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Už Maurerį!

H. MAlJlUCll.

Elizabetho saliu- 
ninkai susipešė.

Eli-

Jau po Juodkalnijai! Rusai laimi. Turtai
Kei si KPersijojLondono Daily Chronicle 

korespondentas iš Petrogra
do praneša, kad austrų ge
nerolas Bothmer sudegino 
tiltus ant Stripos, kad jo ka
reiviai negalėtų pasitrauk
ti atgal. Tiesa, kareiviai > _
nepasitraukė, bet’užtat tūk- nieije

J 14 XVI k VU AI U. M A LA O LJĮ 

artilerijos ugnies, kuri veikė JjauJa

. ........................ I ................ ■■■■I ■

. Pabaigoj sa
vo ukazo prisimena tas

M. Matuhvičia iš • Eli- , .
zabethport, N. J. prisiuntė TREČIAS KARALIUS BE vo kareivius.

’ | SAVO ŠALIES. k- --1-- ■
jog užpercitoj Juodkalnija jau po>austrais.1 smagias valandas, kada jisai 

Juodkalnijos karalystė darė peržvalgą savo karei- 
jau pasidavė didžiajai teuto-j^bims ties^ Vilęika ir^Molo-

Ru- 
tai-

mums iškarpą iš vietos ang-1 
lų laikraščio, ;
subatoj Antano Beliausko 
salmne įvyko muštynės,kuo- j 
mot susipešė du saliūninkai nu spėkai Austrijai

I amžių-amžius t^maž 
dabar uų šalis gynė savo neprigul- 

Brothers mybe. Kai]) erelis savo liz- 
hosųitalyj. Jisai sužeistas į dą, taip montenegrai gynė 
gaivą ir kojas. I savo valstybę nuo žiaurųjųj

Adomas Ramanauskas, turkų ir turkai, apveikę ser- 
kuris turi sal’ūną ant 214 bus ir bulgarus, monteneg- 
First St., areštuotas už tai

del “kcges alaus”. > 
Ant. Beliauskas

randasi Alexian

per dečno (Vilniaus gub.). 
j<aj_ | Iš viso ko matyt kad 

r negalvoja apie

DIDIS KUNIGAIKŠTIS 
JAPONIJOJ.

Rusi j os didkunigaikšti

Jisai tinkamiausias socialia- kaucija. $2,000.

X MVAO 11 l/ui ię<Al -------------- J - -------------------------o-----------------------

_______ i, nr neįveikė paimti. Bet Aus- Michail Michajlovičjau.pri- 
kad šovė iš revolverio j Ant. (rijos moderniška artilerija buvo į Japonijos sostapylę 

t drūtvietes. Tokia Jisai atvežė Mika- 
Juodkalnijos^ karalius Mi-RIo šv. Andriejaus ir šy. Ka- 

kalojus verkė, kuomet pasi- tarines orderius, apipiltus 
rašė po raštu, amfkelbiančiu , briliantais. 1

Jisai nenore-! Garbei didžio • kunigaikš- 
jo pasiduoti. Jisai norėjo čio buvo iškelti puikus pie- 
bėgti Į kalnus ir gintis ten iš tųs, kur jisai ir Japonijos 
paskuti nosies, bet jo arty-: mikado pasakė prakalbas. 
mieji ministerial jam patarė’ Užsienio spauda atkreipia 
pasiduot; girdi, iš toly mes- į tą vizitą didelę atydą. Ma
nio kariavimo vistik 'nieko noma, jog caras įsake di- 
neišeis, o šalis įkris į dar di- įdžiajam kunigaikščiui pri
dėsiu vargą. įkalbinti Japonijos valstybės

Austrų kariumenė įžengė vyrus pasiųsti japonų kariu- 
’ ’ ‘ ” ' “ J J ' ! menę Europon.

Beliauską. Jisai tuojaus ta* pramušė kalnų drūtvietes 
po nugabentas į {Milicijos .... n'~’
stotį.

Mūsų skaitytojas rašo
‘kad už Ramanauską uždėta laikiną taiką

Į kągi panašus tokie bjau
rus apsireiškimai?...In partijos kandidatas į 

prezidentus.
Visuotinas susirinkimas j šIPLIAKOVAS DIRBA. 

New xorko socialistu perei- .. ,.r , ~
tam <četverge veik vienbal-\. New York.~--So-
siai išsitarė,jog James Mau- atstovas New Yorko 
rer yra geriausias kandida- Į v^^yos legislatūroje drau- 
tas socialistų partijai į Su- ?asį SlP,kJkoYas Jau |n.e‘|jau į Juodkalnijos sostapylę 
vienytų Valstijų preziden- f ‘ bill ų, kuris, jeigu praeis, J p Aust ijos karės o-

■ bus labai naudingas sios vai- f. ,;askelb5 ? pereitos 
sti os darbininkams. Sipr' !. jr i netnvcios vakare. Cettinjehakovas reikalauja, kad jei
gu kur nors kila streikas ir, 
darbdaves per apgarsinimus Į 
reikalauja darbininkų, tai |V{Taq 
jisai tame apgarsinime bū-1 

j įtinai turi pažymėti, kad pas ' 
’ | jį yra streikas.

atstovauja mūsų1 . ,
kaipo • darbininkų I’ANHURSTIENĖ SULAI

KYTA.
Žinoma Anglijos sufra-

tus. Kaip žinoma, greta 
Maurerio nominacijoje ant 
prezidento daugiausia .balsų 
gavo Allan Benson ir I.e 
Seur. New Yorko socialis
tai, nieko neturėdami prieš 
tuodu draugu, vistik pirme
nybę atidavė draugui 
Maureriui, kadangi jisai ge
riausia A

KUNIGAI NORI KA
RIAUT.

Tūkstančiai Britanijos ku- 
Jie pa-

r l nūtnvčios vakare.
’ liko čielybėje.

Dabar Austrija tarsis- su nigų nori kariauti.
U Juodkalnija apie taikos są-' duoda peticiją Londono vys- 

žinoma, Juodkalni- kupui ir prašo suteikti jiems

partiją. Kaip žinoma, Ja
mes Maurer yra Pennsylva- 
nijos legislatures atstovas ir gistė Mrs. Emmeline Rauk
tos valstijos Darbo Federa- ‘
■eijos prezidentas. Jisai yra 
sujungtas anksčiausiais ry
šiais *su plačiuoju darbinin
kų judėjimu.

Drg. J. Maurer patsai yra 
kilęs iš darbininkų tarpo ir 
uuo pat pradžios savo vi
suomeniško veikimo visuo
met buvo susipratęs darbi- 
rinkas. Jisai pasidarbavo 'llt Edik Island. 1913 
darbininkų labui Pennšylva-Imctais, kuomet ji pribuvo 
nujos legislatūroj. Visoj A-'New Yorkan, ji taip-pat iš- 
inerikoj jisai pagarsėjo savo, puvo ant Ellis Island tris 
kova su valstijos kazokais dienos 
(konstabliais).’

Drg. J. Maurer yra dide
lis karės priešas ir princi

lieps Austrija. Ar paliks 
austrai dėl Juodkalnijos 
bent šešėlį neprigulmybės, 
tai turės parodyti greitoji 
ateitis.

NORĖJO NUŽUDYTI 
GRAFĄ C<;UMA.

Tokio, Japonija.—Į grafo 
Okuma, Japonijos pirmojo

knechtas būtų išmestas ir iš 
partijos, tuomet, partijos 
skylmias būtų jau įvykęs 
faktas.

Partijos mažuma karštai 
reikalauja suvažiavimo, di
džiuma gi revizionistų tam 
priešinasi.

TURKAI UŽĖMĖ PERSI
JOS MIESTĄ.

Berlyno Overseas Agency
; praneša, kad turkų kariu-

Kerman-

hurstienė atvyko Amerikon 
ant garlaivio St. Paul. Ji
nai nugabenta ant atevių 
sulaikymo salos Ellis Island 
per immigracijos inspekto
rių. Sulaikyta dėl tos prie
žasties, kad savo laiku ji bu
bo kalėjime.

K ai n žinoma, Pankhurs- 
tienė jau antru sykiu sulai-

Kokia gi jos kaltė? Ji y- 
“n e geistina s v etim žemė”, 

1 kadangi ji turėjo didelių ne
susipratimų su Anglijos 
valdžia. Bet Amerikoj ji 
niekuo nėra prasikaltusi.

Čia, Amerikoj, šiuo žygiu 
ji norėjusi padėti Serbijos 
šelpimo Fondui. Dabar E.

! yi’4 didelė 
aiicii^v-viu. Visose Suvie-p^rės šalininkė.
nvtose Valstijose kilo triuk-l Manoma betgi, kad už ke-

ŠALIN NUO MEXIKOS!
Wilsonas nenori karės.
Pereitame “Laisvės” num. 

jau pranešta, kad Mexikos 
razbaininkai nužudė 17 a-1 Pankhurstienė 
Ynerikiečių.

lių dienų bus paleista.

KAIZERIS LIEPIA POTE
RI AUT.

27 d. sausio sueina kaize
rio gimimo dienos sukaktu
vės. Kaizeris išleido mani
festą, kad tą dieną-visi jo 
draugai poteYiautų.

Bet kokia nauda iš tų po-

šinas, kad reikią pasiųsti 
prieš mexikiecius kariume- 
juę. Kongrese atsirado ne
nuoramų, katrie pradėjo 
saYikti prie ginklo. Ypač 
bliovė Hearsto laikraščiai. 
Tie tai jau stačiai reikala
vo karės. Dalis republiko- 
nų, kurie turi savo biznius 
Mexikoje, taip-pat agitavo 
wž karę.

Bet Wilsonas ir jo minis- t .
teriai pasisakė esą karės kai pasveiko. Jisai pasirodė 
_ ?-----------------  — Berlyne ir buvo džiaugsmin-

rai sveikinamas gyvento
jais.

Kaizeris jau veik visiš-

priešai ir nenuoramos pra
dėjo nurimti.

Mexikos generolas Car
ranza atsiuntė pranešimą, 
kad jisai pasiųs kuodidžiau- 
sią dalį savo spėkų, kad su-, 
gavus Vilios razbaininkus ir' praneša apie*Tabai didelius 
nubaudus juos, kaip to rei- tvanus. Olandijoj tarpe 
kalauja įstatymai. Genero- Rotterdam© ir Dortrechto 
las Čarranza pasižada į- 
steigti patroles, kurios sau- 
tos gelžkelį nuo Vilios raz- 

aininkų.

TVANAI EUROPOJE.
Iš Olandiį^ ir Airijos

Olandijoj tarpe

negali traukiniai vaikščioti.
Airijoj ypatingai dideli 

tvanai Kings paviete.

EI Paso.—Čia mirė buvęs^ I 
Mexikos diktatorius geftero- oai 
las Viktoriano Huerta.

ŠALČIAI.
Iš Švedijos praneša anie 

alsiausius ' šalčius. Ties 
Gefle užšąlo apie 20 laivų.

užėmė 
stančiai jų krito nuo rusų kuris yra kaipo ir 

- Persijos sostapylę.
: Žmonės labai džiaugsmingai
Isutiko turkus. Aplinr:.nių 

uvonanu xw vw <*uovi i s°džių kaimiečiai bariais 
žuvo tuose mūšiuose, 10,000 sveikinti turkus, ku
tą;) o paimta į nelaisvę. |į’?e buksuoja Persiją nuo 

Bukovinoje vėlei prasidė- KUS1J()S Jun£°* 
;/i mūšiai, kurie kelioms

; dienoms buvo jau apsistoję.! ANGLŲ KARĖS NUOSTO- 
.... LIAI.

Anglu karės nuostoliai lig 
spalių 2Z d. esą šie: Fran
cu zi jos fronte aficierių už-

DAR APIE VON PAPENĄ n
Anglai sakosi radę kapi-i ras?' I’ats koresponden- 

tono von l’apeno dokumen- ^as sako, kad 100,000 austrą 
tuose patvirtinimų, kad ji- : ... , . •
sai mokėjo pinigų dinami- pamita į nelatsvę. 
tieriui Hornui ir buvo siun-l. 
tęs pinigų į Seattele, Wash., !1° 
trumpai prieš eksplioziją.

kiečių ambasados Amerikoj. 'Černovicais, kaip sako ru- 
Grafas Bernstorff sakosi tano jų paimtos --v- 

i is-
artilerijos, jnvištii ,ir mirusių žaizdomis 

14.620, kareiviu—69.272, afi- 
icierių sužeistų 9,754, karei- 

KADETŲ IR. PAŽANGIŲ- vių — 240,283. prapuolusių 
JŲ TARYBOS. nežinia kur aficierių 1.583, 

“Lietuviu Balsas” rašo: ’kareivių—54/46. Vidurže- 
Lapkričio 21 d. vakare V. mio jūrėseužmuštų 

Dūmos narių kadetų posėdis ių 1,504, 1.... . ...... °’
'dėl paskalų, kad Dūma tebū- : 
Įsiauti sušaukta tiktai sausio teivių 

Nieko nebuvo nu- nežinia kur 
kareivių—10,211. 
kare- 
cienų 227,

Von Papen buvo prie vo-į fu los tranšėjos ties pačiais

ūetikįSį kad von Papen ture 
jo tokius dokumentus.

. Kai
melis Toporac visiškai iš
griautas rusų 
ugnimi.

KAS TURKAMS LIKO?
Anglai ir francūzai pasi

traukdami iš Gallipolio pu- 
siausalio paliko . turkams:

2,000 šaudyklių;
8,750 granatų;
4,500 ammunicijos skry

nių:'
45,000 bombų;
160 ammunicijos vagonų;
21,000 maisto kanų;
5,000 kornų maišų ir 11.
O anglai gyrėsi nieko ne- 

alikę. v

i mėnesi
tarta: lukterėsią kelias die- 

I r as, kol paaiškėsiąs daly-

, kareivių—21.531, 
m ' žei s tų aficierių—2,860, k a- 

70.148, prapuolusiij- 
a f icierių—350, 

Kitose 
vietose: užmigtų afi- 

 

ka re i v ii -^2J)52, 
sužeistų aficierių—337, a- •

reivių—5,587, prapuolusių
nežinia kur aficierių 76, ka*

Tą pat dieną buvo irgi pa- 
• žangiųjų Dūmos narių posė

dis. Atstovai nariai tam # .
AMERIKIEČIAI BeGA* Iš tikrų Dūmos tarybų pasako- reivių—3,223. Jūrininkų ir 

mexikos. ..j - • - - •

Ef Paso.—Čion pribuvo 1-ybų darbus.
52 amerikiečiai iš šiaurinės ___ 1_‘_ 1 ___
Mexikos. Jie bego nuo pa- mą iš tarybų atstovų pažan- 

Iiigišiol dar 1.000 giųjų, betgi nieko nutarta

P

A VI 7 £ »/ X tj •

Viennos ir Berlyno laik- ministerio automobilių mes-j vojaus..
.................... Grafas liko-, amerikiečių pasiliko distrik- Į nebuvo.raščiai neatsidžiaugia lai- ta dvi bombi.

mėjimu. Jie nurodo, kad si nesužeistas.
Juodkalnija visuomet buvo1
ištikima carams ir ’ Rusijai. Tai jau antras pasikėsini-

. Pirmas
pasikėsinimas buvo 1888

Rusija duodavusi Juodkalni- mas ant Okumos. 
jai pinigų ginklams pirkti.

Juodkalnijos karalius bu- metais, 
vo gana žiaurus savo šalies1 
žmonėms. Jisai 1905 metais 
buvo neva suteikęs konstitu
ciją, bet vėliaus jos, nepai-

te, kur jų gyvasčiai gręsial
Bombų metėjai pabėgo.' Pav°.lus*

’ * ■ ” - ? Carranza pasiuntė gene
rolą Trevino gaudyti razbai
ninkus.

kelis net sykius buvo išvai-

dūmo, kaip pusė Kauno gu
bernijos. •

Cettinje mieste
lėj) yra tik 4,000 gyventojų.

DABAR ANT SALO
NIKŲ.

Pary ži u s.—V isa S e r bi j a
po teutonais. Trįs ketvirt- 
daliai Juodkalnijos taip-pat 

Britanijos'j*-111 P° teutonais.
.ikelininkai! Dabar, apsidirbę su Juod- 

pasisakė esą priešiųgi ]>ri- kalni ja ir Serbija^ teutonai 
: verstinam kareiviavimui. 
ĮMainierių unija priėmė re-

) (sostapy-1 zoliuciją, iš kurios aišku,jog 
ji greičiaus apšauks visuo
tiną streiką, negu sutiks 
su konskripcija.

MAINIERIAI IR GELŽKE- 
LININKAI PRIEŠ PRI

VERSTINĄ KAREI
VIAVIMĄ.

Didžiosios

CARAS KARIAUS.
Išpradžių laimėjimas, pas

kui taika—sako Mi
kalojus.

Iš priežasties rusiškų 
naujų metų caras Mikalojus 
išleido ukazą savo kariume- 
nei, kur jisai sako, jog da
bar ne laikas dar kalbėti a- 
pie taiką?

“1915 metai praėjo ir ma-1 turto, kurį turi darbininkų 
no garbinga kariumenė už- K1 i > ...... ' ■
pildė juos atmintinais pasi
žymėjimais ir

rengiasi atakuoti Salonikus, 
kur talkininkai įtaisę 
apsigynimo punktą.

savo

PASVEIKINO i BELGIJOS 
KARDINOLĄ.

Rymas.—Čion pribuvo 
Belgijos kardinolas Mercier. 
Minia pasveikino jį ant gat
vių šauksmais: “Tegyvuoja 
B ei gi j a! Te g y v u o j a ka r di
li olas Mercier!”

jo susirinkusiems apie tų ta-ijnrių pėstininkų užmuštų a- 
, Buvo kelia- ficierių 589, kareivių—9,923, 

mas‘klausima^rpk išstoji-; sužeistų aficierių—161,- k 
į. reivių—1,120, prapuolusių

, Tas klausimas bū
siąs svarstomas kitame po
sėdyje.

reivių—310.
Iš viso nuostolių esą 510,- 

230 žmonių.

GAVO DOVANĄ.
Vokietijos kaizeris davfe 

ordeną pour la merite Tur
kijos karės ministeriui En- < 

paliuosuotojų nuo kariume- ver Paša.
nes tarnavimo. Sveikieji 
“baltabil iečiai
II rūšies apsaugininkais

“BALTABIL1EČIAI”.
Caras patvirtino ministe- 

rių tarybos išdirbtas taisyk
les patikrinimo sveikatos

NAUJOKAL

Tasai ministeris yra labai 
bus paskirti paklusnus Vokietijai.

Neseniai Turkijos parla
mente jisai pasakė, kad tal
kininkai parodė visam, pa
sauliui, jog Dardanelai ne
paimami. Jeigu kas ligišiol

Apskelbtas caro įsakymas jam tvirtinimui netikėjo, tai 
pasaukti kariumenen vyrus, japar ;au 

~ 1 C’fV? 4- <5* i ■» 1 r i a'* •’gimusius 1896 met. sa 
moji diena nenurodyta.

latikės.

YUAN-šIKATJAUS KA
RŪNACIJA.

12 d. vasario Įvyks karū
nacija naujo Chinijos impe- 

• latoriaus Yuan-Šį-Kai’jaus,

DEŠINIŲJŲ SUVAŽIA
VIMAS, 

šeštadienyje, lapkričio 21 ........... . ....... ..... u„„
d., Petrapilyje buvo atidary-■ kuris į imperatorras persi- 
tas visos Rusijos dešiniųjų į vertė iš respublikos prezi- 
susirinkimas, kurisai trūko (dento.
3 dienas. Tikslas jo — ko-1. Pusėtinai gudrus paukš* 
voti su kairiaisiais, vokiečių' tis. • )

čmė begalo aštrią rez.oiiuci- 
ją prieš konskripcija. Toj 
rezoliucijoj pasakyta, kad 
jeigu valdžia nekohfiskuos 
turtų pasiturinčių klesti, tai
jie, gelžkelininkai, visais = 
galimais būdais priešinsis 

| konfiskavimui to vienintelio 
' i > 1 • i • ' 1 1 • • 1
klesa—darbo spėkos.

Tokiu būdu 800,000 mai- 
aukomis. nierių ir galingoji gelžkeli- 
nepriete-;ninku uniją drąsiai stoja: 

liu, taip skaitlingu ir gerai prieš valdžią ir kasžin dar 
aprūpintu karės žvilgsniu, kaip bus su konskripcijos į- 
mano kareiviai sulaikė jo statymu?

besiveržimą ir jų krutinėsi-------------
tapo nenuveikiama tėvynės K. LIEBKNECHTĄ NORI 
apsauga.

Ant slenksčio naujų me
tų, 1916 metų, aš siunčiu 
jums,mano narsus kareiviai, tų 
savo pasveikinimus. Savo 
širdžia ir mintim aš esu su 
jumis, 
mūsų numylėta Rusija ne
galės būti užtikrinta savo 
nenrigulmybėie ir teisėse ( ~
negalės naudoties vaisiais lesniai nutarė palaikyti vai- i iš gyventojų užimtųjų kraš- vyriausybės pasižada ne- 

’ ’ • džią. Vieton rezignavusio tn maistas ir žiūrėti,^ k-^ c,n.a.Vnv51o
pirmininko Haaze išrinktas niekas jiems jo negabią 
revizionistas F. Ebert. .......

“Vorwaerts” nurodo, kad tautiečių: __ ____
išmetimas K. Liebknechto iš anglų, Kelerio išmanymu, vienas sąjungininkas nešta- utonams ir talkininkams ir 
partijos, tai ne frakcijos priverstą sąjungininkus tai-, tys taikos sąlygų, nesutiktas i todėl nedaro jokių taikos 
darbas. Bet jeigu Lieb-įkyties. _____ j Įeitų sąjungininkų”. propozicijų.

AUSTRAI MĖGINĘ SUSI
TAIKYTI SU ITALAIS.
Kaip praneša “Westmins. 

Gaz.” anglų laikraščiai ta-i 
ria, kad to mėginimo prie-' 
žastis esąs blogas austru ka- 
numenąs padėjimas G?1-!?*'jščeglovitovaS; Dūmos atsto- jos fronto todėl buvę tokia -i nm i»’ tri c n I v/mnnc 11 m m | .o 7 . . 1 _ • i _ i _ « __ _vai: Markovas, uumioiuvo-(----- ---------- r------  ----- —

,kis, Levašovas ir kiti. Pada-<P>rm to buvo atsilankęs te.

įsivyravimu ir padėti karės 
laukoms. Dalyvavo susi- 
j rinkime įžymieji dešiniųjų 
Išulai: buvusieji ministerial: 
i Markovas, \Maklakovas ir

KALTINA CARĄ.
“Berliner Tageblat” sak<\ 

kad mūšiai ant Bėssarabi*

joje ir visa Izoncos lln'!|a-'vai?Markovas. Zamislovs-,baisus, kad patsai caras Čekų pulkuose nuolatos kpa ' - - — -
riaušių, ir tatai dar sunkes
nį darą austrų padėjimą. ryta daug nutarimų kovoti 

su pažanga Rusijoje.
nais ir stengėsi įkvėpti k^* 
reiviams gerą ūpą. .

IŠMEST Iš S.-D. PAR
TIJOS.

Vokietijos socialdemokra- 
j reichstago frakcija 

svarstė klausimą apie isnie-

KAIP GALIMA ESĄ SUSI
TAIKYTI.

Austrijos parlamento na- 
rvs Rudolfas Keleris išleido

SĄJUNGININKŲ DEKLA
RACIJA.

Londone lapkričio 17 d.
i Rusijos, Anglijos, Franci-........ . timą K. Liebknechto iš par-; knygelę vardu “Karė su gy- . .

Atsiminkite, kad tijos, 60 balsų buvo paduo- ventojais Toje knygelėje jos, Italijos ir Japonijos at- 
ta už išmetimą, o 25 balsai jis rašo, kaip galima esą pn- stovai pasirašė šią deklara- 
prieš. • įversti sąjungininkes valsty- ciją: “Rusijos, Anglijos, Ita-

Didžiuma frakcijos ir to- bes taikyties. Reikia atimti Ii jos, Francijos ir Japonijos 

kad veikti šioje-karėje skyrium, 
itų.' Minėtosios penkios vyriau- 

Dejavimai ir ašaros alkdnų s^bės yra susitarusios, kad 
francūzų, rusų,! svarstant taikos sąlygas nei

NUSKANDINO AUSTRŲ^ . 
KREISERĮ.

Rymas.—Francūzų sub* 
marina Foncault nuskandi
no Austrijos kreiserį tipą 
Novara.

Italai džiaugiasi, kadt 
nors sykį ir jiems pasiseki

savo darbo ir plėtoti savo 
resursus, jeigu nebus tikro 
laimėjimo ant mūsų priešo. 
Tegul tat įsirėžia jūsų min
tyje ir sąžinėje, kad taikos 
negali būti be laimėjimo”.
Taip tai prabįla caras į sa-

revizionistas F. Ebert.

v

POPIEŽIUS ATSARGUS.
Popiežius yra didelis poli* 

tikierius. Jisai bijosi įsi* 
šokti kuriai bent pusei—te*



(

LAISVI

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga re ant Šveicarijos

Šiame “laisvės” numery migloto 
apleidžiame Moterų Naujie- daiisų. 1 • JT J 1 • •

bepartyviškumo

nų skyrių. Matote, prisi
rinko taip daug bėgančių 
reikalų, kurie reikia aptar- esąs darbininkų reikalų gy
ti. jog kito išėjimo nebuvo, nėju, visiškai nemoka darbi- 
kaip tik suspenduoti viena- ninkiškai protauti. Jo iš- 
me numery tą skyrių. Mūsų 1 vadžiojimu Youngstowno 
skaitytojos teiksis nesupyk-' riaušės tai vokiečių ir aust- 
ti.

“Katalikas” kuris sakosi

rų darbas, o Youngstowno 
darb. streikai esą taip-pat 
vokiečiu sukelti.

Panašiai kalba visi kapi
talistiški laikraščiai, kurie 
nori diskredituoti Amerikos 
streikierius.

Mūsų skaitytoj amis jau 
žinoma, kad tikroji priežas
tis Youngstowno skerdynių 
ii" padegimų buvo Wall 
streeto konspiracija sukelti 
Youngstowne-peklą, kad nu- 
pūldžius Šerus Youngstown 
Sheet and Tube Comp, ir ap
žiojus tą neprigulmingą 

puolikus? Kddėb Amerika kompaniją plieno trusto na- 
n?in buerams naP,elhon?Kn- srais.

Pulkininkas Rooseveltas 
dedasi didžiausiu čampionu 
mažųjų tautų. Paskutinia
me “Metropolitano” (už 
sausį) num. jisai ir vėl ver
čia bėdą ant Wilsono admi-1 
nistracijos, kuri neužsistojo 
už Belgiją.

iškarpas, būtume galėję pa
žymėti—bet tik kaipo fak
tą,—-kur imta šliūbas. Ta
čiaus dėti tam tikrus pa
veikslus, rašyti tam tikrus 
komentarus ir liesti žmonių 
grynai asmeninius reikalus 
męsį/vistik nebūtume norėję

DIPLOMATIŠKA KALBA.
Tautininkai vėlei rengiasi 

kviesti socialistus vienybėn, 
nors Brooklyno seimo inci
dentai ir lekcijos dar visų 
atminime. Mūsų Sąjungos 
organas mėgina įspėti, kaip 
tan užkvietiman pažiūrės

Nors Šveicarija skaitosi 
neutrališka šalis ir nieko 
bendro neturi su karėm, 
vienok nuo pat pradžios eu
ropinės karės įvesta visoj 
šaly karės stovis ir suteikta 
karės justicijai tokia gale,

Persekiojimas dar
bininkų Argentinoj. 
(Nuo mūsų korespondento).

28 d. lapkričio, 1915 m.. 
Buenos Aires įvyko dideli 
protesto mitingai dėlei nu
teisimo 9 streikierių Berisso 
F. C. S. Tie streikieriai ta
po nuteisti ant 25 metų ka-

kokios ji dar Šveicarijoj iki lėjiman. Mitinge, kuris bu- 
šiol nebuvo turėjus. Apie*vo sušauktas pietinėj Bue-,

Anglijos valdžia, mo
terįs ir kare.

(Nuo mūsų korespondento iš Londono).

“New Yorker Herold” 
klausia to klouno, kur jisai 
buvo tuomet, kada Afrikos 
buerai šaukėsi Amerikos pa- 
gelbos prieš ^Anglijos * už-

nėjo buerams pagelbon?Ko
dėl Amerika pavelijo I takiai 
pasivogti Tripolį, o Rusijai 
faktiškai užgrobti Persiją?

Jeigu Amerika būtų tarp- 
tautiskų teisių saugotoja, 
tai jai reikėtų kas metai ka
riauti !

Męs jau sakome, kad kle
rikalai pradeda monopoli
zuoti svetimtaučių informa
vimą apie Lietuvą. Pasiro
do, kad Philadelphijoj jie 
žada įkurti net tam tikrą 
mėnesinį laikraštį “Pro Pat- 
ria Lithuania”. Rodosi, tą 
laikraštį ves klerikalai ir 
tautininkai sujungtomis 
spėkomis. Tautininkai ne
gali atsiskirt nuo klerikalų 
ir gana!

PRITARIA.
“Naujienos” ir “Ateitis” 

cituoja “Laisvės” pastabą 
apie tai, jog męs turime/la
biau informuoti svetimtau
čius apie savo tautos žmonių" 
vargus ir tas didžiąsias bė
das, kurios patiko mūsų tė
vynę. “Naujienos” sakosi 
visuomet tą reikalą primin
davusios. “Ateičiai”:

“Smagu pažymėti, kad 
lietuvių socialistuose atsi
randa ^žmonių,kurie jau ir 
viešai išdrįsta savo balsą 
pakelti prieš p. V. Kapsu
ko “informaciofobiją”.
Taip, šiame klausime.sve- 

timtaučių informavimo 
klausime, męs su “Rankpel
niu” nemokam bendrą kalbą 
vartoti, bet tai galų-gale, nė
ra principo dalykas. Rodo
si, ir “Rankpelnio” redakto
rius kadais labai plačiai pa
informavo svietą apie Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos Užsienio Biuro nuomo
nes ši o*, karės iškeltuose 
klausimuose...

tai, kaip dabar Šveicarijoj 
siaučia reakcija ir kokias 
teises turi kariška justicija, 
plačiai aprašo laikrašty 
“Naše Slovo” generalis re
daktorius internacionalio 
laikraščio “Volksrecht” drg. 
E. Hobs. Jis savo straips
ny nurodo, kad nuo kariš
kos justicijos daugiausiai 
kenčia spauda. Socialistų 
Partijos organo antrasis re
daktorius neva už įžeidimą 
armijos garbės tapo nuteis
tas ant trijų mėnesių į ka
lėjimą ir metams atir-.ta pi-' 
lietiškos teisės. Tūlas ^un- 
ter-aficieris už parašymą į 
buržuazišką laikraštį straip
snelio apie tūlų aficierių ne
gerus pasielgimus tapo nu
baustas ant menesio į kalėji
mą. Partijos organui grą
žinta krata ir konfiskavimu 
rankraščių, o prie tardomo-i 
jo redaktoriaus pristatė 
šnipą ir laike tardymų tar
dytojas iškoliojo ]

Pora metų atgal Anglijos 
valdžia buvo labai susirūpi
nusi, kas bus daryta su to
mis sufragistėmis, šalies 
griovėjomis, maištininkė
mis, reikalaujančiomis lygių 
teisių politikoje. Jos būk 
esančios persilpnos, fiziškai 
ir protiškai. Jos būk ne
esančios tinkamos dalyvaut 
politikoj ir užimti kokias 
nors valdiškas vietas. Jos, 
gavusios lygias teises, sy-

mergvaikių valdžia duoda 
duoną, tai, matomai, “did
vyrių” bus įvalias.

DABAR TAI BUS BATA
LIJA !

Vėl naujas “klausimas”, 
tik jau labai ypatingo po
būdžio. “Vienybė Liet.” 
pradėjo, “Naujienos” joms 
atkirto, “Keleivis” pašmera- 
vd, “Lietuvos” Jurgis Spur- 
gis nugirstą paskalą palei
do į svietą... i pošla pisat 
gubernija... apie drg. K. Gu
gi o vestuves Waterbury. 
Stebėtina, kad netik K. Gu- 
gis gauna pipirų, bet net ir 
“Laisvė”, kuri per 10 mylių 
stovi nuo to viso išpūsto rei
kalo.

“Striošnas” gaisras prasi
dėjo dėlei to, kokį šliūbą ė- 
mė K. Gugis—bažnytinį ar' 
civiliška. Kitur toks klau
simas būtų grynai privatinis 
klausimas ir laikraščiams 
neskaudėtų galvos, kaip kas 
nori savo dūšią išganyti. 
Taigi, “L-vė”, minėdama a- 
pie K. G. vestuves skyriuje 
“Naujos poros” num. pir
mam, pažymėjo tik apie ap- 
sivedimo faktą ir palinkėjo 
įauniemsiems kloties. Kur 
įvyko šliūbas, tiesą pasa
kius, męs nei nežinojom, nei 
nesiinteresavom. Tas nepa
tiko draugui G. J. Laskevi- 
čiui iš Waterbury ir jis gavo 
“Keleivy” vietos išreikšti sa
vo nemaloniems jausmams. 
“Keleivis” magaryčioms 
pridėjo temai deramą pa
veikslą ir dabar visa Ame
rika galės šnekėt, disku- 
siiot, peikt, teisint ir tt. Ko
kiame padėjime jausis jau
noji pora, kurios asmeni
niai dalykai pateko į spau
dą, męs jau neapsiinąam 
spręsti. Šitos rūšies rekla
ma sunku pasidžiaugti.

Drg. G. J. Laskevičius sa
ko, jog “Laisvė” nenorėjus 
pasakyti atvirai teisybės. 
Taip nėra. Drg. Laskevi- 

pačios “Ned. Nauj.” sakyte Į čius ypatiškai žadėjo “Lais- 
sakė, kad su tomis spėkomis vės” redaktoriui prisiųsti jš-< 
ne juokais reikia grumties. karnų iš Waterburio laik- 

O dabar...” mūsų smulkis rašeių, bet neprisiuntė. Jei-
• ginčai”... Taip, jie smul- gu drg. J. Laskevičius būtų

su-

Mūsų straipsnis apie Lie
tuvos Šelpimo Fondo daly
kus atkreipė atydą netik 
spaudos, bet ir narių L. Š.F. 
valdybos. * Tūli iš jų mano, 
kad patalpinimas to straips
nio buvo “blogo tono” apsi- 

* reiškimu. Mes tačiaus nesi
liausime gvildenę L. Š. F. 
centro snaudimo taktikos, 
nors tai kaip kam ir nepa
tiktų. Męs talpinsime 
straipsnių, kritikuojančių 
centro valdybos neveiklumą 
ir nejieškojimą naujų kelių 
iždui padidinti, nepaisydami 
kokios pasekmės iš to bus. 
Tai gėda, kad radikališka ir 
socialistiška visuomenė
rinko Lietuvai sušelpti tik 
$12,000! '

Kaip matyt iš kun. Jono 
Žilinsko laiško, vokiečiai pa
sirodo esą Lietuvoje visai ne 
tokiais barbarais, kaip juos 
piešė mūsų tautininkų ir 
klerikalų spauda. Bent jau 
žmonių kultūrinimo reika
luose jie suteikia inteligenti
jai užtenkamai laisvės.

Dabar reikia tik gailėties, 
kad iš priežasties rusų ir 
tūlų lietuvių gązdinimų 
veik milionas mūsų brolių 
apleido Lietuvą ir šiandien 
be pinigo, duonos ir dažnai 
be pastogės klaidžioja I’a- 
uraliais ir Pavolgėje. Jie 
ten ne mylimi svečiai dėl ru
sų visuomenės, ^bet nuobra- 
dai ir “tinginiai”.

“Nedelios Naujienos” ma
no, kad męs ligišiol neat- 
kreipėm didelės atvdos į 
kultūros darbą, nes “buvom 
.paskendę smulkiuose gin
čiuose”.

Keista. trivialiŠka nuomo
nė. Dabar įeina madon 
šnekėti, kad Amerikos lietu
vių ginčai savytarpy yra tai 

. “smulkus ginčai”. Kaip tai 
dar neseniai tos pačios 
“Ned. Naujienos”, rašyda
mos apie pereitų metų sei
mą Brooklyne, buvo teisin
gai nurodžiusios, kad mūsų 
ginčai visai ne smulkus, kad 
jiems yra gan gilios priežas- 
tįs. kalbėdamos apie kleri
kalizmo spėkų augimą, tos

karnų iš Waterburio laik-

‘'Socialistai, matyti, ne- 
sivaduos pigios garbės 
j ieškojimu šelpimo reikale 
ir, kuomet pilnai paaiškės 
svarbiejie tame klausime 
dalykai, socialistai rimtai 
apsvarstys ir tinkamai 
pasielgs koalicijos ar blo
ko su tautininkais klausi
me. Gera valia iš tauti
ninkų pusės, be abejo, tu
rės čia didelę reikšmę”. 
Šita diplomatiška kalba 

gali suteikti tautininkams 
vilties, jog jų nutarimas su
vesti mūsų sroves krūvon, 
pasiseks,bet...nieko daugiau. 
Pasakojimas apie gerą valią 
yra toki mysteriškas, jog 
męs absoliutiškai atsisakom 
ir tarpe eilučių ką nors iš- 
skaityt. Rodosi, pati “Ko
va” nelabai tetiki į tautinin
kų gerą valią, nes tame pa
čiame straipsny nurodo,kad 
jie apie vienybę tik tuo
met pradėjo kalbėt, kuomet 
jų ižde pasirodė mažiau pi
nigų, negu L. Š. -F. ižde. 
Kaip sau norite, bet žinant 
šitą faktą, nėra reikalo kal
bėti apie gerą valią.

šiuo žygiu męs nekalbė
sim apie koalicijos reikalin
gumą ar nereikalingumą. 
Kaip žinoma, tautininkai 
siūlo vienyties tik Lietuvos 
šelpimo klausimu, palikus 
teisę kiekvienai srovei sa
vaip galvoti apie politikos 
reikalus. Taigi, dabar rei
kėtų išrišt klausimas ar męs bjauraus darbo nepaliauja:( 
surinksime, eidami išvien ji areštuoja parašų rinkikus 
su jais (tautininkais), dau- ir i' " * 
giau pinigų Lietuvai su- cijas. ~ ~ i

Draugas Hobs nurodo, 
kad Šveicarijos kariški įsta
tymai pasenę, atsilikę nuo 
progreso, nepritaikyti prie 
dabartinės gadynės žmonių 
dvasios ir tt. Kariškas, ko
deksas parašytas dar 1851 
metais ir tūlos jo vietos pa
imtoj net iš 1817 ir 1806 me
tų įstatymų. Ir štai dabar 
karės justicija, pasiremda
ma tais įstatymais, veikia 
kiek tik išgali. Ji visai ne
paiso į šalies konstitucijos 
55 paragrafą, kur pasakyta,1

nos Aires dalyje, dalyvavo 
10,000 darbininkų. Bet rei
kia pasakyti, kad tą pačią 
dieną įvyko ir daugiau mi
tingų, kaip Buenos Aires, 
taip ir kituose miestuose. 
Tasai nuteisimas darbinin
kų streikierių sujudino 
kiekvieną Argentinos darbi
ninkų organizaciją. Mitin
gus rengė bendromis spė
komis Federacion Obrera 
Regionai Argentina k Par
tida Socialistą.

Buenos Aires manifestanz i 
tai pirmiausia susirinko ant tu dajig žiauresniomis 
Plaza Kongreso. r'
raitoji policija apjuosė Pla
za. Darbininkai iš ten pra
dėjo maršuoti gatvėmis, 
šaukdami: šalin kapitalistiš
ka valdžia!

Policijos buvo pilna. Da- 
ilis jųjų, eidami pirmiau, ta

mpytum darė kelią publikai. 
\ Einant puikiausia gatve 

redakto- Avenida de Majo viršuje ko
rių ir visą socialistų pąrti- kio tai 8 gyvenimo iškėlė ra
ją. Nors liaudis jau prade-'dikališką vėliavą ir piadėjo 

mosikuoti, taiytum, sveikin
dami einančius darbininkus. 
Bet tai buvo tik pasityčio
jimas iš socialistiškų darbi
ninkų.

Kas bus Europoj 
po karės?

Dabar daugelis užduoda 
sau klausimą: kas bus Euro-

kiu su vyrais norėtų daly- poj po karės?f šį klausimą 
vauti visokiose įstaigose, o “Daily Mail” štai kaip atsa- 
net ir parlamento nariais ko:
norėtų būti. Bet, valdžios! “Persimainymas skaitliaus 
nuomone, moterįs visviena Europos gyventojų prieina 
negalėsiančios atlikti vyru prie neapsakomo baisumo.
darbo. / Na, o jeigu jau ir • “25 milijonai žmonių ran- 
galėtų/ tai visviena jos lik- dari pastatyti po ginklu. 9 

’‘ į šei- milionai jau užmuštų bei su- 
Tuojaus myni^kame gyvenime ir mo- žeistų; kuomet sukaks du 

taip- metai nuo karės prasidėji-

jo protestuoti .prieš tokį el
gimąsi ir kariška valdžia 
(langelį pradėtų bylų turėjo 
panaikinti, bet ir dabar ke
turi partijos leidžiami laik
raščiai patraukti atsakomy
bėn ir eina tardymas. Iš | Nuėjus prie Plaza Levai- 
paskelbtų susirašinėjimų |e_ piasjdčj0 prakalbos. Kal- 
chvizijos generolo su augs- bg j t 7 kalbčtojai kurie 
ciausiu teisėju paaiškėjo, . •’ . ,v. . * ’ ,.
kad vieną laikraštį patraukė kaltino valdžią ir kapitahs- 
atsakomybėn tik tuomet, bet nemažiau nukaitino 
kuomet sužinojo, kad auto-* ir darbininkus už neprigu- 
rium to straipsnio, už kurį 
kaltina, yra ne liberališkas 
žymus veikėjas, kaip kad 
pirmiau buvo manyta, bet 
22 metų amžiaus jaunikai
tis. TĮesa, prieš tokį pasi
elgimą pradėta protestuoti 
ir net po peticijomis parašai 
renkama, liet valdžia savo

žinoma, šelpimo klausime 
mūsų srovės vadovai konku
rencijos principu—esą, lenk- 
tyniuokime, tik nekenkime 
vieni kitiems. Ne kas kitas, 
kaip tie patįs tautininkai 
užpereitų metų rudenį nuro
dė į naudingumą to princi
po. Jie, mat, tarėsi sugė
dinsią socialistus, surinkda
mi daugiau aukų. Bet išėjo 
visai atbulai ir dabar jie jau 
siūlo atmest konkurencijos 
principą. Jeigu tautininkai 
taip žaidžia principais, jeigu 
jie mėtosi iš vienos pusės į 
kitą, tai klausimas yra ta
me, ar męs, socialistai, tu
rime juos pasekti?

torų meilė link vyrų 
pat sumažėtų ir tt.

Anglijąs vyrai, džentle- Uentoju sumažės ant 20 mi- 
monai, labai guodėja mote-v. _
ris. Jų etiketą, kaip apsi-1 _ bJet f!?A1 ka^es. 
eiti su moterim, labai gud- ..........................  ~
ri ir plati. Jie žino, kaip 
reikia pagerbt moteris ant 
gatvės, kompanijoj, teatre 
ir tt. Bet jie labiau gerbia 
svetimas, tolymesnes mote
ris, negu savo seseris, moti
nas ir moteris. Mat, savo 
moterį galima ir nepaguo- 
dot, net prieiti iki kumščios 
vartojimo, bet ant gatvės 
reikia mokėt, kaip kepurai
te kilnot—mat etiketą!

.Valdininkai, miesto tarnai 
ir šalies apgynėjai, kaip 
moterįs reikalavo sau lygių 
teisių, tai išjuokė jas, 1 
'įmanydami, į kalėjimus.kim- 
šo, badu marino. Ant gat
vės vietoj kepurę pakelti, 
lazdą vartodavo. Bet kada 
karė prasidėjo, tuoj viskas 
kitaip virto. Moterįs nusto
jo ermyderius kėlus’os. Jos

nes. Ramių gyventojų skait
lius taipgi žymiai sumažės, 
nes bus įvairių priežasčių 
Visose kariaujančiose šalys 
gimimų skaitlius žymiai su 
mažėjo. Anglijoj apskait- 
liuojama, kad per karės me
tus gimimo skaitlius suma
žėjo ant 40 tūkstančių, o 
mirimo skaitlius ant 50 tūk
stančių padidėjo, sulyginus 
su paprastais metais, arba 

įkitaip sakant: bėgy 12 mė- 
• nešiu skaitlius gyventojų 

sumažėjo ant 90 tūkstančių 
Paryžiuj, Berlyne ir Vien-

Įėjimą prie darbininkų or
ganizacijų. Jie tik todėl'ir 
pralaimi streikus, kad nėra 
atsakančiai organizuoti. Bu
vo labai plačiai ir nuodug
niai išaiškinta, kaip bjauriai 
ir nežmoniškai Berisso poli
cija elgėsi su darbininkais.

Publikai labiausiai patiko 
naikina'su“parašaiTpetT garsus kalbėtojas deputado 

nacional (nacionahs atsto
vas) A. Začčagnini, 
buvo aplankęs tuos 
smerktuosius darbininkus ir silipo į vyriškus čebatus ir 
ištyręs jų padėjimą. Tūli. kad dirba, tai dirba. Jos 
nuteistųjų nemoka skaityt atlieka visokius _ vyriškus 
ir rašyt. Tarpe nuteistųjų |^busT’_° 
yra turkų, grekų arba ara
bų; portugalų, rusų 
Vienas darbininkas 
sužeistas į galvą. Policijoj 
jam nesuteikta mediciniškos 
pagelbos net per tris dienas.

Panašios prakalbos tą pa- i x 44.x c*, nui pzcvocvxxjr vu, x c x
kad spaudai suteikiama pil- čią dieną Buenos Aires įvy- 
na laisvė, be,t persekioja, ko net keturiose vietose, 
kaip tik įmanydama.

Mažus prasikaltėlius, nu
teistus ant kelių mė
nesių į kalėjimą, sodina į ka
torginius kalėjimus ir juose 
laiko. Darbininkų organi
zacijos persekiojamos, gelž- 
kelių Sąjungos darbininkai 
laikomi po ta pačia discipli
na, kaip ir sumobilizuoti ka
reiviai. Drg. Hobs, baigda
mas s£vo straipsnį, sako: 
“Jeigu karės valdžia ir tei

smai nepaliaus taip žiauriai 
elgtis, tai žmonių kantrybė 
gali išsisemti ir pasipiktini
mas pakilti iki tokio laips
nio, kad gali visą karišką 
justiciją nušluoti... Nors 
męs esame suvaržyti, bau- 

Idžiami ir kemšami į kalėji

DeL VILNIAUS SEIMO.
Neskanu atsiminti mūsų 

klerikalams apie garsųjį 
Vilniaus seimą, tačiaus išsi
žadėti jo visgi negali. To
nais, tame seime, Lietuvos 
farizėjai atsiėmė, kiek tik 
reikėjo už jų vergavimą val
džiai ir žmonių mulkinimą. 
Ten, tame seime, jiems darė
si ir šilta ir šalta.

“Lietuvių Balso” N-ry 20 
kun. Tumas, kaip galėda
mas, stengiasi** diskredituot 
žmonių akyse kairiuosius 
seimo vedėjus “kurie kalbė
jo be saiko ir galo, kas ką 
tik atsiminė iš paskaitytų 
knygų”.

Žinoma, demagogui Tu-1 mus, vienok nenupuolame

kaip n°j toksĮpat padėjimas. ' 
u:J. i “Nei ! viena epidemija, 

siautus viruramžiuose, ant 
tiek nesumažino skaitliaus 
gyventojų, kaip kad dabar
tinė karė. Po karei Europa 
pasidarys ‘mažytė’, veik su 
tokiu pat skaitliam gyven
tojų, kaip turėjo prieš Na
poleono kares. Ir štai kas 
mums reikės išvysti: vyrų 
pasidarys dusyk mažiau, ne
gu moterų; daugiau bus se
nų, negu jaunų; daugiau 
kūdikių, negu suaugusių 
darbininkų; daugiau ligo
nių, negu sveikų; milionai

me po karei, o dabar reikia 
ginti savo šalį. Valdinin
kai pradėjo šaukti: moterįs 
ir merginos, jūs esate lygios 
lordų moterims.

Na, ir prasidėjo patrio
tiška demonstracija, kad 
visi yra lygus, visi turi gin:? vy*ų ^sidurs b^įarbo arba 
ti savo salį biaugiausią n be tarnysčių, o milionai mo

no-1 n’. i A/?ZC *1’10 v°kjecja1?’ terų išmdjks vyrų profesijas 
‘.iP^ar B litanijos motei įs j- |r gaus takias algas, kokias 

s ir ri ino i vvriskiis; rnhnr.ns ir . ° • ' . .

kinis

ren. Jos sako savo vyram; 
sumuškite vokiečius, tapki- 

nera. įe didvyriais, o sugrįžę na-
1 • J 1 • 1 • V

pirmiau vyrai gaudavo; mi
lionai darbininkų įpras gau
ti dvigubą arba trigubą al
gą, kaip jie gaudavo prieš 

’ karę ir paskui nenorės nei 
girdėti apie tų algų sumaži
nimą; maisto produktai su-1 •- • i i • i -v JllUhl, lllcUMU MI UUUAldl OIbuvo mo jus rasite savo didvyris- :S;mažinSi nes dabar< kur k.

| Taigi, matot, broliai dar
bininkai, kaip elgiasi su mu

mis kapitalistiška ’_____valdžia.' v 
lavinki- 
laikraš-mes, skaitykime 

čius.
. Draugas iš Argentinos.

kas pačias.
Valdžia šaukia: eikite ir 

muškitės!
Kunigai bažnyčiose 

kia: eik't ir muškitės!
Moterįs ir merginos 

kia: eikit ir muškitės.
Kiek dar reikės išžudyti? 

Pire miliono jau išžudyta! ’ 
_ , moterįs nesibijo 

šalčio, lietaus ir sunkiųjų 
darbų. Jos varge užaugu
sios ir prie darbų papra- 
tusios. Turtingosios mote
rįs vargo nemato. Kuomet 
jų vyrai miršta Europos 
šventoriuje, ar lieja ten

sau

sau-

Nuo 1‘Laisvės” red.—Mū-' švcntumiju, ui uejt 
su korespondentas prisiun-‘kraują, tai jų moterįs turi 
tė mums kelis egz. dienraš-‘sau namieje gerus laikus—

rėš eina, tai visi laukai r 
terioti. per tai susimaž; 
ukininkystės ir gyvulių vei

kimas; pabrangs frachtai ir 
įvežimai, o iš priežasties su- 
simažinimo laivų, taip greit 
negalima bus išvežti.

“Bet tai dar ne viskas. 
Čia pažymėta tik tas, ką 
galima aiškiai permatyti 
arba apčiuopti. Atsiras dar 
tokių dalykų, kurie dabar 
nepermatomi ir nuo mūsų 
pasislėpę, bet paskui tie 
dalykai išeis į aikštę ir pri
sidės prie naikinimo ir ar
dymo žmonijos”.

čių “LaVanguardia” (soči- ir namie pilna didvyriu ka-l Kame Pildantysis Sąjun-
reivių, pinigų visuomefrAiž- 
tenka.

i Karei prasidėjus, ištvirki-
i mas eina didyn. Kareiviai 

ir mergos neturi gėdos, bet 
: ir kas jos paiso šiuočės? 

Mat, jeigu kareivis, išeida
ma Vanguar- mas karėn. palieka vieną ar

mui būtų buvę daug sma- dvasioj ir dirbame kiek ga-l 
giau, jeigu pirm seimo butų lddami • dabar laikp . • '
buvusios atlaikytos mišios lcaa^\ir_ daOaK laiRe .
ir nusiųsta telegrama popie- pasaulines kares, sveikina-

alistų) ir “La Argentina” 
(didžiausia cirkuliacija pie
tų Amerikoj). Argentinos 
proletariatas labai sujudęs 
dėl nuteisimo 9 darbininkų 
streikierių Berissoje. Apie 
tą streiką “Laisvėje” seniau 
buvo rašyta.
dia” vadina tą nuteisimą du vaiku, tai dar gaumi už 
politiška inkvizicija ir nuro-1 “nuopelnus”. Jis dar labiau 
do, kad kapitalistiki teismai gerbiamas, nes tuomet iš 
ir toliaus taip elgsis, jeigu jo vaikų taip-pat išaugs ka- 

. (darbininkai nepradės smar- reiviai.
visa- kjau protestuoti. __________ r____

—^aisvėje” daug vietos vo pilni laukai ir girios.Mat, diečių.

gos Komitetas pasirodė la
biau permatantis dalykus, 
negu socialistų laikraščiai?

Stasio Šimkaus- visuome
niškos fizionomijos nurody
me P. Komitetas išsykio pa
lakė, kad tai klerikalas. Na, 
.aip ir yra.

Patariu visoms kuopoms 
ir draugijoms, kurios ren
gia prakalbas, imti pavyzdį 

Vasaros laike poručių bu- iš waterburieciu ir clevelan- • 1 • 1 i • • •« W . 1 • v • v • 1 • V •_ ___ _______o____ _ Jie daro įžangą ir
žiui. Bet ne kunigų tuomet me kiekvieną kitų šalių dar- pavedame argentiniečių rei-1 atėjo laisvosios meilės Jai-j ima po dešimtuką. .Tad? 
i----- ----- 1 4.------ 4.4... —---- Patriotų laikraščiai nors ir mažai žmonių prisii męs Kaiams, Kauangi ”ju. dabar kai. Patriotų laikraščiai nors ir mažai žmonių prisi 

'esam persitikrinę, kad po plačiausia skaitomas laik- garbina tas mergas, kurios rinktų, bet rengėjai nepriki- 
Ir linksma v«rp<, viso nasaulm šalv- loštis tarpe Argentinos lie- myli kareivius ir net turęių ša savo pinigų.

Jiems uuvu, ».aua 1906 me-A .YV.; M?s gauname ypač dukterįs išteka už paprastų Kam rūpi prakalbų pa
tais išaušo reakcijos rytas. . . ariZ1?^ daug žinių iš Buenos Aires kareivių. .
Tuomet, anot Laukaičio, jie ^esnis darbininkiškas ju- ir Berisso, bet mums trūks- “dėl tėvynės i v • . .ii . i 4.„ y- ja aaa :

buvo dienos! Jie tuomet tu- bininkų judėjimą, nes męs kalams, kadangi'“L. 
pėjo savo gūštose ir drėbė- 
jo dėl ateities. 7 
jiems buvo, kada 1906 me- j

•ginčai... iaip, jie smui- gu ui g. u. ------- -
kųsv, jeigu žiūrėti į juos iš‘pristatęs mums žadėtąsiąs kramoią.

ėjo valdžiai talkon ir naiki- į dėjimas”.

Kam rūpi prakalbų pa- 
Vis tai ’ daroma:klausyt, tas nepasigailės de- 

i” ir dabar jau šimtuko, o kam nerūpi, tai

Švenčioniškis.

Al UVllCUVj v AlllllUO VI U11>J ^^4 uv » J Al CIUMUJ JC4V4 - - - - v

ta žinių iš Rozario ir Pata- 40,000 merginų liko motino-1 daug geriau, kad tokie visai 
gonijos. mis be apsiveilimo. 30,0001neateitų. ’ . ygonijos.
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LAISVI “

Susimildami, išgilinkite 
pilietiškas popieras!

J

Ant mano stalo guli viša 
eilė ‘Pittsburgo, Youngstow- 
no ir Clevelando dienraščių. 
Skaitau juose apie’ K 
Youngstowno tragediją, a- 
pie gaisrus, plėšimus, kalė
jimus. Ir tarytum matau 
tą varguolių ateivių prie
miestį E. Youngstowną.ma- 
tau tuos nedailius graikus, |vių piliečiais, man rodos* bū- 
madjarus, serbus. E. Young- tų naudinga turėti tam tik

ras komitetas nuo Liet, 
draugijų, kuris turėtų pa
gelbėti norintiems išsiimti 
tas popieras, o nenorinčius 
paraginti ir paaiškinti jų 
vertę. Lietuvių išviso yra 
apie 900.

(Praneša S. Jasilionis.)
Schenectady, N. Y., pilie

čių yra 42. Pirmas popie
ras turinčiu 13. Draugijų 
nesiranda, kurios rūpintųsi 
pilietyste. (Rašo A. J. Gu- 
dzinskas). Man rodosi, 
Schenectady yra koki 500 
lietuvių arba apie tiek.

Great Neck, N. Y., suau
gusių vyrų yra daugiau 100. 
Pilnų piliečių tik 4—5. Pir
mas popieras turinčių 20.

Amsterdam, N. Y., kur y- 
ra apie 3,000 lietuvių pilnas 
p’lietiškas popieras turi 55 
—60 žmonių. Popieras išsi
imti padeda Daukanto Kliu- 
bas, bet, kaip sako Kasparū- 
nas, Amsterdame reikia di
delės agitacijos.

Tiek šiuom tarpu. Vėliaus, 
spėju, “Laisvė” turės dau
giau pranešimų, bet ir iš na- 
duotų skaitlinių kiekvienam 
aišku, kad pilietiškų popie
rų įgijimo klausimas pas 
mus begalo apleistas. Kaip 
kur nei dešimta suaugusių 
vyrų dalis nėra pastoję pi
liečiais. Agitacijos reikalai, 
kaip matyt iš šių* pranešimų, 
veik visur randasi apverk
tiname stovyje. O jeigu taip 
yra New Yorko valstijoj, tai 
tas pats mūsų apsileidimas, 
rodosi, bus dar labiau atjau
čiamas Pennsvlvanijoj, Ohio 
ir West Virginijoj.

Sakykit, kąs daryt? Pri
puolamai, ant greitųjų atlik
ta agitacija per prakalbas 
negali daug padėti. Geriau
siame atsitikime ji tik išbu
dina snauduli, bet nuo išsi- 
budinimo ligi gyvo susirū
pinimo gaut nopieras dar la
bai toli šaukia. Mūsų laik
raščių raginimai neturi di
delių praktiškų rezultatų. 
Žmonės apsiprato su tais ra
ginimais, o lietuvio lėtumas 
ir šiame atsitikime pakiša 
koją gyvam reikalui. Man

stowne, kaip sako Pittsburg 
Dispatch, yra 10,000 gyven
tojų, veik perdėm atevių, o 
jų tarpe tik 400 piliečių.

Tik. tiek. Šiaip jau visa 
minia maža ką bendro turi 
su amerikonizmu. Ji, kaip 
tas oysteris, užsivėrė savy
bėje. Tarpe amerikiečių ir 
ateivių tikroji sChinijos sie
na—tai du skirtingu kultū
ros ir papročių pasauliu.

Pittsburgo ir Yougstow- 
no laikraščiai ugnim spjau
do ant ateivių. Paniekos žo
džiais tie kapitalistų reika-

Agitacija už . pilietystę 
nelabai varonia. Kartais L.

Žinios iš Lietuvos
ZARASŲ PAVIETE.

Apsos, Drūkšių, Pelikų ir 
ir Vidžių apielinkės.

Nemaža laiko čia pagy
venau, kaip pabėgėlis pra
džioj vasaros. Niekas čia 
nenujautė, kad ruduo pa
tieks tokių audrų-baiseny- 
bių. Neturtingi ir tamsus

Gui de Maupassant.

Seimininkė.
(Vertė švenčioniškiš)

John P. White. I Į

Streiklaužių Agentūros.
Reikalaudama, idant kongresas už

draustų siųsti iš vienos valstijos kiton 
streiklaužius, apginkluotus sargus, pramo
nės prietikių komisija nori prašalinti tas 
priežastis, kurios šios šalies darbininkų ko
voje su darbdaviais iššaukia 90% iš visų 
pasibaisėtinų ir kruvinų susirėmimų.

Uždraudžiant profesionalių streiklau-

rydavę, nors vis dėlto užtai 
iš klebono tyčiodavęsi.

Galop mūsų kariumenė 
juos atstūmė toliau, šiuo 
metu miestelis kaip ir be gy
vos dūšios^ nes guli pozici
jose ir dažnai šaudomas!

Bažnyčia sukūrinta nuo 
šovinių. Spalių 24 d. trįs 
šoviniai pakliuvę bokštan, 
kurį nu vertę. Nuostabiu 
būdu bažnyčia išliko neužsi
degusi.

Bet pasitaikė, kad aš susipažinau su 
ja^na mergaite, tarnaujančia didelėj krau
tuvėj. Juk jūs žinot, kas tai yra Paryžiaus 
intrigos.

Vieną gražų rytą, eidamas mokyklon, 
susitikau jauną mergaitę, vaikštinėjančią 
su savo drauge. Mat, dar anksti buvo eiti'žiu įvežimą, darbininkų kovos su kapitalu 
į darbą, tai ji, pasiėmus po ranka savo 
draugę, vaikštinėjo plačios gatvės šalygat- 
viu. Kada mudu susitikom ir pažvelgėm 
vienas į kitą, tai mudviejų akįs susidūrė 
ir aš pajutau kokį tai nepaprastą jausmą, 
kuris tankiai apsireiškia nuo tūlų moterų 
žvilgesio. Toks jausmas, tai didžiausias 
malonumas, kokį tik žmogus gali patirti 
savo gyvenime, tai greitas fiziškas patrau
kimas, kuris momentališkai apsireiškia su
sitinkant moterį, tai lengvas ir malonus už- 
žavėjimas, kuriam taip greitai pasiduodi 
prisiglaudžiant sutvėrimui, užgimusiam 
tik dėl to, kad jis tau patiktų ir tu jį mylė
tum. Daug ar mažai th tą sutvėrimą my
lėsi—tas nedaro jokio skirtumo. Iš pirmo 
pažvelgimo į šį veidą, į šias lūpas, į šiuos 
plaukus, į akis, į šypsą, jūs jaučiate, kaip 
tas švelnus, malonus ir lengvas užžavėji- 
mas pereina per visą kūną, jūs jaučiate 
linksmumą ir kokia tai begalinė jiega pra
deda jus traukti prie to nepažįstamo sutvė
rimėlio. Tartum ji garsiu balsu šaukia ir 
jūs atsiliepiate, užgema kokia tai slaptinga 
jiega, r kuri jus prie jos stumte stumia ir 
jum pasirodo, kad su ja jau seniai susipa
žįstate ir esate geriausi draugai. Ant ryto
jaus, toj pačioj valandoj ir toj pačioj vietoj 
vėl su ja susitinki ir vėl judviejų akįs susi
duria. Dar porą rytų susitinki ir, paga
lbaus, užkalbini ją. Ir meilė pradeda bėgti 
tokiu pat teisingu upeliu, kaip kad ir liga 
bėga į žmogaus kūną. v

Ir taip, po trijų savaičių mudviejų pa
žinties, aš su Emilija priėjau prie nupuoli
mo momento. Tas nupuolimo momentas būt 
atsitikęs daug anksčiau, jeigu aš būčiau su
radęs vietą, kur galima būtų buvę jį papil 
dyti. Mano draugė gyveno tūloj šeimynoj 
ir tėn negalima buvo. Užeiti į viešbutį ir 
nusisamdyti kambarį ji griežtai atsisakė 
Aš ilgai mąsčiau, kaip čia padarius ir sura
dus tam tikrą vietą. Pągaliaus, aš leidau 
si ant neapsakomo drąsumo: užkviečiau ją 
apie vienuliktą valandą vakare užeiti į ma
no kambarį ir išgerti stiklą arbatos. Aš ži
nojau, kad mano gaspadinė eina gulti lygiai 
ant dešimties. Reiškia, kada aš su ja at
eisiu, tai mudviejų niekas nepastebės, nes 
aš turiu raktą ir galėsiu liuosai įeiti. To
kiu pat būdu po keliato valandų aš ją galė
siu.išleisti iš savo kambario ir niekam ne
matant palydėti.

Išsyk Emilija nenorėjo eiti, bet pradė
jus man prašyti, visgi sutiko sekantį vaka
rą užeiti. Per visą dieną aš buvau labai 
blogam ūpe ir laukiau vakaro. Mane labai 
kankino mintis, kad tik neatsitiktų kokia 
nors nelaimė, neiškiltų viešas triukšmas ir 
nesugadintų mano pienų.

Sulaukiau vakaro. Apsivilkau ir iš
ėjau į kavinę, kurioj išgėriau du puoduku 
kavos ir penkis ar šešis stikliukus geros 
degtinės, kad įgavus daugiau drąsos. Pas
kui kelia sykius perėjau per švento Mykolo 
bulvarą. Laikrodis išmušė dešimts, trupu
tį pavaikščiojius ir pusė po dešimties aš 
palengvėle leidausi linkui sutartos susitiki
mui vietos. Ji jau manęs laukė. Kaip tik 
aš prie jos priėjau, tai tuojaus paėmė mane 
po ranka ir mudu leidomės linkui mano na
mu.

Kada mudu pradėjom artintis, tai 
baimė vis augo ir augo.
Iš mano galvos mintis neišėjo:
—Kad nors šeimininkė miegotų.
Du.ar tris sykius aš ir jai pasakiau:
—Svarbiausias dalykas, tai laiptais li

pant užsilaikykite ramiai, kad niekas ne
išgirstu.

—Reiškia, jūs labai bijot, kad mudvie
jų ėjimo niekas nešigirstų?

—Ne tame dalykas. Mano draugas la
bai serga ir jeigu jis miega, tai aš nenoriu 
jį pažadinti.

Štai ir Šventų Tėvų gatvė. Aš artinuos 
prie savo namų su ta baime, kurią jauti 
eidamas pas dantų gydytoją. Nei vienam 
lange nesimato šviesos. Reiškia, visi mie
ga. Pradedu liuosai alsuoti. • Rakinu duris 
taip, kaip kad vagis rakintų. Įleidžiu savo 
draugę, uždarau duris ir ant galų pirštų, 
prilaikydami kvapą, pradedam viršun lipti. 
Aš užbriežiu vieną po kitam degtuką, bijo
damas, kad mano draugė ant laiptų nesu
kluptų ir tuomi nesukeltų triukšmą. Pra
einant pro šeimininkės kambarį, pajutau, 
kad mano širdis plaka nepaprastai smar
kiai. Pagaliaus, mudu jau ant antro, tre
čio Ir penkto gyvenimo.

(Toliau^ bus). |

» - , • į .---------------nvuui UlllgA n vainojo
S. S. kuopos susirinkimuose .čionykščiai žmones papasa- 

kodavo ir pramanydavo ne-' 
būtų dalykų apie vokiečius. 
Dvarponiai ir kunigai pasi
juokdavo iš tų pasakų—ir 
tuo viskas pasibaigdavo.

Užklydęs čionai pastaruo
ju laiku negalėjau pažinti to 
ramaus kampelio! Kaip Pe
likų, taip ir Drūkšių, Vidžių, 
maž pusė parapijos vokie
čių išdeginta. Kituos so
džiuos nei vieno gyvenimo 
nuo ugnies neužsilikę, kaip 
va—Rudžiuos, Murmiš 
kiuos. Vietomis miško irgi 
nemaža apkasams iškirsta. 
Gyventojai vieni pabėgę, ki
ti užsilikę gyvena urvuos 
bei požemiuose, storai ap
dengę juos rąstais ir žemė
mis. Viršuj rūsių kiši iš 
velėnų padaryta kaminas 
dūmams traukti.

Daug žmonių be maisto, 
be pašaro. Nemaža maty
ti leisgyvių arklių, kurie ga
nosi po apsnigtus rugių lau
kus, pievas. Kaikurie gy
ventojai netik šieno, bet ir 
šiaudų nebeturi kuo šerti 
paskutinę karvę. Pašaro ir 
maisto stinga lygiai ir gy
venantieji gerai atstokai 
nuo pozicijos. Traukianties 
kariumenei tam tikrų ko
misijų buvo deginama javai, 
šienas.

Čia jau trečia savaitė 
darbuojasi Raudonasis Kry
žius. Bet juo žmonės mažai 
tegali pasinaudoti. Kautą 
atėję už kokių 7—8 varstų 
gauna kokius 4 svarus duo
nos visai šeimynai 3-ms die
noms, yiena, kitą dažniausia 
apdegusių konservų dėžutę, 
o kada ir be nieko turi su
plukti visą kelią. Nelaimin
gi žmonės nežino, kas ir da
ryti, atsiradę tokiame var
ge ir nematydami jo pabai
gos.—Kas dieną matvdavau 
Apsoj (3.1 v. nuo Pelikų, 10 
—11 nuo Drūkšių), kaip 
nuolatos jie eidavo į kunigą 
patarimo klausties:

—Tėveli, kas darvti?...
Kas galėjo kur išvažiuo

ti, ar turėjo giminių, išsi
blaškė po visa Rusiją. Bet 
ir tat per dideles ašaras. 
Matvti, kaip nelengva jiems 
■’kirties su gimtiniu kampe
liu...

—Kain karė pnci’baigs, 
tumiau, tėveli, su^rižšime.

Kas ten bus toj Rusijoj?! 
Viskas svetima.- nei bažnv- 
čios. nei ‘"ovos kalbos... Rei
kia nražūti ten...

čia būtinai reikėtų įsteig
ti Lietuviu Komiteto skv- 
rius šelnti pabėgėliams. A- 
pie tai tik dar manoma.

Jonas Rmk.

t prakalbose paraginama, 
Jog reikalinga pastoti šios 
šalies piliečiais, o daugiaus 
žmonės patįs rūpinasi, neno
rėdami būti “grinoriais”.

Padaryti daugiaus lietu-

tuos žmones, kurie Youngs
towno turtus didina.

“Laisvės” korespondentas 
dar ve ką praneša: “Atėjo 
žodis iš Pittsburgo, nuo dis
trict attorney, kad kiekvie- 
ną ateivį, kuris bus atrastas 
kaltu, deportuos į užmarį. 
Youngstowno ■ sūdžia W. 
Barnum prisakė atimt pilie
tiškas popieras (?) visiepis 
streikieriams, dalyvavu
siems suirutėse”.

Žinoma, aš toli esu nuo 
to, kad kaltint streikierius. 
Jie yra auka Wall ’ streeto 
plėšrūnų. Dabar tas jau 
tapo visiems žinomu faktu, 
bet man rodosi, kad nei 
Youngstowno laikraščiai, 
nei to miesto politikieriai 
neišdrįstų taip niekinti atei
vius darbininkus, jeigu šie 
būtų susipratę šios šalies pi
liečiai ir mokėtų panaudoti 
balsavimo teisę, kad įgyti 
didesnę politišką įtekmę sa
vo kommunoje. Labiau po
litiškai susipratę darbinin
kai mokėtų pakelti savo bal
są ir visi su jais labiau skai
tytus!.

O dabar? Dabar viskas 
pusėtinai prastai ( išrodo. 
Momentališkas sukilimas, 
staigus jausmų užsiliepsno
jimas; visuomet neša didelį 
nusiminimą ir ruošia pama
tą reakcijai pačių darbinin
kų tarpe.

Kiek tai sykių buvo šauk
ta ir į mūsų lietuvius: išsi
imkite pilietiškas popieras! 
Parodykit amerikiečiams, 
jog jūs, ateiviai, esate jiems išsirodo, kad to darbo turi 

- lygus. Panaudokite balsavi- stverties mūsų draugijos, 
mo teisę save spėkoms auk-1 kliubai ir kuonos, o spauda 
lėti. Taip šaukiame męs, ir kalbėtojai jiems padėtų, 
socialistai, mums padeda Kolei draugijos nepaims į 
tautininkai ir kleri 
pilietystės vežimas k sto
vėjo ant vietos, taip ii* be
stovįs.

As čia išdėsiu šiek-tiek 
faktų, kuriuos susiuntė 
“La'svei” jos koresponden
tai iŠ tūlų lietuviškų koloni
jų JLNeW J.U1KU vuii>ujuj.

So. Brooklyn e, N. Y., ran
dasi apie 800 lietuvių. Iš jų, 
kaip sako Viktoras Januška, toriais šios šalies gyvento- 
piliečių randasi tik 35; pir- jais.

Kalbėkite apie tai laikraš
čiuose. duokite, jei turite, 
geresnių patarimų.

L. Pruseika.

“pučą” snaudalius, tol nieko 
gero neišeis, tol grinoriška 
anatija viešpataus, kaip 
viešpatavusi.

Taigi: kelkit savo draugi
jose, kliubuose, kuopose 
klausimą, kas daryt su Mo
lio Motiejais. Judinkit juos, 
skatinkit juos išsiimti popie
ras. Tas mums’ reikalinga 
ne todėl, kad tanus pilna-

mas popieras turinčių yra 
15. Birmiaus išėmimu po
pierų rūpinosi Jaunuom. 
Kliubas, dabar gi niekas, iš
ėmus L. S. S. kuopą.

Central Brooklyne, N. Y.,, 
randasi apie 3,000 lietuvių. Gūbrio ves 
Vietos kolonijos žinovas p. Įlcmikos”

' Pelikai.Čionai buvo iš ar
motų paleidę bažnyčios link, 
bet nepataikė. Apie ketu
rios bombos krito per kelias 
dešimtis žingsnių nuo baž
nyčios. Nuo jų miestelyje 
užsidegė dvi trobelninkų 
trobi. Dabar pozicija kiek 
nutolo, 5—6-tame varste į 
vakarus nuo miestelio.

Žmonės pasidarę erdvius 
apkasus. Nors ir nepavo
jinga dabar, bet 
gyvena juose, nes 
oernelig ankšta nuo 
menės.

Pabėgėlių čionai 
daug. Viena; nėra 
lastogės, antra, baisiai vis
kas brangu ir už pinigus ne
daug ką tegauni. Peliko- 
aiškiai net ką turėjo laukuo
se, negalėjo savo laiku suva- 
'yti. Nemaža bulbių maty
ti lauke po sniegu; matyti 
’.r kitokių javų nesuvalytų.

Kai'kuriems pabėgėliams 
oasisekdavę, kaip pasakoją, 
vienon ir kiton pozicijų pu
sėn pralįsti. Nuo jų žmonės 
girdėję, kad nesą taip visai 
iloga pasilikusiems anapus 
oozicijų, nors ir tenai ne py
ragai. Tą pat girdėjau ir 
iuo vieno lenko nuo Pozna
nės (vokiečių kareivio), sa
vo noru pasidavusio rusų 
rankosna. Jo kalba, Lietu
voje jokio bado nesą. Gy
ventojai kol kas turį maisto. 
□ jeigu jie ir stigtų, tai ta
da ateitų pagelbon Vokiečių 
šelpiamieji komitetai.

(Iš “Liet. Balso”).

kai kuri e 
trobose 
kariu-

neper- 
liuosos

J

klausimas dar nebus išrištas. Pažiūrų 
skirtumai pramonės dirvoje dar nebus pra
šalinti. Tatai negalima padaryti, neperkei- 
čiant iš pat pamato prietikių tarpe darbda
vių ir darbininkų. Bet toks uždraudimas 
pagelbėtų prašalinti pavojų daug geriau, 
negu koks kitas įstatymas, ką dabartinis 
kongresas galėtų priimti... Toks įstatymas 
netik Ludlovvo ir Roosevelto nuotikių atsi
kartojimą prašalintų, bet ir būtų darbi
ninkams ženklu, kad jų valdžia stovi prieš 
išnaudojimą, persekiojimą ir neteisybes. 
Tai yra ženklas, kurio darbininkai laukia ir 
ko jie reikalauja.

Išleisdamas tokį įstatymą, kongresas 
tiktai užgirtų tą praktiką, kurios prisilaiko 
daugelis sumanesnių administratorių jau 
dabar.

Kaikurie progresyviai miestų ir valsti
jų urėdai jau seniai pripažino importuotus 
streiklaužius betvarkės ir pavojingų susi
rėmimų priežasčia. Tie urėdai, rūpinda
mies palaikyti tvarką, elgiasi sulyg savo 
aprokavimo ir tiktai vėliau jieško įstatymo 
pateisinimui. Jau atėjo laikas, kad būtų 
sieista tam tikri įstatymai dėl visų admi

nistratorių. Kitaip darbininkų kovos laiko 
su darbdaviais draugijos ramybė priklau
sys nuo urėdų pažiūrų, kurie ne kassyk su
pranta pramonės problemas taip gerai, kad 
galėtų išleisti tokius prisakymus, kokių rei
kalauja kongrese įneštas įstatymo projek
tas kasi ink uždraudimo importuoti streik- 

• laužius.
Per pastaruosius dvejis metus aiškiau

sia pasirodė, kaip naudingas toks uždrau
dimas, kokį tas sumanymas pataria kong
resui uždėti už pareigą visiems administra
toriams. ,p

Coloradoš angliakasių streiko laike 
1913—1914 m. Coloradoš gubernatorius ga
lėjo prašalinti skerdynes ir palaikyti tvar
ką taip ilgai, kolei jis prisilaikė uždraudė 
mo duoti kareivius įvežamų streiklaužių 
apsaugojimui. Buvusis Suvienytų Valstijų, 
senatorius Pattersonas. kurio ilgų metų 
patyrimai politikos dirvoje buvo jį pamoki
nę, kad streiklaužių ivežimas yra maištų ir 
betvarkės priežasčia, buvo davęs guberna
toriui patarimą išleisti tokį uždraudimą. 
Bet kasyklų savininkai privertė gubernato
rių atsisakyti nuo tos politikos ir per tai į- 
vyko kruvinų susirėmimų atsitikimai.

Tuojaus potam, kada valstijos valdžia 
pasižadėjo ginkluota spėka apsaugoti 
streiklaužių įvežimą, Coloradoš streiko ko
va pakilo iki aštriausio laipsnio, kuomet už 
penkių .mėnesių daėjo iki Ludlowo nuoti
kių, kur 13 moterų ir kūdikiai ir vyrai, ku
rie gyveno streikierių apygardoje, Ūpo mi
licijos ir kasyklų sargų nužudyti.

Savaitę vėliau prezidentas Wilsonas 
nusiuntė į Colorado federalę kariumenę. 
Karės ministeris čarisonas prisakė kariu- 
menės viršininkams uždrausti streiklaužių 
įvežimą. Maištai ir betvarkė tuojaus pasi- 
bąigė ir per 6 mėnesius, kolei ten/laikėsi 
kariumenė ir sulyg to prisakymo elgęsi, ten 
viešpatavo tvarka. /

1915 m. vasarą Chięagoj atsibuvo strei
kas, kada 3 dienas buvo visiškai sulaikytas 
gatvekarių bėgiojimas. Kompanijos siuntė 
telegramą į New . Yorką, reikalaudamos 
streiklaužių, kurie buvo "siunčiam! čielais 
vagonais. Važiuojant į Chicagą vienas iš 
tų kapitalo sargų pabėgo ir, įsiveržęs sto
ties valgyklon, išvogė valgius,’'gėrymus, ką 
tik ten rado ir sumušė stoties sargus, kurie 
norėjo pastoti jam kelią. Iš visų pusių Chi- 
cagoj susirinko valkatos, kurie gatavi bile 
kada be jokio apmąstymo vartoti ginklus. 
Miesto gyventojai su baime laukė kruvinų 
susirėmimų tarpe tų įvežtų streiklaužių ir 
streikuojančių gatvekarių darbininkų. Bet 
neliesto valdžia priėmė aldermano Kennedy 
sumany/ną,kuris faktiškai uždraudė streik
laužių įvežimą, nes liko prisakyta, kad ant 
gatvekarių linijų negali būt priimtas dar
ban nei vienas darbininkas, kuris nėra t% 
darbą dirbęs mažiausia 6 mėnesius. Kom
panijų užsispyrimas tuojaus pasibaigė. Jos 
pranešė, jog sutinka priimti miesto valdžios 
pasiūlytą arbitracijos teismą. Per 12 va
landų laiko kompanijos su darbininkais su
sitaikė ir gatvekarių bėgiojimas prasidėjo. 
Nei vienas žmogus fiebuvo sužeistas, nei už 
dolerį turto nebuvo sunaikinta, nei vienas: 
nebuvo areštuotas. Miestas buvo apsaugo
tas nuo betvarkė< ir skerdynių.

(Tcliaus bus.) . ... .

KAREIVIO LAIŠKAS.
M. Mikėnas rašo savo bro

liui K. Mikėnui į Sioux City, 
Iowa:

Aš esu paimtas į kariume- 
nę ir tarnauju artilerijoj. 
Dabar randamės mieste Ka- 
zaniuj. Mus mokina, kaip 
šaudyt iš armotų. Kuomet 
išmokins, tuomet važiuosi
me ant karės lauko. Anie 
sunkurnąmei nerašysiu. Tik 
prie armotų ant karės lau
ko daug lengviau, nes vi
suomet artilerija randasi 
užpakaly pėstininkų. Reiš
kia, nėra tokio pavojaus, 
kaip pėstininkams.

Čia lietuvių labai daug, 
per xtai nėra didelio liūdnu
mo. '

Dabar daug nerašau. Jei
gu liksiu gyvas, tai po ka
rės parašysiu daugiau.

Tavo brolis
M. Mikėnas.

Drūkšiai. Šiuo Im’ku 
Drūkšiai dažnai minimi lai- 
krnščum^e.

Drūkšiai—nedidelis mies? 
telis, stovi gražioj kalnioj 
vietoj tarne dviejų ežerų: iš 
žiemių—Drnkšin ežeras. ;š 
nietu Obuoliu ežeras. (O- 
buoliniu sodžius).

Drūkšiai, kain tokia vieta, 
nemaža svarbos turi pozici
joms. Taigi visai paprasta, 
kad čia atsitinka dažnai 
ytin smarkių mūšių ir daž
nai šaudomas pats miestelis. 
Kelias dienas net pats mies
telis buvo patekęs vokiečių 
rankosna. Klebonijai sto- 

, Vokiečiai su 
darban ' (žmonėmis gerai apsieidavę.

Pasirodo, kad privatiški Jokių vogimų neatsitikdavę.
- - - - —Nors kitose vietose, kaip

girdėti, nepernuik’ausiai or»- 
(sieina su avventojais. Jei
gu kas netikusio iš kareivių 
pu°ės ir atsitikdavę, tai pa
siskundus vyresnybei būda
vę draudžiami. I

Kartą klebonas pastebė
jęs kareivius vaikščiojant 

Įę? ' su kepurėmis po bažnyčią ir
Kvaila ta tikyba, kurios švilpaujant. Jis kreipęsis j: 

tik dabar atėjo lai-jmaiora, su kuyrno tik Inty- 
--------------------------- ’ ni.škni tesusikalbėdavęs. Ka- ;

ireiviai daugiau to nebeda-

no
ma

Kaip aš matau, tai dėl K. 
;tuvių dar kils po
nauji enos”, VieV 1VLUO i\vivAllJv0 4UUVVGO ivniuwo • a i cvuj'.viivu y ▼ av v

Mueller sako, kad piliečių jiybė” ir “Lietuva” jau stojo yejęs stabas.
randasi tik apie 20, o turin
čių pirmas popieras apie 
100. Šiuomi laiku { “ 
tė3 popierų išėmimu 
nesirūpina. (m ;
J. Weiss).

Hudson, N. Y., yra apie 
60 liet.Tvyrų._ Pilnų piliečių 
bus apie 8. .

s- žmogaus reikalai mums vis
as tik rūpi daugiau, negu vi- 

(Taip praneša1 suomeniški reikalai.
♦ ♦

Kemėšis augina “susipra- 
bus apie 8.' Pirmas * popie- tusius” katalikus. Ar tai li- 
ias turi šeši. Agitacija yra'edšiol, tai yra, per 2,000 me- 
tebai reikalinga rašo Julijus tu^katalikai buvo nesusipra- 
Savage.

Binghamton, N. Y., Lietu
vių piliečių yra apie suvirs '.nariam^
30. Tnrp*Nų pirmas popie- kas susiprasti.
ras apie 50. ____ ................................ čiru-Viru

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
j visas dalis svieto. 

Reikalingas popieras 
parūpiname. 

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

pinimui.
Central 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St, 

Chicago, Hl.
Valstybinis Bankas 

Cmipkitt* raAtii ar
A. PETRAT1S.
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LAISVE

GertFred D. Warren.

Kodėl bažnyčia priešinasi 
socializmui?

Vertė J. V. Stalioraitis.
----- :o:-----
(Tąsa).

Afrikos vergas.
Vergų pirkliai remiami ir globojami 

lAnglijos, Ispanijos ir Portugalijos kara
lių, nukeliavo į Afrikos pakrantes ir didis 
skaitlius juodveidžių vyrų ir moterų tapo 
sugauta ir atgabento į Suvienytas Valsti
jas. )

Reikia patėmyti, kad pradžioj vergų 
pirkliavimo, laike septyniolikto šimtme- 

’ čio, kolonistai nelabai noriai ėmė tuos nau
jus darbininkus. Jie dar nebuvo taip labai 
reikalingi, ir tas reikalingumas nepakilo 
net iki pabaigai aštuoniolikto ir pradžioj 
devyniolikto šimtmečio. Tik su pradžia 
devyniolikto šimtmečio vergija topo tikrai 
pelninga Amerikos plantatoriams.

Kaip bažnyčia j tai žiūrėjo. <
Su šia trumpa industrijinės situacijos 

Suv. Valstijose peržvalga iki revoliucijos 
laikų, męs prieisime prie apsvarstymo at- 
sinešimo bažnyčios link vergijos. Ar baž
nyčia priešinosi jai? Ar bažnyčia palaikė 
ją? Jinai dare ir viena ir kita—ir gana 
keistai tas mums atrodo. Jinai ir prieši
nosi vergijai, kadangi vergija buvo blogy
bė—ir jinai surado šventrašty vietų, kad 
sustiprinti savo poziciją; dvasiškija palaikė 
ir apgynė vergiją, kadangi vbrgija buvo 
dora—kadangi tai buvo dieviška instituci
ja paties Dievo įsteigta—ir ji (bažnyčia) 
surado tai šventrašty, kad išteisinti šitą 
padėjimą. Dabar tegul bus mūsų tikslu 
nors trumpai ištirti tas priežastis, kurios 
Suvienytų Valstijų bažnyčias vedė link to
kio prieštaraujančio stovio, ir aiškindamas 
tas priežastis aš tikiu, jog man pavyks ga
lutinai darodyti, kad bažnyčia link to buvo 
pastūmėto per viešpataujančią metodą ga
minimo reikmenų pragyvenimo—o tais pa
veikslais iš mūsų tautos istorijos aš tik la
biau pabriežiu teisingumą to Marxo tvirti
nimo, apie kurį kalbėta pradžioj knygelės. 
Tų minčių aiškinimui aš panaudosiu vien 
istorišką medžiagą, kurią įgyti gali kiek
vienas.

Keturis mėnesius aš rausiausi supelė
jusiuose tomuose istorijos, pageltusiuose 
nuo senatvės ir apdulkėjusiuose nuo ilgo 
nevartojimo kongresiniame knygyne Wash
ingtone. Tas parodo, kad męs mėginame 
pergyventi praeitį per jos užmiršimą. Męs 
su džiaugsmu paslepiame nuo šviesos tą 
juodą lapą Amerikos bažnyčios istorijoj. 
Aš pasiūliau jum tėmyti į tą besišaipantį 
praeities skeletą ne su piktumu, bet su to
kiu pąt tikslu, kaip kad gydytojas elgiasi, 
kuomet jis mandagiai tyrinėja žaizdą.

Ižiausia niekšyste, ir męs nesiliausime ją 
griovę visais išmintingais būdais”.

Vėla 1801 metais knferencija apreiškė, 
kad “męs esame daugiau, negu kuomet nors 
persitikrinę, kad afrikoniškoji vergija, kuri 
dar vis praktikuojama Suvienytose valsti
jose, yra didžiausia niekšystė”.
Pamatinės permainos pažiūroje į vergiją.

Dabar ateina prieš mus nustebinantis 
Metodistų Episkopalų bažnyčios progra
mas. Visiškas persikeitimas pažiūrose į 
vergiją įvyko tarpe 1801 ir 1836 metų.

Iš mažos knygelės, išleistos 1842 me
tais, parašytos James Birney’o, aš paimu 
sekančią ištrauką, kuri paremta tos bažny
čios konferencijos užrašais, aiškiai parodo, 
kaip tuomet žiūrėjo į vergiją metodistų vir
šininkai. Ponas Birney rašo:

“1836 metais, gegužės men., įvyko vi
suotina Metodistų bažnyčios konferencija 
Cincinnati mieste, kuris turėjo 46,000 gy
ventojų ir buvo sostapilė laisvos Ohio vals
tijos. Priešvergijinė draugija čia tapo į- 
steigto metai ar pora pirm to. Tos draugi
jos susirinkimas tapo paskirtas ant 10-tos 
dienos gegužes vakaro, į kurį buvo užkvies
ti ir viršminėtos metodistų konferencijos 
delegatai. (Tarpe kitų susirinkime dalyva
vo ir kun. Lovejoy, kuris vėliau tapo per 
minią nužudytos Alton, Ilk, kuomet gynė 
savo spaustuvę). Iš tų, kurie dalyvavo, du 
padare prie progos tinkamus patėmijimus. 
Gegužės 12 dieną kunigas S. G. Rošzell į- 
teikė konferencijai sekančią rezoliuciją:

“Kadangi didis priešvergijinis sujudi
mas apėmė visą šalį ir žymiai sustiprėjo šia
me mieste iš priežasties sauvališkos agitaci
jos dviejų delegatų visuotinos konferenci
jos, užtoravusių vergijos panaikinimą; ka
dangi toks bent kokios dalies jos narių 
(metodistų) pasiėlgimas iššaukia nuožval- 
gą ir neužsitikėjimą ir klaidingai perstoto 
draugijos pažvalgas šiame klausime, ir

“Kadangi šitąme atsitikime atsakomy
bė puola ne vien ant jų pačių, bet lygiai pa
liečia ir bažnyčios interesus, kuriuos męs 
turime ginti; todėl,

“Tegul bus per delegatus metinės kon
ferencijos nutolto, kad jie nupeikia, pa
naikina visuotinos konferencijos dviejų de
legatų pasielgimą, kurie, kaip praneša, kal
bėję šiame mieste už vergijos panaikinimą.

“Nutarta per delegatus metinės konfe
rencijos, kad jie yra griežtai priešingi agi
tacijai už panaikinimą vergijos, ir visiškai 
atsisako kišties į naminius ar politiškus 
santikius tarpe pono ir vergo, koki esti ver
gijos apimtose valstijose”.

Išplėšė žmonėms garbę.
Rezoliucija tapo priimta 122 balsais 

prieš 11! Ir tai įvyko laisvoje valstijoje, ir 
tai metodistais apgyventoje, kurie pirmiau 
ir iki šiam laikui skelbėsi esą laisvės kovo-

ar Negert?

Pirmiausia karčema, vėliaus teismas, o ant galo kalėjimas.

turime ant vietos ir jie pal
tys už save kalba. Paimki
me tik tas šeimynas,kur gir- 

Į tuokliavimas viešpatauja ir 
|ką męs pamatysime? Ten 
nėra tarpe vyro ir pačios 
v žsi tikėjimo, šeimyniški ry
šiai sutrūkę ir išnykus do- 
.ra bei žmoniškumas. Kūdi
kiai auklėjami girtuoklys
tės dvasioj.

Man Kpdosi, kad dabarti
nė Europos karė neatneša 
tokios bledies, kaip gi r Juo- 
klystė. Nebuvo pasauly to
kios baisios katastrofos, ku
ri būtų tiek gyvasčių prari
jus ir nelaimių padarius, 
kaip kad girtuoklystė. Bet 
abejoju, ar tiems mano žo-

pinai, kaip žmogus eriantis

Metodistų bažnyčia.
• Kadangi ?4etodistų Episkopalų bažny

čia man artymiausia ir kadangi Metodistų 
bažnyčios istorija yra be mažiausio žymaus 
išėmimo, kaip tik kopija ir kitų Amerikos 
bažnyčių, tad aš ir pagvildensiu tos baž
nyčios užsilaikymą link vergijps.

Jau laike revoliucijinės karės mano 
protėviai buvo metodistai. Aš labai gerai 
atmenu mano dieduką. Vos šešių metų 
amžiaus būdamas, aš vedžiojau jį už i^in- 

po kalnus ir pakalnes senos Ohio tė
viškės. Jis buvo metodistu—vienu iš pir
mutinių—ir jo namai visuomet buvo susi
rinkimų vieta pirmųjų tos bažnyčios vys
kupų, kuomet jie keliaudavo iŠ rytų į tuo
met vos pravedančius pakilti vakarus. Ir 
todėl aš jaučiuos atkartojus mūsų šeimynos 
istoriją,. kuomet skaitau sekančią rezoliu
ciją, išleistą Metodistų bažnyčios visuoti
nos knferencijos 1780 metais.

“Konferencija apreiškia, kad vergija 
yra priešinga įstatams Dievo, gamtos ir 
žmogaus ir pragaištinga draugijai, prie
šinga nurodymams šventraščio ir religijos, 
>ad daryt artymui tą, ko nenorime, kad 
mums kiti darytų”.

Įsitėmykite, jog tame laike bažnyčia 
Fusidėjo tik iš saujalės paprastų tikinčiųjų 
—daugelis kurių buvo naujokai iš Anglijos 
—paprasti vargšai.

Kaip kurie buvo pabėgėliais iš vergi
jos ir visi jie baimijosi, kad vėla nepakliūtų 
I ją. Iš to viso jūs galite aiškiai suprasti, 

vc?lko vergija,'bent kokioj formoj, jiems at
rodė, kaipo pragaištis draugijai.

Ar gali apsireikšti dar aiškesnė niek- 
systė? Ar jūs galite persistatyt bjauresnį

prieAtsisakė vergų savininkus prileis 
komunijos

1784 metais metodistų bažnyčia topo 
Jau pilnai organizuoto ir šitas sentimentas

atkartota. Vienbalsiai tapo priimta 
. Rezoliucija, prašalinanti vergų savininkus 

U narystės ir užginanti prileist juos prie 
komunijos.

1785 metais konferencija apreiškė, kad 
""praktikavimą vergijos męs laikome di-

nesi netikės, kad jis yra gir
tuoklis, taip lyginai netikės, 
kad gii'tuoklvstė atneša bai-.vakare užsiorderiuoj# bač-! 

kūtę, Kaziukai pasikviečia j 
Mariutės ir Katriutės, c' 
Katriutės Kariukus ir per 
visą dieną šūkauja, armoni
kas tampo ir keli a ^didžiau s į 
lermą.

Ir kokią naudą mums at
neša vartojimas svaiginan-

1 Ar suteikia i 
neužėję į karčiamą.'apšvietą? Visai ne; tik ap- 

Tokie žmbnės, trankydamie-[ tamsina protą ir sutrumpi- 
si nuo karčiamos prie kar-i na gyvenimą. Kiek pražūs- 
čiamos, visai pameta savo ta žmonių iš priežasties var- 
protą ir kruvinai uždirbtus 
centus. O kada pareina na
mo, tai šeimynoj sukelia di
džiausius vaidus, netenka 
darbo ir pasidaro suirimas 
šeimyniško gyvenimo. Jeigu 

i karčiamų, tuomet,

čių gėrymų gali būti links
mas?”

. Toks pasakymas gali tik-
Pastaruoju^ laiku socialis- ti tik inteligentams bei šu

tai daugely šalių permainė sipratusiems žmonėms, ku- 
savo pažiūrą į alkoholizmą He moka nusverti sau tin- 
ir vadinamąjį blaivybės ju- karną saiką, bet ne tamsiem 
dėjimą. Jie laipsniškai pri- žmoneliam, kurie visuomet 

to, išvedimo,, kad mirksta svaiginančiuose go

delę rolę grynai doriniai .)f eiti 
faktoriai valios spėkos. Tie
sa, savo agitacijoje prieš 
girtybę, socialistai daugiau
sia atydos atkreipia ant nu
rodymo į ekonomiškas sąly
gas, tačiaus jie pripažįsta 
svarbumą ir grynai lavinan* 
čios propagandos prieš alko
holizmą.

Geriausiai pavyko sufor-'nebūtu karčiamų, tuomeį, 
muluoti atsinešimą link ai-.be abejonės, tie žmonės pa- 
koholizmo klausimo Austri- reitų namo blaivu protu ir 
j’os socialdemokratų pąį’ti- liuosą laiką praleistų prie 
jai. Tarp kitko, rezoliucijoj, laikraščio arba knygos, iš 
kurią priėmė Austrijos so- ko turėtu didelę naudą, 
cialdemokratų partija 1903; 
metais, yra pasakyto:

“Suvažiavimas pripažįsta, kams nebuvo uždrausta ger- 
kad alkoholizmas turi naiki- ti laike darbo. Ir kas iš to 
nančią įtekmę ant fiziškos išeidavo? Visuomet būda-. 
i>; protiškos! spėkos darbi- y0 didžiausi vaidai, vieni ki- 
ninkų klesos ir tuo būdu y- tiems galvas prasimušdavo 
ra didelė kliūtis dėl organi-jr net ant gatvių, išėję iš 
žavimo socialisti.ško judėji- dirbtuvių, pešdavosi. Bet 
ruo. Todėl reikia panaudot kada valdžia uždraudė ger- 
visas įmones kovai su blo- ti. tuomet tapo ramu, 
gybėmis, paeinančiomis 
alkoholizmo.
būdas kovai su alkoholiz- ginančių gėrynių i 
mu visuomet bus mirodv-i teikti didelę naudą.' 
rnas į ekonomiškas sąlygas,

SOCIALISTAI IR BLAI
VYBE. nori šiameJeigu kas nori šiame 

(T, 1 klausime gauti faktų, lai 
pastudi j uoja beprotna

mius, kalėjimus arba ligom 
bučius, tai faktų ten užtek
tinai atras, nes ten prieglau
dos girtuoklių ir tų,kurie iš
gėrę taurę, užmiršta visas 
bėdas ir nelaimes.

B. Montvydaite-Vizniene. 
Bridgeport, Conn.

GERT AR NEGERT?
šitą klausimą išrišt nėra 

tąip lengva. Žinoma, ge
riančių žmonių męs atrasim 

l labai daug, o negeriančių 
| labai mažai. Pas mus, lie
tuvius, yra daug tokių, ku- 
prie sako, kad vieną stiklą 
alaus išsigert visada pylima. 

! Bet ar mums vieną stiklą iš- 
, , - si gerus būna gana? Nieka- 
Kaa męs Pas mus yra pripras- 

• ta, kada išsigeri vieną, tai 
! reikia gert ir kitą; o kada 
[žmogus jau išsigeri du, tai 
ir smagiau pasidaro, o pas- 
kui trečias stiklas beveik 
sumaišo smegenis ir jau ta
da pradedi gert iki tol, pa
kol iš protingo žmogaus ne
pasidarai idiotu, kuris ne
tenka mandagumo, o kar
tais papuola į labai blogą 
padėjimą. Aš patariu ne
gert. jeigu gali užsilaikyt. 
Bet jeigu negali užsilaikyt, 
tai galima gert lengvus gė- 
rymus.

.... Aš faktais nedarodžiau, 
; geria redaktoriai, į)C^ išreiškiau savo nuo- 
'■"i ir dailininkai; ironę

1 I*-’1 Ona Adomavičienė, 
zas “Laimes ’ N104 pasakė:, B1.jdgeport, Conn. 

Kode! tad man negerti,' 
Viešuose jeigu aš žinau, kad gvveni- 

kaip tai: mo sunkumas, skriaudos ir 
, pers- skausmai bus užmiršti išgč- 
panašiai rus taurę alaus, vyno arba 

Vokietijos soči ai denio k ra- nekiltų jokių triukšmų, nes ir degtines stiklelį?”, 
žmones šusi rinktu blaivu 
protu ir negalėtu taip pasi
elgti, kaip kad dabar pasi-

blaivybės klausime lošia di- rymuose, nes jie gatve nega-Ičių gėrynių? 
rlnln vnln (rvvnni rl i-n n i <1 i 1.' „ti-C X:: „ - 1 ..XI  .. X.. t ^.4 ... 9 "V

ir labiau pažeminantį padėjimą prakilniai! kuriose gyvena proletaria-
metodistų bažnyčiai? Tik vienuolika pro
testuojančių balsų!- Nors valandėlę pagal
vokite apie tai, mano broliai metodistai. 
Ar jūs didžiuojatės savo bažnyčios istori
ja? Ir ar jūs žinote, kaip jūsų broliai Kris
tuje—jūsų diedukas .ir mano diedukas — 
apšaukė kun. Lovejoy ir jo sądraugus? Jie 
apšaukė juos netikėliais,' ištepė smala, api
pylė plunksnomis, ištrėmė ir net nužudė 
juos.

O dabar, ką tu darai? Tu apšauki juos 
didvyriais!

Bet dėl ko tas viskas atsitiko? Kodėl 
metodistuose įvyko' taip negirdėta permaL 
na link vergijos?

Dabar klausykis išaiškinimo viso daly
ko; ir jeigu, ką aš sakysiu, yra netiesa—jei
gu mano išvadžiojimai neteisingi, tai soci
alistai turi atmest ’teoriją “ekonomiškojo 
determinizmo” ir pripažinti, kad Marxas 
klydo, kuomet sakė:

“Kiekviename istorijos laikotarpį vieš
pataujantis būdas ekonomiškos produkci
jos ir. apsikeitimo taip lygiai ir draugijinė 
organizacija būtinai paeinanti iš jo, sudaro 
tą pamatą, ant kurio subudavota ir kuriuo 
vien gali būti išaiškinimai politiškoji ir in- 
telektuališkoji istorija to laikotarpio”.

Ekonominės pYiežastįs.
Suvis nedaug mums prisieis jieškot, 

kad suradus priežastis dviveidiško atsineši- 
mo link vergijos.šitos prakilnios Metodistų 
bažnyčios su jos tuomlaikiniu 700,000 narių 
skaitlium. Vergija tuomet buvo pamatu 
draugijos, nes tuomet vergų darbas užlaikė 
J raugi ją, buvo ekonomišku išdirbimo meto
du.

Juodveidžiai vergai buvo draugijos pa
matu. Jie savo spėkomis iš mūsų motinos 
žemelės išgaudavo gėrybę, kurią vėliau po- 
,Tai prisisavindavo. Vadovaujanti tuomet 
šios šalies mintis buvo išaugus iš tos pat 
istemos. Didžiuma Metodistų bažnyčios 

palaikytojų buvo vergų savininkais. Ar 
(Toliaus bus).

Aš prisimenu tuos laikus, 
ida dirbtuvėse d'arbinin-

tojimo svaiginančių gėry
nių ! Visokios apgavystės, 
skriaudos ir kitoki darbai 
vis paeina nuo girtuoklys-, 
tės. Mergaitės tampa suvi-; 
liotos, vaikinai, vaikščioja! 
pramuštom galvom ir sėdi [ 
kalėjime—tai vis girtuok
lystės vaisiai.

Dėlei virš paminėtų prie
žasčių aš sakau, 
neprivalom gerti.

Mažoji Varguolė 
• Lawrence, Mass.

VISAI NEGERT.
Tūli žmonės, mažai varto

janti svaiginančius gei
mus, tankiai užsiduoda pa
tys sau klapsimą: “Gert'ar 
negert?” Ir tuomet iš’kar- 

Ičiamos balso aidas atsilie
ja Į Jau tas vienas faktas pa-1 pia: “Galima būtų ir neger- 

Principia.lis rodo,kad panaikinimas svaj- ti, bet kad visi geria (ypa- 
su alkoholiz- einančiu eervmu eali su-'tingai vyrai), geria kuni- 

Jeigu.gui, advokatai, daktarai; 
nebūtų svaiginančiu gėry- i geria visi profesoriai, moky-; 
mų, tai netik šeimynose ti vyrai; 
viešpatautų ramybe, bot ir! raštininkai 
politikieriai laike rinkimų gersiu ii 
negalėtų už stiklą alaus sau 

> kad

tas, bet būtinu priedu prie 
to nurodymo turi būti ir iš
aiškinimas darbininkams a- 
pie blogas alkoholiaus pa- balsą nusipirkti, kaip 
sekines. Reikia taip-pat iš 
griauti ir tūlus-klaidingus į- susirinkimuoi- 
sitikinimus, palaikančius prakalbose, baliuose, 
girtuoklystės papročius.” itatymuose ir tam

dabar daroma

tai pabriežė,'kad organizuo
tų darbininkų priedermė y- 

pasirūpint, kad darbinin
kai ir jų vaikai būtų apsi- 
pažinę su pavojais, kurie kį- 
la del vartojimo alkoholio. 
Tuo, tikslu reikia varyti a- 
gitacija gyvu ir spauzdinju 
žodžiu. Panašiai į dalykus 
žiūri Olandijos ir Šveicari
jos socialistai. Švedijos so
cialdemokratai reikalauja, ......... ..... ......... ..................................... . .......... .......
kad mokyklų kursan būtų į-Imu yra pavojingas žmogaus Iro smagiau yra žiūrėt į su-

------L....................... i..---.- —ii-_x_i — 1 muštą moterį ir alkanus kū
dikius, negu būti blaivam ir 
dalintis su savo šeimyna vi
sais įspūdžiais, sykiu kentė
ti visus vargus ir nesmagu
mus.

Beje, męs čia turime ar-' 
gumentudti faktais,- tik a-i 
be joju, ar šiame klausime

J, Julius.

Mūsų girtuokliai gerai ži
no, kad dėlei užmiršimo 
sunkumo, skriaudų ir skaus
mų reikia išgerti taurę vy
no arba ir stiklą degtinės. 
Juk tuomet smagu parėjus 
namo suspardyti savo silpną 
moteriškę, kuri verkdama j 
nėr visą vakaru laukė parei- i 
riant savo mylimo vyro, o

Girtuoklio mintis.
—Kas čia po šimts pyp

kių, kad taip viskas aplinkui 
i sukasi... Rodos nedaug nei 
'gėriau... ^Sukniumba ir į- 
rėmęs akis į žeme žiūri). 
Nugi žemė sukasi, kaip ma
ne gyvą matai, sukasi.... Na, 
jeigu taip, tai atsisėsiu ir 
palauksiu, kol mano stuba 
prie manęs atsisuks...

KOKIA Iš GeRYMO
NAUDA?

Visi suprantam, kad var- jos kūdikiai verkė, prašvda- 
tojimas svaiginančių gėry-[mi duonos šmotelio. Ištik-

i-kcivi unnxjiu ų įyuiociii ujuvų £- ilULI y I (Jei vu.l' Z-lllUgclUft
vesta išguldymas, kaip blo-'protui ir sveikatai, per tai 
gaš pasekmes turi alkoholio męs neprivalom gerti. Es:: 
vartojimas. Norvegijoj so- iš patyrimų persitikrinus, 
cialistai reikalauja uždėti ’ ’ ' ’
didžiausias taksas ant svai-

Esu

kad tos ypatos, kurios var
toja svaiginančius gėry- 

ie-galų dirbėjų ir pardavėjų, mus, pajuokiamos ir pani 
Belgijoj socialistai išvijo ai- kinamos nuo žmonių. '
koholio pardavinėjimą iš sa-
vo mitingų ir svetainių. Fin- vaikus tuojaus pažinsi:

Toliaus. Girtuoklių tėvų 
jie

Bedievio mintjs.
Poteriuose yra pasakyta: 

Kaip dahguj, taip ir ant že
mės”. Skurdžiai tuos žo
džius kasdien atkartoja, o 
vienok nesupranta jų reikš
mės. Tie žodžiai reiškia: 
jeigu esi skurdžius ant že
mės. tai būsi skurdžius . ir 
danguj. Taigi, skurdžiai, 

.padarykit sau rojų ant že- 
i mes, o tuomet turėkit rojų 
ir danguj.

liandijos socialistai reika- ‘gatvėmis bėgioja apdriskę, faktai gali būt faktais?
lauja tuojaus panaikinti 
svaigalų gaminimą ir par
davinėjimą.

(Iš Morris’o Hillquito “So
cialism in theory and prac
tice”).

suvargę ir išdykę. Kaip tik | Paimkime tas^ypatos, ku- 
truputį paauga, tuojaus i rios labai mažai * vartoja 
pradeda savo tėvų pėdomis svaiginančių gėrymų,
St'Kvi, pi iiueua, gn luumiciu- . ivi.-m 
ti, paleistuViauti ir tam pa-lnesį. 
našiai. < 
kai tankiausiai papuola į nesį,

paauga,
, da- 

sekti, pradeda gii’tuokliau-j leiskime, vieną stiklą į mė-
\ Žmogus, geriantis 

Girtuoklių tėvų vai-j vieną stiklą degtinės į .mę-] 
niekad negali būti! 

pataisos namus arba į kalė-i blaivas, nes jo kraujas, už-Į 
jima. 'nuodytas vienu stiklu degti-;

Pagaliaus paimkime ir su-! nes, negali apsivalyti bėgy 
augusį jaunimą, kuris var-i30 dienų. Reiškia, tokį žmo- '. 
toja svaiginančius gėrymus.' gų reikia priskaityti prie j 
Jis neužsiima visuomenišku' girtuoklių. Bet ar tam no- 
veikimu, nepriguli prie jo-i rėš kas tikėti? 
kių draugysčių, atsilikęs1 Mums, ______
nuo progreso, nuo kasdieni-1 j ieškoti faktų Vokietijoj,1 
nių reikalu. Per visa savai- Frahcijoj arba Maine ir

NEGALIMA SUTIKTI. 
, “Laisvės”' N104 skyriuj 
“Gert ar negert?” tilpo net 
du straipsniu, kuriuose sa
koma, kad priverstinas su
stabdymas girtuoklystės, 
negali suteikti žmonėms jo
kios naudos. Apart to, 
Fritzas sako:“Kam leist gy
venimo valandas liūdnai,jei
gu išgėręs taurę svaiginau- tę dirba dirbtuvėj, o subatos į Kansas valstijoje, nes jųi

Mums, rodos, nereikia

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H. SANGER 

Su paveikslais '
LABAI NAUDINGA IR^PAMOKINANTI 

KNYGA. Kaina 50c.
JVthaUvii«us ir pinigu* siųskit Aiuo adneau:

’ J. STROPUS.
6 Loring Sl, So. Bo«ton, Mas*.

Pinigu* gvntuFrni mqtrt money orderiu, t»et 
kum ta* neparanku, gnli nipat paiApe tnurkAmiB.

k
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E. YOUNGSTOWN, OHIO. mas, kuriame tapo formališ- 
Darbininkų streikas jau už

sibaigė.
kai išrinktas vietinis komi
tetas rinkimui aukų Lietu

'Youngstown Sheet and v°s supimui. .... . iuauo.uu
Tube Cq. darbininkų strei- ° metams besibaigiant, atgakytit

- Darbi- tas komitetas kreipėsi į vi-|
nriimti sas tas draugijas su prašy-, 
p i mu išrinkti po 2 savo atsto- 

1*0 vu į komitetą sekantiems 
įr, metams. Draugijos reikala

vimą išpildo ir atstovus iš
irę n ka.

Ateina paskirta diena rin
kiniui komiteto—26 d. gruo
džio. Po prakalbai drg. Mi- ■ 
chelsono. pirmininkas P. A.
D. (pats korespondentas—

lotyniškai ir tai visa pra
kalba sų pertrauka neužėmė 
vienos Valandos. Pasisakė, 
jog neturįs vietos ir esąs 
neturtingas, tad prašė pa
rinkti aukų. Sykį parinkus 
pasirodė, kad per mažai, tai 
rinkta kitu sykiu. Viso su
rinko $9.17. Už salę atmo
kėjo 2 dol., o jam liko $7.17. 
Klausimų jokių neapsiėmė

WATERBURY, CONN. 
Liet Laisvamanių atsišau

kimas.
Męs atsišaukiami į vieti-

Sausio 9 d. L. Š. S. 7-ta 
kuopa statė ant scenos tra
gediją “Nihilistai”. Persta- 

, nes

kas jau užsibaigė, 
ninkai nubalsavo 
kompanijos pasiūlyjimą 
Kompanija sutiko ant L. 
nuošimčių pakelti algas i: 
prižadėjo nebausti darbinin
kų. i

Dabar laukiama garsios 
bylos. 300 darbininkų su
areštuota ir patraukta teis
man už riaušių kėlimą:, jų 
tarpe yra ii- grobio šalinin
kų. B via bus labai įdomi, 

Kalti
ninkai susideda iš 27 tautų, 
tarpe kurių randasi ir lie
tuvis P. Šubonis tautietis 
(katalikas). Jis y pa kaltina
mas už plėšima.

Organizatorius A. F. of

tikrai tarptautiška.

Darbi-^as komitetas kreipėsi į vi-1

ša, kad komitetas turi būti 
renkamas iš susirinkusios 
publikos. Tuojaus pastebė
ta, kad tas yra nepraktiška 
ir kad komitetas gali būti 

j renkamas viešame susirin
kime, bet tik iš paskirtų

♦
Kitas misijonierius .Stan

kevičius pribuvo iš Pennsyl- 
vanijos jau apie mėnesį lai
ko ir darbuojasi platinda-

! m as Jėzaus mokslą iš Bib
lijos. Koks vardas jo skel- 
i biamojo tikėjimo—■,nežinau, 
i vieni sako, jog baptistas, ki- 
i ti—salaveišis ir t. p. Savo 
misijas laiko svetainėje sy
kį, o kaip kada ir du sykiu 
savaitėje. Į klausimus ne
atsakinėja, bet žada į namus 
atėjęs klausimus išaiškinti. 
Kalba visuomet iš biblijos 
ir kartais pagieda ir ant 
korneto patriūbija. Klausy
tojų lankosi neperdau g, bet 
už svetainę išlaidas sumeta.

nius lietuvius ir lietuvaites. tymas pilnai nusisekė, 
laisvamanius, atsilankykite geriau ir įsivaizdinti nebuvo 
į mūsų susirinkimus; susi-! galima. Į D. L. K. Ge- 
rinkimai būna pirmą nedė- dimino svetainę telpa apie 
Iią kiekvieno mėnesio, 9 vai.! 400 žmonių, bet tiek prisi- 
ryte, svetainėje 103 Green kimšo, kad ir statiems vie- 
St., Waterbury, Conn. Da- tos nebebuvo, sakoma,’ apie 
bar galima pigia kaina pri- šimtas ypatų turėjo grįžti 
sirašyti prie kuopos; įsto
jimas laisvamaniškos pro
pagandos skyrių n 25 c.; į 
abudu skyrių (L. Propagan
dos ir Pašalpos) nuo 15 ii k i 
40 metu $1.00; nuo 40 iki 50 
metų $2.00. Taigi pasinau
dokite proga ir kiekvienas 
laisvai manantis lietuvis bei 
lietuvaitė prisirašykite prie 
kuopos. i kevič’ms—Svininnas. Gerai

Lietuvių Laisvamanių Su- sulošė ir visi kiti, kaip tai: 
šivienyjimo 4-tos kp./ Wa- A. Bernis, A. K. Baltrūnas, 
terbury, Conn., valdyba:

Pirm. M. laiške vice, 
Vice-pirm. J. Pricevičius,

nuo svetainės dėl stokos vie
tos. Veikalas žmonėms irgi 
labtii patiko. Aktoriai savo 
užduotis atliko gerai. Ge
riausiai lošė A. V, Balza rie-

kiūto—Petrovna ir M. Gied- 
raieiūlė—Liudmila. Iš vyru 
geriausiai sulose A. Ari alie

it
H

j

h

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBKIN 

KITOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per wOq ban k r, gulite pagelbėti savo girjinvrvv p» 

užimtoje vietose vokjėrtaia. tnrlm*

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

frodUI pnKme peršat:! riiftiywA J t** vi.<n* •*<*»«* 
800 markių (apie 525 rubliti).

MftSŲ BANKAS Pr) NUOLATINE. V ALIWOK PRiU 
MORA, WDfiL TAVO PINIGAI GVARAN7WH.

rašyti jpatH
fu reAykHe laj^k^ ymn

HENRIKAS C. ZARO, Bankierftu.
Metropolitan Saving Bark Building

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

pribuvus tėvui Fabijonui, 
Į pradėjo peštis. Iš tos prie
žasties tautininkai didžiu 

lietuvis balsu sušuko: “šalin iš mū- 
Sakorna, su tarpo tu, juodasis šeške! 

Susi n. rast. J. P. Chepulis. mo pilni energijos ir gatavi būk tą naktį daug degtinės Tu čia pradėjai politikauti
Ižd. Ant. Bukevičius,

Rado lietuvį sustingusį.
7 d. sausio rasta ant ša 

■lės buvo menkesnės. Kuo- Ivgatvio sustingęs 
Ipiečiai iš to didelio pasiseki- Jurgis Šibikas.

J. Klimas, J. D rasei-! 
azlauskas. Kitu ro-1 4

K7I KčHilZ.<lv;H lu> r\. r. Ui t , v , . u/-> ovi-tauię loiaiuao ouiuvua.
L. taipgi patrauktas atsako- ^^uSios atsako’ lusVrin8 i Nefcurie.ras 80cialistams .l>a' 
mvbėn už tai, kad jis per • “grastis žmonių !tinka giesmes, o parapijos 
laikraštį išsitarė, būk L";o R ‘;o5:L t * prezidentui pūtimas triūbos.kurie amžini priešai L. š. F. 

ir todėl tie žmonės, patekę į 
komitetą, kartais nepadary
tų nesmagumų, per tai iš vi
sos publikos rinkt komitetą 
negalima.

Pirmininkas pasaka, įsi
karščiuoja, rėkauja ir tvir
tina, kad, būk, tas yra prie
šinga įstatams, kuriuos jis 
turįs ir kuriuos priėmę 
draugijos.

Pareikalauta perskaityt į- 
status. Pasirodo, kad nie
ko panašaus nėra. Vargais 
prieita prie galo ir padaryta 
įnešimas, kad komitetas turi 
būti renkamas iš draugijų 
atstovų. Įnešimas didžiuma 
balsų tampa priimtas. Pir
mininkas vėl susijudina ir 
praneša, kad jis neturįs nuo 
draugijų pranešimų, kas y- 
ra išrinkti atstovais. Kįla 

, antras įnešimas, kad drau
gijų atstovai patys paskirtų 
ypatas iš savo tarpo, pagal 
tmkamumą, į komiteto urė
dus. Pirmininkas įnešimo 

.neleidžia nubalsavimui, at
ima visiems balsus ir pra- 

; neša, kad draugijų atstovų 
susirinkimas atsibus 4 d. 
sausio Ukėsų Kliubo kamba
riuose. Ramumo dėlei nie
kas neprotestuoja ir tas už- 

’ aigia.
I d. sausio susirenka at

stovai ir iš savo tarpo išsi- 
j renka komitetą. Į komitetą 
[pateko ypatos gana darbš- 

... ... - ičios ir pilnai atsako savovmia, prie kurios priklauso i - 1 T>• ,• T Tro ® azL • i • • i ■ (tarnui, t irmininkas J. Ka- 8,000 darbininkų. .n,;,,;,,v.,. r

Youngstown Sheet and Tu
be Co. nusisamdę valkatų 
ir pradėjo riaušes kelti. 
Teisman turės stoti visa 
kompanijos vyriausybė.

Valstijos kariumenė labai 
žiauriai elgiasi su “grino- • • Mnais .

Kaip paaiškėjo, tai plėši
muose dalyvauta daugelio 
streikierių, nes padarius 
kratas, pas daugelį streikie
rių. rasta įvairių daiktų. Iš 
viso, kratas padarius, pas 
E. Youngstowno gyventojus 
rasta apie 150 vežimų pri
plėšto turto. Dabar turės 
atsakyti tie, pas kuriuos 
atrasta svetimų daiktų.

Biznieriai irgi baisiai nu
kentėjo, nes veik viskas žu
vo. Iš 20 karčiamų, 18 ta- 

sudeginta ir išplėšta, 
arpe kitko nukentėjo Har

mony bankas. Daugelio su- 
rnihinta nameliai, kuriuos 
jie buvo įgiję kruvinu savo 
'prakaitu. Dabar apdraudos 
Kompanijos atsisako mokėti 
už padarytus nuostolius.

Dabar reikia ištirti gana i 
svarbus dalykas, ar kompa- i

i *
*

Sausio 7 d. buvo parapi
jom! prakalbos. Kalbėjo 
airis kunigas ir p. K. Vai
čiūnas. Airis pasakojo a- 
pie garbingumą Amerikos 
šalies ir ragino lietuvius 
mylėti dievą ir bažnyčią.

K. Vaičiūnas sakė bepar- 
tyviską pasaką apie senelį 
ir bobutę. Prakeikė lietu
viškus raštus, pasakydamas, 
jog iš 20 Amerikos lietuvių 
laikraščių, nėra nei vieno 
gero, ir agitavo tverti Tėv. 
Myl. Draugijos kuopą. At
sirado pritarėjų ir suorga
nizavo T, M. D. kuopą iš 
suvirs 20 narių. Taipgi p. 
Vaičiūnas išpranašavo, jog 
lietuviai socialistai bus iš
braukti iš pasaulio Tarp
tautinės už tai, kad jie ko
voja prieš tikėjimą ir išlei
džia laikraštį “šakę”, o ne
žiūri socializmo mokslo.

Girdėtis, kad p. Vaičiū
nas ir kiti jo pritarėjai or
ganizuoja ir S. L. A. kuo
pa.

ei ja ištikro surengė 
riaušes?

« *
Rep. Iron and Steel 

darbininkai taipgi 
kė. Kompanija pakėlė antį 
10 nuošimčių algas. Bet čia; 
darbininkai sutvėrė galingą:

Co 
susitai-

♦ *

L. S. S. kuopos lavinimosi 
susirinkime sausio 9 d. bu
vo diskusuojama tema: “Ar 
reikalinga tverti vaikų 
draugijėlę?” Po diskusijų 
didžiuma balsų nutarta, jog 
reikalinga.. Sekančiam susi
rinkimui paskirta tema:“Ar

būtu didžiausj kaina nuvers- gėręs.
ti. ‘ v j kaip tas paukštelis,MONTELLO. MASS.

Atsišaukimas.
2 d. sausio buvo susirinki- . v. . . -

m:ts vietos L. Š. F. valdybos ^'dingą aeiu visiems di-aji- 
ir nutarta rinkti drabužius1 Fums, J ........ .
dėl nukentėjusių nuo karės.; kuopos,^ bet padėjo 
Kadangi Tautos Fondo (chį-'SVh0S^ veikalą, 
caginio) kolektoriai vaikš- . * n
čiojo po stubas ir rinko dia- • 
bužius, tai męs nutarėm nei- tama partyviškumas ir ne 
ti antru sykiu. TodeJ atsi-' sirūpinimas daile, bei Ro 
šaukiame į vietos ir apielin- chesteryje dar 
kių lietuvius, kurie prijau- grupa nėra pastačiusi 4ekiu

Tai buvo žmogus, 
kuris 

ne progos varde L. S. S. nei sėja, nei.pjauja, bet iš- 
s kuopos turiu pasakyti simaitina. Jis visur eidavo, 

‘ . prie visų lysdavo ir kiek kas
kurie nepriguli prie duodavo, tai tiek ir gerda- 

' J i mums ’•<’ii’nuo degtinės mirė.
Bet mūsų miestely ne jis 

vienas toks buvo;
daugiau tokių, kurie 
šiai elgiasi ir daro gedą vi- 

Isiems lietuviams.
• Nors socialistams prime-

kiu lietuvius, 1
čiate tam mūsų sumanymui, 
malonėkite patys atnešti. 
Vieta paskirta priėmimui 
drabužių L. T. Name A. 
Liutkaus krautuvėj. .’Liut
kus juos priims.

Drabužiai turi būti švanis' gi 
ir nesuplyšę.

Rašt. W. J. Dubendris.

nei viena

didelių veikalų, kaip kad L. 
,S. Š. 7-ta kp. Neseniai su
lošta “Blinda”, dabar “Nihi
listai”. O juk tokiems vei
kalams reikia nemažai dar
be ir simpatizuoto jų, suly
ginus su vietos lietuvių 
skaičiumi.

✓ J. P. Stančikas.

va ir i 

pana-

Pakirptsparnis.

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Ūkėsų KI i ubas 

savo susirinkime pirmiau iš
pėrė kailį tūliems lyderiams, 
o paskui nutarė deportuoti 
tėvą Fabijoną atgal į Chi
cago. Mat, pirmiau mūsų 
tautininkai su klerikalais 
gyveno sutikime, o dabar,

ir tarpe mūsų sukėlei vai
dus”! Tūli tautininkai va- 
d:na tėvą Fabijoną revoliu
cionierium.

4 d. sausio šv. Elzbietos li- 
igonbuty mirė Marčelinąs 
'Matusevičia nuo uždegimo 
plaučių. Sirgo .tik 3 dienas. 
Amerikoj išbuvo apie 13 
metų. * Jis prigulėjo 
prie L. S. S. C0 kuopos, .D. 
L. K. Vytauto draugystės 
S. L. šv. Kazimiero draugys
tes. Noi*3 jis buvo laisvų 
pažiūrų, bet giminės palai
dojo su bažnytinėmis cere
monijomis. Ant kapinių 
tūli L. S. S. 60 kuopos na- 
naPnurėjo pasakyti prakal- 
bėles, bet giminės nepaveli
jo. Mat, džiaugiasi nors 
kūną pasigavę.

Palydovas.

iMickevičia, protokolų raš
tininkas K. šeštokas, finan
sų raštininkas J. MoLeiai- 
tis, iždininkas J. Pupis, ku- 

Atsakymas ant P. A. D. ko-i ris užsistatys $200.00 kau- 
respondencijos. j ei jos. Visi kiti atstovai bus 

Jau nekartą pastebėta ■ jų pagelboj. Niftarta kreip- 
laikraščiuose melagingos tis į draugijas, kuriose ran- 
iš mūsų miestelio korespon- ’ dasi moterįs, su prašymu 
dencijos, kuriose vietoj pa- išrinkt dar po vieną moterį 
sakyt tikrą dalyku stovį bei ar merginą pasekminges- 
aprašyt tikrą atsitikimą, tai niam darbui rinkime aukų, 
mūsų korespondentai viską: 
apverčia augštyn kojomis ir 
prirašo (okių nesąmonių, 
Kad, rodosi, tie žmonės klau
so ne ausimis, bet pilvu.

Štai “Laisvės” num. 2, P.; atsiranda žmonių, kurie iš- 
A. D. tarp kitko drožia: drįsta neteisingai rašyti į 
“26 d. gruodžio buvo' pra- laikraštį ir tvirtinti tą, ko 
kalbos L. Š. F. vietos komi-(visai nebuvo, 
teto. Kalbėjo drg. St. Mi- 
chelsonas apie karių baise-

. •, Al • , į O BINGHAMTONO CHRO- pa'tiko. Aukų surinkta 16 
dol. su centais.

Tą pačią dieną turėjo bū-

draugiju, kaip tai: T. M. D. 
ir kt.?’r

pranešiu vėliau

WORCESTER, MASS.

J.

Na ir kas gali sakyti, kad 
susirinkimas atėmė dešim- 
č»ai dr-jų teises rinkti komi
tetų? Ar tai ne juokingas 
toks pasakymas? Vienok

Stasys V. Bakauauskas.

NIKĄ.
Paskutinėse dienose pe-

ti renkamas naujas komite- neitų metų Tautiško Namo 
tas. Bet atsirado tokių, ku- Bendrovė laikė fėrus, bet 
rie pakėlė triukšmą, neuž- pelnė nedaug. Per 4 vaka- 
siganėdindami tuo, kad ko- Aus.d?rbo vos padarė pelno 
mitetą renka visuomeniškas suvirs 100 dol. Tikėtasi 
susirinkimas, o ne draugi-' daugiaus, nes už salę nerei-
jų atstovai. Per tokius su
sibaramus žmonės nubalsavo 
atimdami teises 10 draugys
čių rinkime komiteto.

Bravo, vyrai, už tokį pui
kų sugalvosimą!...”

Dabar tėmykite!
Pabaigoj 1914 m. Wor- 

eesterio 10 pirmeiviškų 
draugijų pasiuntė savo at
stovus į Brooklyną seiman. 
Atstovams sugrįžus, tapo 
sušauktas kitas susirlaki-

kėjo mokėti ir lietuvių be 
nas uždyką grajino. 
žastis mažo 
garsinimas.

Prie
“biznio”—neiš

*

*

Per Naujus Metus Aušros 
choras turėjo maskų balių 
ir padare pelno apie 70 doL 
Choras ilgą laiką nieko ne
veikė, kadangi neturėjo mo
kytojaus. Dabar susilaukė 
mokytoją p. Valentiną ir vėl 
lavinasi dainuoti.

Bingham tonietis.

♦

PITTSBURGH. PA.
Vilniaus Kolonizacijos rei

kaluose.
23 d. sausio bus susirin

kimas Vilniaus Kolionizaci- 
jos draugijos A. P. L. A. 7 
kuopos svetainėj, 2229 For
bes St., Pittsburgh, Pa. Vi
si draugijos nariai ir buvęs 
komitetas malonėkite atsi
lankyti, nes turime galuti
nai užbaigti draugijos rei
kalus.

J. K. Mažiukna.

WATERBURY. CONN.
2 d. sausio “Jaunikaičių” 

draugystė surengė prakal
bas; kalbėjo L. Prūsei ka, 

(“Laisvės” redaktorius. Kal
bėtojas vietos žmonėm labai 
patiko. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Pertraukoje rink
ta aukos nukentėjuęiems 
nuo kares. Taipgi i buvo 
kviestas L. S. S. 34 kuopos

Iš kasžin kur atvyko čion choras padainuoti. Merginų 
neprigulmingas kunigas Bu- kvartetas sudainavo vieną 
zas ir sakė “prakalba” sau- dainele ir dvigubas kvarte
ro 6 d. Prakalba buvo tik-,tas sudainavo porą dainelių, 
ra buiza, nes nieko kalbė-! surinkta 60 dolerių
tojas nepasakė. Kosėda- su centais. (Mažiau.—Red), 
mas kalbėjo lietuviškai ir! ......... Bobos v axka&

Bus suloštas puikiausias lietuviu kalboj veikalas

“DU BROLIU
22 Sausio-January, 1916 

McCADDIN HALL
Ant Berry St., tarpe So. 2 ir 3 Sts., Brooklyn, N. Y.

Visus lietuvius širdingai kviečia atsilankyti L. S. S. 19 KUOPA

fe>
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’DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST„ BOSTON. MA SSL 

Netoli didžioje mieato knygyno.
Of f iv,a valandom: nuo 10—12 valanda).

U M <4 7—9 Y vakare.
Arentadieniaii nuo 10—4 v. po pietų,

<imtlm«aMMMWMii>nann«irwMaBwmMManaMM«uaala
1 | -Iiri —............. .... -  " ■ I II | | ||

Telephone 695 Greeapolnt

Daktaras J. Misevičia
BPEOJALISTAS 6IRDIJS8 

ŪLA UČIŲ LIGŲ. 
Vaiaudoa: 

Nue t—JO ryta 
Muo 12—-f v>o plat 
Mnn F—S -takstro 
T70 BERRY ST., BROOKLYN, N. Y

Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJO! E ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

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

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

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

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokiua dokument.us-ražtus ir 1ŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug- 
nles, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS -- 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LĄIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIU.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu: *

BAiNKER JOHN KOVACS or- Fiiia: 155 CLINTON AVE
tC Grand Street, maspeth, l. i. n. v
■'JEW YORK, Borough of Brooklyn.

JUOKŲ KĄSNELIAI
p
0 a.

is ryja didelius ir mažus

CJ

M

Dardaneliiai. — Turkų ge
neral is štabas savo oficija-

ORAKULO PATARIMAI.
(dusimas:—

Be grieko pradėtas Orą- liani p ?anešime sako, jogei 
kūle! Kadangi tavo eudau-‘anglai ir francūzai Darda- 
nais išekspleinijimais džiau-i neluo.se tiek j>elnė, kiek Ža
giąs! visas pasaulis, tai ir aš blackas ant muilo.

Berlynas.—Iš priežasties
Aš esu geras katalikas ir įmokos audeklo Vokietijos 

myliu poną dievą iš • visos I l^ke moterims
macies savo. Man kunigas;
užtikrino, kad aš šiūr eisiu i

nutariau kreiptis prie ta”ęs 
su savo kvestija. Štai ji:

jsakė moterims 
vaikščioti be Htidarokn. Mo- 
terįs sutinka tą valdžios į-

į dangų. Aš iššsyk labai j pildyti, nes visi vy-
džiaugiausi, kad teks su die- rai. kares, ta1? kad nėr
Vu-tėvv. gyvent, bet kada Pnes M nei sarmatytis.
pradėjau mislyt apje dan
gaus augs tuma, tai man net 
kinkos pradėjo drebėti. Aš

Londonas.—Iš priežasties 
savo nepasisekimų Anglijos

**!

Q

C
O.

0 
W

r/ž

•w<------------ ----- ------------------------------------------------------------------ ------------Q •
>AZIMS»KAž» \ (LIK i MAS V ĮSU REIKALU.

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
f 191G metamm

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo ) a* 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui Jiuių, 
jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: apysakos, eilės, stralpsuiąj iš historijos, hygienoc, drau
gijinio gyvenimo ir tt. S.L.A. Kalendorinio raaiio iurain«fxin« porinu
sių rąžyto] tj amerikiečių.

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

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

kinkos pradėjo drebėti Aš valdžųi iaan0) Rad vokiečiai Į 
bijau ant rufo uzhpt, o kaip papirko dievą ir tas slaptai 
wuL'A-’t i rlrsi^rri'i l/A tin - - £ ____ _ * . 1* dangų keltis, tai ir(j-ieing pacje<j.u Kad ištyrus 
dušia gali numirt., Orakule, ^.jyįų 8tovj, Asquith'as pa
duok rodą, ką tunu daryt?jpLmte į dangų kelintą savo 

Bimbos žentas. “ - 1

TEATRININKU ATYDAI!
Pranešame, kad męs išrąndavoja- 

ne drabužius dėl teatrų, istoriškų ir 
romiškų, taipgi ir drabužius dėl mas
karadų. Išrandavojame už žemą kai
tų. Pas mus ga'ima gauti drabu*ius 
iėl visokių veikalų, kaip tai “Keie- 
učio”, “Mi daugio”,, “Živilė*” ir kitų.

REICHĄ R DT COSTUME CO.
74 St. Marks Place. New York. N. Y.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

, IR SVARIAUSIAS SALIŪ
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūiies gėry- 
mtl ir užkandžiai. Patam ari
mas prielankūs, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo.)

Atsilankykite, }

LIETUVI AK A

4

APTIEK A
žemiau paminėta# gyduolei gulim*

»pturėti per pnčtąj
\I»to Reumatizmo ..........   t1 fW
kraujo Valytoja*  ........................ f] (V

''iduriu R<»guli*tftriu» ___ ML
■’’rojankn ............ •. i . . 25c. 50c Jr $1 0r

Ir viBoklaR kitnkl»H gyduole* ntv 
-isokių 1{crų, kurion čia dar nepaminė 
tos galima gauti per paČtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

šnipų.

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

G. A. BARONAS 
MhKEES ROCKS, PA.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijaliataa Mn»®rl51k» Llfig.
$14 M. BMth Ht.( N«w £er»

OFISO VALANDOS i
Iki !b vai. ryte; nuo 1 iki i v*L įh 
pj*t. Ir nuo 7 iki R vai. rakant;

Neddilom;a pagal autartk
Ugzaminavltoaia DYt. Al. fcięi Utį 

rlame ir paoakdine viaaa Bąar ir p* 
k,'«ub«tUn*». H kitur atvaliavusle»e H 
k,onlaia» parūpiname vietą, .te? trust 
ui. žUiMuud ezant, krolpkltėa, ap 
i;lGresime ir duesima pneielliMą r<*eą 
J alarnavhn&it virai pi&aa. NeutMUt*. 
kita «Aana an tratu.

DR. J. MPMAN
Ii. MU 81., N«W irOKK.M.Y 

r. Vainai

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Atrik pirkti vyriikų aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. Ras mane ta
vom geras ir kainos žemos.

K. LIUTKUS
131 Grand 31., 1

BROOKLYN, r. Y. |
(Arti Berry tt ) *

W u... . ■' lltaet e* • -IS ■worTHwr— ——rsrr- J
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Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu-jį 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (h» inoroi<lai), į 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasi-'-ii)ingai gydomi Tamistos 
mimuose už labai ma/.a uz-mokestj.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti ajiie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis.arba Kraujo uznuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Atsakymas:-—
Jeigu tam ta bijai į dan

gų keliauti iš priežasties jo 
augštumo, tai 
dangus nusileis ant žemės.

CE1SINGIAUSIA IR GER 
LIETUVIŠKA

Kode! pas lietuvį?
-r-Kodčl lietuviai privalo 

i ‘nalauk^kol Pirkti Pas «lV0 tautieti- 0 ne i palauk, kol pag svetimtautį?
—Todėl kad lietuviškaiAš irgi nutariau palaukti. <

Pereitą vasarą vienas džer- jį . n^mokėtu a’tlikti ‘ g į 
manų zeppelinas norėjo 1011 ncmoKet» atlikti. k.
mane nunešti į dangų be jo
kio pavojaus, bet kuomet? 
Tami'dinau. kad kartais ga-i 
hu iš dangaus išpūlt ir ran-‘ 
ką arba koją išsisukt, tai 
nutariau pasilikt Amerikoj, 
ir palaukt, kuomet dangus • 
-nu įleis žemyn.

Jeigu gi tamsta laukti ne
nori, tai keliauk į peklą.

Petrės Kalėdų Lėlė.
Vienas redaktorius “pa

vedė” mylimai Petrei Kalė
dų 
ar

Lėlę. Puikuą prezentas, 
no?

Charles K. Chaplin.

Tarp poetų

• \
Sutaikau a receptui bu didžiausia ) 
tdryda, nežiūrint, ar tie receptai ?
Lietuvos ar Amerikos daktarų 

Tai vienatinė lietuviška aptieki J1 
Boatone ir Maisachusetti veintijoj. \ 
Gyduolių galit gaut, kokio, tik pa- J 
«aa!y yra vartojamo?’. Galit rei- «' 
kalant per laiftkuM, e »i prieiųiiu į 
per espreeą. į

K; ŠIDLAUSKAS,
Aptlekoriua ir Savininkai* j 

126 Broadway, kamp. C Street J
SOUTH BOSTON, MASS. !

T®). So.Boaton 21614 Ir 21018. į

Sąmoninga gaspadinę 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richt»r'io

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

d.mo, išsinarinimo ir 11.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
15c. ir frjfi. bvteliukąH vL<o*e aptl.ko*6 arba 

Mtaiiai "no
F. AD. RICHTER & CO. 

1&-UQ Wcuthingtou Street, New York. N. Y.

TELEGRAMOS. 
(Svirplių agentūros).

------------ ---------------- •

So. Boston, M&šs.—“Ke
leivis” vėlina, kad S. L. A. 
viršininkais būtų išrinkti 
šie žmonės: prezidentu Kl. 
Jurgelionis iš Chicagos, vi- 
ce-prezidentu daktarė Balt
rušaitienė iš Pittsburgo, se
kretorium Strimaitis iš 
New Yorko.iidlninku J. Ne- 
viackas iš Brooklyn© ir dak
taru F. Matulaitis iš Bosto
no

Taip tai taip, bet šitie 
žmonės nežada fundyt, kas 
tad juos išrinks?

—Žinai ką, drauge, vakarį 
aš už savo poemą gavau 6j M 

I dolerius.
—Nejaugi?! O kas gi | ' 

' nupirko? '
—PanšapėJ. 

emą įvyniojau 
rodūlį.

Mat, aš į po- 
ir savo laik-

Niekam nesakyk.

Pittsburgh, Pa.—Mūsų a- 
pielinkėj kunigėliai buvo su
rinkę nuo žmonių jau net 
$1,300 ant išleidimo kokio 
ten laikraščio. Kadangi už 
tiek pinigu yra sunku išleis
ti laikraštį, tai tėveliai nu
tarė tuos pinigus pasidalin
ti. Vis tai dievui ant gar
bės...

lošdavai teatrus?
—Nugi kaip, lošdavau ir 

buvau labai gabus ant loši
mo. Krajuj buvau pirmas 
artistas.

—Meluoji, brolau, aš tave 
pažįstu. Tu Lietuvoj ne te
atrus lošdavai, bet malkas 
skaldydavai.

—Tsss... Jeigu žinai, tai 
niekam nesakyk, aš tau už- 
fūndysiu.

GERA PROGAI
Gramatika angli&kos kalbom 

mokinti* be mokytojo (apda
ryta ............................... ll.Ott

Vaikų Drawgar arba kaip 
mokintis skaityti ir ražyū 
bo mokytojo ......................  ISc

Naujas Būdas mokintis ra
šyti bo mokytojo ................. 10<

Aritmetika mokinlmuial ro- 
kundų, su paveikslais (ap
daryta) ................................... 16e

VUa 11.60
Kas atriųB likdrpv* ap

raminimą Ii “LalovAa” Iv S1.06 
money orderiu, tai gaur vkaa 4 
knyga* 60c. pigiau.

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

Hudson, N. Y.

Putinas.

Tūkstantis dovanų!
Skinu vieną tūkstantį do

vanų tam, kuris atras:
1) Fabrikantą, kuris neiš

naudoja savo darbininkų.
2) Demokratišką arba re- 

publikonišką valdininką, ku
ris neima kyšių.

3) Amerikoniška mergi
ną. kuri netepa veidų.

4) Kunigą, kuris tikėtų į 
tai, ka žmonėms skelbia.

5) Kunigo gaspadinę, ku-

Scranton, Pa.—Daugelis 
mūsų vyrukų rengiasi tver- 
t; senbernių organizaciją. 
Dieve jiems padėk!...

Dangus.—Ponas . dievas, ■ rii niekuomet nevažiuoja į 
norėdamas palinksmint sa-j “šiltus vandenis”.
vo aniuolus, išraše jiems ke-1 6) Katalikišką laikraštį 
liatą egzempliorių “Lais- kuris skelbtų meilę ir ramy- 
vė.-t” ir liepė skaityt Oraku- bę tarp žmonių.
lu skyrių. _ _ ________1.........    _ Svirplys.

SVEIKATA IR SPĖKA.
ĮGYTI jus GALITE UŽ 

MAŽAS IŠLAIDAS.
TcmythiA nauja knygute no varde 

'Sveikata ir Spėka.” Išleido Beivkv 
.ahvhatukies, Binguamtou, N. Y. Ii 
arimus jums, kaip jusu šeimyniškas gy- 
ytojua. eia nor pasididžiavimui, I>et kę 
us r.uipi joje ir gyduole, kurio atneš dtd 
uju pasekmes ir laime.

Tūkstančiai žmonių išsigydo BEKKY 
.ap4)Ka1\jkies ir jus galit** igyti
ve/kata ir laiiue. Biunskite šiandie 10 
ento, reikalaudanie gyduolių ištirimui ir 
.nygute ‘* Sveikata ir Spėka.” Rasite 
uug naudingu pamokinimu, kaip užlai 

,-jti sveikata ir igyti turU}.
BERRY LABORATORIES, 

Binghamton, N. Y.

MALONĖKIT PRISIUNSTI TA 
KUPONĄ MUMS.

’,K!U£Y TOKIEM,
Binghamton, N. Y.

K’vu&u idemaa 10 centu del apmoko- 
;• i.; kuJtn uersiuutixuo 'x;;;Jinia kr«u>os 
.■Krdoloti) Malonėkit išsiunsti juhu gy 
,o>nu iAtirunui ir knygute ‘ * S-'oikutn J 
_2 <dk ■..1 ’

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pu* mue raMt« rauti •ka

siausio alaus, puikios degtlnėe 
Ir akanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias^ ateikite, • perai- 
tikrinuito.

61 S. 2nd stM Brooklyn.

CQ

Zo

I Akušerkaį 
ti kur., " om.n»

CoUcvb. Baltimore. M J fi
f**»< kminKa> atliek* o.vo durt>*» £

Almdymo. taipsr* nuteikia v(wiHa« tt ? 
Wtfolba invairlo*v moten.' lino*** L
F. Stropiene,'^*',’;" |
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Į Mano 
I Ypališkas 
| Pranešimas 
’ Vilties.
S As noriu S»<<lp.Olntt s<t kiekvienu «er 
ę Ka.'čio. lietnvilkni kul'.anviu vy’ti ir mr>- 
kl lere pa»aul>c. At n. riu, kad jie mane 

žinoti), kaipo teisingų diaugį ir gered: ri — 
kad žinotų kas Ik č>u—kuomi at ėttu—kn aš 
tsu pudar<;s prackyje Ir kad žinotų apie pra
kilnų ditrl.ų, kurj nš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galitr ma'j ti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugel), daugelį 
metų. Mano plaukui dabar yra pabalę dėlei 
mano litrų meti) mokslo, tirinųjinu) ir patiri- 
n>a. Aš atidžiai s|nd įivau ir tirinėjau ta, se
nas, chroniškas, dilkd |sisėdu»ias Ilgas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kuri, s kiti daktarai 
t: >p mažai žino. /' AS noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras lxi tnotcrii 
savo tiegales man ntne'tų. Ai jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite » an būti Jūsų draugu 
ir geradariu. Pars’, ųs.linkiie mnno Dykai 
Du .dainą Knygą ir skaitykite mimo pro- 
aefllnin vilties.

i(

%

Parsisiųsdinkite kopiją toe knvgoa Šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtari tokias iuforrnaeijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti i. sekti— 
J pač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta justi senu laiku fivai-
kata, stiprybė Ir gyvinguinas, jys turite tuo.jaus parsisiųsdinti 
šit?}, dykai duodamą knygą ir patirti faktus a] ie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 

_____ vardų ir adresų aiškini parašyt} ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, Iret skaitykite šitų brangu vadų j svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais pn'tarimais. Jus patarsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip junų uegaKs gali būti prašai mamos.,

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
I’arašylP^avo pilną vardą ir adresu, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti etempę, kad laiškius pas mus ateity greitai.

Miestas

Dr. J. Russell Price Co., l. iico—žosn. 5tb Av©., Chicago,m ,u.s.a.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojau# pasiųsti visai dykai, apmckčta 

pačta jusy brangią medikahšką kuygą.

Vardas ir pavardė,.'................................................................................................
Gatvė ir No................................................................... . .

KO

ht i

V*

Valstija

PIGUS IŠPARDAVIMAS
▼iena doleri rankplnlflų ib Um* periiflrėji

GERIAUSI MUZIKALIAS! INSTRUMENTAI 
AM ERIKOJE.

Viii užsakymai iiiiuii&aad ta paėla dbma.Fri«i liiianėlant

M CANAL STREET,

Vi«j žemlan paminėti instrumentai siunčiami garas 
mo pirm užmokėjimo pinigų.

Geriausia dvieiliai Viennoi Armonika bu viiali 
|i«ebaI»iaiB, minorai ir >na*ornl b a* ai. 21 klavižii, 12 

kanų, minoraų baių atekiri plieno balnai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
kasų dalis, 6 tonų, lidueda malonų balsų.

KAINA 82 doL Tekia pat armonika dviejų to- 
aų KAINA 25 4»L

Vienas armonikas •« 21 klavlžiu, 8 mu« 
sala. Kaina SM.tKi. Tokia armonika ew 11 
klsviiiu, 12 basų, 
Kaina

pllanini&ii baliai*<

6 įtrfinų balalaika, 
i mechanl&kl koiilial, 7

•y]Tokia pat geresnio 11- 
dlrbbno $4Jt. 

slantlnys pertikrinamas 
riausiala apecijaiistais—meistrais, todėl nsi. Jokio aasigadinkms atgali atsitikti. Relkalauklto llliao- 
Snasts kata 1 logo, kuris siunčiamas dykai. 

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M NKW YORK, N. T.

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, kad 
▼tai biznieriai 
savo biznj Bi
ria. Cigaras, 
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugsiąs, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos,

kaip or*u»*i Saibs, tai uerolkia gir
tis Ž.inoma, vieta vtaakanti dC pa
tesleirinrų. Kambariai -u rivals pa 
ianknnusia. kreiptis į ria-
rų, s bMt v*/anAdiiir.4..

*0KN K i' L i
yP’l VVftnr Avo, 'a n. hi,

M CDKLYN., K. Y.
W, Groauj. <»i»a r/tf _________ ,L

Jai notų rito, tai tuoj užsirašykite

JAUNĄJĄ LIETUVĄ
»u paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenės mėnraštį.
“JAUNOJI LIETUVA“ eina kas mėnuo didelio formato 48 pasL. 

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

rinktinės dailiosios literatūroa veikalų (eilių, apsakymėlių Ir kt.), 
taipgi raštų ir straipsnių, kame gvildenama jvairųe mokslo ir vIbho- 
menės gyvenimo klausimai.

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ” yra dar iio skyriai:
l. Mokslas ir pažany*; II Ruožai l> politikos ir visuosaraės gy- 

veetimo; iii. spauda ir gyvenimo atbalsiai; IV. Sriovių ir partijų 
gyvenimas; V. Literatūros apžvalga; VI. Jauninto Halsai; VII. 
J£vksle)vių keltai.

Kuiną metams ŽA.OO, pusei metų tl.ėfl Vienas numeris lės.
Meldžiam* užsisakyti tuojau f

•’‘JAUNOJI LIETUVAI
m? w t.*wi n, OVtrv ftt

x

neluo.se


mm 118 N. Maixi St, Anaonia, Cann.LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATŲ ATSTO
VYBĖ AMERIKOJ.

Per L. Pruseikos prakal
bas Clevelando L. S. S. 3 
kuopai 8 d grd., 1915 m., su 
rinkta $12.36. (Pavardės pa 
garsinta “Laisvės” N3 šių 
metų).

Drg. J. Stančikas iš Ro
chester, N. Y., surinkęs L. 
S. S. 7 kuopos mitinge $1.35 
Užsienio Biurui L. S. D. P.

Daiktan sudėjus 14 d. sau
sio pasiųsta L. S. D. P. Už
sienio Biurui drg. Andriu
lio vardu $13.71.

• Tokiu būdu ligišiol išviso 
per Amerikos atstovybę pa
siųsta L. S. D. P. Užs. Biu
rui $36.56.

Draugai, būkit duosnesni. 
Neužmirškit partijos dar
bo Lietuvoj. Užsienio Biu
rui, kaip man rašo, jau pa
vyko pasiųst “Socialdemo
krato” j Lietuvą.

Tūli draugai siunčia per 
mane prenumeratą “Social- 
demokrtui”. Tas mane la
bai apsunkina. Meldžiamie
ji. siųskit prenumeratą sta
čiai šiuo adresu Mr. M. An
driušis, 177 Snowdon St., 
Glasgow, S. S. Scotland. 
Antra vertus, neparanku 
“S.-D.” prenumeruoti ant 
ilgo laiko, nes nežinia, kaip 
ilgai eis. Geriausia padary
sit, įtaisę pavienių N N par
davinėjimą.

L. Pruseika.

po $1.00; Ant. Stankauckas, 
Pt. Vilčevski (lenkas), Fr. 
Pečelingis, J. Puodžiūnas— 
30 50c.; J. Puodžiūnas — 25 
). Viso $10.75. Vardan 
žargstančios mūsų tėvynės 
sietuvos tariu jums vien- 

jenčiai ačiū.
Ant. Strankauskas.

Kuliuos tai pinigus siun
čiam L. Š. F. ant iždininko
K. Šidlausko vardo per T.
L. Dundulį, Finansų sekre
torių.

Ar Jus Kosite?
Jei taip, tai sustabdykite 
Tai yra lengva padaryti, 
Jųh imsite

Severn’s

JP
jei

••Marr?

Kosėjo Nuolatos.
“A8 pagavau dideli 

fialtj nuolatos kosė
jau, paraAd p. W. Wo- 
loszyn, Weirton, W. 
Va., ir jeigu ai paimda
vau stiklų Salto rau
donu, kosėjimas pasida
rydavo lobjaus trauk- 
čiojnntia. Dirbdamas 
blokinių dirbtuvėje arti 
milžiniško kuričio, ai 
turėjau gvrti vandenj. 
AM perskaičiau apgarsi
nimų apio Beverps Bal
zamų Plaučiams," ir, U- 
vartojus 25 centų bon- 
kute, kosulį* austojo, ir 
aA jaučiuos gerai ir 
•veikai."

AUKOS L. š. F.
Cleveland, Ohio.—Per L. 

Pruseikos prakalbas, pa
rengtas per “Mirtos” drau
giją, 7 d. gruodžio, 1915 m.

Aukavo po 25 c.: Baltru- 
konienė, A. Mitus, S. Dama- 
kauskas, J. Grabauskas, F. 
Misikvietis, A. Gasiunas, J. 
Linkaitis, E. Bolienė, J.Skle- 
ris, V. Kiškis, Kučinskas,T. 
Niaura, A. Dovydaitienė, J.•z
Apšega. J. Samuolis, F. Ja
nuška ir J. Plerpa.

Po 50c.: V. Petrauskas ir 
A. Kranauskas. Smulkių 
$3.80. Viso sykiu $9.05. Au
kautojams ačiū.

D. Petraukass.
Nuo red.—T. L. Dundulis, 

I. Š. F. fin. sekretorius sa
kosi gavęs aukas.

KASLINK KUN. X. MOC
KAUS MARŠRUTO.

Dėl žinios visiems norin
tiems surengti misijas, tru
putį paaiškinimo. Maršru
tas prasidės pirmiausia nuo 
Philadelphijos, Pa., dėlto a- 
pygardų lietuviai praneški
te, kuriose vietose norėsit 
rengti ir po kiek kartų? 
Tada aš žiniosiu, kaip dar
bas paskirti.

Užbaigęs tam kampe,lan
kysis Mahanoy City, Pa., ir 
paeiliui visoj apielinkėj p aš 
paskirtysiu datas visiem pa
eiliui, kad kalbėtojui būtų 
parankiau, ir sumažint lė
šas. Dėlto atsišaukit visi 
norinti surengti jam prakal
bas.

Nuo kurių draugų gavau 
laiškus su užklausimu, -ia- 
lonėkit turėt kantrybę, kad 
neatsakau ant kiekvieno. 
Atsakysiu visiems į laiką, 
kaip greit galėsiu sutvarky
ti maršrutą ir sužinosiu pil
nai, kada pradės.

Draugiškai
J. Ramanauskas.

219 Fourth St., Minersville.

Balsam for Lungs

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN. ILL.

Valdyboa vardai ir adresai: 
Pirm. J. Basils
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan, DI. 
Pirm, pagelb. M.

1421 Lincoln St., Waukegan, III. 
Protokolų aekr. S4-. Deikus.

721 Cummings Av«., Waukegan, III. 
I'm. Bftkr. V. Rudzinskas

1408 Victorian St., Waukegan, Hl. 
iGuiierius M. Kairaitis

166—-10th St., North Chicago, TIL 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, Ill. 2. M. Rekis. 1329 
No. Jackson St., North1 Chicago, Ill. 
Maršalka K. Navickas,

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

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

Ambraziūnaa

(Severos Balzamu Plaučiams) laiku. Pamėginkite jį nuo 
peršalimų. užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptiekose.

Skaudč/mal ErutinOJ®,
Ir ivnlrns kiti nopėjimai Ir HknndAJI- 
mni vra rrcitai išvaromi, trinant /to
rai dEVEROS GOTHARD ALIEJUM 
(Severa’a Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis liniruontas. Kainos: 
25 ir 5oo ui bonkų. Viuoao nptiokoso.

Sovcros McdikalIAkaa Kalondoxlns.
J9’6 motoms ym dabar gutnvaa ISpItP- 
tinimai Jūsų aptiekoje, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vieniu kopb 
jų ir Įnirty kito jų parankiojo vietojo 
per visus metus.

W. F. SSVEXA CO. CEDAR RAPIDS, IOWA

PAJIEŠKOJimi.
Pajieškąu Jono Sąveikos, 

kuris gyveno Girardville, 
Pa., 15 menesių atgal. Ji
sai gana gerai pažįsta Joną 
Baltrušaitį ir dirbome abu
du pas Juozą Zubričką. Mel
džiu pačiam atsišaukti arba 
kas žinote, malonėkite pra
nešti šiuo adresu:

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

(2—8)

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas aželrašyj 
pas mmw 

dlenraštj
“Naujienai?”, 
tasai gan* 
kančias dova 
nas: “Laisvę’ 
ar “Keleivį”*) 
“Kovą”ar “T» 
vyną” ar “Vle 
nybę Lie tu v
ninku”, a» 
“ I Jetuvą”, m? 
“Amerikon1

PARSIDUODA.
Parsiduoda veik nauji forničiai 

(rakandai) už prieinamų, kainą. No
rėdami įgyt gerą forniėių už ne
brangių kainą dėl keturių kambarių, 
kreipkitės šiuo adresu:

B. PETRAVIČIUS
1GG Hope St., Brooklyn, N. Y.

(2-5)

R EI K A LJ NCOS M ERG INOS
Reikalingos merginos į fabriką siū

ti ant mašinų: apsiulėt nonines ir 
jas pro«yt. Darbas lengvas ir ėystas. 
Darbas nuolat. Priimamos mokines.

WILLIAM HOLLAND
145 Roebling SU Brooklyn, N. Y. 

įėjimas iš jardo.

Aš K. Nasopko pajieškau pažįs
tamų Biržų parapijos, gyvenančių 
New Yorko apielinkėj. Malonėkite 
atsiliepti.

K. Nasopko
15 E. G7th Sc., New York, N. Y. 

(5—8).

Fajieškau savo dėdės‘M. Zmuidos, 
rašosi Smith, Suvalkų red., Klebiškio 
gmino, Juodaraisčio kaimo, Prienų 
parapijos. Taipgi Antano Rusecko, iš 
miesto Prienų ir Petro Žiūro ir Ku
nigiškių, turiu laba! svarbų reikalą— 
jie buvo man už liudininkus 1902 m., 
Elmira, N. Y, Meldžiu atsišauki ko- 
greičiausia arba ži’nuičių pranešt man 
laišku.

J. Karpaviče i 
Box 8B7, Benld, III.

Idetuvj ••Ss.K.ę” arba knygų v®r
tėti $2.00. Taigi Tamista už $5.01 
gauni dienraštį “Naujienas” ir da? 
galit pasirinkti pri® “Naujienų” dien 

| rasčio vieną iŠ tų laikraščių, koksą: 
temintai geriausiai patinka. Tik t* 
minta atsimink, kad užsirašęs “Nau 
jlenas”gausi dar vieną viasd dykai j/ez 
u/.*tuw taiko. Tai būk pirma* pri« da
«auoQ.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

RiichewtftY'. M. V

Telephone 2334 Greenpoint
Puikinusiu hefuviHma vieta paa
PETRĄ DRAUGELĮ.

LIETUVIŲ AM VIETOS DRAUGI
JOS, BROOKLYN, N. Y., VIR- 

3IN1NKŲ ADRESAI.
Pirmininkai 8. Vaičekauskas, 

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Finanuų raštininkas A. Plečkaitis, 

228 Madison St.,
Hoboken, N. J. 

iždininkai B. Vaičekauskas,
526 39th SU, Brooklyn, N, Y.

D R V. K, DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IK JŲ ADRESAIS 

STEGER. iLU 
Priwsidentam A. Atkečiūnae,

Box 566, Street, JH. 
Vice-prezidentxH W. Stoškus,

Box 435, Stegar, I1L 
Pratek. rx4tininM.aw J. l.iaiabrauiikj.t

804 !.. Box, ii
Iždo raštininkas A. Salasevičia,

Box. 141, Steger, III. 
iždlalukua (kasienurj T. Sun.xuuo, 

Box 
KiiygyM# raštininkėli

Box 
iijBi^gyM® iftdlninka.'i 

Bex 
PwiUriukiwmi ataičiŪB*.

rlėkvteee m-idtiwilu i-'. 4.. Stcz-

48S, Steyei’, 111.
F. Btrlško, 

566, tstejiok,' 111. 
J Demlasn IKs,
4&" PL

LAISVES MYLĖTOJU DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL,, VALDYBA:

Pirmininkai J. čeb.anaujka*,
420 S. Chesnut St., UoHmaviile, ' 

Pirm, pagei’oininkai M. Kazokai?,
Vandalia Box 160, Cdlintvillw, 

Nutarimų Rašt. A. Dzidolikae, 
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, 
E in. Rkšt. J. Baronai*,

500 S. Clinton St., CoHinarillir, 
Iždininkai J. Willumat,

337 Central Avė., Collinurillc, 
Organo užžiurėtojas V. Raudonius

306 Strong Ave., Collinsville, 111.
Suftirinkimai būnu kiekvieno mėne

sio 1-mą ir 8-čią nedėidienų 1-mą va
landą po pietų, Sallel *aaėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison A”t'., Coilinsvills, 
Illinois.

UI.

Iii.

Iii.

III.

m.

Stoughton, Mass.—r-A ūka
vo į Lietuvos Šelpimo Fondą 
po dolerį: W. Buividaitė, A. 
Poceviče, S. Poceviče ir O. 
Pocevičienė; išviso $4.00. 
Aukavusiems tariu širdingą 
ačiū.

Jonas Stočkus.
Pinigus priėmiau.

K. Šidlauskas, 
Ižd. L. š. F.

PARSIDUODA.
Parsiduoda gera krautuvė vyriškų 

aprėdalų už prieinamą kainą, nes . aš 
emu į kitą biznį. Vieta lietuviais ir 
lenkais apgyventa. Tik viena tokia 
krautuvė tarp lenkų ir lietuvių. Gera 
proga kriaučiui, kuris moka siūt. At
sišaukite greit.

LEO. MOTĖJ (INAS
751 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

(3-5)

PARSIDUODA.
Pasiduoda grosemė geroje vietoje, 

puik^j biznis, lietuvių apgyventoj 
vietoj. Parsiduoda iš priežasties sa 
vininko nesveikatos. Atsišaukite į 
“Laisvę”.

Fajieškau savo pusbrolio Antano 
Vosilio, Kauno gub., Subačiaus par., 
Marinavęs vienasėdžio. Antrą syki 
Amerikoje. Turiu svarbų reikalą. 
Malonėkite atsišaukti sekančiu ant
rašu.

Miss Anele Pečkutė
96 Remington St., Rochester, N.Y.

Fajieškau draugų Povilo Minkevi
čiaus ir Albino Krupelio, Kauno gub., 
Ukmergės pav., Kupiškio parapijos. 
1909 rn. sykiu gyvenome Tilžėje, 
Prūsuose.

W. Karvelis 
1537 Broadway Ave.,N.W.

Grand Rapids, Mich.

Pajicškau Jono Poškaus, V. Vieli- 
vio, V. Skliuto ir V. Savickiūtčs. Vi
si Vilniaus gub., Trakų pav., Varė
nos miesto. Kas žinot, malonėkite 
man pranešti.

> ' SI. Kaziulionis
>n)0 Exchange Ave., E. St. Louis, Ill.

Skanu* *lus> 
gardi aiTelka, 
Šlius, visokia 
’'ynas, kvepen- 
i cigarai ir 
saikus užkan- 
Iži&i. Salė dėl 

tingų. Ne- 
(»amirškdt iioa 
atsakančioji 

vietos,o būnita 
ižganėdintL 
Palei Wytha 
Ive.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTES, ROCKFORD, ILL.,/ 

VIRŠININKU ADRESAI: 
Prezidenuas A. Pecroius, 

719 Lincoln 
Viee-Prezidentus B. Čepaitė,

1118 So. Winnebago St. 
Protokolų raštininkas O. UžbaUūtė,

622 Hulin St. 
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 

Aie.

Avė.

1436—7th
Iždininkas S. Buzinskis,

719 Lincoln

73 Grand St., Brooklyn

“LAISVĖ” tik už $1.201 II
Kuriu užairašya paa mana “Lais

vę” mebarna tr pnsuųs $2.DV, t an ap
turės dovanų knygų vertes 80 cen
tų. RaėyKitėe šiandien, nea neilgai 
oua duouaiiiod tokiow dovanoti!

Kiekvienam aisiftaukutsiam priafuMlu 
kaialiogą, iš kurio galėsit pasirinkti 
Luikamų knygų. AureBUokita.

J. F. CHUPA8
P. O. Boa 330, Ansonia, Conn.

r

S L Louis, Mo.—Pas Kas
tantą Dambrauską ' atsibu
vo krikštynos. Svečių buvo 
mažas būrelis; besilinksmi
nant sumanė paaukauti po 
kelis centus dėl L. Š.- F., ant 
ko visi sutiko. Aukas rink
ti paskirtas A. Tvaranavi- 
čia ir atiduota vietos L. Š. B. 
kasieriui.

Aukavo po 25 c.: J. Dam- 
brauskis, K. Dambrauskis, 
J Midirkis, J. Grabauskis.J. 
Bložė, L. Putiniukas, Z.Tva- 
ranavičienė ir A. Tvarana- 
vičia; po 10c.: A. Mikieįis, 
J. Grabauskiene ir J. Volka- 
vičius. Aukų surinkta $2.30 
ir atiduota vietos L. Š. F. 
kasieriui Vladui Domaševi
čiui, kuris liudija gavęs au
kas. Visiems aukautojams 
tariu širdingą ačiū.

A. Tvaranavičia.

Tel. Greenpoint 1907.

IDENT1STAS
I

Visi mano darbu užganėdinti.
Darbas gvarantuotas.

Fajieškau Juozo Micžiansko. Jis 
yra iš sodžiaus Eilučių, Biržų par., 
Pancv. pav., Kauno gub Meldžiu at
sišaukti pačiam, arba kas jį žino, 
už ką būsiu dikčiai dėkingas.

Juozas Brazauskas
28 Green St., Edwardsville, I’m

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
Lžplumbavimas 50c ir augščiau 
Išvalymas .................................... 50c.
Užplumbavimas aukou .......... $1.00

Skaudantį dantį duok tuojaus iš
traukt. lėtraukiam be jokio skaus
mo,

DR. A. FRIEDMAN
217 ROEBLING ST. BROOKLYN, 

kampas So. 2nd St, 
Ofisas atdaras visada.

PHI L A D E LP UI Eči V ŽINI AI.
Išsirandavoja rūmai, geroj vietoj, 

nuo vieno rūmo iki keturių. Pigi mo
kestis. Ateikit apžiūrėti.

1’. Meskenis
1339 Fairmount Aye.,Philadelphia,Pa.

UŽGANĖDINTAS

DRAUGUOS,

LALSVbo o«.. 
.k. , i L. . i,ų A.

x'iruimui<».,a m. 

centro bu
X IXUixlixUAMJ X. A .>VLM,

O JUM A-.. v VIA V Al* *->V

£ IV LUKUI 14 IckOLiUlU. Ak,

Geru patai
symu!

Gvarantuo- 
tas ant 

20 inetų!

Red Lodge, Montana.—
Per naujus metus pas B. 

Rasimą susirinko būrelis 
prakilnesnių lietuvių. Sve- ( 
ei ai gražiai besilinksminda
mi priminė ir Tėvynės Lie
tuvos vargus. Tadgi su
manėm paaukauti kas kiek 
išgali L. Š. F. Reikia pa-' 
žymėti, kad buvo ir priešų1 
tam kiltam sumanymui.Tur- 
būt, jiems išrodo, kad tai y- 
ra tik žaislas, kuomet mūsų 
broliai ir sesers senoj tėvy
nėj miršta iš bado. Auka
vo: J. Berniūnas. J. Rokas 
J. Bakanas, J. Katkauskas, 

(J3. Ragažinskas, Pet. Jan- 
kauskis, Kaz. Počkeviče J. 
Počkeviče, Ant PočkeviČe—

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knygutė 25c.

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

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

“LAISVĖS” PERSONALO GYVENI
MO VIETOS:

L. Pruseika, 152 So. 9th St.
J. Neviackas, 152 So. 9th SL
J. Naudžius, 152 So. 9th St.
J. Undžius, 878 Driggs Ave.
V. Paukštys, 188 So. 2nd St.
V. A. Zaperįackas, 188 So. 2nd St.
J. Valatka, 368 Rodney St, 

Visi Brooklyn®.

Uždėjimas kepuraitė* 22 k. ... $5.00 
UžplombavimaM 60c ir aagičiau.

Išvalymai ..................................... 5®e
Užplombavimaa aukna .............. $1.00

Skaudantį dantį duok Ištraukt ryta, 
o vakar* apžiūrėt.

SANITARY DENIAL PARLOR 
S07 Bedford AveM Tarpa 2-roa ir 

1-mufl gatvių 
BROOKLYN, N. Y. 

Kalbame Lietuviškai.

xUuixXaxMM It. VinUUAUtA, 

tv. Finu bu.
OUaXIIUJIvUIaMI UlmuwuM ^>aa

ilkuvxj iaauumuiiU aA4VAAVMaU • • <*

UmiL U A1IA41 ^VaxU O V V UV .

aJv«| JAuaaamx.vJ Vavj į 1

t-AAMILt'Uo

>? Ui. UO, V A AAMw

44* A.r, 0X.AnX,4UlU^ ZkX>»*aAA.

Vaxayaax
Pirmlalakaa J. tfklruiwuuMi, 

/X butiaen A»a.. Graramiva. M. 1
Centro Sekretorius V. Žilinską*,

Bbl bo. 1st St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkus P. Jankauskas.

103 Koeohng bt., Broklyn, N. Y.
OCAl A lift 

tkrwwff.<yu« — 1,.
1X0 Metre pallia* Ave. Breaaijnu.

kuepea Mreuaiyae — VJ Vnaevieia.
M ttaoaea Ar»M Breeklya, £L X.

Teisingu! sutaisomi vaistai 
prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo’ draugą, o būsite už
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptiekoriue Ir Chemistaa
215 Roebling St.. Cor. 80. 2nd 

BROOKLYN. N. Y.

LIET, i V! ESOS DRAUGY8T1B 
AN8OMA CONNm VIK11- 

MNKU ADKKttAl.
Pirmininką* A. Mureika,

103 Liberty 8t., Aneanla, Cana. 
Viee-pirmtninkaa W. U lies.

223 N. Etate St.. Annenta. Caaa
N a t. Raštininkas 1. G. Valtkavtėiaa, 

P. O. R01 1ZB, Anaonia. Ceea 
Finansų Ražtinlnka* J. P Gltapas

P. O. Box 830, Ansonia, Conn.
Į Iždininkus J M nekalti*

P O. Bex IZA. AMsaate, Cmm
, Knygius fl. Tiikevlėias

p o UM lu.Mila. C*e»
Knyg. pagelb, A. Jakštys,

1 103 Lilierty St., Anaonia, Gunn.
į Knyg, RaiL P. Bageikia,

MM
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THE^OS DEuYNEihOS 
arbcr 

TRiEdA^KA
Htuieda iį tf įvairu/ ffydančii/ ioli^ ir iak»ų.

Sut.teyta degtine arba virintu y «nwi 
yra gerinusiu v.-: ' j srba karčiu 

\yau du ;vto.
Gydo visokias skilvio ligas, nemali 
gt.mbQ, dispe’/sija, išpūtimą, rie 
dieglius šonuose, krutini jc ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokiai kitas sk.lvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena nikeli th’j ryjančiu 

aurrn- :.q užtuerkti i viena kvorta čyHo tpiroto 
[Kit v,nd« r,s. .ubą lAvntį čyptame vau- 
ir po 24 valandų ge-.tr j>o pusę stiklelio

A5 m-. DAUNORA, Aptiekorius 
229 H-dlord Ave, Brooklyn, N. Y. 

ir'.h 4-lOS gatvėv

51? f

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVU KRAUTUVĖ 
GRAMA FONŲ.

SpecijsiHKaui uuš«mtete>M« 
kainos ant trumpo laiko. T*a^ 
aisxubinkite įgyti šitą graw»- 

»,u € iietsvilkų dstegį
8rv» aditę, kaštuoja' 
Gvarantuotea ant 10 metą. Ifl- 
tą gramofoną riunČiami kiek
vienam uu tiet»a apžiūrijtae 
prieš užmokėjimą pinigų. Jofr- 

repitiktų, galite lugrąiteM 
atį?.L Reikalaudami, |»risiųeki» 
te $1.00, likusius ežmoktediti 
splaikę terorų. PaBltikime, knA 
turimi gramafonu biteite lyfteel 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. IX

NEW YORK. N »,

Ave. '
Iždo Globėjai: M. Gernliūtč, 1109 

So Winnebago St.; A. Rimšiukė, 1118 
So. Winnebago St. 
Maršalka F. Alvikis, 

316 Wall 
Organo prižiūrėtojas A. Kelly, 

GOT Monuigue

1

F 
•ji.

ą . UAKPtS ’ HVt. 
4»5T 21-

nustojote sveikatą iŠ 
po dienai, mete* po metei 
gydymu sergančių žmonių.

Gry

SERGANTIE
priežasties

St.

8L

A. P. L. A. DIl-JUS CENTRO V AL
DYBOS IR KUOPU SEKRETORIŲ ADRESAI-

Centro Pirmininkas J. M.Maskcliunafl 
2U25 Colwell St., 

Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagclbininkas J. A. Kukas 

SUib Stayton Si.,
N. S. Pittsburgh, Pa. 

Centro Sekreto™u«> J. Moziukua, 
1111 Market St.,N.S. Pittsburgh, Pa 
Centro Iždininkas K. VaraŠis,
Ik and Carson Sts.,S.S. PittsburghJ'a 

Turtų Kocstroiėi Komisija:
U r lakiu, 

313

W.

w.

Sixth St..
Charleroi, Pa. 

Rucdsdaie Sc.,
S. Pittsburgh, Pa. 

.Markūnas, 2120 Forbes Sc., 
Pittsburgh, Pa.

Kuopų sekretorių auivami. 
kuopos, J. K Mažiukna, 1111

Umežis, 1429
N,

1
iMarket Št., N. S. Pittsburgh, Pa.

kuopos, P. A. Samulionis, P. C 
68, McKees Rocks, Pa.
kuopos, J. Gaidinas, °. O. Bei 
Laupurex, Pa.
kuopos, Ig. Rarinnkaia, 810<

2
Box

S
118,

4
Carson St., Š. S., Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P,Petrauskas, Pust of/ice.
Cuddy, Pa.S - - -

7

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

kuopos, S. Kirmius,
2220 Tustin St., I*ittsburgh,Pa 

kuopon A. J. Nonnunas.8 kuopos A. J. Nonnunas.
2317 Cherry Ali., S.S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Starinskas

Buk 283, Arnold, Pa.

81
St

ADRESAI VIRŠININKŲ “METU- 
VO3 BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W-IS.
Hrmlninkaa A. Pakilę,

463 Jeane Bt
Vice-pirm ta inkai K. Brazeviėla,

266 Exchange Bl 
Pretekelą raltiniakae F. Bartkui, 

1053 Jenne 
Flnanią raitininkai K. Arlauekla, 

818 Jenne 
Iždininkas J. flerelklą, 670 Jenne
Ižde stebėjai t J[. Sukelia, 26« Ex
change St., J. Bagdonai, 14 Congreii 
St., J. Be g vi lai, 858 Dayton St. Mar
šalkas i V. Rulinikli, 261 N. Chlcag* 
St., J. Kasiulis, 653 Gardsn fit. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market fit.

gūdžia A. Rūbelis, 813 Qubics lt
Vėliavą asžėjal: P. Miliauskas, 381 

Caledonia tit. ir J. Jnreviėia, 1M 
Mata fit.

LIETUVIŲ PRE8ER1Ų UNIJOS 
SKYRIAUS A. C. W. VIK1I- 

MNKŲ ADRESAM
Pr esi deals k A. Drobinius,

61 Tea Eyck fit., Breeklya, N.
Pratekėtą raitininkas A. Basas, 

351 Ųrand 8t., Breok’ya, N.

4S

Y 
Eteaasą raštininkas K. trteeėiė®**. 

l» Htaev “♦ Brealdya, N. Y.
t Ibiais kas F. Pataites, 

•e B. tsi K,.

Diena 
uirfumu 
Persigte.tykite can. kick 
džiau, kiek pa linkFirn nan gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvxniimas įkirėjo var
tojant visokias gyduolea ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kroipkia uaa fferai ru- 
pzantancį da’-tarą ir epecljaiiatą 
DR. LEONARD LANDES

Jia jumg ba pinigų patars, ką da
ryli, ka.d išgelbėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
vinokia* ligas u did žiauriom.'u pa- 
sekmėm’s, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, Urdiea, plau
čių, jaknų ir tl.

Dėl gydymo n«rvų fr lytiškų ligų, 
turiu v iriem m gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X' spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne iciękvienaii 
daktarai turi tokius aparatui, dėl to, 
kad labai brangų?.. Chemiškas Iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Dd 8 

vai. vakaro. Aventadienlaia nuo 10
- 140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.)

Columbia Ja

vai. ryto Iki 4 po pietaą.
New York City

^Rekordai

K

E

E

8348.

8383. 
44

2343. 
«<

8341.

iNiuja'.isi « Lietuvišk

UailMia P««

J. GIRDĖS
103 (Irani St., HronkIvn.N.Y

* Su lietuviškomii 
dainomis ir šokiai# 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

8843.

8888,

E

E

M

8884.
M

8883.

8223.
44

8887.

1223.

ACR1AU 8JRGELL DeMas.
DIEDUKAS. Polka. Prince Vatekava KapettM.
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLI8”. Marias Itelanbijoe Orkestm 
KAS SUBATOS VAKARĖLI-
NUOSTABU. Maršai. Mapablikesą GvardUee Ortoartm. 
SIUVĖJA. Monotegas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maržas. Fiteae
Kape Uja.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ZŲAVŲ MARSAS. Prince Valskava Ka>oU>
PAMYLĖJAU VAKAR. y 
DRAUGE. Felka-Maiarkti. Griežė Regekiikeaą
Orkestre.
MANO LAIVAS.
I SVEIKATĄ. Marias. GtteM Prince Vatekave
EINU PER DVARELI.
GAILA TftVYNES. Marias. Ra^abUkonv 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRIALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Prince Valskava Kapeika.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJ®. Peik*. Kolnnsbijoi Orkestm.
SAULELE NUSILEIDO te MARSAS.- Prince Valskava 
Kapeli ja.
LIETUVA TĖVYNĖ MG3Ų te TYKIAI NEMUNĖLIS 
TFKA
Bl RUTS Ir KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS. 
darbininkų marseliete d bukelkims kotą. 
NEMUNO VILNYS. '(Dr»a V. ladlrta) Vatas, 
suntev v, ’Jo—-Vtt
VARPELES. (Dr-as V Keiteka). Vatas. 
MANO MIELAS. Paika.

Valatami

83X8.

E
E
E

8357.
8358.
8358.

44

VI 8368.
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VIETINESjlNIOS.
Šalta! Tikroji žiema jau 

atėjo.
Washing to no oro 

neturi vilties, kad 
Dar dvi-tris dienas 
kie šalčiai.

biuras 
atšiltų, 
bus to-

mažaiAnt mitingo buvo 
žmonių.

Pereitą pėtnyčią Plaza 
Hall įvyko protesto mitin
gas, kur turėjo kalbėti Mrs.

i

bartis, geriau važiuokime į rių atsiveskite. 
Uticą”.

Remeika, ' išgirdęs žodį 
“Utica”, pabalo ir, negalė- 1 J £ •

Umjiste.

Sausio 13 d. Tautiškame 
damas nei žodžio pratarti, Name buvo mitingas marš- 
pabėgo. i kinių darbininkų. Susirinko

Augūnas, nenorėdamas apie 200 žmonių. Prie įmi
ki ausy tis visokių šmeižtų,
taipgi išėjo iš svetainės.

Dabar daugelis stebisi,ko
dėl Remeika bijo žodžio 
“Utica?”

jos prisirašė 43. Labai ma
lonu girdėti, kad Brooklyne 
į merginos pradeda darbuo
tis.

Girdėjęs.

Margaret Šanger, nuteista SVARBUS PRANEŠIMAI
už išleidimą knygelės, kur 
ji duoda patarimus, kaip 
aprubežiuoti gimdymą kū
dikių. Tačiaus ji susirgo ir 
jos vieton pribuvo I. W. W. 
kalbėtoja Elizabeth Gurley 
Flynn, kuri pasakė gana 
gerą prakalbą.

Policija manė, kad mitin
ge kils riaušės ir jos labai 
daug prisirinko, bet pasiro
dė, kad publikos buvo ma
žai ir ta ramiai užsilaikė.

Pėtnyčioj, 21 d. sausio, 
Tautiškame Name, bus pra
kalbos paminėjimui “Kruvi
nojo Nedūldienio” L. S. S. 19 
kuopos. Kalbės J. Bekam
pis ir kiti. Bus įvairių pa- 
marginimų, griežš muzika 
ir tt. Pradžia 8 vai. vakare. 
Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai malonėkite atsilanky
ti.

J. Juška (visiems žinomas 
Džian Bamba) užsidėjo če- 
verykų (šiušių) krautuvę, 
kuri randasi po N79 Hud
son Ave., Central Brookly
ne. Patartina vietos lietu
viams nueiti ir nusipirkti 
čevervkus, nes jo “spyčiai” 
daugeliui patiko, tai gal ir 
če ve rykai patiks.

Jpnas.

29 sausio bus vakaras L.

ŽUVO 12 DARBININKŲ.
Pereitoj subatoj Brookly- 

no Navy Yarde pirmoj va-

low svetainėj, 736 Third 
Ave.., So. Brooklyn, N. Y.

. . , Aktoriai mėgėjai sulos du
Screddj, 19 d. sausio, bus veikalėliu “Nepavyko” ir 

paskutinė repeticija veikalo j“Nugriautas Gyvenimas”. 
“Du Broliu”. Visi aktoriai j Paskui prasidės šokiai. Pra- 
ir dainininkai malonėkite į'džia 7:30 vai. vakare. Ižam

Rengėjai.

» , - ------------- ---- ------- — t. «*> ą » v’ v

laiką pribūti, nes paskutinė’ga 25c. ypatai 
j repeticija gar----—--— ------ -- -

v o povandeninė valtis. Ta; ^ka lankymas 
submarina buvo E—2. Ji
radosi sausuose dokuose dėl 
pataisymo. Ligišiol dar ne
žinoma, dėlei kokios prie
žasties įvyko ekspliozija.Žu- 
vo 12 darbininkų, ir jūrinin
kų.

Kriaučių delegatas J. A I l
gūnas mums praneša, kad

V

LAISVĖ

Męs užlaikome viską, kas tik y- 
ra reikalinga j kambarius. Reika
laudami daiktų, pašaukit* per te
lefoną, o męs atvažiuosime jumis 
parsivežt.

pasekmingas, 
mo.'SLliškas 
GYDYMAS DYK/ 
DEL VYRU IR 
MOT ERIŲ.reikąlingaa forničfus, pirkite 

Gausite geresnimv 
kiti stūmikai gali pirkt. 

, kaip kiti, 
gausite speciališką

A r

v
VO

k f" r>
11 >: i '
N 1Ras gelinta 

pss mumis 
gaut:

Forničių, 
Lovų, 
Pečių,

Siuvamų 
Mašiną, 
Karprl.ų 

Veidrodžių 
Lempų 
ir taip 
visokių 
daiktų.

Šildomi 
Pečiai nuo

$1.25 
iki

$10.09

' ¥
b
■;.’J

<

-u plaukui nuo roetUT Ar 
s no: a ao Hvcfkuniahi ir

1 kote ••. niežas odos Kalvos# 
. pr.xh'll plikti?

< Im .ukt-flau pasakytu Hkm, 
uotl 
jUHU

‘>'5:
fel
Imu/ f, A.'^i

jums pjuakiti? 
pražilę i 
«<tl koki.

limpanti ji* 
Ar r.iadae 
Ar pllnkl.

Telefonas? 1490 Grccnpoint

S. VITKUNAS

iiuoKtrota kuvj.
••TEJSYr

JVrad.ta e:u 
kuritije randas

Grąžyt.* p ..i

irs (ifcsHkvUeta 
pGgemta kalba.: 
LAUKUS,” 
ta>v> f'pvclaJiala, 

irios ž.intos;
.--suovjtui; *» plauko Ir 
■v :<L..)<!»»<> plauku 

• laii.įti pv^lkaHl Ir IKau- 
1. ta. i pHtikiua nava-

. .r< -Žili pUukuut. 
s hi.u užįįatteamva

DYKAI.
nu k>.kvienn. kad 
\ toilatkc xnukiaia 
o..-s ir augina gra- 
r-. titu arba kraaos 
u: nu Jenų antrašu. 

, m dolerine <W.uta 
l.nvrule '‘Teisybe 

a>t>» ž.»*mian ateąstui- 
■ L.uithn.

545, Union, N. Y,

,’n. y
j c* nt’i del npmn- 

<>. latiužiu
Jp'/I t*. Calv<i4)jra 

o e Apie PI a ūku n.-

S1

— Biirzd.t.— ir 
kilę tu.

GYDYMAS
M';8 pale 

K>«) u^les <’ 
(■.atiku prr.. 
ziub phiuM 
nvirkonv' ; •

C.iiv įcura — 
Apie Plauki, 
šia k.ų 1.4

Laboratory Rox 
UNION LARvHATCteV

Box £'4C, Union,

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

JUS įtlETE IŠAL

PLAUKU
DVI DIDŽIAUSIOS KRAUTUVĖS.

Lietuviai, nepainiriškite, kam yra i
W lietuviuB A. MAL1AIJSE.Ą ir VIDŽIŪNĄ, 
daiktas. Męs galime pigias parduot, need kiti štornil 
Męs perkam tiekiai i& dirbtu votį, o ■« nito perktipčių, 
Jaunavedžiai, pirkite pas mumis forničiųs, o gausite , __ c
nuošimtį. Męs parduodame ir ant išmoketičio— po $1.00 ar $2.00 j 
eavaitę. Nepamirškite! y

fU
•xi . -M

Aržiioliaes 
K o modes nuo 

$1.38 
Ir augščiau šią 

R i l V •(« ♦ n

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.
—r-r---------- ;....... ................

METUVfiKAS M UVORIUS 
a1«9n» vežimai ir karietos po N245 

Berry St. 
OfUas: 12R GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

E

'.iL'k >'‘ r Ui '■> ■ ./lt

•S 8 5

JAU ISLiJi) IŠ SPAUDUS KNYGA
v n»u4«x*M*ar>v«*r

'S frMV ,»4'O>->4-O^4>«>>*•-<>•<><*»<► 4^S>

lunystės «■e

Reikalaukit šiuo adresu:

U

ft 1
'’JteS’fii lawsmi a

> Telephone, South 4253

■/ R

y183 Roebling Si.,

r'*'l

Baltos geležines Lovos, galais taip 
kaip čia atrodo
$2.‘75 ir augščiau_____

'lelephono South 0075.

,VlQ'*ĖtA .'J U 4.

* ŪV'

109 GRAND ST

NEPAPRASTAS PASIULININAS TIK ANT TRUMPO LAIKO

lelephone 2372 Uroeupeiat.

repeticija gana svarui. Ne- 
i vieno akto

riaus gali visiems užkenkti.
Kurie turite paėmę tikie

tus del pardavinėjimo, ma
lonėkite likusius atnešti 
oeredoj į McCaddin svetai-

Rengi m o K o t nisi j a. 
J---- !-------

Sausio 20 d. bus mitingas • 
Tautiškame Name, 101--103

trįs ketvirtdaliai firmų su- Grand St., visų marškinių 
darbininkų. Pradžia <8 vai.

I vakare. Visi nariai malone-
tiko su Amalgamated unijos. 
reikalavimais. Visiems dar-! 
bininkams bus užkelta po: 
$1.00 ant savaitės. Tiesa,! 
tai ne didžiausias laimėji
mas, bet visgi geriau, negu 
nieko ir tai be dideles 
kovos, tik todėl, kad unija 
gerai egzistuoja.

8,000 kriaučių streikuoja 
et tai “independent"’šapo- 

se, kurios nepripažįsta uni
ją. Manoma, kad dalis tų 
neprigulmingų šapų savi-

. Pradžia 8 vai 
_____  Visi nariai malonė

i kite atsilankyti ir naujų na-

BROOKLYNO IR AITELINKES 
A TYDAI.

i Lietuviškas Konlr.iktorme.
j Padarome visokį darbą prie naujų 
'narnų statymo ir senų pa!.iL--.ymo. iš- 
plasLavojam, išeemeni.uojam ir tt. 
gaut reikalui, kr'ipkitei pas;

P. GRAŽYS
9:> So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

•... ........... - ------ -- -------------------i
Kivhviene An. 'rikos lietuvio dorini*

I privalu/sa^ suįiitiškoti šioje karoję sa- 
vii-kiv.1 i< "iviiues ir pagelbėti jiems.

I Viei.Lviai atvykite į rniiaų Kontorą 
ypatiskui. L“, kitų miestų rašykite 
iaiMnss. Męs patarsime, kokiu badu —

Nujiebkoti.
MAFFEI A STEPONAITIS 
Metropolitan Avė., kampas ! 

liavemever St.
BROOKLYN. N. Y, 

(4—7)

.Supami krėslai 
nuo $1.75 
augščiau.

DARBO ŽMONIŲ 
ISTORIJA.

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

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptinku, galūne 
parduoti lietuviam • daug pigiau, negu kitur. mu<s randami šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bunka 25c. ORRAI’H’AS, Linimentas dėl reumatizmo, kloa
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 60s.. 
ŽUVIES TAUKAI, rtuaklingi dėl įvairių ligų žiemos laiko. 5. JVAI- 

į RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKU ir TONIC'AS. f. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio paudeno, od< kolonas, perfunios ir 
visokių CREA’M'Ų dėl veidų 7) Bl’ITER TONIC, vartotoja? dėl- vi
durių. Bonka 50 c. kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiektu
me kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiamo atsi
lankyti. Visas pen iv timo 5 šas apmokame męs: Siundant laiškus 
galima siųsti pinigais arba «t am poni’s.

L SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius
t, kampas Union Av«
s Avė., kampas 2nd St.„ Brooklyn, N. Y.

įą, bet jeigu ne, tai strei- 
Heriu skaičius pasieks 
30,003.” * • • •

L. S. S. 20 kuopos susi
rinkimas bus 19 d. sausio, 
R vai. vakare, svetainėj p. 
Shedbwo po N73S—3rd 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Gerbiami kuopos nariai, 
malonėkite pribūti visi į 
paskirtą laika.

B. L. V/aycie.

Pa rcji aejimas “K ruvinojo
Nedūldienio”.

Nedūlioj, 23 d. sausio, lat
vių svetainėj, 371 Willis 
Ave., tarpe 142 ir 143 gat
vių, New Yorke, bus pra
kalbos paminėjimui “Kru
vinojo Nedė.dienio” L. S. S. 
52 kuopos ir latvių S. D. 
Bus ^įvairių pamarginimų, 
kaip tai: muzika, dainos, de
klamacijos, monologai ir t. 
p. Latviškai kalbūs drg. 
Ch. Emirson ir K. Austin; 
lietuviškai drg. C. Herman.

Pradžia 2 vai. po pietų. 
Įžanga uždyką.

Eleveiterio stotis ant 143 
gatves, 3rd Avė.

J. Kraucevich.

Bijosi Utica vardo.
Naujų Metų vakare kuni

go Petkaus svetainėj buvo 
vakaras, į kurį nuėjo su sa
ve draugu ir kriaučių unijos 
delegatas Augūnas. Kada 
Augimas įėjo į svetainę, tai 
tūli fanatikai apspito jį ir 
pradėjo išmėtinėti: “Tu be
dievi, cicilike, ko čia dabar 
atėjai” ir tam ' panašiai. 
Prie tos “šaunios” kompa
nijos pribėgo ir Remeika ir 
tuojaus pradėjo barti Augū- 
ną, kam jis triukšmą kelia. 
Augimas atsako:

“Jeigu tamsta esi maršal
ka, tai žiūrėk tvarkos ir 
drausk tuos, kurie triukš
mą kelia, o ne prie manęs 
kibk”.

Remeika dar labiau užsi
puolė ant Augūno ir pradė
jo grąsinti pašaukimu poli
cijos ir išmetimu iš svetai
nės. Augūnas jam atsako:

“Tamsta, kam čia mums

■*
's r

nu tik jauniems, bet ir seniems. 
Jaunimas joje ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisi minimas 
svajonių :: :: :: :: ::

\ Vienatinė mokykis amatų, ša- 
ferių lenkiškoj kalboj. Rado- c 
nį visada yra reiklaaujama ? 
daug šoferių, todėl kam būti i

S be darbo, Jeigu galima už- Q 
S dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip S 
B 'šoferių. Šita mokykla išmokina i 
| tikru Šoferiu per keturias nedė- K 
9 lias. Galima mokintis dieno- 9 
I mie ir vakarais. Gvarantuoja- S 
j me, jog laisnius gausite. įį 
b į Kaštuoja tik $15.00.
| INTERNATIONAL SCHOOL ’ 
! OF AUTOMOBILE ! 
j ENGINEERS j
|J 147 E. 40th St., New York,N.Y. !
KS

0 ** ■
U

25.009 KATALOGU DYKAI
SU LiEi UVIŠKOM1S DAINOMIS.

REKORDAS I’iiKKlUOJA tik 75 c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai pnsiipk už 3c. pačtinę marke, e 

apturėki d’delį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių goriausių 
ARMONIKŲ. SKR1PKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKA- 
LIšKŲ LNSTRUMEMŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių į 
tik randasi listuviškoj kalboj. Puikinusias koncertinio Armonikai h 
su 76 ir 104 raktaiu. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuvifi- l 
kaa Sapnininkas dydžio 5x6į, ru 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei- i 
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teiaingua tavo- J 
rus. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

V* 0|”

' T*..

Su paveikslėliais, kaina 25c
Kiekvienam darbo žmogų 

re i kai i nga perskaityti.
Reikalaukit šiuo adresu:

“Laisvė*’,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubąms! 
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “RADGES*, GUZIKU3 
IF ŽENKLELIUS

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

Ant kiekvieni pareikalavimo pri- 
tdvnčiu Kampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

AR NORI Nusipirkti Gerus 
^EVERYKUS? 

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ,
' kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MART
BROOKI

UGTO ŠEI^YKGS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

Vist Ikjtiivoi j’ašykilBs p’ie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur j.akto f.'psaugoti savo gyvastį nul $150 iki 
^1000 ir prieitam, ntokčilmni po 31) c. j mėnesį, g^uuate 
jS S. L. A. po $6.00 į savaitę pailidptv; ligoje.

informacijų, kreipkiižs šiuo adresu:
A. H. STftifĄAH'iS, S L.A. Sekr.

507 W. 30th fit., Now York City.

Ar nori mokintis?
MUS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI l ž $$.00.

Aritmetiką( rokūndą) už f3. Lietuvių Raibuti gramatiką «ž $4. Grai- 
rkfcystę už $2.

Dar pirmu kartu iž tokias kalnas mokiname. Ateišąuk šiandien, 
šitan apgarsinimas ga' daugiau ne pasirodyt—naudokis proga. Vfal iš
moksta, kas» tik pagal mūsų metodą mokinasi. Jdėk štampą atsakymui.

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJlNfi MOKYKLA
1327 N. Robey St., Chicago, m.

Macys &Marcin Furniture Co
VISKAS, KĄ MES PARDUODAM, GVARANTUOTA.
TAS IURI SUTEIKTI PILNĄ UŽSIGANĖDIN1MĄ.

Duodama ant iArnokesčio, ant 
lengviausio terpti no, mokant po 
$2 00 ar $1.00 į savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, cgali pripildyt 

kelis ruimu* nauju fomiču.

/ Dėlei plataus Išgarsinimo mOaq lakrodSilx] per ferumpą laiką prio Kiekvieno laikrodėlio duodame VISAI DYKAI 25 naudingus dalykus: 
%edas, Lencihgėlis, Juosčiukė ant rankos vaikaais, Plunksna fontaninė, Pypkė, Tabako maišelis, Brelokas-koinpae, Britva, Diržas, Veidrodėlis, 
Leaci&gėlis su širdute, Lomotka-brelokaa, Setas sagučių, Peilis, Branaa betas ir Kryželis.

5 augščiau patalpinti ir sunumeruoti laikrodėliai yra sekanti: LAIKRODfiLIS No. 1—ELGIN AR WALTHAM (ant išsirinkimo) žino
mas visame pasaulyje savo tvirčiausiu mechanizmu, Gold Filled, Fabriko® gvarancija ant 20 motų 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), trjs artistiškai graviruoti viršeliai, prekė $6.35. LAIKRODĖLIS No. 3—PUIKUS, au trimis gražiais graviruo
tais viršeliais, Gold filled, Fabrikos gvanmcįja ant 20 metų Išmušta ant viršelių, tvirčiausi gvarantuoti viduriai, prekė $5.50. LAIKRODĖLIS 
Ne. 4—ATSAKANTIS, Gold plated gvarantuotas mechauizmas, trįs artistiškai graviruoti viršeliai, išlaikysiantis daug metų,prekė $4.65.LAIK- 
KODfcLIS No .5—GRAŽUS, atviras, Gold plated, gvarantuotas, tvirtas ir praktiškas, prekė $3.85.

Su kiekvienu iš tų 5-kių laikrodėlių siunčiame paminėtus augščiau 25 dalykus ABSOLIUTIŠKAI DYKAI. Užsakant laikrodėlį prisiųskite 
25 ceatus rankpinigių markėmis ir tą apagarsinimą ir paženklinkit kry želiu, kokį laikrodėlį išsirinkot. Tada męs tuojaus išsiųsim reikalauja
mą laikrodėlį ir visai DYKAI visas 25 dovanas. Apturėjus gi siuntini užmokėsit likusią sumą (pagal užsakymą) ir 25 centus už persiuntimą 
dovanų. NeužsiganMinasiems sugrąšinam pinigus. Laikrodėlius męs pataisom arba išmainom ant kitų UŽDYKĄ, apturėjus tiktai 25 cen
tus ant pervinntimo iškaščių. Kadangi šienai niekuo no riaikaojate hr tarnai pnaiKlinimae tęsis tik trumpą laiką, tai paaiskubinkit su užsaky
mais adresuodami pas: Į _
K11V YORK 8UPPLT COMPANY, T2 Fifth Avamut Beęt. 81 NEW YORK, N. Y.

198=200 Grand St
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn N V.—--------------- *—
Sale “Comedy” teatro.
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