentų ir išėjus į ko
vą su savo priešais, prisiei
na naudotis tik plūdimais.

CLIFFSIDE, N. J.
Vietos lietuvius galima 

“pagirti”, kad jie ramiai gy
vena, nesikiša j jokią politi
ką ir skaitosi bepartyviš- 
kais. Bet iš jų bepartyviš- 
kumo daugiausiai pasinau
doja kunigai ir jų klapčiu
kai. Kaip tik prieš kokias 
nors šventes, tai jie ir ap
lanko mūsų lietuvius. Prieš 
Kalėdas pirmiąūsiai apsilan
kė su plotkom iš Jersey Ci
ty vargonininkas, neseniai 
buvęsLSS. 59 kuopos narys 
ir jas pardavinėjo moterė-i 
lems. Paskui jį atsilankė ir 
kunigėlis. Tas vaikščiojo 
per stubas ir iš stubų vaikė 
velnius, o už tą pątarnavimą 
reikalavo pinigų.

Tas viskas gerai, bet tik 
kįla klausimas, nejaugi'męsp'ieras ,
negalime apsieiti be tų visų ?yklu uirbti dėl darbininkų 
ceremonijų, kurias dvasiški- 
ja atprovinėja ir paskui rei
kalauja, kad męs jai apmo
kėtum ? Tik pagalvokime 
apie tai.

Darbininkas.

WOONSOCKET, R.'L
Neseniai buvau minėjęs, 

kad mūsų miestely nėra lie
tuvių, bet dabar pasirodė, 
kad gyvena 2 šeimynos ir a- 
oie 7 pavieniai ir pastaruo
ju laiku pradėjo pribūti nau
jų. Tik reikia pažymėti,kad 
naujai pribuvusieji jau pra-

neišeis.

Vargas,

Kaip žinoma, tai čia 
neseniai susitvėrė L. S. S. 

1244 kuopa ir “Laisvės” pa- 
šelpinė draugystė.

2 d. sausio L. S. S. 244 
kuopa suvienijo savo knygy
ną su “Laisvės” draugys
tės knygynu ir abiejų įstai
gų narių, padavę vieni ki- 

rankas, pasižadėjo

labo.
Reikia tik pasidžiaugti, 

kad L. S. S. 244 kuopa su 
“Laisvės” pašelpine drau
gyste mano išvien veikti. 
Linkėtina kogeriausio pasi
sekimo.

Akronietis;

LAISVĖS” PERSONALO GYVENI
MO VIETOS:

L.i Pruseika, 152 So. 9th St.
J. Neviackas, 152 So. 9th St.
J. Naudžius, 152 So. 9th St.
J. Undžius, 878 Driggs Ave.
V. Paukitys, 188 So. 2nd St.
V. A. Zaperiackaa, 188 So 2nd St,
J. Valatka. 868 Rodney SL

Visi Brooklyn e.



LAISVI'

JUOKŲ KĄSNELIAI. Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJO 1E ARBA TURITE GIMINES G U BERN IJ 0- 

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

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

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

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

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
, Filiu: 155 CLINTON AVE., 3C Grand Street, m a spėt u, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

Telephone 695 Green point

Daktaras J. Misevičia 
8PECTJALI8TA8 61RDIM8 II? 

PLAUČIŲ LIGŲ.
Valandoe: 

6—10 ryta 
12—2 po plot

DAKTARAS

Matulaitis

Audra klebonijoj. <

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas:—
Sei, Orakule! Paeksplei- 

nyk man, ką lietuviški^kuni- 
gai labiau myli: Rymą ar 
Lietuvą?

Zakristijonas.

mažai yra, todėl per vienus 
metus gali perleisti net kelis 
vyrus.

Putinas.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALU.

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

Nuo 
Nuo 
Nuo 
27d BERRY ST., BROOKLYN, N. T

Išsimokinimas notų aut visokių 
inntrumentų arba dainuoti be moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos j 8 lek
cijas, mokytojas ima po $1 už lekci
ją. 8 lekcijos—knyga $1.50, parduo
du už $1. Tik ant trumpo laiko ,3 
knygas už $2. Adresuokit

G. A. BARONAS
MsKEES ROCK8, PA.

419 BOYLSTON ST„ BOSTON, M A SS. 
Netoli didžiojo miesto knygyno.

Offiao valandos: nuo 10—12 valandai.
“ « « 7—9 v. vakar*.

ftventadleniaia nuo 10-M ,v. po pietų.

LIETUVTAKA

ARTIBKA
Žemiau pamlnėtee gyduole* galim* 

npturėtl per pačtąi
Nuo Reumatizmo ............. $1 0C
Kraujo Valytojas................ $) OC
Vidurių Rcguliatoriuy ................. KO*-
Trojanka ..................  25c. 50c ir $1.0f

Ir visokiai kitokias gyduoles nu* 
tisokių h’gų. kurios čia dar nepaminė 
toH galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan A venų® 

BROOKLYN, N. Y.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijaliata* MatarUką Ligą. 
114 E. kOth ML N

OFISO VALANDOS i
Iki 10 vai. ryto; nuo 1 iki 1 vai, jx 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomia pagal sutartį.
Egzamiuavimau DYKAI. (iii 

riauiu ir pasakom* vIiam llgaa ir 
gvibMtima. Iš kitur at važia vu»i*w« H 
gonia.il)* parūpiname vietą, kel gyue 
Ml. Reikalui esant, kreipkitėij mę* ap
žiūrėsima ir duosime prletellAKą rėdą 
Iktamaviman vl^ai pigu*. NeaUair* 
kite mane antraše.

DR. J. LIPMAN
S14 E. Jflih St, NEW YOhiBL.N.I 

j Kabiame lieteviškai.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų. 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. Pas mane te
roras geras ir kainos žemo*.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry BL)

Atsakymas:—
Tamsta turi žinoti, jogei 

pas kunigus yra dvejopa 
meilė: dangiška ir žemiška. 
(Orakulas žino dar vieną 
kunigų meilę, bet prie tos 
meilės kunigai neprisipažįs
ta). Taigi, mieruojant dan
giška meile, kunigai daug 
labiau mvli Lietuvą, negu 
Rymą. Mat, dangiškos mei
lės išreiškėjai sako: “Ką 
dievas myli, tam ir kryželį 
duoda”. Taigi ir kunigai 
ką myli, tam ir kryželį duo
da. Lietuvai iš meilės jie 
davė didelį sunkų kryžių, 
kurio Lietuva nei panešti 
negali.

Bet mieruojant žemiška 
meile, mūsų kunigėliai myli 
Rymą daugiau, negu Lietu
vą. Mat, pagal žemišką 
meilę yra priimta sakyti: 
“Ką žmogus labiau myli, 
tam ir pinigų daugiau duo
da”. Na o kunigai Lietuvos 
vaikams apkrausto kišenius 
4" tuos pinigus^atiduoda Ry- 
mui. i\

Klausimas:—
Mister Orakule! Paviro- 

žyk man, kas mate, kaip 
velnias Jėzų nešė ant augš- 
čiausio kalno, rodydamas 
jam visas karalystes ir kas 
girdėjo, ką velnias su Jė
zum ant to kalno šnekėjo?

Korkanosis.

Atsakymas:—
Nešant Jėzų ant augšto 

kalno matė vėžys. Mat, 
kuomet ponas dievas, norė
damas išbandyt savo sūnaus 
valios tvirtumą, užsiundė 
ant jo velnią su pagundomis, 
tai visiems žemiškiems gy
vūnams buvo įsakyta užsi- 
grįžt. Sykiu su visais užsi- 
ęrįžo ir vėžys, bet kadangi 
jo akįs yra antrame galerai 
jis viską matė.

Kalbant gi velnią su Jė
zum girdėjo asilas, nes jis 
didžiausias ausis turi.

Vėžys ir asilas tą sekre
tą papasakojo biblijos rašy
tojams ir tokiu būdu iš bib
lijos žino apie tai visas svie
tas.

Degtine nosies nekanda.
Jonas:—-Sustok, kaimyne, 

pasišnekėsim, nes jau seniai 
matėmės. Bet kas tau, ar 
dantis skauda, kad galvą 
apsi raišoj ęs?
• Šimas:—Negaliu laukti, 
Jonuti, turiu skubintis pas 
daktarą.

Jonas:—Ar dantį duosi 
traukt?

Šimas:—Ne, Jonuti, nosį 
nešu prisiūt.

Jonas:—O kas gi tau, ši
muli, atsitiko, ar dirbtuvėje 
susižeidei?

Šimas:—Ne, ne dirbtuvė
je.

Jonas:—Tai kur gi?
Šimas:—Kad gėda ir sa

kyt.
Jonas:—Kokia k čia gali 

būt gėda? Sakyk, aš nie
kam nesakysiu. Gal su pa
čia susimušei ir pati nukan
do tau nosį?

Šimas:—Ne su pačia, bet 
su švogeriu biskį pasilinks- 
minom. Rodos nedaug te- 
išgėrėm, bet galvose jautėm 
gerai. Žinoma,kada pasisma
gini. tada,pradedi ir bu
čiuotis. Kada švogeris ma
ne pabučiavo, tai pajutau, 
kad mano nosis jau kadu- 
ruoja.

Jonas:—Matai, kaimyne, 
aras tau nesakiau, kad ne
reikia degtinės gerti, dabar 
pats matai, koki jos vaisiai.

Šimas:—Et, įpeki, lyg 
girtas. Aš tau sakiau, kad 
nosį nukando švogeris, o tu 
sakai, kad degtinė.

. Putinas.

Skirtumas.
—Pasakyk man, Jurgi, 

koks yra skirtumas tarpe 
durniaus ir išmintingo?

—Matai, mano mielas, iš
mintingas pats žino, kame 
vra taisai skirtumas ir nie
kados kito neklausia.

KALENDORIUS
191G metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo kas 
gali tol<į išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: SDysakos, eiles, straipsniai Iš historljos, hygienor., drau
gijinio gyvenimo ir tt. S.L.A. Kalendoriuio rasitA Rfrnin«ninc OKrlan- 

šių rašytojų amerikiečių.
“S.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spalvuotais vir- 

šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumėt pas savo kiiingų agentus, tai reika
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen
tams rabatas. Kreipkitės:

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

TEATRININKŲ ATyDAI!
Pranešame, kad męs išrandavoja- 

me drabužius del teatrų, istoriškų ir 
komiškų, taipgi ir drabužius dėl mas
karadų. Išrandavojame už žemą kai
ną. Pas mus ga'inia gauti drabu*ius 
dėl visokių veikalų, kaip tai “Keis
tučio”, “Mi daugio”,, “Živilės” ir kitų.

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

A P TIE KA
Sutaisau receptus su didžiausia 
styda, nežiūrint, ar tie ręceptal 
Lietuvos ar Amerikon daktarų 

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptlekorius ir Savininkas

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

Tel. So.Boston 21614 ir 21018.

Jonas MATHUSf 
GERIAUSIAS ‘ DIDŽIAUSIAS f

IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- C 
NAS VISAME SO. <

BOSTONE. į
Sveiki geriausios rūšies gėry- J 
mai ir užkandžiai. Patamavi- *’ 
mes prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas) f

342—344 W. Broadway
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių W 
Labdarystės Draugijos namo.) i

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rlchter’io

PAIN-EXPELLER
Neabejojant is būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt. 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“JKARA”
25c. ir 5Qc. buteliukas vIhoio aptlekose Arba 

stuZnid nuo
P. AD. RICHTER A CO. 

74-80 Wusliiogton Street, New York, N. Y.

U-
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Reikalauk Dovanų Katalogo.
z m a rr?Ar.Tft:rNT

BC S'iiwtSCxrccO.Jcrwcy City. N. J.

An 
inotid Point" 
tain 1

Machine. Th® 
d lx st in wash
bine r y ; 
c’othes l ie.. I.Lw YoACity

Ext. I7CO

c xc <-1 1 «• n t ,/Dia- 
Foun* 

’•■n, tw<y 1-1-kt.

ozen Tea bjxxjn* 
in a b.x.

.25 coupons.

pen point. Con ph-te 
with hex, clip, g) its 
Idler. ZVJ coupons.

CIGARETTES
PLAIN-END

10 FOR 5c<
Daugiausia ruko juos.

ZIRA užima pirmiausią 
sau lygaus konkurento 
BAKSUKĄ ŠIAM /EN.

Šios gražiausios dovanos DYKA! už ZIRA

gerume, Įžymume

KUPONUS ir BARSUKO VIRSUKUS
ZIRA baksuko vir- ' 
Sukai vertes kiek
vienas pesę cento 
pinigais arba už 
juos gauk dovaną. 
Piniginiai kupo
nai kožnam bakse

Pradėk taupyt 
juos dabar

easiest 
. cagjcst 

on the operators; sKould 
last a liletit:i«l 

C33 coupons. '

Tiems, kurie nori runyt
Gerbiamos lietuvės, jei

gu jūs manot runyt su bur- 
dingieriais nuo savo vyrų į 
platų svietą, arba jeigu jūs, 
broliai lietuviai-vyrai, norit 
pasprukt su kokia nors mė
lynake nuo savo bobos, tai 
vardan šventos ramybės at
važiuokite į Argentiną per
siskirti, o aš užtikrinu, jo
gei išvengsit tų visų nesma
gumu, kuriuos reikia paneš
ti laike bėgimų. Argentinoj, 
jeigu vienas antram nepa
tinka, tai bėgti visai nerei
kia. Pasiprašęs pono dievo 
tam pačiam mieste pasijieš- 
kai sau meiluže ir gyvenk 
sau sveikas. Niekas nieko 
tau nesakys, netgi nepa
juoks. Ar tai ne “rojaus” 
šalis? šioj šaly vyrams gvė
rai ant to dalyko, bet mote
rims dar geriau, nes čia jų

Išaiškino.
—Klausyk, žmogau, aš 

tau lieniau atnešti veršie
nos, o td man atnešei kiau
lienos.

—Bet juk aš ir atnešiau 
veršienos.

—Tai kodėl ji taip panaši 
į kiaulieną?

—Todėl, kad šis veršiu
kas, pakol buvo gyvas, tai 
buvo labai kiauliškas.

Skunke.

Saliūne.
—Kiek pas jumis kaštuoja 

pusbutelis vjskės?
—Trisdešimts centų.
—O Butelis?
—Penkiasdešimts centų.
—Tai duokite man pusbu

telį.
—Imkite?
Žmogus įsidėjo pusbutelį 

j kišenių ir, pastatęs ant 
baro tuščia butelį, išeidamas 
pasakė:

—Reštą pasilaikykit
sau I...

■ ’*.;' Svirplys.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos 

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

Vaikų Draw gaa arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
be mokytojo ....................... ISc

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

Aritmetika mokinimui*! ro
tondų, su paveikslais (ap
daryta) ................................... Sic

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpę* šitą ap

garsinimą iš “Laisvės" ir $1.06 
money orderiu, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

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

Hudson, N. Y.

Tol. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galit* gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, • perai- 
tikrinsite.

61 S. 2nd st, Brooklyn.

SVEIKATA IR SPĖKA.
įgyti jus galite už 

MAŽAS IŠLAIDAS.
Teniytina nauja knygute po vardu 

“Sveikata ir Siekiu“ Išleido Berry 
Laboratories, Binghamton, N. Y. Ii 
tarnaus jums, kaip jusu šeimyniškas gy
ly tojus. Čia uor pasididžiavimui, bot ką 
įtik rasto jojo ir gyduole, kurie atneš del 
jusu pasekmes ir laime.

Tūkstančiai žmonių išsigydo Berry 
Laboratories gyduoleis, ir jus galite igyti 
sveikata ir laime. Siunskite šiandie 10 
unitu, reikalaudamo gyduolių ištirimui ir 
tnyguto “(Sveikata ir Spėka.” Rasite 
laug naudingu pamokinimu, kaip ožiai 
lyti sveikata ir igyti turtą.

BERRY LABORATORIES, 
Binghamton, N. Y.

MALONĖKIT PRISIUNSTI TA 
KUPONĄ MUMS.

Berry Laboratories,
Binghamton, N. Y.

Siunčiu Motors 10 ooutu del apinoko- 
imą kaštu persiuntimo (galima komos 
.eiikMes) Malonėkit išsiuusti jusu gy- 
luoliu ištirimui ir knygute “Sveikata ir 
>poka. ’ ’

e*®1

Akušerka
P«b«lgirai kūmų Womans Medical L

College, Baltimore, Aid fi
PaeekmtnKeJ atlieka aavo darbĄ orio r 

Sri rudy i ne, taipgi suteikia visokia, rodna ir * 
pagelba invairioie moterų ligone, V

F. Stropiene,^^,*“,' j
NO. BOSTON, MAWH *

Parsiduoda visur. l'n“

, 10 lor 5c

y

‘ ’ 57! ?
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PIGUS IŠPARDAVIMAS GERIAUSI MUZIKALIAI INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

vieną dolerį rankpinigių su t!*»a porilGrėji-Visi žemiau paminėti Instrumentai siunčiami gavas 
•ue pirm užmokėjimo pinigų.

■

Tokia armonika •• 11 
•a plieniniai* balsais

Viena* armonikas s< 21 klavišiu, S bal
sais. Kaina B8.ee. 
klavišiu, 1S basų, 
Kaisa $12.M.

Geriausia dvleilinė Vien no b Armonika su visais 
paabalsiais, minorai ir majorui basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri plieno balsai. Viskas 
kuotvlrčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekixnda 
basų dalia, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

KAINA 82 doL Tekia pat armonika dviejų ta~ 
aą KAINA 25 #oL

xlaponu, kaina $3.7*. 
Tekia pat geroanie iš
dirbinio $4J6.

Visi užsakymai Išsiunčiami ta pačia diena,Prieš IŠslnnčlant

k.
N»W TOKK, N. Y

6 strūnų balalaika, 
mechaniški keleliai, 7

slantlnys pertikrinamas ga- 
rlaaalaiA spectjallstale—meistrais, todėl nei jokie susigadintose Begali ataitikti. Reikalaukite llllue- 
tmete kataliogo, kuris siunčiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO, 
Dept. M61 CANAL STREET,

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, ,, kad 
visi biznieriai 
savo biznį gi
ria. Cigaras, 
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžia! 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet rako, kad 
skaniausias. O 
man rodos,

kaip draugai kalba, tai nemiki* gir
tis. Žinoma, vieta atsakanti dč' pa
keleivingų. Kambariai -u visai* pa-
rankumnia. Prašau kreiptis į tą vie
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Loonfnlnka*
Jftl Wythe Ave., Corrt. SeJlai El,

BROOKLYN, N. Y.
Tek Greonpoint X7>

J*1 neturite, tai tuoj užsirašykite

JAUNĄJĄ LIETUVĄ
su paveikslais literatūros, mokslo Ir visuomenės mėnrašti.
“JAUNOJI LIETUVA“ eina kas m^nuo didelio formato 46 

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

rinktinės dailiosios literatūros veikalų (eilių, apsakymėlių ir kt.), 
taipgi raštų ir straipsnių, kame gvildenama įvairus mokslo k visue- 
menėe gyvenimo klausimai.

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ” yra dar šie skyriai:
I. Mokslas ir Įvažanga; 11. Ruožai iš politikos ir visuomenės gy

venimo; III. Spauda ir gyvenimo atbalsiai; IV. Sriovių ir partiją 
gyvenimus; V. Literatūros apžvalga; VI. Jaunimo Balsai; VII. 
Moksleivių keliai.

Kaina metams $3.00,'pusei metų $1.56. Viena* nusaria 21U,
M aidžiame užsisakyti tuojau t

“JAUNOJI LIETUVA'7
22*7 W. 13rd PI., Ckicage, HL



P. L A. Dr-jos 
Reikaluose.

ka be vertes .
Kuopa, priėmus narį iš ki

tos kuopos, siunčia persikė
limo kortą centro sekreto
riui.

Visos A. P. L. A. kuopos 
malonėkite nunešti banka- 
vas knygutes į tą banką, kur 
randas sudėti kuopos pašel
pimai pinigai. Tegul ban
kas subalansuoja; ir sudė
kite visus pinigus pašelpi
mus į banką, kurie tik ra
dos sulyg pabaigos 1915 m. 
Knygutę subalansuotą pri- 
siųskite centfo sekretoriui 
nevėliau, kaip sausio 27 d., 
1916 m» Centras turės po
sėdį sausio 30 d., 1916, todėl 
neatbūtinai reikalinga turė
ti visas bankavas knygutes, 
kurios turės būti sutrauk
tos į krūvą.

J. K. Mažiukna,
1 ' A. P. L. A. sek r.

Todėl visi A. P. L. A. 
kuopos komitetai malonės 
prisilaikyti šios tvarkos.

Kuopos sekretoriam jeigu 
būtų neaišku, kaip išpildyt 
blankas, arba koki kiti rei- 
kalai> kreipkitės į mane laiš
ku. Artymesnieji gali ypa- 
tiškai atsilankyti vakarais, 
pirm atsilankymo praneški
te laišku.

J. K. Mažiukna,
A. P. L. A. sekr.

’ Atydai A. P. L. A. kuopų 
sekretorių.

Su 1916 metais, užstojus 
naujai tvarkai A. P. L. A. 
draugijoj, kuopų sekretoriai 
privalo laikytis šios tvar
kos:

Nuo 1916 metu, t d. sau
sio. žėdnas A. P. L. A. narys 
moka 60 centų kas menesį. 
Kuopos sekretoriai kiekvie
no užsimokėjusio nario mė
nesinę paženklina ant at
skaitos blankos, jo centro 
numerį, kurį aplaikč iš cen
tro, ir jeigu kaip, ir nario 
vardą; paženklina, kiek 
narys užsimokėjo. Visų už
simokėjusių narių surašą 
pasiunčia centro sekretoriui, 
kuris turės pažymėti į cen
tro knygą užsimokėjusius 
narius. Užsim* >kėiu«iu na
rių surašą turi paduoti cent
ro sekretoriui kas mėnesį.

Dėlei siuntinio mokesčių į 
centrą.

Del išvengimo nereikalin
gų iškaščių, patarčiau kuo
poms siųsti mokesčius taip:

Beveik visos A. P. L. A. 
kuopos turi savo kuopos pi
nigų padėję bankose ant 
“checking account”; tai su
mokėtus pinigus gali pa
dėti į banką, o ant tos su
mos išrašyti čekį ir pasiųsti 
sykiu su raportinčmis blan- 
komis paprastame laiške 
centro sekretoriui. Tokiu 
būdu nereiks išmokėti nerei
kalingu iškaščių. Kurios 
kuopos dar neturi pasidėję 
pinigi! ant “checking ac
count”, tą gali padaryti, ne V 
praktiškiausias išmokėjimas 
yra išmokėjimas čekiais.

J. K. Mažiukna,
A. P. L. A. sekr.

A. P. L. A. centrališka 
valdyba turėjo posėdį sausio 
2, 1916. Iš komitetų pribu
vo: pirm, (senas) P. Liepa, 
pirm, naujas J. M. M-oskaliū- 
ras; sekr. J. K. Mažiukna; 
iždininkas K. Varašis ir vie-

Ar Jus Kosite?
Jei taip, tai sustabdykite jį! 
Tai yra lengva padaryti, jei 
Jus imsite

Severa’s

Kosfljo Nuolatos.
“AS pagavau dideli 

Salt) ir nuolatos koHS- 
jau, parnftd p. VV. Wo- 
losz.yn, Weirton, W. 
Va., ir jeigu ufi paimda
vau stiklą Salto van
dens, kosOjtnius pasida
rydavo labjnus trunk- 
člojantis. Dirbdamas
bleAinių dirbtuvėje arti 
milžlniAko kuržčio, aA 
turlijau gerti vandeni. 
AA perskaičiau apgarsi
nimą apie Sevoros Bal
zamą Plaučiams, ir, 16- 

• varlojus 25 centą bon- 
kutę, kosulis sustojo, ir 
aA jaučiuos gerai ir 
sveikai.' ‘

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

SkaudOJlmai Krutinėjo,
ir Ivnlrųn kiti sopėjimai Ir HkntiilOji- 
mal yra greitai išviirorni, trinant ge
rui SEVEROS GOTHARD ALIEJUM 
(Sovora'H Gothard Oil). Jinai yra 
puikus raminantis linitnontas. Kainos: 
25 ir 50c už bonką. Visojo aptiektum.

Sevoros Modlkallfikaa Kalendorius.
1916 metamu yru dabar gatavan išpla
tinimui Juru aplinkoje, arba tiesdog 
nuo mnsi). Tikrai gaukite vieną kopi
ją ir laikykite ją parankiojo vietojo 
per vIhuh motus.

SEVERA CQ
jnrxvmi

PAJIEŠKOJIMAI.

CEDAR RAPIDS, IOWA

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 

rn»n» 
dienraštį 

“Naujienas”, 
tasai gaus ra
kančias dov* 
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį”*! 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietu* 
ninku”, ar 
“Lietuvą”, ai 
“Amerikos1

Kay g. pageib. A. JakMya,
103 Liberty St., Ansotda,’ Conn. 

Knyg. Rašt. P. Rageiiu,
' 113 N. Maiii St, Ansonia, Coan.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

Valdyboa vardai ir adresai: 
Pirm. J. Basti*
1320 So. Sheridan Rd., Waukegan, III. 
Pirm, pageib. M. Ambraziūnaa

1421 Lincoln St., Waukegan, III. 
Protokolų sekr. Sx. D eik us.

721 Cummings Ave., Waukegan, lit 
Fin. sekr. V. Rudzinskaa

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

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, Ill. 2. M. Rėkia, 132» 
No. Jackson St., North Chicago, Ill. 
Maršalka K. Navickas,

1420 Victorian St., Waukegan, Ill- 
Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 

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

LIETUVIŲ APSVIETOS DRAUGI
JOS, BROOKLYN, N. Y„ VIR

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Finansų raštininkas A. Plečkaiti*,

228 Madison St., 
Hoboken, N. J.

Iždininką* B. Vaičekauskas, 
526 89th St., Brooklyn, N. Y.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorio* 
229 Bedford Ave , Brooklyn, N. Y.

Kampas North a-tos gatvės.

TREJOS DEVYNERIOS
\ arba

TREJANKA_____
Suiuied-a ii .7 ^vairių gydaniiif tolių ioltnif.
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu va^u arba karčiu 
vynu del -.ulvio.

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

pataisa apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakeli litų gydančių 

augmenų užmerkti į viena kvorta čysto spiruto 
ir tiek fit vandens, arba išvirti čystame van- 
<i< nyje ir .14 valandų g< rti y>o fruse stiklelio 
a tirą mažiau.

i
I 
t

Ra portą blanką.
Raportines blankos tinka 

tos pačios, kurios buvo var
tojamos 1915 metais. To
dėl raportinėj blankoj isoil- 
dykite. kiek- kurių pinigų 
sumokėta, kaip tai: įstojimo 
mokesčių, mėnesinių ir tt. 
ir sykiu reikia pasiųsti su 
atskaitos blankoms, Visus 
sumokėtus mokesčius: (iš
skiriant pusę įstojimo mo
kesčių nuo/naujų narių, ku
rie lieka/kuopos ižde) pusę 
istojimp, mėnesinės ir tt.rei- 
kia sykiu siųsti su raporti
nčmis. ir atskaitos blanko- 
mis centro sekretoriui. Ra
portus sekretorius privalo 
išduoti iki 15 dienai kas mė
nesį. v

Ligoniams pašelpą išmo
ka centras. Paščiuos reika
le turite laikytis šios tvar
kos kuopos komitetas, li
gonių lankytojai ir ligoniai. 
Paduota atspausdinti tam 
tikros blankos, kurios grei
tame laike bus išsiuntinėtos 
visoms kuopoms.

Blankoj tilps skyrius, kur 
turės daktaras liudyti apie 
ligonio ligą ir jo aplankyma. 
Tą blanką pasveikęs ligonis 
turi priduoti daktarui dėl iš- 
pildvmo; paskui turi tą pa
čią blanka atnešti ant kuo
pos susirinkimo, kur toj pa
čioj blankoj turės paliudyti 
kuopos komitetas ir ligonių 
lankytojai apie teisingumą 
to nario ligos. Blanką išpil
džius, kuopos sekretorius 
prisiunčia tą blanką centro 
sekretoriui, ir centras, atra
dęs viską teisingai išpildy
ta, tuojau pasiųs reikalau
jančiam nariui pašelpą če
kiu kuopos sekretoriui, ką 
šis perduos nurodytam na
riui.

nas turtų kontroles komite- 
i to narys V. Morkūnas. Del 
ne pilno susirinkimo komite
to, knygos liko neperžiūrč- 
I tos ir kiti svarbesni tarimai 
likos atidėti ant toliaus.

Kaucija iždininko priimta 
, kol kas $1,000.00; kaucija 
sekretoriaus $200.00.

Nutarta vėl sušaukti A. P. 
* L. A. komitetų posėdį sau
sio 30 d., 1916 m., nuo 12 vai. 
po pietų A. P. L. A. 7 kp. 
svetainėj, 2229 Forbes St., 
Pittsburgh. Pa. Todėl vi- 

,si seni ir nauji komiteto na
riai privalote neatbūtinai 

Isusirinkti. Atminti reikia, 
kad darbo apsiėmę dirbt, tu
rite jį atlikt.

J. K. Mažiukna,
A. P. L. A. sekr.

Pa jIeškau 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 il
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 menesių 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*

(2-8)

Pajieškau brolio Juozo Vilkaucko, 
Suvalkų gub., Starapolės pav., Alek- 
armdravo kaimo. Seniau gyveno 
Brooklyn, N. Y. (Williamsburg©). 
Kas žinot, malonėkite pranešti.

A. Vilkauckas
133 Morris St., Jersey City, N. J.

(2-3)

Persikelimo reikaluose.
Narys, norintis persikelti 

iš vienos A. P. L. A. kuopos 
j kita dėl jo parankumo, tu
ri pilną tiesą. Narys, no
rintis persikelti į kitą kuo
pą, turi ateiti ant kuopos 
susirinkimo? užsimokėti vi
sus užvilktus mokesčius.

.Lietuvį” ar “.Sakę” arba knygų var
tės 52.00. Taigi Tarnista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” Ir dui 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio viena iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta 
inlsta atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jlen*s”gau81 dar vieną visai dykai pei 
metus laiko. Tai būk pirmas prie dv- 
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester. N. Y

Telephone 2334 Greenpoint
Puikiausia lietuviams vieta pa*
PETRĄ DRAUGELI.

DR V. K. DRAUGIJOS VIRAININ- 
KA1 IR JŲ ADRESAIS 

STEGER, ILL.
Prezidente* A. Atkočiūnas,

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

Box 435, Steger, III.
Pretok. raštlnlnka* J. Dambrauskaa, 

864 L. Box, Steger, 111.
Iždo raštininkas A. Salasevičia,

Box 141, Steger, III.
Iždininkes (kasirrlUB) T. SneKutin, 

Bex 482, Ill.
Anygyn* raštininkai F. Btriške, 

Box 666, Bt*ger, Ill 
lidlninkaa J. Daiūidavtčisv 

Bex d®7, III
ftailrinkliwiat atsibūti*. pirwan

tlakvlene aafcaaaits eedfi’ioj, P, A. tta-

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. čebanaunkas,
420 S. Chesnut. St., Collinsville, III. 

Pirm, pagelbininkas M. Ražokas, 
. Vandalia Box 160, Collinsville, Ill. 
Nutarimų Rašt. A. Dzidolikas,
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, III 
Fin. Rašt. J. Baronas,

500 S. Clinton St., CoUinaville, 111. 
Iždininkas J. Willumat,

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

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

sio 1-mų ir 8-čią nedėldienj, Liną va
landą po pietų, Sallel salėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison Ave., Collinsville, 
Illinois.

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVU KRAUTUVĖ
GRAMAFONŲ.

Spoctjališka* nužeminimas 
kaino* ant trumpo laiko. Pu- 
■Skubinkite įgyti šitą gramo
foną *u 6 lietsviškų šataų 

ariitų, kaštuoja $11.68 
Gvarantuotas ant 10 metų, ši
tą gramofoną siunčiam* kiek
vienam su tiesa apžiūrėjimo 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, pri*ią*ki* 
te $1.00, likusius sžmokėsiio 
aplaikę tavorą. Pasitikime, k>4 
tvomi gramafonu būsit* yllnot 
užganėdinti.

Kievski Phonograph (X 
4 Orchard Street, Dep. IX 

NEW YORK. N., T

SERGANTIEJI!
Ar nustojote sveikatą iš

po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių.

aš išgy-

Skanus alų* 
gardi arielka, 
ėlius, visokie 
vynas, kvepen- 
i cigarai ir 

puikus užkan- 
ižiai. Salė dėl 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
atsakančios 

vietos,o būsit* 
užganėdinti. 
Palei Wytha 
Ave.

73 Grand St., Brooklyn

KUN. M. MOCKAUS PRA
KALBOS.

Pittsburgo ir apielinkės 
draugijų ir kuopų atydai!
Pranešimas maršruto ren

gėjams ir norintiems dar jį 
I rengt, kuri apvažiuos kun. 
M. X. Mockus. Prakalbos 
prasidės su sausio 18 ir 
trauksis iki February. 1,’9’6. 
Prakalbos įvyks sausio 18, 
utarninko. vakare, N. S.

■ Pittsburgo, Pa.; 19 d. sau- 
' šio, seredos vakare, N. S. 
i Pittsburgo, Pa.; 21 d. sau
sio, pėtnyčios vakare, N. S. 

IPittsburge, Pa.; 23 d. sau
sio, nedėlioj, New Kensing
ton, Pa.; 25 d. sausio, utar
ninko vakare, Carnegie,Pa.; 
27 d. sausio, ketverge vaka
re, Cuddy, Pa.; 29 d. sausio, 
subatos vakare, Pittsburgh 
{Soho), Pa.; 30 d. sausio, 
nedėlios vakare, McKees 
Rocks, Pa. vasario 1 d.,utar-

PARSIDUODA NAMAS 
dėl 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
les dirbtuvės Walpole Rubber Co., 
Walpole, Mass.

Antras puikus namas parsiduoda 
Stought.one, su 5 kambariais apie į 
akro žemės, G vaisingi medžiai, i*nr- 

| davimo priežastis—savininkas gyve- 
1 na kitam mieste. Kreipkitės šiuo ad
resu:

“LAISVE” tik už $1.20!!!
Kurie užsirašys pas mana “Lais

vę” metams ir prisius $2.00, tas ap
turės dovanu knygų vertės 80 ct/n- 
tų. Rašykitės šiandien, nes neilgai 
ous duodamos tokios dovanos!

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

J. P. CI1UPAS
P. O. Box 330, Ansonia, Conn.

LIETUVOS ŠONU IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE. ROCKFGRD. ILL, 

VIRŠININKŲ VARDAI IR 
AN1 RAŠAI.

Pirmininkais P. G. Aleksinas, 
1436 —7th Ava.

Vice-pirmininka* F. Raskevičius,
639 Island Ave.

Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 
622 So. Hulin St. 

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

Iždininkas St. Buzinskis,
689 Island Ave.

Kasos Globėjai:
M. Geruliūtž, 

1109 S. Wlnnebag* St.
Ona Savrasevičiūtė,

539 Island Ave.
Maršalka A. N*verauskae,

, 411 So. Church St.

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

(2—4)

UŽGANĖDINTAS
Geru patai

symu!
Gvaranluo

tas ant 

20 metų!

DRAUGIJOS,
mrioa apsirinko

aavo organu:

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas ,W. Žemaitis,

312 E. Centre St 
Pirmininko pagelbininkas P. Ysoda.

815 E. Centro Si 
Protokolų raštiniu. A. Ramauekas,

I 1<>25 E. Pino St
Finansų raštin. P. I’etčiulis,

. 1227 E. Pino St
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 30

Tenth St.. J. Baukus. 1121 E. Ma
hanoy Ave., W. Simniškis, 1227 E.

Mahanoy Avė..
Maršalka W. Svintiekas.

a 515 W. Pine St
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N 
Main St., Mahanoy City, Pav

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepų*,

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

Turtų Kontrolės Komisija:
J. Gataveckas,

109 Cros* St., Carnegi*, Fa. 
M, Urlakis,

231 Forbe* St, Pittsburgh, Pa. 
P. Samulionis,

Box 68, McKee* Rocks, Pa.
Kuopų sekretorių adresai:

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

2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O. 
Box 63, McKee* Rocks. Pa.

8 kuopos, J. Galdinas, P. O. Bex 
118, Laupurex, Pa.

4 kuopos, Ig. Rasinskaa, 2104 
Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.

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

G kuopos—J. Puka*.
Box Lock 476 Export, Pa.

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

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

Bcx 283, Arnold, Pa.

V:

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

Jis jums be pinigų patars, ką da
ryti, kad išge’bėti gyvastį, ir paaiš
kins apie liga. Gydau per 20 metų 
visokias ligas -u didžiausiomis pa
sekmėmis, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, Širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žįnomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, 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 ateikit* pa* 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

ral. vakaro, šventadieniais nu* 10
140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.)

priežasties ligos?

New York City

DR . LAHW5’ i
IVO Cast 21-

ninke, Pittsburgh, (Soho).
Iš užimtų dienų dar lieka 

šios liuosos dienos sausio 20, 
22, 24, 26, 28. Todėl kurios 
draugijos bei L. S, S. kuo
pos norite surengt prakal
bas, galite su visokiais rei
kalais rengime maršruto 
kreiptis ant žemiau paduo
to antrašo:

Uždėjimą* kepuraitė* 22 k. ... $5.00 
Užplombavima* 50c ir aagščiau. 

išvalymas ...»................................ 50c
Užplombavima* auka* ............... $1.00

Skaudantį dantį duok Ištraukt ryta, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
307 Bedford Ave., Tarp* 2-roa ir 

1-moa gatvių 
BROOKLYN, N. Y. 

Kalbame Lietuviškai.

LIETUVIŲ KELIONEI PAAILPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOM 
IK KP. SEKRETORIŲ A D R MS Al.

Ceatre Vaidybai
Pirmininką* J. Mkirmonta*.

72 Rr»*lrlyw. N. Y
Centro Sekretorius V. 'Žilinskas.

881 So. 1st St.. Brooklyn, N. Y. 
Iždininkas P. Jankauskas.

183 Roebling S.t., Broklyn, N. Y.

ka*p*« Brooklyn* — L. Davedkl*.
146 M*trep*litasi Ava. Brertctya. 

k«*p** Brooklyn* — V. Vitkaviėia.
t* Hndaaa Brooklyn, N. Y

Tą padarius, gali pareika
lauti nuo kuopos persikėji-' 
mo kortos. Kuopa išduos 
tam tikrą paliūdyjimo kor
tą. Narys, gavęs paliūdvji- 
mą dėl persikėlimo i kitą 
kuopą, tą persikėlimo kortą 
turi priduoti nurodytai kuo
pai bėgyje 30 dienų nuo iš
davimo dienos; to nepada-

Pittsburgo ir apielinkes 
maršruto raštininkas

Joseph I. Alexis, 
1343 Medley St., 
N. S. PittsburgįPa. Teisingai sutaisomi vaistai 

prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugą, o būsit* už
ganėdinti.

rius persikėlimo korta lie-

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

Rep. Argentina.
Pas ji galima užsirašyti “Laisvę” 

Ir ninigus
“Laisvės” Adminstracija,

N. MOSKOWITZ
Aptiekorius ir Chemistaa 

215 Roebling SU Cor. 8o. 2nd
BROOKLYN, N. Y. '

LIET. ŠVIESOS DRAITGYSTM 
ANSONIA. CONN.. VIRAI- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininką* A. Mureika.

108 Liberty St... Ansonia, 
Vica-plrmininka* W. UIIm.

228 N. Rtato St.. An*onia. Cann.
Nut. Raštininkas J. G. VaitkovIMna.

P. O Rot 128. Ansonia. Cona 
Ftnanaų Raitlnlnka» J P •’Hnpa*

P. O. Box 830. Ansonia, Conn.
Hdinlnkaa J Moekalti*

P O 12X. Aaooata, Coao
Knygių* 0. TUk*^Mw*

F. O. Box 149, AmmaIm. Cbm.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU* 
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA. WIS.
Pirmininką* A. Pakils,

461 Janna lt
Vice-pirmininką* K. Brazevlčia,

266 Exchange St
Pretekelų raštininkas F. Bartkus, 

1056 J an n* 81
Finansų raštininką* K. Arlauakia, 

818 J*nn* St
Iždininkas J. Bereikia, 670 Jenna 8t 
Iždo <1*bėjai: J. Sukelia, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St, J. Bagvlla*, 858 Dayton St Mar
šalkos: V. Ralinskls, 261 N. Chicago 
St, J. Kasiulis, 653 Garden St Duri
ninką* J. Žilius, 614 Market St

Sūdžla A. Bubells, 318 Quines St.
Vėliavų aešėjai: P. Miliauskas, 881

Caledonia St ir J. Jr^svlMa, 161 
Main St.

LIETUVIŲ' PRE8ERIŲ UNIJOS M 
SKYRIAUS A. C. W. VIRAI- 

NINKU ADRESAI!
Presidents* A. Drobišhi*,

61 Tsn Eyck St, Brooklyn, N. T. 
Protokolų raštininkas A. Basas,

858 Grand St, Brook’yn, N. T.
Finansų raštininkas K. KriaaHttna*.

18 Stagg St, Brooklyn, N. T. 
IMtnlakas P Patašius.

U K Irt it. Bnaklyn, K X*

£
103 Grand St., Brooklyn, N.Y

2888.E

2848.E

E

2343.

2221.

Galini* gauti P«*
J. GIRDĖS

2341.
M

2842.

Columbia
Rekordai

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

E 
E

ŠĖRIAU ŽIRGELI.
DIEDUKAS. Polka. Piinc* Valakava KaprttK 
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas. K*lassbŲ** Orkmtra.
KAS SUBATOS VAKARĖLI.
NUOSTABU. Marša*. R*pahllk*aų Gvardijas Ortasatm
SIUVĖJA. Mpnologaa.
PO DUGALVIU ERELIU. Maršas. Prtare
Kapellja. '
ANT VIENOS GALVOS. M*n*logaa.
2UAVŲ MARŠAS. Prine* Valakava Kapellja.
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Masartaa. Grieš! Repabllkoeų fiesta 
Orkestre.
MANO LATVAS.
Į SVEIKATĄ. MarŠaa. Grieš* Prince Valakava KapeRK 
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. MarŠaa. Repablikeeų Gvardija.
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRI ALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Pelke. Prince Valakava Ka>a!Qn.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Pelke. Kelnmbfjes Orkeetm. .- 
SAULELE 
Kapellja.
LIETUVA 
TEKA. 
BIRUTE ir 
DARBININKŲ MARSELIETE Ir 8UKELKIMM KOTĄ, 
NEMUNO VILNYS. (Oras. V. Kndlrka) Valaaa 
SUDIEV. (Dr-a* W.Kedlrka). Uanrkn.

2388. VARPELIS. (Dr-ae V. Kė<
* MANO MIELAI. Polka.

2224.

2221.

ttM.«
2227.

2228.

2356.

2357.
2358.
2358.

NUSILEIDO ir MARŠAS. Priae* Vaiakm

TtyYNE MŪSŲ te TYKIAI NEMUNĖLI*

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

4
*

4

X
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VIETINES! 7INIOC I sausio, McCaddin Hali sve- > • 111 tainėj, ant Berry St., tarpe
I So. 2 ir 3 gatvių, suloš
ta puikiausias veikalas “Du 
Broliu”. Lošime dalyvauja 
virš 50 ypatų. Kiekvienas 
privalo atsilankyti pažiūrėti 
to puikaus perstatymo.

Niekas neužginčys, kad 
L. S. S. 19 kuopa smarkiai 
veikia ant visuomeniškos 
dirvos. Nedėlioję buvo kuo
pos susirinkimas ir iš iš
duotų raportų paaiškėjo,kad 
per metus kuopa . surengė 
daugybę paskaitų, prelekci- 
jų, koncertų ir tam panašiai. 
Klausant raportų, ima 
džiaugsmas, kad kuopa e- 
nergiškai darbuojasi. Bet

Brooklyniečiai! Visi 
eikit ant Pundu

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

15 d. sausio bus vakaras 
D. L. K. Mmdaugio drau
gystės W. M. Shedlow sve
tainėj, 736—3rd Avė., kam- 

’pas 24-tos gatvės,So. Brook- 
-- . . « lyn, N. Y. Bus sulošta pui- 

kaip pažvelgi ; kuopą, kad kus veikalas ‘Ant bedugnės
ji neturi įgijus nuolatinių 
kambarių susi rinkimams,la
vinimuisi ir tam panašiai, 
tai tuomet net liūdnumas 
apima.*

Štai, kad ir šiame veikimo 
sezone pradėta mokintis 
milžiniškas veikalas “Du 
Broliu”. Išmokti tokį vei
kalą, tai reikia padėti laiko 
ir energijos. Kiekviena re
peticija užima apie 3į vai. 
laiko. Visos repeticijos da
loma Tautiškame Name. 
Aktoriai susirenka į svetai
nę, šalta, svetainė netapšil- 
dyta, visi dreba, dantim ka
lina ir nervuojasi. Ar gi to
kioj svetainėj galima atsa
kančiai mokintis? Nieka
dos !

Tolinus. Kuopa sutvėrė 
vaikų draugijėlę. Vaikų i 
Tautišką Namą negalima 
varyti, nes jie pastirs-. Pri
siėjo kreiptis prie lenkų So- 
kolų, kad gavus apšildytą

krašto”. Pradžia lošimo 
8:15 vai. vakare. Įžanga 25 
c. ypatai. Po lošimui bus šo
kiai. <

Visi vietos ir apielinkių 
lietuviai malonėkite atsilan
kyti.

Pųndūkų vakaras (Pack
age Party), kurį rengia įdė
tu viii Gimnastikos Kliubas 
atsibus subatos vakare, 15 d. 
sausio (January), 1916 m., 
7:30 vai. vakare, Palace 
Hall, 89—93 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Muzika po 
vadovyste. J. V. Sullivan. 
Įžanga ypatai 25c. Mergi
noms, kurios ątneš. kokią 
nors dovaną tam vakarui, 
įžanga dovanai.

L. G. K. Komitetas.
Mitingai atsibūna pirmą

KomiteULsapčtnyčią po pirmam ir pir-

Nedėlioję, 16 d. sausio, 
bus metinis susirinkimas 
Lietuviu Apšvietus Drau
gystės Tautiškame Name, 
101—103 Grand St., Brook-

pietų. Visi nariai malonėki
te atsilankyti, nes šiame su
sirinkime bus renkama val
dyba ir organas.

Kas iš draugystes knygy
no turi paėmę knygų, malo
nėkite atnešti.

mą po 15-tam. 
Kambariai:

K v iečiame atsilankyti

Prisikėlimas.
5 aktų, 6 atidengimų dabar
tinės draugijos gyvenimo 
drama. Suvienytomis spėko
mis L.S.S. VI Rajono naudai 
stato scenoje gabiausi So.

Pagalinus, kaip Tautiška
me Name, taip ir Sokolų 
svetainėj vietos uždyką ne
galima gauti, reikia mokėti. 
Ar gi kuopa negalėtų nusi
samdyti savo kambarius,ku
riuose galėtų daryti susirin
kimus, repeticijas, vaikus 
mokinti, knygynėli įkurti ir 
tam panašiai?

Man rodosi, kad nu samdy
mas kambarių nėra jau 
tain baisus daiktas, kaip 
kad nekurie kuopiečiai ma
no. Jeigu tik būtų nt>vas ir 
pasišventimas, tai ir kamba
riai galima būtų įgyti. Jei
gu kuopa turėtų savo kam
barius, tuomet ir veikimas 
visai kitokis būtų.

Draugai, pagalvokime a- 
pie tai!

IB righto no aktoriai, Subato- 
;,je 22 d. Sausio (January), 

Lietuviu svetainėje, 
?ts E. ic Silver Sts., So. 

__ r______ , ui, Mass. Prasidės 8
kad galima^vai. vakare. Tai yra vienas 

Ark-Hč geriausių sceniškų veika- 
iiena jau pardavinėjama,tik,lų. parašytas garsaus mūsų 
kasžin ar tas išeis ant nau-;rašytojo ir dramaturgo K. 

Motyvai iš in- 
ir bui 
aiškiai

Kaip jau žinoma, New 1-am

tas pripažino 
pa rdavi n ė t a r k] ien ą.

Vieno laikraščio eksper-' teugentijos 
ta s ap.žiū i ’ė j o a rk l i e n ą, s k i -; gy ven ii n o it 
r.iamą pardavimui ir atrado, Idiuanti draugijinius 
kad tai seno arklio mėsa,ne-|kius buržuazijos su 
tikusi, be jokių syvų, ži-Į gadyniais žmonėmis, 
noma, pardavėjai i

EXTRA!!!
Nedėlioję, 16 d. sausio, bus 

extra repeticija veikalo “Du 
Broliu” Tautiškame Name, 
v isi aktoriai malonėkite į 
laiką pribūti. Pradžia ly
giai 10 vai. ryte.

Rengimo Komisija.

Kuo piltis.

Sausio 14 d., Plaza Hall, 
(ant Grand ir Havemeyer 
gatvių) bus protesto mitin
gas prieš nuteisimą Marga- 
rietos Sanger už išleidimą 
knygelės (anglų kalboj) 
kaip apsisaugoti nuo kūdi
kių. Pirmininku tame mi
tinge bus Dr. Joseph Slavit. 
Protesto mitingą rengia vie
tinis lokalas Socialistų Par
tijos. Įžanga 15 centų.

Prie “Aido” choro koncerto. 
. “Laisvėje” jau buvo rašy

ta, kad sekantį mėn'esį “Ai
do” choras rengia didžiausią 
koncertą. Kaip mums teko 
girdėti, tame koncerte jau 
pasižadėjo dalyvauti tūli 
chorai iš Connecticut ir 
New Jersey valstijų.

7 d. sausio buvo metinis 
susirinkimas Lietuvių Gim
nastikos Kliubo. Išrinkta 
naujiems metams valdyba. 
Į valdybų įėjo šios ypatos: 
pirmininkas V. Šibunauskas, 
senasis, protokolų sekreto
rius A. Ankudavičia, sena
sis, iždininkas J. Jokymas, 
senasis, knygų peržiūrėtojas 
D. Dzinkus,. naujas, maršal
ka B. Daugirda, naujas.

Toliails buvo svarstoma 
apie Kliubo vidurinius rei
kalus.i Sekr. A. A.

Viena didžiausių Brookly- 
no ir New Yorko apielinkė- 
sę pašelpinių draugysčių be- 
nebus tik šv. Jurgio. 1 d. 
sausio narių turėjo 707. Ka
dangi draugystė pakilo na
rių skaitlium ir finansiškai, 
tai posmertinė narių mokes
tis tapo sumažinta. Pirmiau 
nariui mirus reikėdavo mo
kėti 50c., o dabar tik 25 c. 
Patartina kiekvienam prie 
jos prigulėti.

Prigulintis.

PRANEŠIMAI.
(Nepamirškite, kad 22 d.

JUS GALETE ISAU

PLAUKUi
PASEKMINGAS, 
mobili; kas 
GYDYMAS DYK. 
DEL VYRU IR 
MOTERIM.

wm«u^KinR4rav[Mw

, Gausite geresnius 
kiti štomikai gali pirkt, 

kaip kiti, 
speciališkų

Tel. Greenpoint 1907.jDENTISTAS
Visi mano darbu užganėdinti.

Darbas gvarantuotaa.

v

1st

Telephone, South 4263

ll

UtCCMMMMtl

S u pa io i krėslai 
nuo $1.75 
augščiau.

Šildomi 
Pečiai n/o 

$125 
iki 

__ $10.00 Jar.

DVI DIDŽIAUSIOS KRAUTUVES.
Lietuviai, nepamirškite, kam yra reikalingas fomičius, pirkite 

pas lietuvius A. MALIAUSKĄ ir VIDŽIŪNĄ. „ .T*
daiktus. Męs galime pigiau parduot, negu k 
Męs perkam tiesiai iš dirbtuves, o ne nuo perkupčių, 
Jaunavedžiai, pirkite pas mumis fomičius, o gausite 
nuošimtį. Męs parduodame ir ant išmokesčio—po $1.00 ar $2.00 į 
savaitę. Nepamirškite!

Męs užlaikome visko, kas tik y- 
rą reikalinga į kambarius. Reika
laudami daiktų, pakaukite per te
lefonų, o męs atvažiuosime jumis 
parsivežt.

įfOtzJiO

A ržuolinčs 
Komodos n nu 

$1.98 
ir augščiau šia

įtvaiz-

nauju
ko ve

jančiais už’gražesnę žmoni
jos ateiti ir teisingesnę tvar
ką. — Be to meilės ir dailės 
žvilgsniu, veikalas neišpasa-' 
Lytai gražus, pamokinantis 
ir Įspūdingas.

| Nuoširdžiai užkviečia vi-

R EIK A LINGOS M ER( II NOS
Reikalingos merginos j fabriką siū

ti ant mašinų: apsiūlėt nosines ir 
jas prašyt. Darbas lengvas ir čystas. 
Daroas nuolat. Priimamos mokinės.

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

Įėjimas iš jardo.

60,000 KRIAUČIŲ REN
GIASI PRIE STREIKO.
12 d. sausio 60,000 New 

Yorko kriaučių gavo nuo li
nijos įsakymą išeiti į strei
ką, nes darbdavių associaci- 
,)3 atsisako pripažinti uniją, lenkais apgyventa. 
Virš 5,000 dirbtuvių darbi- i lu-auiuyč tarp lenkų ir lietuvių.

. Timin n viniiDiiii buriu tvi ir u i iįlinkai išeis į streiką.
Unijų viršininkai ilgai ta

rėsi su darbdaviais, many
dami, kad susitaikys geruo
ju, bet kada priėjo prie u-: 
nijos pripažinimo, tai darb-! 
daviai griežtai atsisakė ją ■ 
pripažinti.

Kiekvieno Amerikos lietuvio dorinis 
privalumas sujieškoti šioje karėje sa
viškius ir gimines ir pagelbėti jiems.

Vieliniai atvykite į mūsų Kontorą 
ypatiškai. Iš kitų miestų rašykite 
la-škus. Męs patarsime, kokiu būdu 
galima su (ieškoti.

MAFFEI * STEPONAITIS
Metropolitan Avė., kampas 

llaveineyer St.
BROOKLYN, N. Y.

(4... 7)

385

PARSIDUODA.
Parsiduoda veik nauji fomičiai 

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

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

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

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

BROOKLYN, N. Y.

Teh fonas 1490 GreenpointS. VITKUNAS
Ll ET U V*K AS M UVO RIU S 
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PARSIDUODA.
Parsiduoda gera krautuve vyriškų 

aprėdalų už prieinamą kainą, nes aš 
einu į kitą biznį. Vieta lietuviais ir 

Tik viena tokiu 
' .................. Gera

['toga kriaučiui, kuris moka siūt. At
sišaukite greit.

LEO. MOTĖJ UN AS
751 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

K-

Kas galima 
pas mumis 

gaut:
Forničių,

Lovų, 
Pečių.

Siuvamu
Mtašinų, 
Karpe tų 

Veidrodžiu
Lempų

. ir' taip 
visokių 
daiktų.

Ofisas: 126 GRAM) STREET 
BROOKLYN, N. Y.

M ji.r, 
•'' •: > i i 
N. 1 -

l •, J -
J » ' ' I M f‘ 

>• a • . vj< 
•s N J

i pl,,
>r Hi.uui'-n.
atory Box 545, Union, N. Y.

V,
D'jX j45. Union, N. V.
i i 'b .1 1' C'-iitn dr-l npmo-

' no, ■:'<•HfZIV I^ius-U
- i !i>»< .)« ' t Catvacura

. Aj>.e Plaukus.”
. r i- ■’< ■ nni ■> »

. Baltos geležinės Lovos, galais taip 
kaip čia atrodo 
$2.75 ir augščiau

Telephone

Vienatinė mokykla arnttų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rudo- 
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15,00 iki $30.00 kaip 
šoferiu. Šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias neda
lias. Galima mokintis dieno
mis Ir vakarais. Gvarantuoja- 
me, jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St., New York,N.Y.

Skaityk! . Skaityk!
ANT PARDAVIMO KRAIL 

TUVe.
Auksinių daiktų, muzika-.-

Extra pardavimas 
Brooklyn e.

Puikus mūrinis namas 2 familijų, 
8 kambariai su maudynėmis $1,800, 
įmokėt reikia $500. Dai'us mūrinis 
namas 3 familijoms, 12 kambarių, 

j randus $36.000 aut mėnesio—$3,400. 
Puikus mūrinis namas 8 familijų, 32 
kambariai, raudos $92.00, parsiduoda 
už $7,000, Įmokėti reikia $1,000. Par
duodame visokius namus, ’olus, dirb
tuves ir krautuves. Taipgi ir išran- 
davojame. Norėdami gauti paskolą 
ant namo, kreipkitės pas mus, o bū
sit. geriausia aprūpinti. Gyvendami 
bile kol-'oj valstijoj, susižeidus kreip
kitės pns mus, būsit aprūpinti geriau
siais advokatais ir teisingai. Parduo
dame geriausių mainų anglis, kaina 
nuo $5.50 iki $7.00 už toną ir už tą 
pačią kainą pristatome į namus. Par
duodame visokias maldaknyges, kny
gutes ir brostvas. Su pagarba •

BERNARD ZINLS
Real Estate and Insurance

131 Grand St., Brooklyn 
Telephone Gteenpoint. 3355.

PARSIDUODA.
Parsiduoda grosernė geroje vietojo, 

puikus biznis. lietuvių apgyvento; 
vietoj. Parsiduoda iš priežasties sa [ _
viuinko.nesveU'.atos. Atsišaukite L.igramafonų krautuvė, įreng- 

; <jauvę ' pagal naujausią madą.
Krautuvė randasi širdyje 
lietuvių ir lenkti apgyvento- 

i jo vietoje. Metinė apyvarta
neša virš $4,000. Norintiems 

'pirkti su visais daiktais,!
kaip tai: laikrodėliais, žie-l__ ___ ____

|dais, knygomis, graniafo-1 5t)c 1
mats ir tt., parsiduoda uz 
$3,000. Priežastis pardavi
mo — apsirgimas savinin
ko. Norintieji pirkti kreip
kitės ypatiškai ar per laiš
kus sekančiu antrašu:

W. WAIDELIS
112 Grand st.,Brooklyn,N.Y.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knygute 25c.

Telpa šios dainos: l) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 3) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6) Dega 
ugrų. Chorams atiduodama 30 
knygų ui $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
ir augščiau 

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

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

DR. A. FRIEDMAN
ROEBLING ST., BROOKLYN, 

kampas So. 2nd St.
Ofisas atdaras visada.
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Dėlei plataus išgarsinimo mūsų lakrodėlių per trumpą laiką prie kiekvieno laikrodėlio duodame VISAI DYKAI 25 
Žiedas, Lenciūgėlis, Juosčiukė ant rankos vaikams, Plunksna fontaninė. Pypkė, Tabako maišelis, Brelokas-kompas, Britva, 
Lenciūgėlis su širduke, Lometka-brelokas, Setas sagučių, Peilis, Branzahetas 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 Filled, Fabrikos gvarancija ant 20 metų išmušta ant viršelių, trįs tvirti viršeliai, 
prekė $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 $6.35. LAIKRODĖLIS No. 8—PUIKUS, su trimis gražiais graviruo
tais viršeliais, Gold filled, Fabrikos gvarancija ant 20 metų išmušta ant viršelių, tvirčiausi gvarantuoti viduriai, prekė $5.50. LAIKRODĖLIS 
Ko. 4—ATSAKANTIS, Gold plated gvarantūotas mechanizmas, trįs artistiškai graviruoti viršeliai, išlaikysiantis daug metų,prekė $4.65.LAIK- 
RODĖLIS No .5—GRAŽUS, atviras, Gold plated, gvarantūotas, tvirtas ir praktiškas, prekė $3.85.

Su kiekvienu iš tų 5-kių laikrodėlių siunčiame paminėtus augščiau 25 dalykus ABSOLIUTIŠKAI DYKAI. Užsakant laikrodėlį prisiųskite 
25 centus rankpinigių markėmis ir tą apagarsinimą ir paženklinkit kry Želiu, kokj laikrodėlį išsirinkot. Tada męs tuojaus išsiųsim reikalauja
mą laikrodėli ir visai DYKAI visas 25 dovanas. Apturėjus gi siuntini užmokėsit likusią sumą (pagal užsakymą) ir 25 centus už persiuntimą 
dovanų. Neužsigančdinusiems sugrąžlnam pinigus. Laikrodėlius męs pataisom arba išmainom ant kitų UŽDYKĄ, apturėjus tiktai 25 cen
tus ant persiuntimo iškaščių. Kadangi čionai niekuo ne rizikuojate k tasai pasiūlinimas tęsis tik trumpą laiką, Ui pasiskubinkit su užsaky
mais adresuodami pas: „ . ___ „
NEW YORK SUPPLY COMPANY, 79 Fifth A venues Dept 21 NEW YORK, N. Y.

r; :4I

LIETUVLKA APTIEKA.
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptickų, ga'ime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: l) MliXTURAS/labai geras nuo ko. ulio vaikams ir dide
liems, bonka' 2<5e. OllRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50e. 3. Tikra lietuviška TREJANKA. baksas 25 ir ,50c. 
ŽUVIES TAUKAI, rciaklingi del įvairiu ligų žiemos laike. 5. TVAI
KUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6. 
KVEPIANČIŲ Ml lLŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumes ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — borka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todė’ kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. - Siune-’ant lairkua 
galima siųsti pinigais arba st am ponus.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius
110 So. 2nd Sheet, r kampas Union Are

Skyrius: 715 Driggs Ave., karrrpas 2nd St.,, Brooklyn, N. Y.

5 Drangyatčms. Kuopoms ir Kimbamai 
<L Išdirbu visokias
5 KLKARDXS, “BADGES”. GUZIJiUS 
i ir žeimKlelu s
A Visokiems piknikams, šermenims Ir
Y tt. Darau visokius Medalius ir vi- 
| tokias antspaudas draugystėms
• Ant kiekviem pareikalavimo rri-

aiunčiu Kampelius.
T A. STRUPAS
į Novelty Manufacturer
it* 123 Ferry St., Dept. L. Newark, N.J.

109 GRAND ST.

Nusipirkti Gerus 
-EVE RYKUS? 
Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVĖRIKŲ KRAU 

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS
BROOKLYN, N. Y

v

Ar nori mokintis?
MES IŠMOKINAME ANGLIŠKAI UŽ $5.00.

Aritmetiką( rokūndą) už $3. Lietuvių kalbus gramatiką «ž $4. Gral- 
rhšyi-tę už $2.

Dar pirmu kartu iž tokias kaina.’ mokiname. Atrišauk Šiandien, 
šitas apgarsinimas gal daugiau ne pasirodyt—naudokis proga. Visi Iš
moksta, kas tik pagai mūsų metodą mokinasi. įdek štampą atsakymui.

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINft MOKYKLA
1327 N. Robey St., Chicago, TU.

PILNĄ UŽSIGANĖDINIMĄ.

Macys & Marcin Furniture

Duodama ant išrnokesčio, ant 
lengviausio termino, mokant po 
$2 00 ar $1.00 Į savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimu* nauju forniču.

VISKAS, KĄ MES PARDUODAM, GVARANTUOTA.
TAS TURI SUTEIKTI

tw. ‘

198=200 Grand St
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn. N.V.
Sale “Comedy” teatro. Telephone 2372 Greenpoint.
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