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VOKIEČIAI LIETUVOJE Revoliucija Graikijoj.
KODĖL NEATEINA LAIŠ

KŲ Iš LIETUVOS.
Kodėl neateina laiškų iš 

vokiečių užimtos Lietuvos? 
Kodėl, pagalinus, neateina 
net lietuvių laikraščiai iš 
Tilžės, kaip “Dabartis” ir 
“Nauja Lietus :ška Ccitun- 
ga”, kuriuos visuomet re- 
guliariškai gaudavo “Lais
vės” redakcija.

Štai atsakymas:
Berlynas, 19 d. sausio.— 

Jau 40 dienų sukako, kaip iš 
Amerikos į Vokietiją neatei
na pačta. Ypač nerimauja 
amerikiečiai, kurie gyvena 
Berlyne. Pasirodo, kad An
glija sulaiko visą pačtą, kuri 
tik eina Vokietijon ir iš Vo
kietijos. Anglų cenzoriai i- 
ma savo naguosna visus

Už RESPUBLIKA GRAI
KIJOJ.

Nepaiso Graikijos neutrali
teto.

Anglija ir Francija visiš-

4

tai klausimas, kaip elgtis su 
Graikija.* «
NĖRA BADO PAVOJAUS.

Berlynas.—New York

J

kai nepaiso Graikijos neut- Times’ui praneša, kad Vo
kietijai negręsia bado pavo- 

Nuo pat karės pra
džios iš bado dar Jokšai 
žmogus nenumirė.

Lietuvis 
žmogžudys

Socialistai.
draug su pasi traukiančia 
paskutine rusų kariu mene, 
išskrido taipgi rusų lakūnai. 
Su vienu iš jų teko, man pa
sikalbėti apie miesto pasku
tiniąsias dienas. Miestą jis 
gerai pažįsta ir naujasis 
miestas, anot jo žodžių, iš
liko sveikas ir tik į senąjį 
miestą vokiečių buvo paleis-- 

i ta kokie 5 šoviniai, vienok 
ididelių nuostolių nepadary
ta, o tik apgriauta kokie 
dveji namai. Bažnyčios 
sveikos. Pasiliko sveiki ir; 
lietuviu apšvietus draugijos 
“Saulės” namai ant Žaliojo 
kalno. Vokiečiai smarkiai 
apšaudė tik daubą už Žalio
jo kalno. Iš tvirtovės fortų 
labiausia nukentėjo trečia
sis, kuris randasi Aleksote.

laiškus, kuriuos veža’ laivai Prie jo vokiečiai paguldę 
Olandijos-Amerikos linijos. |apie 11 tūkst. žmonių, nes į 

Argi nebjaurus šitokis šią vietą buvo atkreipta 
anglų valdžios pasielgimas? smarki ugnis ir iš mūsų kitų 
Jau ir taip buvo sunku susi- fortų.
nešti su vokiečių užimta! -------------- -
Lietuva, o dabar bus dar, Kurše. Pabėgėliai iš Kur- 
sunkiaų. . $0 ir Lietuvos pasakoja,kad

------------------------ į vokiečiai sutaisę Liepojaus
SUVALKŲ GUB. • Mažeikių-Mintaujos ir Lie- 

Naujai atėjusiuose “Rygos pojaus Aistputės gelžkelius. 
Garso” num. randame šiek-. Vindavos-Tukumo - Mintau- 
tiek žinių iš Lietuvos. j jus

Suvalkų gubernijai vokiu- dar nevažinėją. 
čiai paskyrė gubernatorium jos traukiniai 
buvusį Magdeburgo miesto 
burmistrą fon Gangvicą. 
Prie gubernijos valdybas 
leidžiama valdiškas laikraš
tis—vokiečių, lenkų ir lietu- 

• vių kalbomis.
Vokiečiai stiprina Ventos Klaipėdos iki Priekulei. Šiuo 

h* Dubisos pakraščius, Kur- gelžkeliu traukiniai pradėję 
ša gi po truputį kraustą,' vaikščioti tiktai šį mėnesį, 
kaip pasakoja latvių bėgliai. I Gelžkelius tiesę ir taisę 
Matyt, vokiečiai . mano rusai imtiniai, 
traukties tais pačiais

raliteto. Jos gaspadoriauja 
Graikijoj, kaip namieje. Bu- jus. 
vusio ministerio' Venizelos 
partija, pritarianti talkinin
kams, veikia išsijuosus. Jau! v 
net kalbama apie nuvertimą RUSAI SUMUŠĖ TURKUS 
karališkos valdžios ir įstei-' Petrogradas.—Rusai pra- 
gimą respublikos. .įneša, kad Kaukazo fronte

Karalius ir karalienė, ku- jie suėmė nelaisvėn 224 tur- 
rie pritaria Vokietijai, jau kus. 
pasirengę bėgti iš Athunų. 
Valstijiniai archyvai gabe
nami iš Athenų į Larissą.

Pranešama, kad Korinte
išsikėlė francūzų ir anglų skelbia, kad varo rusus at- 
kareivių ir jie maršuoja ant gal ant 100 mylių fronto, 
Athenų. Tokiu būdu talki- Kam tikėti?
ninkai visai nepaiso Graiki- -------- -----
jos neutraliteto. Jie verste NUŽUDĖ 137 KATALIKŲ 
verčia Graikiją stoti karūn KUNIGUS.
jų pusėje.

Talkininkai

jos ambasadoriams ir kon
sulams i 48 valandas apleis 
ti Graikiją. Jeigu‘'Graikija

ofensyva vystosi

Turkai taip-pftt praneša 
apie savo pasisekimus. Jie

Kam tikėti?

KUNIGUS.
Kardinolas Mercier pra-r v-

pareikalavo nešė popiežiui, kad vokiečiai 
Ižios, kad ji nuo pat pradžios karės nu- 
; ir Austri-įžudė 137 Belgijos kunigus.

Mūsų skaitytojai mums 
prisiuntė ištraukų Lawren
ce’o ir Bostono laikraščių, 
iš kurių patiriame, kad Jo
nas Sutkus (tūli sako Sat-

Už tarptautišką kongresą.
Italijos socialistai, kurie 

yra parlamento nariais, rei
kalauja sušaukimo tarptau- 
tiško socialistų suvažiavi
mo Berne, Šveicarijoj.

Kruvinos parapi 
jonų riaušės.

K. LIEBKNECHTAS.
Jetiai. K. Liebknechtas 

nas sužeidė savo pačią ir už-i suliko, kad jisai daugiau ne
mušė vaiką, tapo suareštuo-1 prigufcs prie reichstago so

cialdemokratų partijos. Da
ba r/oficiališkai jisai nepri-

las Haverhill, Mass., kuo
met patsai norėjo nusižudy
ti.

ge 1 žke Ii ai s traukiniai 
Iš Mintau- 

____ einą Kreic- 
burgo link, bet tiktai iki 
Tauerkalnio. Traukiniai 
jau vaikštinėją nuo Mintau
jos iki Olainei. Ir dar vie
ną naują plačiabėgį gelžke- 

įlį vokiečiai nutiesę nuo

met talkininkai žada piktuo
ju pradėti elgties.

A t hunuose aštriai kovoja 
dvi partijos. Venizelos —!siutas, 
už talkininkus ir karaliausi -—
—už neutralitetą. Tačiaus į VOKIEČIAI 
viskas priguli nuo kariume- 
nės, o jos dauguma, rodosi, 
pritaria vokiečiams ir aust
rams.

POPIEŽIAUS DVARAS 
VOS NESUDEGĖ.

Rymas.—Vatikano rūme, 
šveicariškos gvardijos ka- 
zarmėse prasidėjo gaisras. 
Tačiaus gaisras tapo užge-

VIENAS UŽMUŠTA? 2 
SUŽEISTI.

Saldžiausios širdies Vieš
paties Jėzaus parapijoje 
miestely Du Pont, visai ne-4 
toli nuo Pittstono, kilo kru
vinos riaušės dūlei ginčo 

(tarpe dviejų katalikų kuni
gų Kurkovskio iirGuzvos.

Jau kelios savaitės, kaip 
toj parapijoj edesr žmones 
ir apie tai jau “Laisvėj” mi
nėta’ bet kas ten dėjosi pe-

ot'hzta a i i txt Xi a Tei tą nedėldienį, tai tikraiJ EIKI A MAJORĄ LUNN Ą })rimena Europos mūšius.
Schenectady ^-mąjoras yoje ]enky katalikų parapi- • 

q V ,r;unn atrastas kilo tjjĮriaU8ia| karS
smomi laiku Sut- sm prieš socialistų partijos ,Jr.lpijonas Greizon’ 50 mo- 

Principus kuomet paskyrė lų tepo užmušta8. Tarpe 
ant tūlų urėdų republikonus į-ujįejgtjj vra jr daugelis vai- 
ir demokratus, nors buvo ir, - - -- -
atsakančių žmonių tiirpe so-- 
uialistų. New Yorko valsti
jos soc. partijos pildantysis 
komitetas, ištyręs tą visą 
dalyką, pripažino, kad majo
ras negerai pasielgė ir jog 
Schenegtady lokalas, skųs-į 
damas majorą Lunną, turė
jęs teisybę. j

Tyrinėjimo komitetas nu-'įovskio 
tarė, kad r-’---- T----- 1
prašalintų tūlus urėdninkus 
ir jų vieton paskirtų socia
listus. Ypatingai didelį pa-

rence, Mass., kur jisai bus 
teisiamas už užmušimą savo 
kūdikio, turėjusio tik metus 
amžiaus, C....... .........  .....
kus randasi" Haverhillio li-

Bostono “Globe” rašo,kad 
Sutkus todėl šovęs į pačią ir 
savo mažą kūdikį, kad pati 
atsisakė sugrįžti namo, į 
Brocktoną, ir gyventi sykiu. 
Jo pati yra sunkiai sužeista 
ir vargiai beišgis.

traukties tais pačiais ke-l Kauno gubernijoj vokie
čiais, kokiais yra atplūdę. čiai nutiesę naują siaurabė- 
Labiausiai vokiečiai sergsti' gi gelžkelį nuo Tauragės iki 
kelius ant Mintaujos ir Bas- Šiaulių ir tiesia jį tolinus 
kės, kur kareivių sargybos net iki Bauskei.
turi dar prie savęs ir ..... 1 ’ --------
gus—šunis.

i Laukai Kurše, gangreit, 
nudirbti ir nuvalyti; bet pra- 

‘ dedant nuo Saldaus apie Tu- 
VOKIEČIŲ GELŽKELIAI kurną ir Mintaują visi- ne- 

LIETUVOJE. ;uirbti laukai su.naikinta.Na- 
•mai sugriauti, sudeginti.
j Yra vietų, kur per dešimts 
1 verstų nepamatysi gyvo su- 

; neišgirsi nei šunies 
Laukai čia nenuva-

KALTINA JUODKAI^ 
NIJĄ.

Ypač kaltina karalių.
Londono ir Rymo laikraš
ti kaltina Juodkalniją ir; 
s karalių, kad jie “ne iš i 
eros širdies” kovojo su!

APLEIDŽIA 
LUTŠKĄ?^

IŠ Kijevo p'^aSst,; kad 
austro vengrai jau beprade
dą apleisti Lutsko tvirtovę, 
Voliniaus gubernijoj.

Rygos fronte patįs vokie
čiai prisipažįsta, jog jiems 
reikėjo pasitraukti, 
šturmavo 
baisios pūgos.

austrais.

Prie Dauguvos krantų,1 
tarp Rygos ir f)vinsko,sker-1 
sai Lietuvos nuo Nemuno _ . - 
vokiečiai pravedę dvi gelž-1 tvėrimo; 
kelio liniji savo kariškiems Jo.iĮrno- 
tikslams. Tieji gelžkeliai 
baigiasi, nedaeidami prie

4 Dauguvos ant kokių 30 var
stų, kur netolios prasideda 
jau mūšio linija. Gelžkeliai

niečiai nurodė austrams, 
i koks italu laivas gabena am- 
municiją ir austrų submari- 
na galėjusi paskandinti tą

Rusai 
vokiečius laike

Ties Duen-
• Lishofu vokiečiai pasitraukė.
;b| Austrai praneša, jog niū- 
" | šia i Galicijoj ir ant’Besara- 
i* bijos fronto jau pasibaigė. 

Rusai nieko nelaimėjo.

rence, Mass., rašo mums ši
taip: “minėta pora jau se
nini gyveno nesutikime. Jo 
pati buvo atbėgus į Lawren
ce, kur gyveno su tūlu vai
kinu ir juodu jau norėjo 
prasišalinti, bet nesuspėjo.

Sutkus seniau laikė Mon
tello j grosernę. Jisai turi 29 
metus. Vykdamas į Law- 
rencą, Sutkus pardavė savo 
rakandus ir pranešė pažįs
tamiems, jog važiuoja pas 
pačią.

Vienas mūsų skaitytojas 
iš Middleboro rašo, kad šita 
baisi tragedija yra tai pa
sekmė alkoholizmo. Sutkus, 
nors buvo laisvų pažiūrų,bet 
mėgdavo išsigerti. Jo pati 
protestuodavusi, kad vyras 
geria. Jo pati apleido jį jau 
prieš penkis mėnesius. Iš-

st i jos konstablerių.
Kruvinos riaušės kilo dė

lei kunigų. Vyskupas Ho
ban atsiuntė ton parapijon 
k u n. Kurkovskį, kurio ne
kentė daugelis parapijomj. 
Jie užsistojo už senąjį kuni- 
gąGuzvą. Senojo kunigo ša
lininkai, kurių buvo apie 

11 000, nutarė nepriimti Kur- 
T ikviTokiO. Kada Kurkovskis 

V,n,n • nedėldienio ryte ėjo bažny
čion mišių laikyt po apsau
ga šerifo, tai tuomet jo prie
šai nutarė parodyt, kad ne

peikimą gąyo Lunn už pa-;kuni bet parapijonai y- 
skyrimą tūlo W. Bedfordo, Į -
kaipo trackių inspektoriaus.
Jisai yra priešas socialistų 
ir neištikimas darbo uni
joms. f

Lunn, apsirinkdąmas sau 
u rėdninkus, visai ; nesi tarė 
su Schenectady organizaci
ja, \

ra bažnyčios ponai. Per ke
lintą valandų tarpe įnirtusių 
parapijonų ir valstijos poli
cijos ėjo miišys. Parapijo- 
uai buvo apsiginklavę laido
mis ir ąkmenais 
veikė ugniašūviais ginklais. 
Mūšyje veikliai dalyvavo ir 
moterįs ir kaip sako “Wil
kes Barre Record”, jos būvą 
apsiginklavusios maišiukais 

1 raudonų pipirų ir muštarda^

YMERIKA - VOKIEČIŲ

ve seserį į Stoughton, o vė
liau ir Lawrence.

Jo sužeistoji žmona guli 
Lawrence’o General Hospi- 
taly. Ji taip-pat verčia visą 
būdą ant vyro girtuokliavi-

nuo spaliu menesio si 
vedė tarybas su Austi: 
imi seniai buvo nutarė

Prūsu seime atžagareivių 
'atstovas von Heidebrand 
pasakė, kad Amerika esanti 
vienas iš didžiausiu Vokieti- I • •į jos priešų.

Heidebrand sako, kad A-

M. LONDONO PRAKAL
BA KONGRESE. _

Socialistų .kongresmanas Baugiau kaip ‘ 20 ‘“moterį 
Meyer London pasakė labai tjai)ar sgji kalėjime. Išriša 
smarkią prakalbą S. V. kon- i^j areštuotų skaičius perei* 

na 70 ypatų.
Po kelių valandų mūšio 

. i • parapijonai betgi buvo ap^ 
J(,Rsai I veikti, nors jie įsitaisė tiesi 
lt 1)U‘j bažnyčia lyg ir tranšėjas; 

v i Tačiaus kun. Kurkovskis ne* 
PĮ’an:\savo’ galėjęs laikyti mišių. - 

kad jeigu kilįų kare, tai tuo-. konstableriai sužeisti ir 
met pasaubs pamatytų vie- vieuas iš ju gali įnirti. Jei* 
ną is kruviniausių revohucį-Į gu mirs (uomet areštuoti 
•,lL _. . . parapijonai bus kaltinami

I rakalba tęsėsijm žmogžudystėje. Vyskupas
tas. Demokratai ir rupubli-, u;({ars sįas bažnyčią. Poli-» 
komu su didžiausia Įityda 'cjja sa|<0? ]<ad parapijomis 

i sukurstęs senasis kunigas,!!? 
1 district attorney praneša, 
jog ir Run. Guzva būsiąs a? 
rėš tuo tas.

Areštai tęsiasi ir toliau^ 
Dabar jau areštuotų skak

grėsė prieš karišką ginklą 
vimąsi. Jisai apreiškė, Radi 
Suvienytoms Valstijoms ne-! 
gręsia šiuomi tarpu

Passaic, N. N., 19 d. sau-i 
šio.—čia siautė vienas iš di
džiausių šio miesto istorijoj 
gaisrų, kuris veik visiškai 
išnaikino biznio distriktą. 
Gaisras apėmė 11 namų ir 
jų tarpe Passaic Opera 
House. Nuostolių padaryta 
apie puse miliono dole
rių.

Daugelis šeimynų likosi 
visiškai be pastogės. Mano
ma, kad tokių nelaimingų 
šeimynų išviso bus apie 50. i šalyse žmones

Gaisras, prasidėjo 3 vai. taikos ir

bestovi kupetose neiškulti

resmano
e-

jos seimo atetovas, pasakė, (-.ius sickia apie 90

balsavimo teises.

atida-

1) Aprubežiavimas apsi-e

čiai—70 k., pigus pienas.

kijon.

netto billių, kuris žymiai su
siaurina ateivių teises ir Te

žadėjo, kad ir jo partija pa
dėsianti įvesti reikalingas

Gaisras, 
nakties.

teisingi. Jau prieš kokia 
pusę metų buvo nurodyta, 
kad Juodkalnija nenori ka
riauti talkininkų pusėje. Ji, 
turbųt, mate, kad talkinin-

__________________

PJtūSŲ SEIME REIKA
LAUJA TAIKOS.

vime. , ... , .
Rodosi, kad tie kaltinimai T suteiąi

Įžiausia ant melų laiko, ka- 
..„LTkia talkinin

kams animunieija.

h7'-' V L' V4 10 J | VVAMVW A A

tarnauja vokiečių kariurųe- komenduoja neįsileisti A-į 
nė j. įmerikon beraščius ateivius. | jos teismas.

Iš LENKIJOS.
lūšio 9 d.,. 1915 m.,

Scrantono praneša
_______ , _________ t-- 

čiai šnekama, kad ginčas kk

valstijos atstovų kongre^p, r; 
jog jie balsuotų prieš Bur- taktikoj.

MAINIERIAI PRIEŠINGI
“PREPAREDNESS”.

Mainierių unija savo su
važiavime Indianapoly ap-1 reformas, tik esą ne dabar,

• v i — • •• • v • | • i • . Ti*

. . Lenkų laikraščiai pastebi, 
tankiai traukiniai vaikštinė- jOg tarp Galicijos ir rusų

nors ne amžini, bet pravesti, vey’o mieste Šveicarijo j yra 
visgi tvirtai. Tekius gelž- susidaręs Komitetas Lenki- 
kėlius vokiečiai pravedę ir jai šelpti. Komiteto pirmi- 
per Paliesiu pelkes, vietomis ninkas esąs Osuchovskis ir 
per įkaltus rąstus. Tasai garsusis rašytojas Senkevi- 
gelžkelių darbas vadinama čius, jo valdybon įeina ir 
tiesiog technikos stebuklu, svetimtaučių.
Traukinių važinėjimas šiais ( Ligi rugpjūčio galo, 1915 
gelžkeliais—nepaprastai di- m. esą paaukauta komitetui 
delis. Vienas pabėgėlis gelž- 
kelietis iš vokiečių nelaisvės 
atsinešė su savim traukiniu 
surašą, iš kurio mntvt. kad 
tarp Brest Litovsko ir Vil
niaus vokiečiai praleidžia 
j parą ligi 620 traukinių, tai 
yra po 25 ir 26 traukinius į 
valandą. Maždaug taip pat

J*a ir prie Dauguvos. Gelž- 
zeliai pravedami šitaip: 
gelžkelio gatavi šmotai su
krauti, tam tikruose trauki
niuose išlengvo stumiami 
atžagariai. Kada vagonėlis 
iškrautas—jį nukelia į šalį, 
kada gi iškrauta visi—juos 
vėl sukėlia.

Kaunas. Pasirodžiusi ži
nute, būk Kauno miestas 
pavirto į griuvėsius laike 
tvirtovės paėmimo, randa 
prieštaravimą.
» Naktį iš 3 į 4 rugpjūčio

VOKIEČIAI PERSIJOJ.
Vokiečių kareivių yra jau 

ir Persijoj, nes mūšyje į pie
tus nuo Ramadano rusai sa- 

ta7p,J kaip pe mileido Serbi-su.čm?, P^aisvėn būrį 
ia. Kasp-i iš tokiu draumi? • turkų ir vokiečių.

3,645,545 frankų ir 60 centi- 
mų ir keliolika tūkstančių 
franku visokiais popieriais, 
įlenki jai esą išdalinti jau 
2.830.663 f r., Lietuvai 76,000 
fr. Revizija radusi komite
tą tvarkingai dirbant.

Lenkijos santikiai eina ge
ryn ir greitu laiku visi len
kai politikoje eisią išvien.

“Kurjer Warszawski” ra
šo, jog Varšavoj cukraus 
svaras esąs mokamas 40— 
65 kap., dešros—1 r., svies
to—2 r., lašinių—Ir. Brangu 
viskas ir Lodziuje. Piotro- 
kove mėsos svarui mokama

ja. Kasgi iš tokių draugų?
Karalius Mikalojus išlei

do atsišaukimą į savo žmo
nes ir nurodė jiems, kad 

- - k - - - - • vt____ ____ _____ iš
gelbės šalį nuo galuįčno su
naikinimo. Karali 
vė savo kardą austfy gene- 
roliui Herlees.

Berlyne ir Vienuoju vieš
patauja didžiausias džiaugs
mas. Vengrijos ir Vokieti
jos parlamentuose kilo di
džiausios ovacijos, kada su
žinota, jog Juodkalnija pa
sidavė.

Dabar tarpe Austrijos ir 
i Juodkalnijos eina taikos ta
rybos.

PERSIJOJ.
“Rieč” rašo:
Persijos šachas likosi Te

herane ir tenais rusų ir an
glų diplomatijos viršus. Bei 
pusė Persijos parlamento 
(medžliso) atstovų nuvyko 
į pietus, į Isfaganą, kur nu
sikraustė Vokietijos ir Aus
trijos ambasadoriai. Persi
jos žandarmerija pusiau 
stoja už rusus, o pusiau již 
teutonus.

reiškė, jog ji yra priešinga 
kariškam prisirengimui.

1 d. vasario, fifobile, Ala., 
susirinks mainierių unijos 
ir bosų atstovai ir kalbėsis 
apie naują sutartį.

kad Vokietijos sociali^ Parapijonai tvirtina, kad? 
• • • • I 1 t y • jie nekalti, nes vyskūpaą

gijai nepngulmybes. Visose ||oban neturėjęs teisūs pra* 
reikalauja seno kunigo.

, , . . . Be ęays . Laiką. Scrantono
ii • j ♦ I “Laisvei”, lįd tenais pU«

_ Atžagareivių vadas pn- |ęS gaspadinių.

KARIŠKOS TARYBOS.
London.—Čia pribuvo A- 

ristidas Briand, Franci jos 
pirmasai ministeris. Jisai 

Amerikos* ‘lenkai rimtai dalyvaus kariškose tarybo- 
galvoja po katės keltis Lęn- se. Svarbiausiu klausimu 

japie kurį bus tariamisi—bus

KYBARTUOS MIRĖ VIN
CENTAS PRAPUOLENIS.

Vincentas Prapuolenis, 
Virbalio parapijos, mirė 
Daugelaičiuose, susilaukęs 
žilos senatvės. Jisai palai
dotas Virbaliaus kapuose.

Velionies vaikai yra iškri
kę po visą Rusiją. Du iš jų

Tai matot dabar, prie ką 
veda kunigų gaspadoriari* 
mas ir religiškas fanatiz* 
mas. Kiek nelaimių tas ris* 
kas atneša. f

KAIZERIS PASIMATĖ SQ 
CARU.

Niše, Serbijoj* Vokietijoj 
kaizeris pasimatė su Bulga? 
rijos cam. Juodu labai čir*

SOCIALISTAI VISŲ ŠA
LIŲ TARIASI.

Paryžius. — Kariaujančių 
šalių socialistai nutarė ben
drai veikti taikos reikale. 
Socialistai susitarė bendrai t x w
vejkti ant sekančių pamatų: dingai pasisveikino.

ŠIPLIAKOVAS VEIKIA.
Albany, N. Y.—Legislatū- 

ros atstovas socialistas Šip- 
liakovas įnešė rezoliuciją, ginklavimų, 
kad New Yorko legislatural 2) Neužgrobimąs sveti- 
reikalautų iš New Yorko mos teritorijos.

3) Permaina diplomatijos

4) Parlamento kontrolė 
ant valdžios.

5) Priverstinas arbitraci-

Iš Berlyno į Konstantino
polį atėjo pirmasai ekspre* 
sas. .■. |

BOMBARDAVO ANKO^Ą
Rymas.-—Keturi austru 

aeroplanai bombardavo Itą» 
lijos miestą Ankoną.

Austrai neapleido tvirto* 
vę Lutsk Voliniaus guK; .j
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Jau ilgas laikas, kaip gy- kad aukos plaukia ir nuo šo
kuoja Lietuvos Šelpimo cialistų ir nuo pirmeivių. 
Pondas ir jo iždas žymiai Klerikalai kad ir dalija au- 
xizaugo. Žinoma, galėjo kur kas, bet tuomi pačiu jie pa
ikas daugiau įplaukti, jei A- kinko nukentėjusius varg- 
luerikos lietuvių veikėjai j šus į savo jungą. 
Wų daugiau pasidarbavę ir, rodo gelbėtojais, V • • 1 1 V • • 1 •

(Švedija nori atgau 

ti Alandiškas salas
(Nuo mūsų koręspondento 

iš Danijos).
nuo pirmeivių.

Jie pasi- 
gerašir- 

ypač jei Fondo Komitetas' džiais, o paskui suvaro 
būtų daugiau dirbęs žodžiu' žmones į maldinyčias ir kala 
ir darbu. Tečiaus nežiū-'jiems, jog jie turi sekti val- 
rint į šiokias-tokias ydas,jau Tižios ir kunigijos įsakymus, 
jplaukė apie 12 tūkstančių' jog reikia šalintis bedievių 
dolerių. Tuo pačiu laiku ne- ir socialistų ir tt. Lai Lietu- 
reikia užmiršti, kad į šį fon- vos žmonės gauna aukų ir 
dą aukauja tik socialistai ir nuo socialistų, t. y. lai jie ži- 
jų pritarėjai. Noromis ai^no, kad tos aukos yra su-
nenoromis turime pripažin
ti, kad šis bepartyviškas 

. fondaspliko padarytas par- 
tyvišku. Ne socialistai jį to-

dėtos ir surinktos tų žmo
nių, kuriuos valdžia ir kle
rikalai persekioja ir pjudo 
prieš juos. Kada mūsų au-

kiti padare, o jų priešai, kos nueina, lai būna aišku,
V ♦ • 1 • • » • '11* —• • *kad jos nėra visų srovių su

dėtos. Tai tiek apie Lietu
vos žmones.

Čia, Amerikoj, irgi, tikiu, 
liktų įneštas gyvumas į au
kų rinkimą, jei pradėtume

Tegul jų dievas jais 
r oi na si.

Laike šios karės Švedijos 
laikraščiai vis dažniau ir 
dažniau atsargiai prabįla, 
kad Alandiškos salos būtų 
jiems vėlei sugrąžintos. A- 
landiškos salos randasi Bal
tijos jūroje, beveik pusiau- 
kely tarpe Švedijos ir Suo
mijos, pradžioje Suomijos 
užtakos. Iš kariško atžvil
gio Alandiškos salos turėtų 

Į didelę vertę, nes tai, galima 
sakyti, yra raktu Suomijos 
užtakon. Prieš keliatą šim
tu metų Alandiškosios salos 
drauge tsu kitomis salomis 
Baltijos jūroje i^ jos užta- 
kose priklausė Švedijai, tik, 
rodos, Petro Didžiojo lai
kuose jąsias užgrobė Rusi
ja. Alandiškos salos susi
deda iš vienos didelės salos 
—Alandija, kuri užima 400 
ketvirtainių kilometrų, ir a- 
pie 80 mažesnių salelių, o 

|taipgi keliate šimtų uolų ir

Nors jis liko sutvertas visų 
srovių, bet kaip tik publika 
Išreiškė didesnį pasitikėji
mą socialistams ir į valdybą 
pateko žymus socialistų vei
kėjai, tuoj ir tautininkai ir 
klerikalai ne tik kad pasi
traukė nuo šios įstaigos, bet 
jai kenkė ir visur ėmė gar
sinti, jog tai grynai socia
listų įstaiga, 
tik socialistai be rėmė jį ir 
tik pinneiviai bedėjo aukas jo 
į jį. Kiek socialistiški laik-1 mas ponai priKiausvru VJ-i Gyventojai užsiima 
rasčiai nesistengė prirodyti, i riem socialistiškiem laikraš-Į 
jog tai yra bešališka, jokiai.čiam. Niekam neslapta, kad ' 
partijai nepriklausanti į-1 dabar (ja jo valdyboj yra 
staiga, tautininkai ir kleri-. \ iena kita ypata, kurioms 
kalai susitvėrė savo fondus socialistai j r abelnai pi rmei- 
ir tuomi aiškiau už viską v’ai nepasitik'. Mat, kada

Aišku,

skiai suprast i r skelbt. j ig • mažiūlyčių uoluotų sąlyčių, 
s plaukia į darbininuisko-1 (jyvenĮOj j a)1^ šiųjų salų 
jo klesos rankas. G‘ll lT'’randasi npie 10 tūkstančiu; 

id-.dziuma jų, nepaisant ilgo 
priderejimo Rusijai, da iki 

.šiai dienai kalba švediškai 
j i r užlaiko savo papročius, 

dau- 
gyvu-

į Sąjungos kontrolę arba ka< 
’ > atstovybė ir kontroliavi 

Kiek socialistiški laik-1 mas pilnai priklausytu vi

dirbyste, nors žemė uoluota 
ir nevisur tinka apdirbimui.

'ondas tverė ri, dalyvavo 
čsų sroviu žmonoj ir į val- 

.. . .yną pateko net socialis-
džiu tai parodė. Ir po to vi-; tams abejotinos ypatos. Jos 
ko da tvatinti, kad sis bon-j ne,. nor^(a sutvert' Aland
rias yra abelnas, t. y. visu |... i iiaise

mo Fondą jie palieka soci
alistams. Jie ir darbu ir žo-

vienintelis miestas Marie- 
havn su 6—700 gyventojų; 
netoli nuo to miesto stovi 
griuvenai seijoves Švedijos 

j t\ irtovią ir ruimu Užėmę 
liškas sala”, rusai buvo 

Iįtaise kelinta tvirtoviu, bet
giau, negu juokas, ii- kokis[ b- š- fondas liko grynai vie- 
reikalas socialistams kraty- nns srovė; darbu, t. y. kada]

’s nuo savo gražaus'
iio darbo i Jų yra toK's ma-' 
Mas skaitlius ir jie mokėjo' 
sudėti ir surinkti tokią di-i 
dėlę sumą, daug didesnę, ne-: 
gu tautininkai. Apie kleri
kalus nekalbu. Visi parapi-

tuo

’•'.ėdžių sėdinčiam žmogui.

jonįs yra raginami dėt į jų iš komiteto.
Tumią, o tų parupijonų pas 
lietuvius šimtais sykių dau- 
Sgiau, negu pirmeivių, ta
riaus ir tai jų surinktos au
kos nekažin kaip viršija su
mą, sudėtąją pirmeivių. Pa
sirodo, kad tautininkai ir 
klerikalai su jų avelėm nėra 
taip duosnųs tėvynės reika
lams, kaip kartais jie mėgs
ta pasigirti. Be to, reikia 
neužmiršti, kad jų surink-!

•%acja nestovi jo užpakalyj 
ir negali kontroliuot. Šito- 
jk;a jo pozicija nėra geistina.
Komitetas turi būti atsako
mas ne tik prieš visuomenę,

kuris turėtu teisę ir turtą ir 
kitus dalykus kontroliuoti. 
Mano patarimas, yra kaip

tųjų aukų labai didelė dalis :zuot k- s- iv pastatyt jį 
eina į visokius Gabrių biu- atsakomybėj kokios nors 
rus, namų samdymui" mi-1 organizacijos. L. S. S. A. 
šioms laikyt, visokių komi-1 ^aK‘tu paimti jo vedima ar
tėtų algų išmokėjimui, bur- į)a

met no:
ta mm tvirtoves išgriovė, o 
vėliaus darant santaiką, Ru-

ti nuo statymo ten naujų 
tvirtovių,bet dabar,kaip gir
dėti, laike šios karės tai i

jog jeigu įgijus minėtas 
salas, gręsiantis iš Rusijos 
pusės pavojus laikinai su
mažėtų. Ar tas išsipildys 
kada, tai labai abejo tina,nes 
gerai žinoma, kad šiaurės 
meškinas nieko geruoju ne
atiduos, o jeigu, daleiskime, 
tas salas užimtų vokiečiai, 
tai kaizeris Vilius ir jąsias 
mokėtų tokiu pat būdu “iš
gelbėti” savo naudai.

mų Skandinavijoj
suvienyti socialistiški 
iščiai. Dabar jame y- 

kas mažu tik menkoji dalisl'iintų ir pirmeiviams iš-j 
bepatenka. Taigi, jei pasitikimų žmonių, bet yra vie- 
juos ir daug daugiau aukų na 
suplauktų, nukentėjusioms (fa 
nuo karės, jų daug neliks.(? Red.). ' Z 1

Vienok aš čia negvilden-

žuaziškų moksleivių rčnli
nui, o į badaujančių rau

no norų yra nurodyt, kad 
socialistams yra subrendęs! 
laikas nustot varius ginčus 

Vbūk L. Š. Fondas esąs ne i 
vien tik-jų Fondas. Jis, 
mums liko pavestas, męs į jį i 
.aukas sudėjome, męs dirbo
me, kad daugiau jų surin
kus, męs kovojom su prie
šais, kad apsaugojus jo gar
bę ir užtikrinus pasekmingą 
aukų plaukimą. Kam tad, 
jei ne socialistams, priklau
so tos įstaigos gyvavimas?
Męs galime būti bešališku 
jaukų dalinime, galime siųst 
jas ten, kur labiausiai nu
kentėjusieji* gautų paselpą. 
Iš tūlų pranešimu matosi, 
kad Lietuvoj bedieviai, so- 
drialistJti ir abelnai pirmei- 
•viskesni žmonės* negali tikė- 
<tis gaut bent kokią paselpą 
iš klerikališkų draugijų,ku- 

- rioms aukas siunčia mūsų 
klerikalai ir tautininkai.

• Mažu bus reikalas į juos at
kreipti atydą,jei kiti bus ge
riau aprūpinti. Be to, kad 
ir visai tereikėtų atkreipti 
atydos į nukentėjusių party- 

’^ižkiimą, visgi lai jie žino,

dfr ?

Nuo kares

ar kita ypata, kuri bile Plie

red.—MęNuo
i riam, kr d L. š. F.
Į Sąjungos kontrole.
'tam kliudo formališkumai, 

mtra — dalykai nuo to ne-

Viena

Kiekviena krikščioniška 
valdžia skelbiasi atsiradusi 
“iš dievo malonės”.

Dievas visas jas remia.
Jis pašventino kiekvieną 

karūnuotą galvą.
Visi valdonai—karaliai, 

imperatoi r i, kaizeriai ir 
prezident^ vienodai pasiti
ki ant dievo.'

Jų stiprybė—jie taip sa
ko—yra dieve, dieve Jehovo
je, kuris yra visągalis.

Jeigu tas taip yra—jeigu 
visągalis dievas remia 
krikščiopiškus valdonus, tai 
kam reikalinga jiems jūsų 
pagelba?

Kam reikia jiems kariu- 
menių, jei tasai dievas yra 
jų parama?

Kam reikia jiems kulkų ir 
bombų, jeigu dievas, kuris 
žaibus savo rankoj laiko, y- 
ra jų tvirtovė?

Lai, eidami kariauti, val
donai pasiima savo dievą— 
argi jis neužtektinai galin
gas, kad atlikti visą karės

Kam reikia valdonui kar
dais ir šautuvais apginkluo
tų kareivių, kuomet dievas 
yra su juomi?
Kuomet krikščioniškų tau

tų valdonai apskelbia vienas

dievas ir ęina karėn. , 
Tegul žmones būna ir žiū

rį savų reikalų!
Žmonėms visai nėra rei-

tenai reikalinga

tikrai pajiegs tą padalyti.
Ka jūs paisote, kuris val

donas apgalės kitus?
Jums, kurie pasaulio dar

bą dirbate, visi jie yra. vie
nodi.

Dievo pateptieji valdonai 
ir ponai visi vienodai jumis

visi jie gyvena bergz- 
džiame pertekliuje iš pap
rastų žmonių darbo.

Vokiškas kaizeris, angliai 
kas karalius, amerikoniškas1 
plėšikas — išnaudotojas, —

juos remi ąs.
Gal viskas, ką jie galės 

prieš jumis pastatyti, pasi
rodys esą jų pasakiškojo 
velnio šmėkla.

Kaip ten nebūtų, bet tas 
verta ištirti.

būkit ramus ir dirbkit savo 
darbą, tegul sau valdonai ir 
jų dievas pešasi.

J. Stropus.
(Iš “the Melting Pot”).

A. J. Karalius.

PROTO HYG1ENA
r

. Protas.
Pirmiau negu pradėsime 

kalbėti apie proto ligas ir

p sy c h ologi j a. Psych o Jogu 
vadiname patyrusį psycho
logic i žmogų. Todėl aiš-

liškinti, kas

Jei inteligentiško žmo
gaus, neapsipažinusio su 
psychologija, j

Drabužiai prisideda S®®.'
prie kūdikių iš- 

tvirkinimo.

tuomet ir jfe

Taigi, kaip 
žiai didelę rolę 
.auklėjime. Per tai 
privalo stengtis 
gražiai aprėdyti.

kūdikiu#

'S. F.
/'Baltimore, M d.

S.L.A. 5 to apskri-

Mažai kam ateina mintis 
i galvą, kad drabužiai labai 
didelę rolę lošia prie ištvir- 
kinimo kūdikių. Męs esame 
gerai patyrę, kad suaugu
sius žmones drabužiai skirs
to į tam tikras grupas. Jei-’CIO SUSlVdZlRVlIDHS 
gu žmogus gražiai apsirė
dęs, j.is bus visų pagerbia
mas ir tuomet, be abejonės, 
stengsis būti mandagesniu, 
rimejau užsilaikys,nepliaukš 
visokių pesąmonių ir šliesis 
prie apšviestesnių, daugiau 
susipratusių žmonių grupės. 
Bet jeigu žmogus prastai 
apsirėdęs, apdriskęs, tuomet 
i jį visi su panieka žiū r 
juokia, juomi neužsitik
nori draugauti ir tokiu bū
du stumte-stųmia prm to
kiu, koks ils fiats. Supran-

ne-

i liuesą

Sausio 16 d. atsibuvo S. L. 
A. V-to apskričio susivažia
vimas S. L. A. raštinėje. Su
sivažiavime dalyvavo apie 
19-ka delegatų su spren
džiamuoju balsu.

Apkalbėjus apskričio rei
kalus ir išrinkus naują val
dybą sekantiems metams,ki
tas visas laikas buvo pašvęs
tas link dabartinių rinkimų 
centro valdybos ir abelnų 
reikalų S. L. A. Įnešus 
klmirimą, ar yra tiesota 
vesti agitaciją ir nurodyti

nua-škėjo, kad švari agitaci
ja—pranešimai net yra pa- 
geidaujami, nesą daugelis - 
iru iii ir kuopų visai nežino, . 
ka nominuoti, ir tokiu būduJ

'draugauti ir tapti tokiu pat, i šminuoja visai nepriklau-

č'anias.
paklaustume, I apsirėdžiusiam žmogui pri

maž-daug sekantį 
mą: “Protas yra 
žmogaus viduje, k

na ii' atsimena. Akmuo ne-’ 
žino, kur jis yra—dėlto kad

ti au-
ne-na s gluosnis nejaučia 

smagumo, kada, kertam jo r,ul 
gimdytoją. Mirsiant mūsųA(' 
gimdytojams męs jaučiame ' 
nesmagumą, nes mūsų pro- ; 
tas gal 
mi r Lis. 
žiu i e,
kaip tas miestai' išrodo, ne 
mano p rotas turi i ri vaizdi 
nimą. Kaip jūsų kūną

umeria.. Panasiai apie

Tas pats būna ir su kfuli- ■ 1 prezidentus liko nuro- 
k’ais. Jeigu tėvai iš-mažų (lyta, kaipo tinkamiausi as- 
dienų nesisteneia savo kūdi-; menys, S.Gegužis iš Shenan- 
kių švariai užlaikyti, aprė-' doali, Pa., ir K. Jurgelionis 
dyti, bet tik žiūri, kad ap-:iš Chicago, III. Kadangi S. 
krovus kokiais nors skar- L. A. moterų yra gana dide

liais ir išstūmus'ant gat- lis skaitlius," tad duodant 
■>, tuomet tuos kūdikius j >ms atstovybę į vice-pre- 
tinka toks pat likimas, zidento vietą “rasta tinkamos 
i p ii1 suaugusius žmon 

oriau a

[ pastarieji 
H ■. k' i n i vi k

Tankiai

Ant ižd. buvo 
visa eilė: T. 

Paukštis, apie kurį buvo ga
ri kalbėta, paaiškė-

•ako 1 nominuota

pradeda jieškol i 
draugų, kaip ir

kūdikius
siu-

jaus išauga ir tą; drabuži 
rt'it'ia mesti laukan. Tokia 
nuomonė labai.klaidinga. Y-

ici

: (įpranti

'ą iš daugelio atžvilgių. Kas 
via tėmyjęs Į Pild. Tarybos 
krivūles, tas lengvai gali 

kiek daug T. 
yra kultūriškas

žmogus ir pažįsta visuome
nės ir Susivienyjimo reika
las. Tolinus ant iždininko 
liko nominuoti J. Neviarkas, 
M. V. Bučinskas ir J. Skri- 

pradeda lankyti. Jeigu tėvai tulskas.
! ! iždo globėjus p-lė ' P. :. 

l?ad Plastai aprėdytą, tuomet jį Jurgeliūtė, R. Karuža ir J.
mokykloj kiti kūdikiai pra-' Liutkauskas. Į daktarą-kvo-

Prie progos reikia pridurti, 
kad visi man žinomi lietu-
Ariški raštininkai panašiai .
apie protą yra rašę ar rašo, patingai kūdiki reikia ger;

Vienok panašus proto su-! nprėdyti, kada jis mokvkl 
psych oi ogų yratarp^nėra mažiausio skir- pūtimas psychology yra - v] . , . rl ,, ;

skaitomas ne visai teisingu, kūdiky paleidžia į mokyklątumo.
Kuris jų jumis nevaldytų, 

jūs visuomet norėsit, kad 
tai būtų kitas.

Tarp jų nėra nei 'sulyg 
mažiausio vandenio lašo 
skirtumo, tai kam lieti sta
tines kraujo, kad nuspren
dus, kuris jų gali tuštinti 
i ūsu kišenius?»> u

ti Suvienytas Valstijas, jis 
negalėtų padaryti jums nie
ko blogesnio,kaip daro Mor
ganas ir Rockefelleris.

remia.

Psych-ilogai sutinka, 
mintis, atminimai ir įsivaiz-, . . . . .
dinimai yra proto dalimis.' deda pajuokti, ant kiekvie-, įėją—Dr. 
Iš dalies tiesa, kad protas žingsnio, iš jo tyčiojasi, " '
veikia “mūsų viduje”. Vie- stumdo, neruleK.zia j savo 
nok psychologai visai nesu-ir Panašiai.

Liutkauskas. Į daktarą-kvo-
F. Matulaitis ir

> Svarbesni nutarimai. Pre-
...     . is'zidentui pakelti algą nuo 

tinka#su"tuo, kad p^................................... kūdikį atsiranda $100.00 lig $250.00 ir reika-
gamina mąstymus, a.. 
mus ii’ įsivaizdini mus;

atmini-1 Piktumas, neapykanta 
jįe kui kitų ir net kerštas.

s y- kis kūdikis visuomet 
ra koks nors “daiktas”. į’ro- [skyręs nuo visų kūdikiu, vi-j 
tas yra mūsų mastymai, at-1 )v.le”a.s._r 
minimai ir

lin-ilauti, kad jis atliktų dau- 
To- giau darbo, o nesiųstų viską 

11 iki net i Į centro raštinę.
Pareikalauti P. Tarybos,,

irba keli, jei kad ji pasistengtų išpildy- 
iau tokių, o ti 28-to seimo nutarimą, t.

visos nūn- U<-igu sueina j krūvą, tai 
s ir jausmai” psychologas ’ 
iko “protas”. į
Del prilyginimo imkime!_ Ir taip jau iš mažų dienų

čiama nedateklius gumų au
tomobilių ratams; dėlei tos 

‘žasties nemažai auto- 
)ilių sustojo Stokholme 
Ko p e n hag o j. I Tip ras tu

laiku automobilių gumos bu
vo pristatoma anglų ir 
francūzų firmomis, tačiaus 
iškilus karei, Anglija užgy
nė išvežimą gumų svetur

mis pasinaudoti, nes jų ka- 
riumenei taipgi trūksta jų.

visgi, galima sakyti, yra 
“mielaširdinga”linkui Skan
dinavijos neutrališkų šalių, 
nes kartas nuo, karto ji at
leidžia nors mažomis parti
jomis gumų.

Iš kitos gi pusės, Skandi
navijos valstybėse taipgi už- 

ir mišingį, dabar jie atkrei- ginta išgabenti gumas už
sienin. Keliatas Vokietijos 
pirklių medžiojo Danijoje, 
norėdami slapta išgabenti 
gumų. Vasarą vienas vokie-

EIKVOJIMAS BELGIJOS 
TURTŲ.

Užėmę Belgiją, vokiečiai 
šeimininkauja ten suvis,kaip 
namie. Iššlavę iš visur varį 

pė atydą į anglių kasyklas. 
Pastaruoju laiku Belgijos 
anglįs sparčiai kasama ir 
gabenama Vokietijon, šiuo 
laiku Švedijoj atjaučiama’tys bandė dėžėje su dešro- 
trūkumas akmeninių anglių, mis išsigabenti kelintą gu- 
Vokietija apsiėmė pristatyr mų, bet muitinėj bekrečiant 
ti Švedijai 500 tūkstančių tai atrado ir visas sumany- 
tonų akmeninių ^anglių; sa- mas nuėjo ant niek.
koma, jog tai vis iš Belgi- Visos gumos, pristatomos 
jos kasyklų. Laivai gabe- Skandinavijon, esti kontro- 
nanti anglis į Švediją bus liuojamos tam tikrų agentų; 
lydimi kariškų laivų, idant 'savininkai gi automobilių 
apsaugoti nuo Anglijos po- turi pasirašyti ant tam tik- 
vandeninių valčių. rų kontraktų, kad gautas

Visos gumos, pristatomos

vandeninių valčių.
Švedijos bankai žada pa- gumas niekam neparduosią, 

skolinti Vokietijai 40 mili- priešingam gi atsitikime — 
jonų kromį1 dėlei prekybos jiems gręsia 5,000 kronų 
reikalų Švedijoje. I bausmė. S.

ralius, ar Morganas—jūs e-

visuomet pralošiate. čia te
Tas pats dievas visus juos Malas 

pašventina ant jūsų sprando šu?
“turi

no- tu i ko j as, vii 
ri mušties už grobį, tai lai jus s;/ ’ ? 
jie pasitiki ant savo dievo. įname stalu.

Argi jų dievas yra kur-

Nejaugi jis yra toks išle- 
pelis, jog jis ir jo mylėtiniai 
turi pasitikėti ant kareivių,

kad visus S. L. A. pinigus 
tuojaus iškila vaidai ir peš- sudėtų į valdiškas Govern- 
t .įment, Municipal ir School

Ir taip jau iš mažų dienu bonds, perkant tam tikra** 
iš priežasties prasto apsirė- popieras, kur neša 4 ir ii 

5ĮT ir pilnai užtikrint 
saugumus. Dabar gi S. L. 
A. visi pinigai' stovi įvai
riuose bankuose, kur nėra • 
užtikrinto saugumo.

rki-d.vmo kūdikio charakteri.' 
nėra 
argi ■> i;

kad ne. krūvą
susiejęs

■ ' ,,j^.,,?lršiĮ ir kitus daik-! kurie dailiai pasirėdę ir iš statų komisijos neveiklumą, 
; sykiu'paimtus męs vadi- jų pasijuokia ir t. p. Paskui kuri laiko^ užslėgus daugeli 

name stalu. Atimkite stalo pradeda galvoti ir apie kito-' dalyku. T 
kojas—tada bus stalas, bet kius negražius darbus. Ka-įS. L. ... ----------------------  __
prastas. Atimkite proto į- da paauga ir išeina iš i... ( _
sivaizdinima bei atsiminima kyklos, tuomet jau pradeda 1913 m. kuopos tą priėmė ui-

. Tarp tų sujungimą 
L. A. centro iždininko ir 

mo-1 sekretoriaus į vieną urėdą,

bet prastas JVit gatvių kampų stovėti ir,džiuma balsų ir tas jau tu-
1 praeivius užkabinėti, kas įėjo būti įvykdinta, bet.de- 
tankiai.priveda prie labai ja, dėl viršminėtos komisijos.

s viskas užmiršta.
Tiek tai buvo tarta iš 

privalo stengtis, ypač tuo- svarbesnių dalykų; trupu- 
mot, kuomet kūdikius pra- buvo ir pasikarscia'nmo 
deda leisti mokyklon, apie- *s Pusč\s dešiniųjų tautiniu- , 

j .  Nereikia bų.
tulžį, b smegenįs — pro- paisyti, kad vienas, kitas do- | Liutkų Kazys,
Panašus protavimas y- Joris reikės “bereikalingai”

nesveikas”.

nuo savo sostų?
Ištirkime tą.
Tegul žmonės nesikiša į 

kruvinus dievo pateptų val
donų barnius ir tegul dievo 
pateptiniai atsideda vien
ok ant juos pašventusiu 
dievo pagelbos.

Lai jie ištraukia savo die
vą iš po sostų ir iš už alto
rių ir lai varo jį į karę. '

Jums bus laiko šaudyti, 
kuomet pamatysit tą dievą 
ant jūsų ateinant. . ~----- -------------

Neliuoduokit savo šautu- apie protą kalbėti, 
vų dėl vokiečio ar francūzo, daująs skaitytojas 
ar anglo, ar italo, ar ruso ‘ 1 ”
darbininko — palaukit, ko
lei tris dievas iškils.

Gal būti jūs patirsite, jog 
jūsųlvaldonai, kišenvagiai, 
melavo jums, būk dievas

kad smegenis pagamina mą- bjaurių pasekmių, 
stymą, jautimus bei Įsivaiz
dini mus. Tūli protauja 
šiaip: pilvas salvina maistui 
gromuliuoti skystimą, akių 

| gilės pagamina ašaras, jak- dyti juos dailiai.
uos 
tą.
ra visai klaidingas. Smc- išleisti. Išsyk pasigailėsite 
genįs nepagamina i
(protą), bet smegenįs yra visą amžį dejuoti ir krimsti 
proto apsireiškimams tiktai sau pirštus.
sanlyga. Proto procesai ap-1 Ypatingai turi į tai at- 
sireiškia kartu su kūno pro- kreipti atydą motinos, kurių 
cesais. Jei būtų kitaip, tai tėvai girtuokliai. Jos turi 
psychologija nebūtų moks- dėti visas pastangas, kad jų 
lu. | kūdikiai būtų gražiai aprė-

i Čia nėra vietos daugiau dyti ir neturėtų progos susi
draugauti su tais kūdikais. 
kurių tėvai t
Męs gerai žinom, kad gir
tuoklių tėvų kūdikiai prisi-

i turės 
svetimoje kalbose medžia
gos jieškoti—męs ' lietuviai 
dar neturime jokios knygos, 
kurioje kas nors rimtai iš 
psychologijos būtų gvildė- panašiai 
narna. I kūdikis

LIŪDĖJIMAS.
mintis dolerio, tai vėliaus turėsite Oi, kaip pergyventi 

šių dienų liūdnumą, 
Tokio baisaus laiko 
Didį neramumą?

Skausmais surakinta 
Širdis vis vaitoja, 
Ir mintis nuvargus 
Ramybės j ieško ja. 

NorėČ’ tą liūdnumą 
Kam nors atiduoti

turi gėdos, ištvirkę ir tam 
. Ir kada doresnis 
pradeda su tokiais

vtviu 11V10 c* VAVim V VA

girtuokliauja.1 Ir vien apie laimę 
Liuosai tesapnuoti...

Bet stovi akyse
Tos baisios kankynės: 
Po visą pasaulį 
Žmonelių skerdynes, i

(Iš .“R. G.). _

• s-AW
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Ka sako vilkti

tesnių kuopos narių. Mūsų
Šiomis dienomis į San| Labai gaila, kad ir dabar- kuopos sekretorius (ne tau- 

Francisco pribuvo japonų tiniame laike nesiliauja edę-' tietis, bet sąjungietis) į pa- 
laivas “Tenys Maru”, kuris si mūsų partijos, tuom ardy-, veikslus neatkreipė atydos, 
atgabeno iš Rusijos 73 pa- /lamos svarbius mūsų tėvy-,° pasiuntė tik vardus ir tai 
sažierius.' Daugiausia jų nes reikalus ir 
tarpe buvo žydu dezertyrų, i nuo visuomenės ------
Pirmoj ir antroj klesoj at-1 nemažai mums naudingų 

jiegų. Ginčai mūsų laikraš
tininkų yra panašus į karu-■ 
navot’.i asabvt ginčus. Toks

Šiomis dienomis į San | Labai gaila, kad ir dabar-

rių centro sekretorius atsi- Anglijos jungą ir mokėti 
šaukė laiškais į kuopų sek- mokesčius į Anglijos iždą, 
retorius, kad šie prisiųstų Bet kas tą padare, kad Ang- 
v ardus ir paveikslus darbš- lijos jungas tapo numestas 

i---- - ir iškovota laisve?
Patriotai kovojo (Red.) 

už savo tėvynę ir guldė sa
vo galvas.

Toliaus autorius sako:
• atstūmdamos surašė pirmiau tuos, kurie i “Geriaus turėti šiltą kamba- 
enės darbo .iam ar>t minties pakliuvo; iri ir duonos kąsni, negu be

Pirmoj ir antroj klesoj 
važiavo Rusijos valdžios 
siunčiami žmonės ammuni- 
cijos pirkti ir tt. Jų tarpe 
buvo keli studentai. Užsimi
nus apie dabartinį Rusijos 
padėjimą, nuo ją išgirsti:

“Kol valdžios tarpe buvo .
Vokietijai simpatizuojanti įiegriauja kamanės, 
žmonės, tol Rusijai nesisekė, E.
bet dabar ne juokais kariau- S;.n Francisco, Gal. 
jam”...

Jie. kitaip ir ne (rali paša-! 
kyti, nes daugelis iš jų netu- aį ,i]iepsime. 
.ri jokio sunrntimo ka- 
riumenės dalykus, o kitiems 
“biznis”.

Žingeidžių dalykų paša-1 . — mei;0 klientam:
koia tie žmonės, kurie bent i Sau no 1b d. atsibuvo L..^itas korespondentas pirmas 
kelis mėnesius, išbuvo rusu S./\. I\ tajono konleiencija ,rnvjv.
armijoj, arba iš šalies gerai, 
prisižiūrėjo, natvrė . Vip- ( 
na's iš pasažierių S. Bara
nauskas sako: “ir kur oro-! 
tas mūsų kariumenės? Prie- 
šas apsiginklavęs t. 
slais ginklais, o mūsų žmo
nės siunčiami laikyties prieš 
priešą su dviejų aršinų laz
domis. Labai gerai, jei pir
mutinė linija turi šautu
vus”...

Šiuomi laivui atvyko lietu-

ilgai nenusileis visi po tru
putį. Męs turime būti vie
nybėje, nes čia mūsų namų

K. Norkus.

klausiau ir nei žodžio negirdėjau, ką ji 
pasakojo. Jos buvo neapsakomai 
krūtys, stiprios, baltos, pilnos nors 
ir perdidelės, bet stačiai viliojančios, 
tik nuo vieno pažvelgimo per visą kūnę. 
šiurpuliai perbėga. Aš niekad negalėjam 
sau peiksi statyti, kad po jos vilnoniais dra
bužiais slėptųsi kas nors panašaus. Kad& 
ji sėdėjo vienuos naktiniuos ' marškiniuos*, 
tai išrodė ant dešimties metų jaunesne^ 
negu apsi rėdžius. Ir štai bežiūrint į ją,, 
pradėjau keistai jaustis. Tapau visiškai išė
stu m tas iš kelio, nežinojau nei ką darytu 
Bet staiga, bežiūrint j ją, man sugrįžo tas 

bet reikalaujančiai, pradėjau nuo savo' pats ūpas, kurį dvidešimts minutų tam at* 
draugės drabužius vilkti, vieną po kitam;: gal pertrauke šeimininkė, įėjus į mano 
jauna mergaite, pasiduodama tam, parau- kambarį su žvake.- Kada pas mane sugrįžo 
dus ir .tartum susigėdus, visgi stengėsi pra-' pirmasis ūpas, tai aš pradėjau žiūrėti į'gas* .

lovą. Kaldra buvo numesta į šalį* 
mano paklodė sugulėta, vidury paduškos duobė* 

vidurys įlinkęs nuo sunkaus 
vjseniai joj ilsėjosi. Man rodė* 

....... . ------- L...1
laikydama rankoj žvakę įeina į vidų šeimi-’ smagu ir daug geriau, negu kokioj nors ki* 
ninkė lyginai tokiam aprėdale, kaip mano

Seimininke
(VCrte švenčioniškis)

Ura, laimėta!
Bet visgi aš neišdrįsau balsiai kalbėti 

dėl didesnio atsargumo, nusimoviau ba- 
s ir pasilikau vienose pančekose, kad 

vaikščiojantį) kambarį nebūtų jokio bildė- 
išviriau arba-

n’,

tokiu būdu vieno iš darbš- duonos, be namų, išėjus lau-
čiausių narių vąrdas pate- ke mirti iš bado. Autoriaus ■ šio. Ant spiritinės mašinėlė 
ko paskutinėn vieton. Taip-; nuomonė, tai ir tie yra pra-|tos ir mudu, pasidėję ant 1 
gi pateko kalendoriuje mano sižengūliai, kurie kovoja ir i 
paveikslas, bet visai ne per žūsta už laisvę. Juk ir jie, 
“tautiški] kromelninkų”.kovoja už tėvynės labą. Ar 
tarpininkystę. Kaip su- ne taip?

Išgūru- iš neva juokam 
nuo sav(

na
koresponden- 
•ašė “Kovon”

S. A. Dementis. 
Milwaukee, Wis.

mųmolimo mementa

\’uo red.-—-Pakeltuoju vie- pirko šolderius iš tautiško 
klausimu prie progos krūmelio. Kiek man žino- 

Ima, tai ir pats korespoden-

Pabėgėlių laiškai (irauge ir nepas 
apatiniuose mai

daiktus iš minėto
Socialistų konferencija./™tiško .I?™;?1“’ i/'1( * hnhi n’nvhn Halini n t n Irrn-

pasą-1 tat m i nė

L. ir A. Ankudavičidi, pa- 
' bėgę iš Skriaudžių kaimo, 
I Marijampolės pav., Veiverių 
1 valsčiaus, kurie dabar ran
dasi Minsko gub.„ rašo sa
vo dukterims į Newark, N.

tai momen- ■ kūno, kuris i
io durįs ir j?i, kad šioj lovoj turėtų būti šilta, malonu*

toj. Kodėl aš taip maniau? Greičiausiai 
todėl, kad joj tas kūnas ilsėjosi, kurį aš da- * 

-t  .......jv.v., bar priešai save matau. Ar gi gali kas nore
kurios viena į labiau žmogaus jausmus sukelti, kaip mo

lėtą atydžiai žiūrėjo. Na ir kas dabar at-j teriška sugulėta lova? O mano šeimininkė-

M’ano šeimininke prabilo tokių tonu, 
kokio aš dar nuo jos nebuvau girdėjęs:

—Tamsta, aš nenoriu, kad mano namą 
•mergos lankytų!

Aš per dantis pratariau:
—Tamsta, ši mergaitė, tai mano gimi

naite ir ji j čia užėjo ne su kokiais nors

kau nuo Emilijos ir persigandęs stovėjau, 
žiūrėdamas į abidvi moterį

Brangios sesutės! Noriu 
keliatą žodžių parašyti, kaip 
dabar męs gyvenam'ir ko
kios pas mus naujienos. Mus 

, . , patiko didžiausios nelaimūs,
.j bet kad Laisves redakcija . (k spaij0 mirė mūsų myli- 

kaipo taktą’moji pode]ė ir Onytė. A- 
’ > b;dvi, tartum susitarę, aplei

do šį pasaulį ir nuėjo ant v € v ___
amžino polisio. Abidvi liko'blogais mieriais, bet tik stiklą arbatos iš- 
palaidotos tarpe svetimų' gerti, 
žmonių. Tai liūdniausia' 
naujiena.

Męs esam taipgi išvaikyti 
iš savo vietos, kaip tie 
paukšteliai iš lizdo ir blaš
komės tarpe svetimų žmo
nių. . 
giminių, nei pažįstamų ir 
nelaimėj, iš niekur negalima 
gauti pagelbą ir nieko nega
lima prisišaukti. O kas ar
šiausia, kad visiems gręsia 
mirtis. Dabar siaučia kokia 
tai liga ir nuo jos baisiai 
daug žmonių miršta. Mūsų 
Onyte sirgo keturias dienas, 
o podelė tik dvi. Onytė nu
važiavo pas gydytoją, o po- 
dele skalbė drabužius, buvo 

. Bet Štai už dviejų

jai gu toji korespondenci- | yuucalbėjo, bet jos balsas buvo Švelnus, ma* 
Jmuis, meilus ir man išrodė, kad ji daugiau 
nieko nenori, kaip tik dovanoti man visus. 
mano prasikaltimus.

Aš ve,l prabilau:
—Bet, bet... tamsta... viską užmirški-.

Vip. i Iš svarbesnių nutariiūų
Bara- verta paminėti šie: | , . .

‘ i Nutartu, kad L. S. S. IV • V“1 wuzsimo-
■ . Y. ' rajono kuopos neprivalo1 ^atkreipti į jnj;į iitydos,
frprimi-' rengti prakalbų kun. Moc-IW , 
g !kui.' Motyvuota tumu, kad J\l«nuuid<>jo

socialistu Sąjunga yra poli- j <'('dymui o
tiška organizacija ir todėl; X s'ųUni(>’ M11. s/5ai^au, reika- 
jos tikslu nėra ir negali bū
ti laisvaihanybės skelbimas.

Prie to pas daugelį deleA
gatų matėsi neužsiganėdinį-

i laikraščiais, kad 5įie 
perdaug kun. Mockaus pra-

Ir kada ji nutilo, laukdama mano pasi
aiškinimo, aš pagriebiau ją į gjėbį ir pradė
jau bučiuoti, bučiavau karštai, kaip koks 
išalkėlis, kuris, tartum, kelis metus troško - 
t0- ‘ . z. . , • >

Jinai gynėsi, suko savo veidą į šalį, bet 
nelabai pyko ir mašinališkai kartojo, tar*

Mugu paaiškinti dalykus.
Labai nemalonu, kad pas 

mus randasi takių kores
pondentų, kurie neteisingo
mis žinutėmis klaidina netik 
skaitytojus, bet ir rvdakci-viai Jonas Tytas (Panevėžio ,laas

pav.) ir Ant. Banis, kuris . _ .
dabar nuvažiavo į Paterson, kalbas išgarsina, o visai nėr 

pastebi, kad
Daug perkenčia, daug per- nereikėtų rengti prakalbas

kią idėją. Ypač tą turėjusį
kad . Rusijos ‘ komj^e^aį grižt Lietuvon?

•eipti atydą.
Nutarta išleisti agitaty- 
škus lapelius, ką turės pa

trupinti rajono valdyba.
Konferencija pripažino pašiepia 

reikalingu paaukauti iš ra-Iručius 
jono iždo $25,00 išleidimui1 gj".l 
teoretiško Žurnalo “Naujoji [gyventi, kad Lietuvą išgel- 

Žmonės, kurie gyvena vi- Gadynė”. ’ ■’
dury Rusijos, vis dar turi istinrųjų,niunis, Lietuva nepražūtų vokiečių 
viltį, kad Rusija laimės, i l/b/i reikalingas, todėl _ ir^r rusų bangose.
Žmonės gi, kurie gyvena ant rajonai ir kuopos turėtų į KLL vd, ...xvv,™

kad ųaudos> tai tą ateitis paro-

pav.) ir Ant. Banis,
pastebi, socialistams

gyvena lietuviai, kurie da-■ žmonėms, kurie skelbia kito- 
bar atvyksta Amerikon.

Tvtus sako,
valdžia žmonių akyse
puolusi ik’ žemiausio laips
nio. Valdžia niekam never
ta. Gelbėti Rusija stengia-

, si tik visuomenės įstaigos—
žemiečių įstaigos, miestų są
junga. Ten gimsta nauji

| projektai, ten pilna energi
jos.

vis dar turi’

pozicijų, prašo tik dievo,kad 
karė kuogreičiausia pusi-; 
baigtų. Jeigu karė dar me-' 
tus tę°-is. tai daugelis turės 
mirti iš bado.

Keli lietuviai likosi Joka- 
hamoj (Janonijoj). Mat, i 
užbaigė pinigus ir negalėjo Į 
toliaus važiuoti. Dabar jie Į 
ti’vė^ '•įsirašyti su giminė- j 
mis, kad tie pagelbėtų pini-. 
g ° "u. Tarne likusiu Japo- ’ 
nijoj yra Jurgis Ragenis 
(Ukmergės pav.). Jo tėvas 
gyvena Chicago] ir priguli 
prie šv. Jono ar Jurgio par.

Atvažiavusio j i 1 ie tuviai
pasakoja, jog nuo kares lau
ko ligi pat Amerikos kiek
vienoj °r-»tvj sutiksi lietu
vių. Milijonai žmonių be 
laiko nuvaryta į kapus, kiti 
paliko be duonos kąsnio, kiti 
dar iškrikdinti po nežino
mas šalis. Gal pasiutimo 
bakterijos nustos veikę val
dytojų budelių smegenyse 
tik tuomet, kuomet kuri • 
nors purė visiškai nusilpnės 
ir tada bus pabaiga karės. 
Dabar Lietuvoj sunku su
rasti šeimyną, kurios nariai 
nebūtų pasimetę vienas kitą. 
Motina nežino—užmušti ar 
sužeisti jos sūnus, nežino, 
kur maži vaikai. Sūnus ne
žino. kur kenčia badą jų tė
vai ir seserįs. Gal per me
tus laiko, karei pasibaigus, 
susijieškosime savuosius! 
Ką rasime, ką ne... Dabar 
laikas prie to ruošties. Ber- kių nors 

. lyne ir Petrograde yra tam 
tikri registracijos biurai ir 
tuom dalyku rūpinasi ir tū
los draugijos Europoje. Bet 
čia, Amerikoj, vistik dau
giau ką galima nuveikti, ne
gu caro Rusijoj ar kaizerio 
Vokietijoj. Karei pasibai
gus, bus šventa priedermė 
kiekvieno grįžti Lietuvon, I g

Su pagarba
«. A. Galinskas.

Pittston,\ Pa.

Bet mano gaspadinė tęsė:
—Vienuos apatiniuos marškiniuos dora 

mergaitė nesėdės ii' negers arbatą. Tuojaus 
liepkite jai iš čia išsinešdinti!

..... ................~ Emilija persigando ir pradėjo verkti, turn iš seno įpročio: 
Nėra nei kaimynų, nei slėpdama savo veidą į marškinių padalkas

“Laisves” N2 tilpo straip
snis “Ar grįžt Lietuvon”, 
kuriame p. R. M. židžiunas 

‘patriotus”, ragi- 
lietuvius po karei 

grįžti Lietuvon ir ten apsi-

bėjus nuo pavojaus, t. y.,kad stipri.
Istikrųjų, žurnalas mums.Lietuva nepražūtų vokiečių 1 

s, todėl iryir rusų bangose.
t Kiek tie raginimai suteiks

žurnalas galėtų kuogrei- 
čiausia išeiti. Tas galima. 
Tik reikia parinkti prenu
meratorių ir šiek tiek pa
aukauti.

Nutarė surengti loteriją 
ir pikniką rajono naudai.

Priimta rezoliucija, reika
laujanti paliuosuoti Quinla- 
ną.

dys,' bet yra žinoma, kad po

ma stiprių rankų, idant da
bartinius Lietuvos griuvė
sius pakėlus ir atbūdavo jus 
išnaujo. Suprantama, po 
karei bus reikalinga ne vien

su-
nei I

simaišiau ir nežinojau nei ko griebtis, 
ką sakyti.

Mano šeimininkė, neatkreipdama 
kios atydos, sušuko:

—Tamsta,- tuojaus padėkite jai s 
rengti ir išveskite ją laukan!

Man nieko daugiau neliko daryti, kaip 
tik pildyti šeimininkės įsakymą. Pagrie
biau jos drabužius, kurie jau ant žemes bu
vo numesti, apvilkau ja, užsagsčiau sagu
tes ir stengiausi nuo jos nusisukti į šalį, 

dienų abidvi atsigulė ant Emilija nusiminus ir verkdama stengėsi 
vienos lentos. Jos tapo pa-1 man padėti, bet jai visai tas darbas nesi- 
laidotos miestely Zaslow, 12 sekė.; ji net negalėjo kilpų surasti, kad pri
verstų nuo tos vietos, kur 
dabar męs gyvenam.

Kiek mums reikia vargo 
pakelti ir kiek pakelėm, tai - 
negalima nei aprašyti, nes 
diena iš dienos buvom blaš-

jo-

—Ak tu, išdykėli, išdykėli, išdyk...
Ji neužbaigė žodžio, nes aš ją pagrie- • 

biau, pakėliau ir prispaudęs prie savęs pra
dėjau nešti. Reikia stebėtis, kad tuomet aš 
labai stiprus buvau. Juk pakelti ir nesti to- . 
kią moteriškę, tai reikia jiegų!

Dasigavau krašto lovos ir įvirtau į lo
vą, nepaleisdamas savo sunkios naštos.

Ir ištikro, aš neapsirikau: lovoj buvo . 
šilta, smagu ir malonu... »

Praslinkus valandai laiko gaspadinė 
atsikėlę ir išlipo iš.lovos, kad uždegUa 
žvakę, nes ta jau baigė degti ir atlikus tų 
darbą, lipdama lovon ir guldama šalę ma
nęs, pratarė malonu, užganėdinančiu, o gal 
būt ir dėkingu balsu: v

—Ak tu išdykėli, išdykėli...
----- :o:----- J z h'

John P. White. - V '

Streiklaužių Agentūros.

segus pančekas. Šeimininkė gi išdidžiai ir 
rimtai žiūrėjo, laikydama rankoj žvakę.

Emilija pradėjo smarkiau darbuotis: 
agstė, rišo ir kabinėjo pašėlusiai grei

tai, nes norėjo kogn ičiausiai prasisalinti, 
komi’ ir netirrėjom apsi'gy- ’ Ka'P paviršutiniai apsirengti ir

net neužsisagrčius čeverykų, leidosi laiptais 
žemyn. Aš, pusiau nuogas, vienose^panče- 
kose, bėgau^paskui j.į kartodamas:

—Mademoiselle, mademoiselle I...
Aš jaučiau, kad noriu ką tai jai pasa

kyti, bet negaliu, nesurandu žodžių. Pasi
vijau ją prie durų, jau išeinant ant gatvės, džia daleido įvežti streiklaužius, 
ir norėjau paimti už rauko 
atstumė šn.ibždėdama

—Palikite mane 
prie manęs.

Tuojaus užtrenkė

veninio vietos. Tik dabar 
fiziška jiega, kad Lietuvos Penkta savaite, kaip apsisto- 
gyvenimą pastačius į no r- vietos ir yra viltis,
mališkas vėžes, bet ir me-|\at^ čįa galėsime praleisti 

................_ __ ’ Gyvename ant 
pasibaigus... žmonės' augšto kalno naujame va

sarnamy, o mūsų kaimynai 
— tai kalnai ir akmenįs.

Benki mėnesiai atgal ga
vom laišką, kuriame rašo, 
kad tuomet, kuomet buvom

Iš organizatoriaus rapor-:džiagiška. Galima tikėti,kad.žiemą. 
/ a i a l/nri i i* y r J nu ’i . . . . _ Ir., X 4- 1. 1,to paaiškėjo, kad ir vėl su- karej 

organizuota ir sudrū tinta 
kuc/pa Yonkers. N. Y. Tagi (iajwi.'Yanuolė 
1'1 < 
veiktą nedaugiausia.

organizaty visko atžvilgio 
Šioj 

apiėlinkėj yra daug mieste
liu, kur nėra socialistų kuo
pi). Rajono valdyba turėtų! 
panaudot daugiai 
kad-išbudinti ir i 
zuoti apielinkės E 
sociali*:tų Sąjungą.

Abelnai, svarstymai ėjo 
rimtąi ir gražiai, k li
žių dėlko kuopos šiuo

baubia ir į 
trumpą laiką vėl galima bus 
išvysti laukus užsėtus ja
vais, žaliuojančias pievas ir 
11. Gal ima tikėtis, kad tuo
se laukuose, kur dabar kare 
siaučia, greitu laiku artojai . ,suorgani-ia ]a.ukus kaip kad priež o tėtuką-Petrą Sabą vokie- 

lietuvuis Iškarę juos arė. \ "...........
b , _. j Argi reikalingą ironiškai 
’ T’P | M'Sinešti linkui tų, kurie ra

nk kas-|g.jna iie(uviuk neapleisti sa-

n as Sabas, iš Pributkių pa
bėgęs iš vokiečių nelaisvės,

I čiai nudūrę, 
pinigų.

Tai matot, kokios pas mus ; 
naujienos. Jūs esate laimin-j. f ją ui et iiuiuviuū nucipjuiovi o et e

. v . . . L_ , , 8-Vk vo buvusi žemes sklypeli,bet nematote tų baise
'taip mažai prisiuntė delega- ^rįįti atgal ir gyventi, kaip nybių..
<.” Konferencijos turėtų kad pirmiau gyveno ir visa'i tu? Konferencijos i 
būt daug skaitlingesnės.

Sekanti konferencija į-
vyks Harrison, N. J. B.

Del S. L. A. party 
viškumo.

pramonę paimti į savo ran
kas, nepaisant, ar Lietuvą 
bus po Vokietija ar po Rusi
ja, nes ta žemė priklauso 
tai visuomenei, kuri pirmiau 
ant jos gyveno. Jeigu tą 
žemę lietuviai apleistų, tai 
ją, be abejonės, apgyvens ki
tu tautų žmonės ir tuomet 
vėl mus išnaudos, kaip kad 
pirmiau išnaudojo. Ar ne-

LAIVAKORTES

bet ji mane 
nervišku balsu: 
ramybėj, nelysk i te

stovėjo prie savo kambario durų ir aš pa
lengvėle lipau laiptais. Jos kambario du
rys buvo atdaros ir ji liepė man užeiti pas 
ją sakydama:

—Užeikite, nes aš su tamasta privalau

(Tąsa). ' •
Sulyginkit tuos patyrimus su atsiti- • 

kimais Wilkes Barre, Pa., laike gatvekarhf. 
streiko 1915 m. rudeny. Ten miesto vai* ;

Miesto 
gyventojai patįs apskelbė organizuotą boi
kotą tramvajams. Žmonių minios, kuriose 
dalyvavo daugiau asmeniškai neužintere* 
suotų piliečių, negu streikierių, užblokavo

f

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Man labai nesmagu už

imti vietą laikraštyje dėl ko-, taip? 
.....___ j menkniekių, bet’ Štai ką autorius sako:
kad tie menkniekiai kartais “Jeigu nebūtų patriotų, ne
suklaidina daug žmonių, o būtu tautu, tada visame pa
kartu ir redakciją, tai skai- šauly žydėtų vienybė ir vie- 
tau reikalingu paaiškinti ton eikvojimo bereikalingai 
dalykus “Laisvės” skaityto-1 šnekų ’dėl “palaikymo” savo 
iams. Tūlas iš Pittstono tautos , būtų stengiamos 
korespondentas “Kovos”,reikalingai aprūpinti gyve- 
N51 kaltindamas vietinius nima”.
tautininkus už neteisingą’ Šiandien jau ne laikas sa- 
arbės dalinimą S. L. A. ka- 'kyti: “Kad nebūtu tautų”,

parduoda ir
PINIGUS SIUNČIA

j visas dalis svieto.
Reikalingas popieras 

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

pinimui.

Aš pro ją praėjau nuleidęs galvą.
Ji pastate žvakę, susidėjo ant savo di

delės, galingos krūtinės rankas, kurią vos 
pridengė plonį balti marškiniai ir tarė:

—Tamsta, į ką tai panašus toks pasiel
gimas? Ar tamsta mano namus laikai pa
leistuvystes namais?

Aš labai susigėdinau, paraudau ir pra
dėjau plepėti:

—Atleiskite, tamsta, man rodosi visai 
bereikalingai pykti. Juk tamsta gerai su
pranti, kad tai jaunystė ir ką tai reiškia 
jaunas žmogus.

Ji vėl sušuko:
—Aš žinau Čik tą, kad nenoriu savo na

muose laikyti tokių ypatų! Ar tamsta gir
di, ką aš sakau? Aš žinau, kad privalau 
tamstą pagerbti , pagerbti mano pastogę ir 
vardą mano namo... Ar tamsta ta viskai

duris ir išbėgo ant gatvekarių linijas, užpuolė ant streiklaužiu 
atgal. Šeimininke ir parodė savo neapykantą ir kerštą tai po

litikai, kuri sutraukė ramių darbininkų vie
toj profesionalius smaugikus iš New Yorko 
valkatų ir-prasižengėlių kvartalų. Už sa
vaitės ilgos betvarkės ir daugelio susįrėmi- 
mų streikas dar ir dabar nepasibaigė . Wil
kes Barre atsitikimas yra ypatingai pa
mokinantis, kad jis aiškiausia parodo, jog 
padauginimas policijos negali apsaugoti 
nuo susirėmimų laike streiko. Pennsylvani- 
jos valstijos policija pripažinta kazokiš- 
kiausia visose Suvienytose Valstijose. Ta
čiau profesionalių tvarkos ardytojų įveži
mas ir publikos aštrus protestas prieš tuos 
elementus pagamino tokią situaciją, prieš, 
kurią policija liko bespėkė.

Arizonos gubernatorius Huntas nese
niai prašalino susirėmimą tarpe kasyklų 
savininkų ir darbininkų. Ir tai įvyko tik 
ačiū tam, kad buvo uždrausta įvežti streik-

“Pas mus neatsikartos Colorados atsi
tikimai”—pasakė gubernatorius Huntas. O 
uždrausdamas įvežti streiklaužius, jis pra
šalino Arizonai gręsiantį pavojų.

visviena ar joje viešpataus lendoriuj 
kaizeris ar caras, i" 
sunku įspėti naujo gyveni

CENTRAL 
MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St, 

Chicago, Ill.
Valstybinis Bankas 

Crdpkltte raitu ar ypatiikaf. 
Ą. PETRATIS. 

Uat Skyriam Vadijaa.

girdi?...
Ji kalbėjo apie dvidešimts minutų, pri

pasakodama visokių dalykų, kad jos na
muose niekad nebuvo panašių atsitikimų, 
kad ji dorų stato augščiau visko ir nuola
tos dare man visokius išmetinėjimus, kad 
aš jos namui, norėjau nuplėšti garbę.,

Aš gi,—tai baisus gyvulys,—vieton 
klausyti jos motiniško pamokinimo, žlūrė-

nori panaikinti kongrese įneštas naujas į* 
statymo, projektas? Jie yra nustebinanti 
ir žinom*i tik nedaugeliui.

Streiko suardymas šioj šalyj yra or
ganizuotas, kaipo pelninga pramonė. Tos. 
pramonės priešakyj stovi vyrai, kurie yra; 
ekspertai skerdynių ir prievartos organi* 
žavime, ■ ' • ? . • ,

nukrypo nuo nes jos yra. nėr tai turim su 
Dabar męs įNors teisybės, o tuomi suklaidino tuo ir sutikti 

’ redakciją,kuri pa- to dalyką kitaip privalom 
ištrauką minėtos žiūrėti, negu “kad. tautų ne

turi būti išdirbti pienai, kas Į korespondencijos. Dalykas būtų”, kaip autorius sako, 
ir kaip daryti Lietuvoj. ’buvo štai kaip.'. Rengiant Yra žinoma, kad ir Suvieny-

Laisves

liMiiįhihubJii* »
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žmogaus pažiūros vystosi iš ekonomiškų -gimo jų kūdikių seka kaipo būtina pasek-
gavo merginų.

Mažoji Varguolė.
Lawrence, Mass.

Fred D. Warren.

Kodėl bažnyčia priešinasi J 
socializmui?

Vertė J. V. Stalioraitis.
(Tąsa).

neaišku jums, kad tie skelbėjai žodžių vai
kelio iš Nazareto buvo įtekmėj ekonomiškų 
ir finansiškų aprėkavimų? Ar buvo ten 
kitos priežastįs? Dabar da pasiklausykite 
šito, jūs žmonės, kurie nesutinkate, kad

“Šitoji iš šventraščio ištrauka kuoaiš- 
kiausia parodo, kad vergus netik laikyt, 
bet pirkt ir parduot galima.

Prie viso to, ar męs teirausimės paties 
Dievo įsteigtame žydų šventraštyj, ar nuo
monėse ir praktikoj visų amžių žmonijos 
arba su visomis jo dorybėmis padavadiji- 
muose Naujojo Testamento, męs visgi pri
eisime prie išvedimo, kad vergija nėra ne- 
dora.

Atsižvelgiant į tai, kad pirmutiniai

aplinkybių, kuriose jis gyvena ir jog įvai
rios mūsų įstaigos taip-pat turi šaknyje 
ekonomiškas priežastis.

Pertikrintas metodistų liūdyjimais.
Laike tos pačios metodistų bažnyčios 

visuotinos konferencijos 1840 metais—ke
turiais metais vėliau—viršminėtas kunigas 
Capers, D. D., skaitė protokolus iš 1780, 
1784 ir 1785 metų kohferencijų ir stengėsi 
prirodyti, kad 1780 metais ta bažnyčia bu
vo neskaitlinga nariais ir del to priėmė to
kią nuomonę (prieš vergiją), kuri buvo at
sakanti jos aplinkybėms, bet vėliau, kuomet 
jinai išsiplėtė ir tapo labjaus surišta su ver
gija, tuomet įvyko ir tam tikras nuomonių 
svyravimas tame klausime.

Bet 1800 metais bažnyčia padarė didelę 
klaidą”, aiškina toliau kūn. Capers, D. D.— 
Suvažiavimo užgirti atsišaukimai į įsta- 
tymdavystės įstaigas buvo platinami visais 
kunigais ir jiems buvo įsakyta panašiai elg
tis iki tol, kol netaps vergija visiškai panai
kinta. jis neabejoja apie teisirigumą ir pa
dorumą tų žmonių, kurie buvo įtraukti tan 
darban, vienok jie ūmai permatė, kad “tai 
buvo didelė klaida ir atsisakė nuo jos”... 
—Męs žinome mūsų darbą,—sako kun. Ca
pers, 
juos”.

Taip tie “jagamasČiai” žinojo savo 
darbą ir dėl to pataikavo savo ponams — 
tiems, kurie mokėjo jiems algas ir statė 
bažnyčias.

Kunigai, už tai atsilygindami, meldėsi 
už vergus ir mokino juos kantrybės ir nuo
lankumo, kad ponai galėtų tęsti toliau tą 
plėšimo darbą.

Ką jūs manote apie šiuos užrašus? 
ir ar jūs stebėsitės, kad kilo nesutikimas 
ir ginčai tarpe bažnyčios ir žmonių, kurie 
kovojo už vergijos panaikinimą?

1862 metais E. W. Reynolds, savo kny
goj "Tlic T/ue Story of the Barons of the 
South”, sako:

“Istorija apie tai, kaip metodistų baž
nyčioj tolydžio išgaravo teisingi jausmai 
prieš vergiją,—istorija apie tai, kaip baž
nyčia vėliaus toleravo pačią vergiją ir nu
silenkė prieš jos apsireiškimus, pakol galų 
gale neužgyrė visą tą sistemą—ir pridursi
me dar kaip nešvariai buvo užpuldinėjami 
neskaitlingi liuosybės sūnus (vergijos prie- 
šai)—visa tai ateities laikuose sudarys ne
svariausius puslapius iš mūsų praeities is- j 
torijos ir bus pažymėta, kaipo abejotini re
kordai krikščionybės istorijoj”,

Jūs dąbar pradedate suprasti, ką soci
alistai turi mintyj, kalbėdami apie “ekono
miškąjį determinizmą”, ar ne? Pavienės 
ypatos, tai vienur, tai kitur gali būt persi- 
ėmusios augštais idealais ir noru dirbti del 
jų. Tokių ypatų istorija pažymi kiekviena
me amžyje—bet elgimasis klesos, grupės 
arba tautos gali būti nuspręstas ir supras
tas vien per supratimą tų būdų, kuriais to
ji grupė ar klesa įgyja sau pragyvenimo 
reikmenis. Gal jum atrodys gana keistai, 
kad šitas įgyjimo reikmenų pragyvenimo 
klausimas buvo svarbiausiu žmonijos klau
simu nuo laikų nuožmybės iki šių dienų— 
ir jis tokiu bus, iki męs nesusiprasime ir 
nepairosime jo į savo rankas.

“tai mokyti vergus ir melstis už

mė. Iš to viso męs aiškiai matome, kad 
vergija, kuri Amerikoj praktikuojama, ta
po įsteigta tiesotai”.

O šventas prastume! Ar jūs matėte, 
kur nors panašią logiką! Ir taip kalba ne 
koks mužikas, bet tituluotas kolegijos pro
fesorius! Ir jūs vis dar stebitės, dėlko ten 
buvo iškilę kivirčiai tarpe vergijos prieši
ninkų ir bažnyčios! Kaip manote, ar turi 
su tuomi ką nors bendro “ekonomiškasai 
determinizmas?”

Prie viso to, kas augščiau pasakyta, aš 
‘ dar noriu pridėti vieną ar porą skirsnelių.

Štai vienas iš taip vadinamų senovės 
autoritetų Chancellor Harper yra atsako
mybėj už šiuos žodžius:

“Žmogus užgimė, kad būti pavaldiniu. 
Ne vien kūdikystėj jis yra prigulmingas 
nuo kitų valdonų; jau turbūt, yra toks 
gamtiškas palinkimas, kad gabus ir tvirtas 
turi valdyt silpną ir neišmanėlį. Tas jau y- 
ra nuo laikų Nimrodo. Tą kuoaiškiausiai 
patvirtina vergijos egzistencija praėjusiuo
se amžiuose. Jis užgimė, kaddjūt pavaldi
niu. nes užgimė nuodėmėje ir nežinėje”.

Pietį) įtekmingiausias magazinas “De 
Bow’s Review”, už lapkritį 1857 metų tarp 
kito ko rašo:

“Męs turime mokyt., kad kaip apgint, 
taip lygiai ir valdyt silpną, suvargusį ir ne
išmanėlį yra kiekvieno pareiga ir dėl to 
vergija yra neatbūtina kiekvienoj draugi
joj. Męs turime parodyti, kad draugija, 
kurioje yra vienas kitam prigulmingi, nėra 
priešinga krikščionybei... Mūsų draugijoj 
šitoji taisyklė yra praktiška ir būtina. 
Bet laisvoj draugijoj, kur saurrylystė ir 
lenktyniavimas yra būtinais, jinai negali 
būt praktikuojama... Męs, pietų gyvento
jai, doros įstatymus galime būdavot ant 
biblijos moralų/kadangi draugijiniai inte
resai tarpe mūsų mažai skirtingi. Tiesa, 
išlaukiniame gyvenime lenktyniavimas ir 
interesų skirtumas yra, bet tai menkas 
lenktyniavimas, kuris yra tarpe turtingųjų 
ir gabiųjų ir tai tik tam, kad palaikyt drau
gijos progresavimą. Užtenka to, kad ver
gija paprastus darbininkus apsaugos nuo 
lenktyniavimo ir godumo turtų. Kad gel
bėt silpną, męs turime pavergt jį, ir šitas 
pavergimas turi būti politišku ir įstatymiš
ku arba draugijiniu”.

Krikščioniškoji vergija (?)
1860 metais, jau begriūvant supuvusiai 

vergijos sistemai, kun. D r. Armstrong savo 
“Christian Doctrine of Slavery”, sako: 
“Krikščioniškoji vergija tai, turbūt, paties 
Dievo išaiškinimas klausimo, ant kurio, 
kaip prisipažįsta, suklydo didžiausi Euro
pos diplomatai”.

Kaip paviršutiniai, kaip melagingi, ši
tie argumentai jums
Krikščioniška Vergija! O vienok męs tu
rime atminti, kad kaip jūsų, taip ir mano 
diedukas ii’ net "kaip kurie mūsų tėvai tvir
tai

Ko n f e re nei j a d au giau si ai 
svarstė apie moterų sąlygas, 
nes dabar, karės metu, mo
terįs dirba visose pramonės 
šakose. Labai daug moterų, 
dirbančiu valdiškose išdir-

M. SANGER BYLA ATI
DĖTA.

Žinoma rašė ja M. Sanger 
yra patraukta teisman už 
tai, kad ji platino žurnalą 
“Moteris Maištininkė”, ku
riame apart kit-ko buvo pa-;bystėse, privalo būti po ka- 

’ i “Kaip riška disciplina. Išnešta re
zoliucija, kad ‘moterįs ko-

tai pi n tas straipsnis 
apsisaugoti nuo kūdikių”. zoliucija, kad ‘moterįs ko-

Kaip žinoma, Suvienytų daugiausia dalyvautų pro- 
Valstijų įstatymais uždrau-1 fesijonalinėse sąjungose ir 
sta duoti patarimus, kaip stengtųsi apginti moteris -!

WATERBURY. CONN. 
Nauja L. M. P. S. kuopa. 
9 d. sausio buvo prakal

bėtojais kviesta drg. C.Her- 
man ir M. M. Račiūtė - Her
man. C. Herman, iš prie
žasties ligos, nepribuvo. 
Kada pirmininkas pranešė, 
kad C. Herman nepribuvo I

nekalbėjo jiems dar du syk 
tiek.
•^Prie kuopos prisirašė virš 
dešimts naujų narių/— 
Moterų kuopa auga. Ge- / 
riausios jai kloties!

Turiu pažymėti, kad kuo
pa rengiasi parengti dar 
vienas prakalbas moterų 
dienoje (“Naujienos”)(“Naujienos”)

galima apsisaugoti nuo gim-! darbininkes nuo baisaus iš- 
dymo kūdikių. Rasoja M. naudojimo ir konkurenci- 
Sanger kaip tik ir “prasi- jos. Taipgi buvo perkrati- ir kalbės M. M. Račiūtė -
žengė” prieš tą įstatymą,per nota klausimas anie moterų Herman, tai keli biznieriai 
tai ir tapiT patraukta atsa- jaunimo organizacijas ir pa- tuomi i

1 “ . Teismas turėjo/irodė, kad tas darbas eina tuojaus apleido svetainę.ko m.y bė n. Teismas i 
įvykti New Yorke federališ- j 
ko teismo skyriuj. Paskir
toj nagrinėjimui dienoj pub
likos prisirinko pilnas teis
mo kambarys ir laukė, kuo 
tas viskas pasibaigs. Teis
mas liko atidėtas ant 24 d. 
sausio.

Reikia pažymėti, kad pa
staruoju laiku dauguma gy
dytojų ir visuomeniškų vei
kėjų energiškai kovoja, kad 
įstatymas, d---- J; ~ : '
duoti patarimus, kaip apsi-1' 
saugoti nuo užsiveisimo ar- bartinį jo apsiėjimą, reikia 
ba kaip aprubežiuoti gim- sunkiai atsidusti, kad tiek 
dymo skaitlių, būtų panai- daug randasi senmergių ir 
kintas. senbernių, kurie negalėjo

Ir ištikrųjų labai keistai apsivesti ir subudavoti šei- 
išrodo toks įstatymas, kuris rnynišką gyvenimą. Sen- 
pritaikytas vien tik dėl tam-; barniai skundžiasi, kad ne- 
siosios minios. Dabar netik galėjo gauti merginų, 
inteligentai, bet ir apšvies-'

Išnešta

ti erman, tai keli biznieriai
i neužsiganėdino ir

kopuikiausiai. Išnešta re-1 Kalbėtoja aiškino apie šio 
zoliucija reikalaujanti, kad surėdymo netikumą ir apie 
valdžia padidintų pašelpą moterų vergiją, kad jos yra 
tom šeimynom.-kurių vyrai pavergtos, neturi lygių su 
paimti į kariumenę. " vyrais teisių ir tt. Kalbėto- 
* Svarstyta ir daug kitokių t ja kvietė moteris orgbni- 
klausimų. * zuotis ir tverti Lietuvių Mo-

SENMERGYSTES ir SEN
BERNYSTĖS PRIE-

draudžiantis į Pažvelgus j mūsų jauni-
1 . . *>•’«!bėgusi laika ir į da-

senberniu, kurie negalėjo

sen- 
inteJigentai. bet ir apšvies-! mergės dejuoja, kad negalė
tam darbininkai bei dar-1jo gauti vaikinų. Bet kaip 
bimnkės suranda tuos pata-1 vaikinų, taip ir merginų y- 
rimus, nes svetimose kalbo- ra užtektinai sulaukusių jau 
sese daug yra ant tos te- žilo plauko, iš tos priežas- 
mos literatūros ir ten nu-j ties ir kįla klausimas, argi 
rodoma visi būdai. Reiškia, ištikrųjų vaikinai negalėjo 
kas gali valdyti svetimose gauti merginų, o merginos 
kalbose literatūrą, tam nė- vaikinų? Ar tik jie neme- 
ra uždrausta ir priemonės luoja?
vartoti, kad . apsisaugojusi Tiesa, dabar jau kaip vie- 
inio uzsiveisimmo arba ap-'ni. taip ir kitu ’ ’

vyrais teisių ir tt. Kalbėto-

EAST ARLINGTON, VT.
Veik iš visų miestų' ma

tosi žinučių iš moterų judė
jimo, bet iš mūsų miesto nie
ko nesimato, tartum čia vi
sai moterų ir nebūtų. Su
prantama,negalima jų skait
lių sulyginti su didmiesčių 
skaitlium, bet visgi randasi 
nemažas būrelis. Didžiu
ma jų nieko daugiau nevei
kia, kaip tik išnešioja bevie
liu i u telegramų gautas ži
nias ir kuomet keliatas išne-

torų Progresyviško Susivie- i siotojų susieina, tai jau be 
Dnoi,,,, /laši rdystės išperia kailį

rus kvietė rašytis prie L. S. bedieviams ir “cicilikams”.
S. 34 kuopos. Kalba publi-1 Yra ii’ penkios merginos, 

bet prie visuomeniško darbo 
prisideda tik viena.

Beje, S. L. A. 25 kuopos 
valdyboj randasi kelios mo
terįs, kaip tai: p-lė K. Bal- 
trūnytė protokolų sekreto
rė. O. Baltrūnienė—iždinin
kė ii- P. Kavaliauskienė—iž
do globėja. Pagirtinas dar
bas, kad moteris stengiasi 
darbuotis. Bet tokių yra la
bai mažai, visos kitos ko tai 
laūkia. netik prie visuome
niško darbo neprisideda, bet 
ir prie draugysčių kuopų 
neori guli. Rodosi, yra ir 
prie ko prigulėti , nes čia 
gyvuoja L. D. L. D. 3 kuo-

nyjimo kuopas. Paskui vy-;rn;fc
1 • i — V i • • T Z”M _

kai patiko. .Susitvėrė L.M. 
P. S. kuopa, rodos, iš 10 na
rių. Prie L. S. S. 34 kuopos 
prisirašė 3 nauji nariai.

Reikia pastebėti, kad mū
sų moterįs labai mažai lan
kosi j prakalbas.

Bobos Vaikas.

U M. P. S-MO PRAKAIT
UOS.

Vakar “Mildos” svetainė
je įvyko Lietuvių Moterų 
Progresyviško Susivienyji- Į 
mo Chicagos kuopos pra
kalbos. Kalbėjo Miss Star, 
p-nia Jurgelionienė ir Gri
gaitis, “Naujienų” redak
torius. Prakalbos pavyko 
netikėtinai puikiai. Žmonių 
buvo taip daug, kad kiti net 
ir atsistoti neturėjo kur.

aimanavi-1 ^3? parodo, kad progresy-l 
mai teisingi, nes ju veidai padėjimas
susiraukšlėjo, žandai įdubo, i ^icagoje jau pribrendo.

i pražilo, o pakau-! Kasdamas toki minios pntą- 
1 - urną, tasai judėjimas turės

kiems sunku apsivesti, nes nejpažą pasisekimą, 
per vėlus laikas. Bet ką jie' Kalbėtoja! savo užduotis 
darė tuomet, kuomet buvo į*: P_a.zymet;ina1- ,.VSS

įs. Star kalbėjo apie politiką, 
nurodinėdama naudą pilie* 
tystės ir balsavimo. Ponia . 
Jurgelionienė prirodinėjo 
naudą ir svarbą tokios pro- 
ąresyviškos moterų kuopos. 
Tos kalba labai patiko, ypač 
noterims. Daugelis moterų 
tiesiok užvydėjo jai. Girdė
josi-.bepigu, kad aš taip ga
lėčiau... Eisiu ir prisirašy
siu, argi aš negaliu taip-pat statymas palietė virš dešim 
pasižymėti ir tt.” Bet užvis ties tūkstančių 
puikiausia buvo Grigaičio
kalba. Klausytojai matėsi, vejos gaus nemažiau $8.50 į

Ratelis ir T. M. D. kuopa. Į . 
šias ištaigas priimamos ir 
moterįs.

Aš patarčiau savo sesy
tėms paliauti nešiojus bevie- 
linio tele gramo žinias ir 
nerti bedieviams ir “cicili- 
kams” kailius, bet geriau 
prisidėti prie visuomeniško 
veikimo ir sykiu veikti su 
tom savo seserim,kurios jau 
seniai atsikratė nuo to 
bergždžio darbo.

Pašulnietis.

rubežiavimo gimdymo skai- 
tliaus.

Apart to, viešpataujant paausiai f 
tokiam įstatymui, daugelis šiai nupliko. Dabar jau to- 
moterų kreipiasi pas viso
kias bobeles, šundaktarius, • 
prašydamos patarimų, kaip 
jos galėtų apsisaugoti nuo 
vaisiaus arba aprubežiuotų 
gimdymo skaitlių, o tos bo
belės ir šundaktariai paima 
už savo “patarnavimus” 
tiek, kiek tik jie užsimano ir 
tankiai paeijentėms atima ________ 7
gyvastį arba padaro nelai-:skaistumu veidelių ir saky- 
mingomis ant viso amžiaus. ę]avo sau: “ Dar per anksti,

Jeigu įstatymai nedraus- suspėsiu sau gauti tokią y- 
tų ir visiems būtų prieinami patą, kokios aš noriu!”

i Ir taip laikas bėgo, jie sa-| 
ve skaitė jaunikaičiais, visi 
rinkosi, kibo prie nelygių i 
ypatų ir i 
paausiai pradėjo žilti, o pa
kaušiai pliki. Ir taip, visai 
netikėtu dėl jų pačių būdu, 
atsiduria senmergių ir sen
bernių surašė.

Kada jau ištikrųjų pasi-1 
junta, kad senmergių arba ! 

.senbernių surašė randasi, 
tuomet jau pradeda per

jauni? Būdami jaunais 
sportavo, rinko ne pagal sa
vęs ypatas, su kuriom norė
jo susieiti į poras ir pradėti 
budavoti šeimynišką gyveni
mą, tankiai žiūrėdavo į 
veidrodžius, didžiuodavos

M1NIMALIŠKA MOTE
RIMS MOKESTIS.

Nuo 1 d. sausio Mass, val
stijoj įėjo j galę įstatymas, 
pagal kurį kontroliuojama 
visų pardavė jų-moterų mi- 
nimališka mokestis. Tas į-atrodo šiandien?

nepasijuto, kaip iabaį apgailestavo, kad jis savaitę.

neslplętoja, kad ta« isuty- krati„Mfsavl! į 'riic.

Raudonas
Juokas,Vivub-, biedna neturėjo pinigų, per 

įjoti visai nereikia. ų > nnvQ”
Aš.

KAINA
35 centai.

Brooklyn. N. T

mergaičių.
Dabar prasilavinę parda

tis. Čia aiškiai matosi mo
ralistų dora: jie mano, kad 
paleistuvystė vien tik dėl to

tikėjo į tuos dalykus ir net spietėsi 
(Toliaus bus). ♦

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojau! 
LEONIDO ANDREJEVO

nas, kaltinti kitus, sakyda
mi: “Aš turėjau draugą ar 
draugę ir būčiau galėjęs ap
sivesti, bet man kiti tą y-

!apleidau”. Arba: “Ta ypa-
I ta man patiko, bet buvo

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVĖ

1831 RoeMinr SU

Pastangos išteisinti jos pakraipą.
Nereikia manyti, kad bažnyčia nebūtų 

mėginusi išteisinti šitą savo pasielgimą. Ji
nai reikalavo vaistų savo ištvirkusiai sąži
nei ir ji surado juos. Atskleidė bibliją ir 
ten surado, ko ji nori—jinai surado išteisi
nimą už palaikymą vergijos, taip kaip ke- 
turesdešimts metų pirm to surado tojuj pat 
biblijoj išteisinimą už kovą prieš ją. Klau- 
rykite sekančio: vienas iš šešių metodistų 
vyskupų kun. Elijah Hedding oficiališkame 
metodistų bažnyčios organe “Church Advo
cate and Jounmal”, nuo 20 d. spalio 1807 
metų rašo: “Vergija paremta ant sekančių 
taisyklių: “Ką nori, kad tau artymas da
rytų, daryk tą pat jam” šitame ir yra toji 
tesą ir gale.

Jūs atmenate mano citatas, paimtas iš 
1785 metų konferencijos protokolų, dvide- 
hmts du metai pirm to, kad šitoji taisyklė 
buvo išguldinejama kaip tik visai priešin
gai. Taip-pat atmenate, kad žmonės, kurie 
tam priešinosi, buvo priskaitomi veik prie 
eretikų. Štai vėla: Profesorius metodistų 
Jr-aigos RandolphrMacon college Virginijoj

AUKA BELAISVIAMS.
Rusijos miestų Sąjungos karės belais

vių skyrius prašomas priimti belaisvių rei
kalams auką—žemės sklypą ant Juodųjų 
jūrių kranto. Šita žemė turinti būti par
duota ir už paimtus pinigus—pripirkta 
valgomųjų ir šiaip jau visokių daiktų ir 
nusiųsta Vokietijon ir Austrijon rusų be
laisviams išdalyti.

Miestų Sąjungos karės belaisvių sky
riuj atėjo A. Gučkovo vardu telegrama iš 
daktarų členovo ir Kasjanovo. Juodu pra
neša, kad gyvenančių Davose (Šveicarijoje)' 
i’usų padėjimas esąs begalo sunkus. Dvi
dešimts du sergančiu džiova svetimoje že
mėje karės metu aplinkybių užtiktu, nebe
turį lėšų gyventi.

Dabar tuoj jiems reikia padėti, kad ga
lėtų toliaus gydyties. Aukos galima siųsti 
Skyriun (Bolš. Koniušennaja, 12, nuo 10 lig 
5 vai. d.) tik reikia nurodyti, kuriam tikslui 
skiriamos.

PABĖGĖLIŲ MOKYKLA.
Voronežo pedagogai lietuviai sumanė 

leisti mokyklai skaitymų sąsiuviniais, laik
raščių pavydalu. Iš tų sąsiuvinių susidary
sianti ilgainiui visa chrestomatijai vardu 
“Pabėgėlių mokykla”. Gruodžio mėnesyje 
žada išeiti pirmasis sąsiuvinys.

būdai, kaip apsisaugojus 
nuo vaisiaus, tuomet išnyk
tu tie visi šundaktariai, ku
rie dabar vien tik tuo ama
tu užsiima ir nebūtų tiek 
daug įvairių nelaimių, kaip 
kad dabar yra.

Beje, moralistai šaukia, 
kad panaikinus tą įstatymą, NAUJA KNYGA

mas viešpatauja arba, ge
riau pasakius, merginos bi
jo tapti nėščiomis. O apie 
dorą visai nepaiso. Bet to
se šalyse, kur nėra panašaus ,5 a?Įstatymo, paleistuvystė ne- p’al:}1,:ll"1;u nu’’eike-n ją 
išsiplatinus daugiau, kaip, 
kad Suv4_V aisti jose. Reiš-I
kia tai nesuėjom į porą”.-

Tuom tarpu visai nepa
žiūri, kiek jis arba ji turė
jo pinigu, kuomet norėjo į 
porą susieiti.

Reiškia, jeigu mūsų jauni
mas rimčiau į gyvenimą 
žiūrėtų, jeigu savo ypatos 
nestatytų aukščiau už kitą,1 
neklausytų - kitų patarimų, I 
bet viską rimtai, šaltai savo 
protu apsvarstytų, tuomet, 
be abejonės,daugmažiau būt

AUSTRIJOS MOTERŲ SO- 
CIALISČIŲ KONFEREN

CIJA.
Neseniai žemosios dalies 

Austrijos moterų socialisčių 
organizacijos surengė Vien- 
noj milžinišką konferenciją. 
Toj konferencijoj dalyvayo 
atskiros narės ir iš augšto- 
sios dalies Austrijos, Zalc
burgo, vokiškosios Bohemi
jos, Tirolio ir tt. Konferen- j senmergių ir senbernių ir 
cija išnešė rezoliuciją, kas-' ręreikėtu merginoms de
link taikos ir įteikė partijos: juoti, kad jos negavo vai- 

’ ’ ’ j kinų/o vaikinams, lead ne

Toje knygoje aprašoma 
visos karės baisenybės. J* 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant karės lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per
skaityti.

I



EAJSVfi
snaudžia, bet darbuojasi. :

KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILL.

o:

. SO. BOSTON, MASS. 
Nepavyko misijos.

Kun. R. V. Delianis pa
garsino, kad Lab. Draugi-> CHICAGO, ILL . das, kuris lyginai tokiais žo-; jos narae bus 6 7 ir 9 d- 

Triuksnungas susirinkimas, ožiais plūdo socialistus, kaip sį() mįsįjos Įžanga 10 c 
kad dabar p. Račkus. Ir ‘ P„„ 1;'U,., ' vns atsi7 d. sausio buvo susirinki- Per du vakaru vos atsi-

Kadangi Jersey City aš 
esu vargonininku ir taip- 
taip-pat po stubas su plot- 
kelėm vaikščiojau, tai visas 
šmeižimas puola ant manęs. 
Parapijonas sako: “Su
prantama, gaspadinės, pirk
damos dievą, sykiu seneliui 
ir užfundija. (Tamsta, ro
dos, neesi senelis ir visai

Kubsmsių kaip tik K. Abisela buvo pir- |an^ apįe tuzinas žmonių, bereikalingai tą vardą savi-
®?J°S 269 skyriaus. Tarpe, mininku, kuris dabar irgi, Tokiu būdu neturėjo nei kuo nies. Parapijonas kalbėjo
kitko buvo pakeltas klausi-1pirmininkavo. O dabar sa- ug svetainę užmokėti ir su ne apie tamstą, bet apie tū-
mas apie išrinktąją 916 vuosius niekšus nori P.1!1’ svetainės gaspadorium iški- lą senelį, kuris jau redak-
metams valdybą, kurios rin-, mesti socialistams. Kur ju- lo nesmagumŲ. cijai yra žinomas ir vargiaiw zj ------- <~>---- v u
mas apie 
metams valdybą, kurios rin
kimai buvo 18 d. gruodžio’su sąžinė! 
pereitų metų. Mat, tūli kan-1 Toliaus aiškino, būk kata- 
didatai turėjo viltį, kad likai esą išradėjai ir 
i‘uos būtinai išrinks į valdy-'

>ą, bet apsiriko—liko neiš
rinkti. Po rinkimų paleido 
paskalą, būk tai buvę nele- 
gališki rinkimai ir nelegališ- 
kai išrinkta valdyba. Iš tos 
priežasties šiame susirinki-■ kalbą, nes jie esą pagonįs. 
me ir buvo pakeltas klausi-1 Girdi, Vokietijos kariumenė 
mas, ar 18 d. gruodžio buvo'susidedanti iš pagonių, vis- 
legališki rinkimai, ar ne? ! ką Lietuvoj naikina, o kada

Tūlas narys, bekalbėda-' Rusijos kariumenė buvo į-1 
mas pasakė, kad labai ne- ėjus į Prūsus, tai nieko ne-1 
gražiai elgiasi tie, kurie lei-! naikino, i 
džia paskalas, būk rinkimai krikščionių.
buvo nelegališki, nes tom | Socialistų laikraščius iš- 
paskalom neturį faktų.1 keikė bjauriausiais žodžiais. 
Tuom tarpu vienas nelai-l Liepė katalikams boikotuo- 
mingųjų kandidatų, būtent ti socialistų laikraščius, ne- 

kedę ir pradėjo švaistytis jeigu ir geriausias katali- 
svetainėj. Kurie palei jį kas paimsiąs^ į rankas soci- 
sėdėjo,/atsidūrė i

. v. .- . ge’

riausi tautiečiai. Kaipo pa
lyginimą, paėmė Rusijos i r.j 
Prūsų lietuvius. Rusijos 
lietuviai esą visi geri kata
likai ir tautiečiai, o Prūsų 
lietuviai užmiršę lietuvių

*

♦ ♦

8 d. sausio Liet. Dukterų 
ir Sūnų draugystė buvo pa
rengus balių. Žmonių susi
rinko gana daug.

tamstai pavyks tas garbės 
vainikas užsipelnyti.—Red.) 
Po kelių valandų jau tas 
dievų pardavėjas voliojosi

-f

SL Narius.

>

siusime nei vienam nariui, 
kolei negausint iš Centro 
pranešimo.

“I^aisves” Administracija.

♦ ♦

9 d. sausio buvo susirinki-

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, DURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per must] bank* galite pagelbėti savo giminėms M r*- 

ijtitamiema užimtose vietose vokiečiais. Męs turima

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berllne, todėl galime perstųatl pinigu* J tas vieta* ant 
neaugėčiau 800 markių (apie 526 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PKIB 
MŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANIUOTL

Norėdami gauti daugiau informacijų kr«ipklt*« yjiatli 
kai a< ra&ykite laišką pa*

HENRlkAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

kalbėtojui atsakiau, kad 
prakalbos neįvyks.

vToj pačioj dienoj ir toj 
pačioj svetainėj buvo susi
rinkimas L. M. Kliubo. Į 
susirinkimą buvo atsilankęs 
tūlas M-čius, kuris per visą 
laiką triukšmą kėlė. Gėda

FITCHBURG II, MASS.
8 d. sausio buvo balius su, 

įvairiais pamarginimais L. 
S. S. 134 kuopos. Taipgi 
buvo skrajojanti krasa su 
dovanomis. Kuopai liko 
pelno apie 7 doleriai su cen

"Taigi plotkelių niekas ki
tas nenešiojo, kaip tik aš. 
Turiu pridurti, kad metai ir 
pusė laiko, kaip visiškai ne
vartoju svaiginančių gė ry
mų, ką gali paliudyti didžiu
ma vietos lietuvių. Per tai 
aš reikalauju Parapijono 
prirodyti, kur ir kada aš 
girtas parkritęs gulėjau 
(korespondentas VTsai ne
minėjo, kad tamsta volio-

tarta nusisamdyti kamba
rius dėl geresnio veikimo. 
Nors mūsų kuopa silpna ir 
kambariai kaštuos $15 i mė
nesį. bet draugai į tai nepai
so.

ATHOL, MASS.
“Laisvės” N103 pereitų 

metų tūlas Jurginas rašo, 
būk visas vietos jaunimas 

i gludi po klerikališka akrais- 
ite, o laisvamaniai nieko ne
įveikia. Visai taip nėra, kaip 

. Laisva
maniai veikia, kiek galėda
mi ir kiek jiems aplinkybės jaisi, per tai tuščias ir net 

juokingas reikalavimas. — 
Red.)—ir kur man gaspadi
nės fundi jo? Jeigu kores
pondentas tą prirodyi*, tai 
aš prisipažįsiu prie kaltės, o 
jeigu neprirodys, tai jis pa
siliks šmeižiku ir reikalau
siu, kad jis tą šmeižtą at
šauktų.

Šv. Onos lietuvių R.K. pa
rapijos vargonininkas.

Prakalbos žmonėms patiko. | meris bus paskutinis ir ne
viešas knygynas randasi

po N59 No. Main St.
Arminas.

• • • i . i vvinici, v ir>cii Lcii p 11nes ji susideda is ^aj jurgjnas Sako.

A. B-nas, pašoko, pagriebė imti nei į rankas, nes, girdi,1 f A n ... 
« « • • • v • • • • •• • • • c V V C4> 1 V / «•

leidžia. Kazyravimu taipgi 
neužsiima,nes ^ą “biznį” vy
čiai užpatentavo ir po savo

Toliaus Jurginas kriti
kuoja apsivedusius draugus,

pavojuj, j alistų laikraštį, tai paėmus k;1(i jie permainę savo veiki- 
' Vovfn nrnl! ZUlOgUl J j ,«octk 1 ku,d

kluotas ir pasekmės to viso j galvą apsukti ii jis gali tap- įr -a jurgįn;as klysta arba irklui ti on/iiohoril v
Narsuolis visgi tapo nugin-| vieną kartą, gali žmogui L L » 4-^ 4- »■* » 4- z x r i n /"x i /Y O 11 r O 0)1011 Iz t 1 IV* 1 1 c

triukšmo, kurį sukėlė buvęs 
organizatorius—kėdė pasili
ko be kojų.

Tai matot dar kokių gai
valų mūsų tarpe yra; jie no
ri jiega valdyti žmones ir 
su pagelba jiegos reikalau
ja, kad juos kiti gerbtų. 
Tokie žmonės organizacijai 
jokios naudos negali atneš
ti, nes pas juos nėra princi
pų,* nei paprasto žmonišku
mo, be ko organizacija ne
gali turėti stiprios papėdės.

Lai išnyksta varžytinės 
tarpe atskirų ypatų ir lai 
didžiuma sprendžia apie or
ganizacijos reikalus.

Unijos Narys.

i DETROIT, MICH.
4 d. sausio g. L. R. K. A. 

vietos kuopa parengė pra
kalbas. Kalbėjo K. Paikšas, 
“Vyčio”redaktorius ir sykiu 
vyčių generolas. Aiškino, 
aiškino ir aiškino, ką tai 
reiškia vyčiai, kam jie rei
kalingi ir kame jų išgany
mas, bet iš to aiškinimo nie
kas negalėjo suprasti, kas 
tai yra vyčiai. Matomai, ir 
pats nesuprato apie ką jis 
aiškino.

Antras kalbėjo Al. Rač- 
kus. Plakatuose buvo pa-

mą. Aš turiu pasakyti, kad

* ♦
9 d. sausio, vakare, buvo 

tarptautiškas socialistų va
karas, kuriame dalyvavo 
lietuviai, finai, anglai ir vo
kiečiai. Visų tautų buyo 
kalbėtojai. Lietuviškai kai

MINERSVILLE, PA.
11 d. sausio buvo mėnesi

nis susirinkimas Ncprigul- 
mingo Kliubov kuriame Iš
rinkta nauja valdyba. Šį-

Darbai
Westville, III. 

na nepergeriausiai,
Darbai ei- 

nors
met.yaldybon išrinkta visi daugelis tikėjo, kad sulau- 
vinn n no vinį • i’x i /1 am f OO   ' i v • i — • * • •

ti socialistu.
Reikia priminti, kad di

džiuma publikos prijaučia 
socialistams ir jų laikraš
čiams. Kada minėtas “kal
bėtojas” pradėjo plūsti so
cialistus ir jų laikraščius, 
tai iš i 
balsai, kad kalbėtojas mela
gingai šmeižia socialistus,

nesupranta dalykų stovio. 
Apsivedusieji savo pažiūrų 
nepermainė, bet jeigu jie 
mažiau veikia,negu kad pir
miau veikė, tai reikia atsi
žvelgti j tai, kad žmogui ap- 
sivedus pasidaro daugiau

nu choras sudainavo keliatą 
dainelių, o benas pagriežė.

Viskas pavyko kopuikiau- 
siai ir geistina, kad daugiau 
tokių susirinkimų būtų.,

5. Pro fe taras.
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publikos pasigirdo vjsopįu reikalų ir jis negali 
-nH rnlhnrmnc’ ima n _ _ Ltiek laiko pašvęsti visuo

meniškiem reikalam. Tur-nes tų savo šmeižimų nepa- bQt Jurginas nori> kad apsi. 
remia faktais. Publikos nnj„+l,
buvo pilna svetainė.

Kadangi buvo pranešta, 
kad žodžiu klausimai nebus 
priimami, bet tik raštu, tai 
žmonės pradėjo duoti raš
tiškus klausimus, kurių pats 
“kalbėtojas” pasakė, prida
vė 161, o išrišimui turėjo 
tik pusę valandos laiko.

Stengėsi į keliatą klau
simų atsakyti ir juos viešai 
skaitydamas gėrėjosi, kad 
rimtai ir mandagiai parašy
ti. Mat, tie, kuriuos kalbė
tojas visokiais žodžiais iš
plūdo, nemoka plūstis, bet 
rimtai užduoda klausimus.

Kazys.

GILBERTON, PA. .
Nelaime anglių kasykloj.

10 d. sausio tapo sužeis
tas anglių kasykloj K. Stei
kūnas. Jis tapo nugaben-

garsinta, k&l jis yra Loyolo tas į ligonbūtį ir gydytojai 
universiteto studentas, bet sako, kaff per tnstnėnesius 
parapijonai tvirtina, būk pasveiks.
^lakatuose įvykus didelė
klaida: vietoj Loyolo uni- &vų pažiūrų, tai vietos bo-
versiteto studentas,turėjęs 
būti “Stokyardo” universi
teto studentas. Kalbėjo te
moj “Socializmas”. Pasigy
rė. kad Kaune buvęs “cicili- 
kų” raštininku, pakol nepa
žinęs, kas tai yra socializ
mas, tai tuščias maišas, nie
kam netikęs, supuvęs daik-

Kadangi K. Steikūnas lai-

belės buvo labai nudžiugę, 
kad bedievį užmušė.

A. Petrukas.

PORTLAND, ME. 
Pirmas lietuviškas vakaras.

Per pasidarbavimą drg. 
A. Hamano ant 12 d. vasa
rio rengiama lietuviškas va

tas, tai tuomet bėgęs nuo jo,' karas. Reikia pastebėti, 
kaip nuo pavietrės. Sočia-' kad mūsų mieste bus pirmas 
listai esą ne kas kitas, kaip lietuviškas vakaras. Apart 
tik kraugeriai, razbaininkai, I šokių, bus įvairių pamargi- 
girtuokliai, paleistuviai irtt. nimų, kaip tai: prakalbėlių, 
Paskui merginoms liepė deklamacijų ir tam pana

šiai. Vakaras įvyks Robin
son Hall, ant Middle St. 
Tikrą vietą galite sužinoti 
pas Mark Miller, 71 Spring 
St.

Geistina, kad vietos lietu
viai nepraleistų šips progos 
ir atsilankytų.

M. Miller.

girtuol 
Paskui 
saugotis socialistų, nes tai 
esą didžiausi niekšai. Socia
listai Europoj sukūrę karę 
ir^dabar nekalti žmonės ten 
galvas guldą. Marksas ir 
Engelsas buvę žydai; Vo- 

Tdątijos ir Franci jos socia
listai esą žydai. -Socialistai 
esą tamsiausi ir nemoky- 
čiausi žmonės ir visi vagįs. 
Krakus ir Montvidas buvę 
socialistai. Pasigyrė, būk 
jis žinąs vieną socialistą, ku
ris gyvenąs Brooklyne, kad 
Lietuvoj išplėšęs ūkininkų 
rvirnus. žodžiu, pliauškė, 
riek tik jo siauras protas 
leido. Pripasakojo tokių 
žodžių, kurių jokiu būdu 
spaudoj negalima vartoti.

Bet keistas apsireiškimas. 
'Matomai oarapi jonai už- 

į miršo, kad du metai atgal 
' po vardu šv. Juozapo drau- ta patį veikaįą atkartos 

gystės surengė prakalbas ir Shenandoah, Pa.
kalbėjo Bernardas Montvi-

MAHANOY CITY, PA.
L. S. S. 46 kuopa visgi 

darbuojasi. Neseniai buvo 
parengus balių, kuris pavy
ko labai puikiai. Buvo skra
jojanti krasa su dovano
mis. Dovanas supirko ir su- 
aukavo tie patys kuopos 
draugai. Kuopa pelno turė
jo 62 doleriu su centais.

13 d. sausio buvo vakaras. 
Sulošta veikalas “Piršly
bos”. 18 d. sausio aktoriai

Kaip matot, kuopa ne-

vedę pildytų Kristaus žo
džius: “Pameskite šeimynas 
ir sekite paskui mane”.

Rodosi, kad p. Jurginas tą 
viską rašo vien tik dėl ypa- 
tiškumų. Jis visai užmiršo, 
kad vietos jaunimas netik 
veikia, bet dar aiAauja tam 
darbui $20. PatAtina Jur
ginui daugiau veikti ir aty- 
džiau sekti kitų darbą, bet 
nerašinėti tokių žinučių, ku
rios nieko bendro neturi su 
teisybe.

Beje, Jurginas sako, kad 
kunigėlis džiaugiasi iš tų, 
kurie apsivedė, nes jie būsią 
geri parapijonai. Iš tokio 
pasakymo daugiau nieko ne
simato, kaip tik ypatišku- 
mai, per tai apie jūos ir kal
bėti neverta.

Iki šiol mūsų bažnyčia bu
vo nuversta į tokią įstnitra, 
l;urio i buvo po Įima plūsti, 
kolioti ir šmeižti nepatinka
mas vpatas. Su tuo žmonės 
jau buvo apsipratę ir jie 
manė, kad bažnyčia—tai ne 
dievnamis, bet įstaiga socia
listu ir loisvamaniu plūdi
mui. Dabar kunigėlis pra
dėm bažnvčioj jau ir laik
raščius dalinti.

9 d. sausio kunigėlis visą, 
savo pamokslą' pašventė a-! 
gitaciiai už “Darbininką”, o 
paskui bažnyčioj pradėjo 
žmonėms dalinti. Reiškia, 
pirmiau žmonės bažnyčioj 
skaitydavo maldaknyges, o 
r’°har jau skaitys laikraš
čius.

Mūsų miestelis angyven- 
tas Vabalninku davatkų, 
tai bepiga kunigėliui ir šei
mininkauti. Reikia pažy
mėti. kad tik iš mūsų miesto 
išvažiavo 9 merginos i Chi- 
cagos šv. Kazimiero vienuo
lyną.

Staliorius.

JERSEY CITY. N. J. 
Atsakymas parapijonui. 
“Laisvės” N2 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
kurioje tūlas Parapijonas 
aprašo apie dievų pardavi
nėjimą. Parapijonas stebi
si. ked katalikai prieš Kalė
das dievus pardavinėja.Mat, 
jis pašiepia: vieton sakyti 
“plotkeles” sako “dievus”. 
O gal Parapijonas pirmą 
sykį pamatė plotkeles, ku
rias lietuviai katalikai jau 
nuo seniai vartoja kūčių va
kare?

JERSEY CITY, N. J.
Iš draugijų gyvenimo.

Po metinių susirinkimų 
teko patirti, kad per perei
tus metus geriausiai sekėsi 
Lietuvių Politikos Kliuibui. 
Per metus prie Kliubo prisi
rašė 57 nauji nariai. Dau
giausiai prie Kliubo prikal
bino narių kliubo pirminin
kas M. Skučas ir sekreto
rius A. A. Rėklaitis — abu
du po 13 narių. Tai yra 
pagirtinas darbas, kad jie 
taip energiškai darbavosi. 
Kurie po mažiau prikalbino, 
tai tų pavardžių nei neminė
siu.

Reikia pažymėti, kad

li UM FOR D, ME.
Jau treti metai, kaip čia 

gyvuoja lietuvių muzikališ- 
ka draugystė, kurios nariai 
lavinasi muzikoj:

8 ir 9 d. sausio minėtos 
draugystės buvo vakar: V. 
Sulošta veikalas “Žydas Sta
tinėj”. Taipgi buvo ir kito
kių pamarginimų. Viskas 
pavyko labai puikiai.

Ruinfordietis.

SPRINGFIELD, 1LU
10 d. sausio buvo prakal

bos; kalbėjo kun. Maliaus- 
kas. Pasakojo apie Lietuvos 
vargus; nusiskundė, kad 
Lietuvoj lietuviai nesutin
ką su lenkais, kaip Arneri- 

----  ----------- - ----- koj lietuviai su bedieviais. 
Kliubo nariai moka po 25c. | Paskui rinko aukas dėl lai- 
mėnesinių mokesčių ir laike kraščio “Vilties” ir pasakė, 
ligos gauna po $5 į savaitę 
pašelpos .

Komisija parūpina išimti 
pilietiškas popieras. Dabar 
komisija perkontroliuos vi
sus savo narius, ar jie turi 
pilietiškas popieras ir kurie 
neturi, privers išsiimti. 4 

Gražus kliubo pasielgi- nizatorius V. 
mas, tai pasirašymas po pe- čius apie Europos kares ir 
ticija dėl paliuosavimo iš kaip į jas darbininkai priva- 
kalėjimo darbininkų vadovo lo žiūrėti. 
Patrick Quinlan.

Apie kitų draugijų veiki- dainavo, 
mą neminėsiu. Kas nori pamarginimų. 
garbės, lai ją užsipelno, o 
kas nori būti visiems geru, 
lai apsisaugoja. I). P.

kad nuo socialistų ir bedie
vių aukų nereikalaująs.

BOUILIVARD, PA.
7 d. sausio buvo prakal

bos, kurias parengė L. S. S. 
VII Rajonas. Kalbėjo orga- 

ir Andriulevi-

Draugės Piete
li’Ūtos padeklamavo ir pa- 

Buvo ir daugiau

Tai buvo dar pirmos soci
alistų parengtos prakalbos. 
Kalbėtojas tarp kitko pri
minė, ko socialistai nori ir

ROCKFORD, ILL
Naujų Metų vakare buvo 

koncertas Lietuviu Socialis
tų Jaunimo Ratelio. Pro- j u raštus skaityti. Žmonės 
gramas buvo gana įvairus: likosi užganėdinti i beveik 
buvo dainų, monologų, dek- visi ramiai užsilaikė. Buvo

aiškino, kodėl kunigai kei
kia socialistus ir draudžia

lamacijų, dialogu ir šidla- rinkta aukos padengimui Ie
vos ubagai giedojo.

Viskas nusisekė labai ge
rai; publikos atsilankė 
300; užsilaikymas buvo pa 
vyzdingas. Paskui prasi
dėjo šokiai.

Rateliui liks keliatas do
leri ų pelno.

Senas Kareivis.

šų. Aukavo šios ypatos:
J. Adomaitis, J. Kutas.V. 

į Samackas ir A. Kuklierius

V. Stašvs, A. Siderevičia, O. 
Dičkuvienė, S. Dičkus, T. 
Valiausias. A. I mb rasas ir 
K. Nuodarbe—no 25c.; viso 
su smulkiom $5.30.

Visiems aukavusiems ta
riu širdinga aciu.

Taip-pat ištariu širdingą 
ačiū svetainės savininkui, 
kad uždvka pavelijo naudo-

nauji nariai: prezidentas — 
V šmaikštis, vice-preziden- 
tas—M. Sabaliauskas, pro
tokolų sekretorius—J. Bag
donas, finansų sekret.— A. 
Barzdaitis ir kasierius J. A- 
lišauskas.

Buvo pakeltas klausimas, 
kaslink įgijimo neprigul- 
mingų kapinių, bet tas klau
simas tapo ant toliaus atidė
tas. Dauguma išreiškė nuo
monę, jeigu senesnės drau
gystės sutiks pirkti kapines, 
tai ir Kliubas nuo to darbo 
neatsisakys. __________

Geistina būtų, kad ir ki-’darMninkai 
tos draugystės šį klausimą 
apsvarstytų.

J. Banis.

ROCHESTER, N. Y.
16 d. sausio, bažnyčios 

skiepe, parapija surengė 
prakalbas; kalbėjo Sti Šim
kus. Jis pasakė:/‘Šikarę, 
nepaisant, kiek laiko/ji tę
sis, talkininkai laimės. Ta
da, žinoma. Lietuva bus po bingoj” vietoj. 
Rusija”. Kada priėjo prie1 
klausimo, kur lietuviam ge-

bus žiemos pradės eiti gerai.
Boston, Mass.—Pastaruo

ju laiku darbai eina * gerai 
geležies ir pianų dirbtuvėse. 
Kriaučįai dejuoja netekę u- 
nijos. Topolis.

Kewanee, Ill.—Darbai ei
na pusėtinai.

Oelwein, Iowa. — Šiame 
miestely randasi tik viena 
C. Y. W. Co. dirbtuvė. Dar
bai eina neblogiausiai ir iš 
kitur pribuvus nesunku dar
bą gauti. Bet darbininkai 

.baisiai išnaudojami, moka- 
I ma labai mažos algos. Visi 

i neorganizuoti 
ir apie unijos įvedimą nei 
nepagalvoja. Yra daug dar
bininkų, kurie dirba toj 
kompanijoj po 20 metų,skai
tosi mašinistais ir gauna po 
16c. į valandą. Mat, kompa
nija jiems neišduoda . palių- d 
dyjimų, kad jie nlašinistai, 
tai kitur nuėję negalė ma- - , 
šinistų vietos užimti, o čia 
kompanija juos laiko “gar-

Kunigužis., 
Niagara Falls, N. Y. — 

riau būtų, po Vokietija ar čia darbai eina neblogiau- 
Rusija, tai Šimkus atsakė: šiai. Tiesa, reikia dirbti ga- 
“Po Rusijos valdžia, kokia na sunkiai, bet mokestis nė- 
ji šiandien yra, męs nenore- ra visai maža, 
tume būti”. Bet jau dabar,! :"
karės metu, prasideda bruz-.ką 1,530 darbininkų 
fLninmo ii« w o o i K r* i m i o Iz <1 imam o %* Iii i vi 1

10 d. sausio išėjo į strei- 
i ‘Ai

dėjimas ir pasibaigus karei,'men Co.”. Darbininkai rei- 
be abejonės, Rusijos val-jkalauja didesnės mokesties. 
džioj įvyks didelės perinai- Buvo jau susirėmimų su mi- 

Rusijos licija ir daugeliui streikierių 
galėtume galvas pramušė. Patartina 

savo lietuvystę, į čia niekam nevažiuoti. Ka-’ 
Vo- da streikas iškilo, tai kom- 

augš- panija laikraščiuose pagar
sino, kad reikalingi darbi
ninkai.

New Philadelphia, Pa. — 
Mūsų apielinkėj kitokių dar
bų nėra, kaip tik anglių ka
syklos. Darbai eina neblo
giausiai ir uždarbiai vidu-

nos ir tuomet po 
valdžia męs vėl 
palaikyti i 
kaip kad iki šiol, r o 
kieti ja nors kultūra 
tesnė, bet lietuviai greičiau 
suvokietėtų”.

Kun. Kasakaitis popie
žiškai palaimino n. Šimkų ir 
velijo jam ant toliaus dar
buotis Lietuvos labui.

Aukų surinkta $210.15.
Šimkus pasakė, kad aukas tiniški. Iš svetur pribuvus 
pagarsins “Vien. Lietuvnin- darbas nesunku gauti.
kų” ir “Darbininke”, bet pa- Mainieris P. S.
rapijonai užprotestavo, sa 
kydami, kad čia minėtų lai
kraščių veik niekas neskai-1 išskyrus pianų dirbtuvės, 
to ir pareikalavo, kad pa-! kurios kompanija pastaruo

ju laiku apskelbė bankrūtą 
ir iš tos priežasties tapo at
leista dauguma darbininkų. 
Tiesa, dalis dirba, bet nepil-

Mainieris P. S.
Franklin, Mass. — Šiame 

miestely darbai eina gerai,

*

to* ir pareikalavo. 1 
garsintų “Katalike”.

J. P. Stančikas.

L. PRUSEIKA KALBĖS
23_d. sausio, 3 vai. po pie- ną laiką. Dabar dirbtuvę 

valdo skolininkai, pakol ne
nupirks kokia nors kita

tų, Tamaqua, Pa., 
bausko svetainėje.

23 d. sausio, 7.30 vai. va- kompanija.
RACINE, WIS.

“Laisves” N2 tilpo iš mū
sų miesto korespondencija, 
kurioj visai neteisingai ap
rašoma priežastis nejvyki- tis, o tūliems draugams.kad 
mo prakalbų. Tiesa, Raci- prisidėjo prie surengimo 
no lietuvių Mokslo, Kliubas 
rengė ant 26 d. gruodžio 
prakalbas, bet visai netei
singai pasakyta, kad kalbė
tojas nepribuvo ir žmonės 
tapo suvedžioti, Aš, kaipo 
komisijos narvs, turiu pasa
kyti, kad kalbėtojas nekal- kuona. Kalbėjo VII Rajono ^siems nariams, kolei bus šu
tas, nes aš pats jam ats&- organizatorius V. Andriule- 'tvarkyta narių surašąs. To
kiam Mat, pačta labai su- vičius ir p. Živatkauskas iš dėl kuopos ir visi A. P. L.A. 
vėlino plakatus man perduo-! Scranton, Pa. Abudu kalbė-, nariai malonėkit kuogrei-

prakalbu.
L. S. Š. VII Rajono sekr.

K. A. Genys.

PITTSTON. PA.
9 d. sausio buvo prakal

bos, kurias narenae L. S. S.

Iš tos priežasties tapo ap
ileista keliatas lietuvių, ku- 

būdu lietuvių būrelis vėl su
mažėjo.

K. Armonas.

kare, Minersville, Pa., sve
tainėje Opera House.

30 d. sausio, 2:30 vai. no 'rie apleido miesteli. Tokiu 
pietų So. Boston, Mass., Lie- 
tuvių Svetainėje.

30 d. sausio, 7:30 vai. va
kare,’Montello, Mass.

31 d. sausio, Norwood, 
Mass., (vakare).

A. P. L. A. NARIAMS.
Centras pranešė, kad bū 

tu sulaikytas organas vi

Rechkc jos Atsakymai.
Vienam Pirmeiviui.Cleve- 

land, Ohio.—Patalpinom 
anksčiau gautą. Atleiskite, 
kad negalėjom sunaudoti.

L. Vasilevič, Phila, Pa.— 
Pažvelgus anlinkui—netilps.

Rubliui, Rockford. III. — 
Apie tą vakarą talpiname

I

3

ti. Kadangi plakatus ga- jo neblogai ir faktiškai at- Čiausia pasiųsti Centro Sek- anksčiau gautą, 
vau tik viena diena anks- j sakinėjo ant klerikalų užme- retorini adresus, kad orga- 7*

, no siuntinėjimas nosusi- Me.—Talpinamečiau prieš prakalbas, tai ne- timų'.
galėdamas jų išplatinti ir Žmonių buvo apie 100. trukdytų, šis “Laisves” nu-įgautą.galėdamas jų išplatinti ir

Si-

Bertulio žentui, Rumfnrd, 
anksčiau
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Temykite LIETUVIAI!
KURIE TUREJOIE ARBA TURITE-GIMINES GUBERNIJA

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

GUSIUS j gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJ AUS KREIPKITĖS PRIE 
MANES. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir j VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AE VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPLUIMUIant <■% metams nuo šimto. 

MANO RANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojarni

PARDUODU farmas, lotas ir namu*. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokuineiCus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDA^ OJŲ BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM A TO M S.
GENERALISE A A (1E NT U R A L AIV A K O Rf I U—š 11 ’ K O R ČIŲ.

Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiami |iie manęs, o bus užganėdintus.

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo »<ire^u:

BANKER JOHN KOVACS
, o. . Filia: 155 CLINTON 4VI-L3G Grand Street, maspeth, l. l n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

T*l*phon* Gr**npolnt

Daktaras J. Misevicia
8PEGIJALI3TA3 MRDIK8

PLAUČIŲ LIGŲ.
Valando*:

•—10 ryt* 
12—2 po pl*i 
6—R vakarą

Nu*
Nuo 
Nuo
*70 BERRY ST., BROOKLYN,

IM

N. Y
>VWVU»M*

LIETUVIŠKA

APT! E KA

Klausimas:1—
Išmintingiausias Orakule! 

Būk toks geras ir duok man 
patarimą mano bėdoj.

Aną nedėldienj aš nuėjau 
ant steišino ir norėjau va
žiuoti į kitą miestelį pas sa
vo merginą. Kadangi trei- 
nas dar nebuvo atėjęs, tai 
aš pradėjau maršuoti po 
veitingruimį. Staigiai prie 

"manęs prieina viena jauna 
moteriškė su mažu vaiku 
ant rankų ir sako: “Palai
kyk, tamst#, mano vaiką, 
kol aš tikietą nusipirksiu”. 
Aš^ nieko nemislinęs, pa
ėmiau nuo jos vaiką ir lai
kau. Praėjo penkios minu- 

praėjo de- 
ji vis dar ne-

gi tu, Orakule, numanai, 
koks ištikrųju skirtumas 
tarp Delianio blynų ir Fa
bijono plotkų?

Dar turiu pridurti, kad 
mūsų parapija labai serga. 
Parapijos “daktarai” sako, 
kad ji ilgiau netrauks, kaip 
ligi pavasariui. Kas reikės 
daryt su likusiu jos turtu? 
Kai tu, Orakule, manai?

Bertuliu Žentas.

Ornkufo prierašas.— 
joną Kemešį aš gerai pažįs
tu. Jis yra “wnart” biznie
rius. Kunigo Delianio bly
nus iist todėl išvadino “be-

>)/IM.šhAS A I I,ihl.MAb Visu RŪKALŲ.

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS ■
1916 mota mis,

Tokio KALENDORIAUS lietuvei dar neturėjo, nesą nebuvo 1 as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reik..lin;;ų kalendoriui žinių, 
j.one yra koletą •. skyiių, kuri uose telpa įvairus labai naudingi p isiskaity- 
niai: ’’.pysakos, c'-‘ės, stralpsulci ls historijos, hygicnoc, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A Lalendoriuie rasite gtranvmiin; i/<!ri.ii>. 
šių rašytojų ame: ikiečių.

“S.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 pašieptų, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visu.s agentus, S.L.A. kuopose, vi
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumėt pas savo kningų agentus, tai reika
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 215 centai. Agen
tams rabatas. Kreipkitės:

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

šimts minutu
ateina, praėjo pusė valan- ą. nagontsita.

tuos blynus pakliuvo ne į 
Fabijono. b(‘t i Delianio ki
šenių. Abelnai, kas tik ei
na ne į rymišką kišenių, tas 
pas Kemešį yra bedieviška

dos, pagaliaus ir valanda, 
Vaikas pradėjo vėrkti, o jos 
aTiei dūko. Tada jau aš da- 
snprotėjau, kad ji appsą iš
kirto. Tada aš padėjau vai
ką ant suolo ir pradėjau
iėgt. Vos tik nubėgau vorą Sugražinkit 

k pajutau, kad po-<jnlokf,lus%l)lokų51 
licmanas knapt mane už 
rankos ir sako: “Ar tu pa
likai vaiką ant steišino?” — 
“Taip—atsakiau aš jam,— 
bet tas vaikas ne mano”. 
Vienok policmanas nei klau
syt nenorėjo. Jis mane su
areštavo ir su vaiku nuga
beno Į polisteišiną. Ant ry
tojaus atsibuvo teismas ir.sios

Kaslink h^rapijos ligos 
turiu pasakyt, kad tai yra 
neišgydoma liga. f Rum- 
fordą ja atvežė kun, Kerne- 
z * 
sis.

KiAniet parapija mirs, tai 
parapi jonams 

s pinigus, o kas liks, 
pasiuskit tos paranijos gim
dytojui kunigui Daugiui j

torius.

Special telegrama iš 
dangaus.

Visi šventieji ir švento- 
aniuolai ir aniuolaitės 

teisėjas pripažino, kad arba'—rengiasi ateiti į L. S. S. 
aš pats turiu tą vaiką auk- 19 kuopos teatrą “Du Bro- 
lėt arba užmokėt miestui už liu”, kuris atsibus šioj suba* 
jo auklėjimą.

Susimildamas, Orakule, 
duok rodą, ka dabar aš ne
laimingas turiu daryt? Už 
gerą atsakymu aš tau pado
vanosiu tą vaiką.

Juras Kručkas.

McCaddin Hali, ant Berry

Brooklyne. Visi dangaus o-

Atsakymas:
Jeigu teismas pripažino,1 doinas su J ieva rojuj gyveno 

kad tasai vaikas yra tavo, laimingai? 
tai privalai džiaugeis, one 
bėdavot. Juk be jokio ba- 
derio gavai tėvo vardą, ar 
ne? Dabar nupirk vygę ir 
pasijieškok aukle, žinoma, 
tokią aukle, kuri apsiimtų 
būti to vaiko motina. Tuo
met bus visa šeimyna: 
vas, motiną ir sūnus.
jeigu nori daugiau šeimy<X‘r neužtektų''300 dol.? 
r.os, tuomet priimk ant' — - 
burdo jauną burdingierių.

—Pasakyk man, kodėl A-

—Todėl, kad ten nebuvo 
nei vieno kunigo.

Klebonijoj.
Fabrikantas:—Tai kuni

gas net 500 dolerių reikalau
ji už pasakymą pamokslo, 
kad darbininkai nestreikuo- 

^:tų, bet grįžtų prie darbo?

TELEGRAMA ORA
KULUI.

Rumford, Me.—Mūsų pa- 
■ rapijonai parsikvietė Fabi

joną Kemešį, kad jiems spy
rių pasakytų. Atvažiavęs 
Fabijonėlis labiausia apgai
lestavo, kad Rumfordo pa
rapijomis kunigas Delianis 
prigavo. Girdi, jis jums da
vė nešventytų plotkų ir 
jūs jam pinigus užmokėjot 
vž tuos netikusius blynus. I

Kunigas:—Na ne. nei vie
ną dolerį nenuleidžiu. Po
ras pats žinai, kad dabar 
viskas pabrango. Na, o sa
kydamas tokį pamokslą juk 
nemažai turėsiu išleisti sie
ros ir smalos, kad žmones į- 
bauginti.

Tarp vedusių.
Pati:—Tasai žmogus, ką 

su tavim kalbėjo, tai buvo 
pirmutinis, kuris supažindi
no mane su tavim. Pasa
kyk, ką jis tau dabar sakė?

Vyras:—Jis prašė, kad aš 
Bet žmonės sako, kad ku- jam atleisčiau už tą skriau- 
rigo Delianio “blynai” bu- |dą. kurią jis man padarė,su- 
vo taip geri, kaip ir Fabijo-' pažindindamas mane su ta- 
Jin arba kito kurio nors ry-.vinu 
muko kunigo “plotkoa”. Gal Svirplys.

Išsimokinimą* notų ant visokių 
instrumentų arba dainuoti be moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sūdytos į 8 lek
cijas, mokytojas ima po $1' už lekci
ją. 8 lekcijos—knyga $1.50, parduo
du už $1. Tik nnt trumpo laiko 3 
knygas už $2. Adresubkit

G. A. BARONAS 
MsKEES ROCKS, PA.

DAKTARAS

Matulaitis
418 BOYLSTON ST, BOSTON.MA83.

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

“ “ t “ 7—9 v. vakare.
Šventadieniai* nuo 10—4 v. po pietų-

KIEKVIENAI MOTEREl ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specij*ti»ta« MiktrriH.w Ligą. 
feVth Y«r>
OM8O VALANDOfli

♦ *l. ryte; nuo I ikJ 1 vat.

, AU E.

žemiau p*mi'ičtJMi gyduole* muilai* ! r.
, Ioa galim* įgauti per pa/tip i

mtj jn Vwlv< oj»ft ....
idurių Reguliatorių*

Trojanka .................... 25c. 50c ir XI.01
ir visokias kitokį*.* gjduoln^nu# 
šoklų *'gų, kurion ėia it»r n* paminė- 

apturėti per įimc; »■

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN. N. Y.

n.c 

s

«r>s “

p. J 5

I© ►*
i Egxam’n*rim*it D\KAI J|U>

Ir p*b*kon.« *;>»* liga* b į>a.
I ge ii kitur t.at» u

eolam* parūpinama
j *i. Reik*.ui shAut, kreipiittii, n.1^* ».(■ 
liiurvMlm* ir duotdro* «liik^ rvdą
I )'a’:u t,L f in, uit vih*l ppg. N»<xur(i4

DH J. LIBMAN
IR & Mik Mt NEW rukfc.v)

531 Grand St, 
BROOKLYN, N.

( Art! Berry St.)
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rašyti
... ISc

Tek 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PAS

{’EISING1AUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

n

s 
ridi

NEW YORK, N, Y.

J*i neturite, tai tuoj užidrašykit*

JAUNĄJĄ LIETUVĄ
Cigaras, 

kaip ko
la pan,

kad
bixnierlai

Draagar arba kaip 
skaityti

Viena* armonikai) «» 21 klaviėiu, 8 bat- 
*. Kaina pN.SU. Tokia armonika su 11 

klavišlu, 12 basų, tu plieniniais balsai* 
Kaina I12.W4.

SVEIKATA IR SPĖKA
ĮGYTI JUS GALITE UŽ 

MAŽAS IŠLAIDAS.
, Temytina nauja knygute po vardu

1 Sveikata ir Spėka.” išleidę Bekry 
Lai«»r’.Tories, Binghamton, N. Y. Ji 
aruaus jums, kaip jusu ėeimyni&kas gy- 
lytojas. čia nėr pasididžiavimui, l>et ktj 

’ rašte joje ir gyduole, kurie Hitnoš del 
jihu pasekmes ir laime.

Tūkstančiai žmoniu išsigydo Berry 
,\I'.URATORIES gyduoleis, ir jus galite ’gyti 
veikata ir laime. Siunskite šiandie 10 

,<‘ntu, reikalandamo gyduolių ištirimui ir 
nygute ‘‘Sveikata ir Spėka.” Rasite 
iaug naudingu pamokinimu, kaip tižiai 
,yti sveikata ir igyti turtų.

BERRY LABORATORIES, 
Binghamton, N. Y.

angliškos kalbos 
b« mokytojo (apda- 
............................ 11.00

TEATRI NINKU AT YDAI!
Pranešame, kad męs išrandavoja- 

mc drabužius dėl teatrų, istoriškų ir 
komiškų, taipgi ir drabužius dėl (patj- 
karadų. Išrandavojarne už žčinų kal
ną. Pas mus ga'ima gauti drabužius 
(ičl visokių veikalų, kaip tai "Keis
tučio", “Mi daugio”,, "Živilės” ir kitų.

REICHĄRDT COSTUME CO.
74 St, Marka Place, New York, N. Y.

f
® GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS !

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- < 
N AS VISAME SO. | 

BOSTONE. t
1 Sveiki geriausios rūšie* gėry- j 
Amai ir užkandžiai. Patarnavl- * 
STmas prielankus. Atsilankykite, J 
f o persitikrinsite, a1 JONAS MATHUS | 

(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių^ 
Labdarystės Draugijos namo.) j

SutalfeAU receptus bu dldžiaufda 
ttyda, nežiūrint, ar t’e receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų 
Tai vienatinė BetuvISk* aptiek* 
Bostone Ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
kuly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laišku*, o ai prisiųsiu
p*r *xpresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorlw* ir Savlnlnka*

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

Tel. So.Boston 21»14 ir 21018.

GERA PROGA!
Gramatika 

mokintis 
ryta ...

Vaikų 
mokintis
ne fnokytojo ..

Nauju* Būda* mokintis rą
žyti be mokytojo ................. 10c

Aritmetika mokinimui*! ro- 
kundų, *u paveikslais (ap
daryta) ................................... IRc

Viso |1.60
Kas atsiųs Ištirpęs kitą ap

garsinimą iš “Lalnvė*” k |1.0f 
money orderiu, tai gaus ritas 4 
knygas 60c. pigiau.

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

Hudson. N. Y.

MALONĖKIT PRISIUNSTI TA 
KUPONĄ MUMS.

’.F.IIRY LABORATORIES,
Binghamton, N. Y.

Siunčiu idemas 10 centu dol apmokė
tinu kaštu persiuntimo (galima krasot- 
•mkleles) Malonėkit išsiunsti jusu gy 
uoliu ištirimui ii- knygute 4‘Sveikata h 
peka. ’ ’

■

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richter'io

PAIM-EXPELLER
Ncabejojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, pet sisal-

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKĄRĄ”

25c. ir 00c. buteliukas vi.inų aptlekorc arba 
KiaMai nuo

f- A D. Rieti I LR & CO.
71-80 Wellington Street, New York, N. Y.

Pan mut galit* gauti •ta
niausio alau*, puikio* degtinė* 
Ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausia*, ateikite, • p*r*i- 
tlkiinait*.

61 S. 2nd st., Brooklyn.

| 25.000 KATALOGU DYKAI
Į SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS.
A ©REKORDAS PREKIUOJA tik 75 c.V Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę marke, o f apturėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių I ARMONIKŲ, SKRIPKŲ. TR1UBŲ, ir daugvbę kitokių MUZIKA- 
į L1ŠKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių T tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas f su 76 ir 104 raktais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviš- į kas Sapnininkas dydžio 5x6į, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei- 

kniaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus t*vo- 
£ rus. Agentams parduodu pigiau. Rašvkit lokį adresą: 

į W S. WA1DEUS, f 112 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knygutė 25c.

Telpa šios dainos: 1) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 3j 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.

PIGUS IŠPARDAVIMAS GER,AUS'
Vlal žemiau paminėti Inatrumentai Biunėlaml gavat vituą dol*rį rankpinigių a* tl«sa p*rtitl»iji- 

mv pirm užmokėjimo pinigų. Q

13 CANAL STREET,

JOHN KULBOK CAFE

kalba,

B -K & n 
” ffl

S-goJi0 S 
“ • • _ 

K*B 3

Visi užsakymai litdunČlaml ta pačia diena.Prieš išsiunčiant 
riauslais specijalietais—melu trale, todėl nei Joki* 
truut* kataliogo, kuris siaučiamas dykai.

MOSCOW’ MUSIC CO.
Dept. M

rodos, 
glr- 
pa- 
pa-

draugai 
žinoma, vieta atsakanti dė’IAkušerka;

Pahaleuid karo* Woman* Medical m 
College, Baltimore, Md £

Pasekmingai atlieka eavo darbą prie G 
Srtmdymo, taipgi suteikia visokias rodau ir JJ 
pagelta invairiose moterų ligose * C

F. Stropiene,^«.V.w s
«O. tJOŠTOIN. MASS. W

U į <*-

Geriausia dvieiliu* Vlennoa Armonika su visalt 
pusbalsiais, minorui ir ma*orni basai, 21 klavlŠis, 11 
kasų, minornų ba«ų atskiri plieno balsai. Viskas 
kuetvlrčlausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
tanų dalis, 6 tonų. Išdusda malonų balsų.

KAINA 52 dol. Takia pat armonika dviejų to
nų KAINA 21 dsl.

6 rtrūnų balalaika, 
mechaniški keleliai, 7 

® tlaponų, kaina 92.70. 
, Tqkla pat gareani* !A- 

& dirbinio S4.S0.
■lantinya pertikrinama* 

eHs'.gadinlEae negali ataitiktL Reikalaukit* Ulla*-

finoms, 
visi
^avo biznj gi
ria. ~
nors 
pūsto 
bet 
kvepia. Nebūt 
kokia gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man

tai nereikiakad*
tl*.
k *1*1 vingų. Kambariai -a vii ai* 
rankamai*. Prašau kreipti* | tų ’ 
tą, • bfialt užganėdinti.

JOHN KULBOK Loenlnlnkaa 
1®1 iWyth*^A*<k, Cora. Bo.Xal

’ BROOKLYN, N. Y.

Tat GnMBpalnt t7*

•t.

■n paveikslai* literatūros, mokslo ir visuomenes mėnraštį.
“JAUNOJI LIETUVA” eina kas mėnuo didelio formato 48 put, 

spausdinama ant gražios paveikslų popieroa.
"JAUNOJE LIETUVOJE” kiekviename numeryje spauaulnama 

rinktinės dailiosios literatūros veikalų (eilių, apsakymėlių Ir kt»), 
taipgi raštų ir straipsnių, kaina gvildenama įvairus mokslo ir visuo
menės gyvenimo klausimai.

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ” yra dar šio skyriai:
1. Mokslas ir pažanga; JI. Ruožai iŠ politiko* ir visuomenės gy

venimo; UI. Spauda ir gyvenimo atbalsiai; IV. Sriovių ir partiją 
gyvenimas; V. Literatūros apžvalga; VI. Jauninas Baisai; VII. 
Moksleivių keliai.

Kaina metams f S.00, pusei metų |1.M.
Meldžiame užsisakyti tuojau t

“JAUNOJI LIETUVA
IMT W. Mid PL, CMem HL

vŽEsSafiž

1

ro.ua
pN.SU


W»WĮ

m.
II]

Severą5

■

pirmeiviškus
i

A. Miknėnas. Y.
Amsterdam

'Un lilt* tilo.

R RAPIDS, IOWA I
nMa"«raMn*AnjCtt%MMMan»n.f I
r*CWWW.v*v»4aw^ rATinąi»‘ lAWMą\v/raJtwtx»U»W

Kares Įspūdžiai Y.i

Puiki stovykla palei upę

PAJIEŠKOJIMAI III.

gyvą

Pirmas Lietuviškas

l!i.

III.

III.
pli.

III.

Ui

I.'tn St.

lie

\V'inncbago St,1118

UŽGANĖDINTAS Avė.

I

M.PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

I

Ambriziūnia 
St.. Waukegan

A ve.
1109

t Lili U 
New

Box 
Knygyne raštininkai 

Box 
Knygyną lidlninkaa 

Box

’’WHIP

Sovcroa McdlkaEfkifl Kaloadorina.

19'G metams yra dr.bar ga'.ivns iSpla* 
tinimui Jum) iiptiniojo, arba tieaiojj 
ir.io muši). Tikrai -aukite vieną kopi
ją ir laikykite ją parankiojo vietojo 
per visus metus.

■J)R. UANPtS BvlOi^C 
1^0 4A5T 22^5I,NCWVĄ«ę.

LI ET U VŠK A S M U V O RIU S 
Mano vežimai ir karietos po N248 

Berry St.
Ofisas: 126 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

New 
8).-

Bedford Ave., Tarpt 2-roi 
1-moi KntTtų 

BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

Skandžjlmai IZrutlnčJo, 
ir Jvairt)» Įeiti sopėjimai ir ai; t n dėji
mai \ • a pi.-iiai r varomi, trir .e.l ge
rai ŠEVEftOS GOTUAIID AbIEJ'UlVl 
(Severas Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis linimmitas. Kainos: 
25 ir 5oc ui boukt). Visose aptiokoso.

tu.iant visokias gyduoles 
nuolat blogiau, tuomet, 
laukdamas, kreipkis pas

2nd St.
88 , So. 2nd 
e y St.
gi e.

.MO VIETO 
f’ruseika, 152 So.

W, F. SEVERĄ CO., CEDAR

c ► M

L. 10

<‘-W. <<
iWi-Ti-i'- ..... .. t-i - • - --

I. hs ■■

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMATONŲ

Specljallškae nužemini** 
kainos ant trumpo laike. P»* 
riskubinkite įgyti šitą gram»- 
tona ku 6 Ii et n vilką dafM 
štre aditą, kaštuoja |11M 
Gvarantuotas ant 10 metą. Ei
tą gramafoną siunčiamo kiefek 
▼lenam su tiesa apžlOriJInM 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite lugTąMaM 
atgal. Reikalaudami, prialąeMU 
te $1.00, likusius ežmoHeiia 
aplaikę tavorą. Paeitiklm^kaE 
tuomi grarr.afonu būsite fbnai 
užganėdintL

Kievski Phonograph C®.
4 Orchard Street, Dep. D* 

NEW YORK N. V

LAISV®

Skaitytojų halsai
Nesibijo peklos.

Gerb. redakcija!
Dedu į konvertą dolerį ir 

meldžiu toliau “Laisvę” sių
sti. Kaip buvę Kapucinas, 
tai sakė, kad socialistiški 
laikraščiai labai negeri. Tai 
aš bijojau į juos pažiūrėti, 
bet vieną kartą apsvarstęs 
sau manau-pamėgysiu skai
tyt “Laisvę”, “Keleivį”,“Ko
vą” ir tt. Nieko ten blogo 
neradau. Grąsino, kas da- 
silytės tų laikraščių, eis sta
bai peklon. Pusę metų 
“Laisvę” skaitau, o dar ne 
pekloj. Tai aš patariu vi
siem skaityt 
laikraščius.

retai kur kolonijos naujai 
išsikėlusių gyventojų į vien
kiemius. Jau daugiaus kaip 
penkiolika metų, kaip čia 
buvau; per tą laiką pasida
rė didelė permaina aplinki
niam gyvenime. Užeinu pas 
vieną antrą senus paži ta
rnus. Nebegalime pažinti 
vienas antro; bet persista- 
čius, sušunka: kaipgi čia 
tamsta papuolei! Kalboms 
ir vaišėms nėra galo. Stovi
me čia dar dvi dieni. Ačiū 
dievui, gal vokietį atmušė, 
nebesigirdi ir šūviu, gal ne- 
lanasai gaus gala čia miš
kuose; bet pabėgėliai ir aba
zai vis traukias atgal,i r taip 
nepoilgo ateina prisakymas 
traukties atgal ir mum 
Puikus nedėldienio r 
važiuojame per kaimu i 
lonijas, miestelius; prava
žiuojam pro vieną bažnyčią 
ir antrą. Žmonių bažnyčio
se nėra, nebėra kada mels
tis, žmonės užsiėmę kitu 
kuo: vieni kasa duobes, kad

matau jų vargo, kaip kiti 
pabėgę vargsta, tai tartum 
jie yra laimingesni; bet atei
tis viską parodys, i

Užjojau savo tėviškėn: 
džiaugsmas ir ašaros! Nors; 
labai buvau nuvargęs, bet 
ilsėtis nebuvo kada, pavie
šėjęs keliatą valandų, atsi
sveikinau ir traukiau to
linus prie savųjų, nes jau, 
buvau atsilikęs. '

Sunku buvo atsisveikinti! 
Gal paskutinį kartą savo tė-! 
viškėj. Kaip ramu čia būti 
ir malonu: čia užaugau, čia 
darbavaus, čia pamiškėje 
kaninesi ilsis mano tėveliai... 
Reikia joti iš čia, ir kur? j 
ir kas laukia, ir ką prijosi? i 
Nerodu skirties nuo savųjų. - 
Verčiaus kartu vargti, kar
tu numirti. Bet koks tai vi-1 
dūrinis jausmas skatina eiti 
pirmyn ir stoti kovon su Į 
priešais ir kovoti už tėvynę1 
dėl geresnės ateities. Bali- | 
kau tad savuosius verkian
čius, ir skubiai išjojau, nes 
p riešas jau artinos, l’o ne- 

i kurio laiko sužinojau, kad 
1 mano tėviškoje liko viskas 
sunaikinta, išlaužta ir 

j ji’ėšta; gyvuliai atimti, ir 
| visokių šunybių pridaryta.
Apie tai pakalbėsime krtą 
kart, jeigu Dievas užlaikys

Ką galėtų paslėpti arba pa-i 
tiems pasislėpti nuo kulką,' 
kiti vėl krauna vežimus.tai-! 
sos kur bėgti; visur nusimi
nimas, vaitojimas, tiesa.kurĮ 
nepažvelgsi, visur dūmu I 
stulpai: dega gyvenimai. Oi 
čia “bevielis telegrafas” — 
taip ir veikia visokios pas
kalos. Uždusęs žmogelis 
bėga. Užklausiau, kur jis 
taip skubinasi; apsistojęs 
nustebo: iškurgi čia tamsta 
atsiradai, kad moki lietuviš-

118 N. Main St., Anaanla, Cana.

Ar Jus Kosite?
Jei taip, tai sustabdykite 
Tai yra lengva padaryti, 
Jų& husito

jit 
jei.

KoeSjo NuoUtos.
“Aš 11 pagavia, di 

šalti ir nnolatoH kosė
jau, parašė p. W. Wo- 
loszyn, Weirton, W. 
Va., ir jeigu aS paimda
vau Btiklą Salto van
dens, kosėjimas jinidda- 
rydavo labjaus trauk- 
žiojantis. Dirbdamas 
Piešinių dirbtuvojo arti 
tniHiniško karščio. aš 
turėjau gerti vandeni. 
AS perakuičiau apgarai- 
niruų apie Severoa Bal
zamą l’laučiamo, ir, ifi- 
vartojus 2r> centų bon- 
ktitę, koHulia austojo, ir 
aš jutiėiuoa gerai ir 
Hvoiknl.’ ’

Balsam for Langs
(Severos Balzamą Blankams) įtaiku. Pamėginkite ji nuo 
peršalimą, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams.. Kainos 25c ir 50e visose aptie-koso.

Pa j ieškau Jono Sąveikos, 
1S" i kuris gyveno Girardville, 

Pa., 15 mėnesiu atgal. Ji
sai gana gerai pažįsta Joną 

abu- 
Mel- 
arba 
pra-

dzin pačiam atsišaukti 
kas žinote, malonėkite 
nešti šiuo adresu:

Baltrušaitį ir dirbome

K’

109 Grand St.,Brooklyn,N.Y

York, N. Y.

tiems pasislėpti nuo kul

pe> 
do-

Lietuvį” ar “Aakę 
tęs 42.00. Taigi 
gauni dienraštį “

Ak nu pažįs- 
. gyvenančių 
Malonėkite

tu

BROOKLYN, N. Y

LAISVE” tik už $1.20111

20 melų!

Telephone 2334 Green point
Puikiausia HeHiviamt* vieta paa 
PETRĄ DRAUGELI.

Skaniu «'<i» 
ejardi arielka, 
čliuB, visokį* 
eynaa, kvepen- 

i citatai ir 
ouikųs užkan
džiai. Salė dėl 
onltlnjfų. Ne
pamirškit šios 
atsakančios 

rietOB.o būeita 
Ažganedinti. 
Palei Wythi 
Ave.

73 Grand St., Brooklyn.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Km užtdrašyj 
pan rnan» 

dienraštį 
"Naujienas”, 
tasai Kanu 
kančiiH dovi 
hmk: “Lalovę’ 
ir "Keleivį”*? 
"Kovą’’ar "Tė 
vynų” *r "Viv 
nyhę L1«t>jv 
ninku”, 
"Lietuvą”, 

' "Amerikon*
arba knygų v«r- 

Tamiata u?. $5.00 
....... .......Naujienas” ir dar 

• «alit pasirinkti prie "Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koks*! 
tamiatai geriausiai patinka. Tik t* 
mlita atsimink, kad uŽHirašęa "Nau 
jlen*H”g*U8i dar vieną visai dykai 

j inetuB laiko. Tai būk pirmu prie 
>t:io«.

J. BRAKNIS,
577 Hudson Avenue,

įgamina geriausius 
skus valgius. Pietus 

Įima gauti po 15c., 20c ir
ga-
25c

Alijošius Grinkevičius .

Telefonas 1490 Greenpoint

S. V1TKUNAS
Geru patai-’ 

sy m u!
Gvarantuo

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN. ILL,

Valdybei vardai ir adresai t
Pirm. J. Bastia
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan, 
Pirm, pagelb. M.

1421 Lincoln 
Protoko'ų sekr. S'-. Deikus.

7’21 Cummings Ave., Waukagan, Ill. 
Fib »ckr. V. Rudzinskai

1408 Victorian St., Waukegan, III 
K«sier'UM NS. Kairaitis

166—-10th St., North Chicago, Ill 
K-xbos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, III. 2. M. Rekii, 1329 
No. Jnckson St., North Chicago, III 
NarSalka K. Navickas,

1420 Victorian St., Waukegan, III. 
.Susirink.ma atslbūna pirmą nedėl- 

theuj po l‘?-tai dienai kiekvieno mi
nėt,io, pi/rna vai. po pietų F, Delkaus 
svetainėje, Wth gatvė,North Chicago, 
Ill.

LIETUVIU APAVI ETOS DRAUGI
JOS, BROOKLYN, N. Y., VIR- 

MNiNKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskna,

188 P/oebling St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų ražtininkas A. Petraška, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. 
Finansų raitininkas A. i'ioekaltlu, 

228 Madison St.,
Hobokon, N.

Iždininkas B. Vaičekauskas, 
526 89th St., Brooklyn, N.

DR V. K. DRAUGIJOS VIRAININ 
KAI IR J U ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidantai A. Atkečiūnas, 

Box 566, Steger, 
Vica-prazidentas W. Stonkus,

. Box 435, Steger, III. 
Protek, nw 1n)na>»« J UaniorxualrA«, 

864 L. Box, Bt*gar, III. 
Iždo raštininkas A. Salasevičia,

Box 141, Steger, Ill.
1 fdlaink-iui (knu-iarlus) T. Anekutla,

482, Ht«(rnr, Ill.
F. StrUka, 

66?, III.
J Daifciuaričln, 
4^7, rftajir, ill.

ftanirinklKual ateibtiFie
x.;<-.ltrIans KutnerM r.edd'ioj, E. A. fia-

LAISVES MYLĖTOJU DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pinr.ininkhH .1. Cebanauskau,
420 S. Chesnut St., Collinsville, 

Finn, pagslljininkas M. Kazokas,
Vamlnba Box 160, Collinsvills, 

Nutaiimu Rant. A. Dzidolikas, 
358 E. Weckiiff Xve., Collniavill®, 
Fin. Rnnt. J. Baronas,

500 S.^Clmton St., < o'linnvlllc, 
Iždininkas J. Wdlurnat,

33Z Central Ave., Collinsville, 
Organo užžniretojas V. Raudonius

306 Strong Ave., Colbnuville, ill.
Susirinkimai buna kiekvieno mėne

sio l-m.ą n 3-čią nedėldienį, J-mą »*- 
landą po pini ų, SaHel salėj,kampas E. 
iVlaiu ir N.Morrison A”e., CollUMviiii, 
Illinois.

Finansų raštininkas P. G. Alek: 
1436—71 h

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Lincoln

Iždo Globėjai: M. Geruliūtė,
So Winnebago St.; A. Rimšiukč, 1118 
So Winnebago St.
Maršalka !•'. Alvikis,

316 Wall St. 
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague. St.

C

Ar

-.8
8 O

TREJOS DEVYNERIOS
arhn

TREJA NKA__ _
Šui\'lci!a U if įvairu/ ff y ii ančių žolių ir iaknų.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu v•<u atba karčiu 

vynu rkixrxilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalim^, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenj, 
dieglius šonuose, krr.v.nėje ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJI M AS:

i k p .t

IdU

2 * >8

pakelj šitij gydančių 
k voltu Čysto frpirtjtn 

>a išvirti Vystame vau- 
valandų gerti po pusę stiklelio

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

SERGANTIEJI!
nustojote sveikatą ii
po dienai, metas po metui 
gydymu seigeucių £mun«ų.

tau, kirk
kiek pa’ nkt miniu

Diena 
užsiimu 
Persiūta! ykite tau, kiek aš išgy- 
džiau, kiek pabūki minan gyvenimą. 
Jeigu jumiB gyvenimas jkirėjo var- 

:r jaučiat! 
nieko ne- 
gi-tni su-

(fi W 
o * a

priežasties ligoi?

jos esate, kad mokate lietu
viškai?

Pasisakau savo gimtinę; 
“tai mat tamstai prisiėjo 
savo tėvynėn atvykti, tiesa 
nes tik tebuvo 15 varstų” 
Žmogelis tęsia toliau: “laba 
gerai, kad .galiu susikalbė
ti; mus čia visaip prigązdi- 
na; patark, kas daryti ir 
kur dėties?” O čia man pa
čiam nuo tų patarimų net 
gaiva suka*:. Mat, viena kar
tą neužtenka. Kiekvienas 
vis gieda girdėtas baiseny
bes “bevielių telegramų”,bė
gioja ir gazdina vienas ki
tą. Kolei kiekvienam išaiš
kini! O čia vis nenori tikė-

<v'

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

Uždėjimai? kepuraitė* 22 k. . . . $5.00 
UžplombavtiuuH 60c Ir sagsčiau.

Išvalymas ............................................. 50c
Užplombavimaa aukai ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
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irii užsirašyti pan mano “Laiit- 
nietaniB ir priHiųu $2.UU, ta# ap- 

Lurėfe dovanų knygų verlėH 80 cen
tų Rašykite^ šiandien, nei neilga) 
dum duouamoB tokios dovanoal 

Kiekvienam atsišaukuriam prisiųsiu 
kataliogą, iš kūno galėsit pasmukti 
unkamų knygų. Adrebnokite.

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

DRAUGIJOS.
apmniifeu *’Lu.i.«v^' 

l»VO Oi g»nu:

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

RIV ADRESAI-
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St., 
Pittsburgh, I’a.

Pirmininko pagclhininkas J. A. Rūkas 
3015 Stayton St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
Cvntro Sekretorių* J. Ma/.iuknx, 
1111 Market St.,N.S. Pittsburgh, Pa 
Centro iždininkas K. Varaš’g.
1> and Carson Sts ,S.S. Pittsburgh,P» 

Turtų
Urlakis,

w.

Kontrolė* Komisija:

LAISVĖS SUN V OKA UGYSTft,

i.uujuo.h uurebui
Pirmininkus v». žemame,

w. Markūnas
Fa.

DR. LEONARD LANDES
Jis Juma be pinigų patars, ką da

ryti, kad ižge'bėty gyvauti, Ir P**ii- 
kina api« ligą. Gydau per 20 metų 
visukiaa t? didžiauniotnlB pa-
sekmėm’B, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau- 
ėJų, jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų Ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą (r X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikit* pas 
gerai žinomą

DR. LANDĖS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nui 10

lift E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.)
4 po plit% 
York City

šią; o antra—kągi gali žino
ti. kas bus; jeigu neklauso
te—daryte, kaip sau norite. 
Taip ir su tuo žmogeliu pri
siėjo ginčytis. Mano pata
rimai buvo vienodi visiems, 
peš labai buvau prisižiūrė
jęs pabėgėlių likimui, ir vi
siems patariau — nebėgti. 
Štai jau prijojau ir savo pa
rapijos bažnvčią. Užeinu 
pasimelsti. Žmonių visiškai 
mažai bažnyčioje. Senas 
klebonas sako pamokslą. Su
stoję keliatas bobelių klau
sos, bet to pamokslo beveik 
Tesigirdi. Susitikęs mieste
lyje keliatą pažįstamų, pasi
kalbėjau. Čia žmonių visai 
kitain kalbama ir neklauso
ma visokių paskalų.

Patėmijau keliatą vyru
ku: užgirdus vieną ir antrą 
riekus tauškiant, tuoj sunie
kina ir klausyti nenori, ir 
taip lig šioliai niekur dar 
rėsu sutikės nei vieno pa
bėgėlio iš Vabalninku para

us. Negabu saVvti. kad 
laimingi, bet pakolei ne-

k ini tas neparanku

Teisingai Nutaisomi vaistai 
prieinama kaina. Atullankykiti 
pas savo draugą, o husitą už
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

Apliekorma Ir Chemlitai
5 Roebling St., Cor. So. 2nd 

BROOKLYN, N

Užsirašykite

airmą Lietuvių Diem *$t|

NAUJIENOS” N
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

UJIENOS" praneša naujausias » ieisiuiKan v’NAUJIENOS" praneša naujausias > ieisiujjtan 
sias žtuias iš karės lauko x abel.iaž iš 
pasaulio — kasdien.

“NAUJIENOS" yra darbiniu*^ laikraštis ■ jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

’•NAUJIENOS" talpina darbininkam! nau Gogus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS" leidžiamos daugybes d.i- įninku, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o iv avienio* 
ypatos ir darym C pašalinio bmi’c

Prer m autos kaina*
Chicagoje—pi -. iešiotojus f c. savaitėle. 

Pačtu siunčiant, Chic.t> ';e metam $6.00; pusei 
metų $1.50. Kitur, ne Cu metams $5 00;
pusei metų $3.00; dviem nieu 1.00. Europoje 
ii Kanadoje mct.SV.QO. Pavienių num. kaiua 2c.

išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

-UflUJIENOS” 1841 S. Halstcd St.. Chicago. HL
Šiuomi pnsiunčiu$-------------- u2 “NAUJIENAS’’

metus ir meldžiu jas siųsti žino adresui

M

Centre 
p.

Su 
t nOlla, 
lie O L.

31 z r..
Pirmininko pagellHiunaas 

oiu u.
Protokolų raštiniu. A. Kamauchati

luZt> u. l'ino 
l'inan.sų raštui. P. Peiciuii.s, 

izzi u. Pina
iždo trustusai: A. KacKauaKus, 

lenui ou, J. bauhuo, iui u. i

Si.

Si. 
3U 

Aki 
hauuy Ave», Vv. Oimnibius, 122? E. 

Mu/i.uiuy Avė., 
Muioama w. ovintickas,

oru W. Pine Si.
Susirinkimai atsiDuna paskuunų pa- 

neumi KiCKViuiio menesio / vai. va- 
haie Juu4U iviuigeno &veiainej, OU N 
xuaui OU, Alunaiiuy Cliy, l'a.

L1M1UV1Ų Btfc.LlOINC.1 PAdHLPOci

Plminlukai J. tfklruteuiai, 
7X Human Ava.. bra«mivw. N. Y.

Centro Sekretorius V. Žilinskas, 
381 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

Iždininkas F. Jankauskas, 
183 Roebluig Su, Broklyn, N. Y.

Uevaikla.

kaepM Breos-iyue — V. VlUtivižla.

LIET. RV1ESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA, CONN.. V1KRI- 

NINKŲ ADRESAI, 
Pirmininkai A. Murelka.

103 Liberty 8t., Ansenla, Cean. 
Vice-pirmtninkas W. Ullaa,

228 N. Stata 8t., Annanla. Ceaa. 
Nut. Raitininkai J. G. Vaitkevičiai, 

P. O. Box 128, Aniania, Ceaa. 
Finanių Raštlnlnkan J. P. Olapai.

P. O. Box 830, Ansonia, Conn. 
Iždininkai J. Moekaltls.

P. O. Bos 1X4. Aaioatn, Coaa 
Knygiai S. Tlikeviriai.

Knyg. pagelb. A. Jakštyi,
108 Liberty 8t., Aneonla, 

Knyg. Rait. P. Ragaišia,

Cm»

Gini.

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių aureuMi;

kuopos,' J. K. Mažiukna, 1111 
Market St., N. 8. Pittsburgh, Pa.

kuopos, P. A. Samulionis, P. O.
63, McKeeu Rocks, Pa.
kuopos, J. Galdinas, °. O. Bu
Laupurex, Pa.
kuopos, Ig. Raslnskas, tl()4

1

2 
Box

118,
4

Carson St., S. S., Pittsburgh, Pu.
5 kuopos, P.Petrauskas, Post effici.

Cuddy, Pa.
kuopos—J. Pūkas,

Box Lock 476 Export, P*.
kuopos, S. Kirmius,

2220 Tustin St., Pittsburgh,Pa. 
kuopos A. J. Nonnunai.

7

8
2317 Cherry All., S.S. Pittuburgh^Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas

Box 283, Arnold, Pa.

«t.

Si.

St.

St.
Bt.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.' 
Pirmininkai A. Pakili, 

462 Jiaaa 
Vici-pirmininkai K. Braziyičia, 

268 Exchange 
Pietekelg raitininkai F. Bartkui, 

1061 J he m 
Finaaig raitlainkai K. Arlauikii, 

818 Janna 
Iždininkai J. Bereikia, 670 Jinne
Ižde glebijai: J. Bukelii, 266 Ex
change St., J. Bagdonai, 14 Congreii 
St., J. Ragrilai, 858 Dayton St. Mar- 
ialken V. Rulinikii, 261 N. Chicage 
St., J. Kailelli, 668 Garden it. Duri
ninkai J. Žiliui, 814 Market SL 

gūdžia A. Bubells, 818 Quince it. 
Vėliavą aeiijal] P. Miliauskai, 881 

Caledonia 
Mala Si.

Si. Ir J. Jurivlėla, Iii

LIBTUVIV PRE8ERIŲ UNIJOS M 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAIS 
Praildaatai A. Drebliiai,

Pratikilą raitininkai A. Basai, 
•61 Grand St., Brack'ya, N. Y.

Flaaaią raitininkai K. Krlaaillaai,

ItAlaiak** P. Pitailn.

Columbia
Rekordai!

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
Galiiua p»»

J. GIRDĖS
103 Grand St., Brooklv n. N. Y

E

r.
E

K

B

B

B

mi.

2841.
44

1841.

>341.

1841.

121S.

fili.

2221.
M

1226.

1227.

122S.

2380.

2887.
2351.
1861.

<4

MM.

ftfiRlAU ŽIRGELI. Doataa.
DIEDUKAS. Polka. Princą Vafikava Kayattja.
VILNIAUS RŪTA.
“DR1NOPOLI8”. Mariai. Kalambijai Orkestrą.
KAS SUBATO8 VAKARĖLI.
NUOSTABU. Mariai. Ripabllkeai Gvardijai OrkMtak
SIUVĖJA. Monologai.
PO DUGALVIU ERELIU. Mariaa. Priaee
Karelija
ANT VIENOS GALVOS. Menelegaa.
ŽUAVŲ MARSAS. Prlnee Valikava KapeUja.
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Pelka-Masarka. Grieii RayebUksai CvwHQm
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
J SVEIKATĄ.. Mariai. Krliii Princą Vatąkava Kap^lK 
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Mariaa. RipabUkeaų CvaHl>M
Orkectra.
PER GIRIĄ GIRI ALĘ.
LINKSMINKIMĖS. . Pilka. Prince Valikava Ka«riQ^
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Paika. KelnmMJei Orkeetm.
SAULELE NUSILEIDO Ir MARSAS.

TtVYNf MŪSŲ <r TYKIAI NRMUNRUSLIETUVA
TEKA
BIRUTE Ir
DARBININKŲ MARSELIETE k 8UKELKIM1 K0T4.

JQEMUNO VILNYS. (Drae. V. Kudirka) 
■UDIEV. (Or-aa V. Kudirka). Uaiurka. 
VARPELIS. (Dr-ea V Kedlrka). Vaieaa 
MANO MIELAI. Paika.

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.
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tA'isvi
VIETINES ŽINIOS.

Visi J teatrą!
Jeigu kas šią subatą nenu

eis į McCaddin Hali pažiū
rėti, kaip bus perstatoma 
“Du Broliu”, tas tikrai galės 
pasakyti apie save, jog bu
vęs Ryme paties popiežiaus 
nematė.

Daugybė svieto jau įgijo 
tikietus. Skubinkitės įgyti 
tie, kurie dar neturite, nesą 
bijomasi, kad gali tikietų 
pritrūkti. Publikos bus ne
tik iš Brooklyno, bet 
plačiosios apygardos.

Lošime dalyvauja 
kiausi artistai, kurie
prisirengę prie savo uždavi
nių attiki

Pradžia 1 tai 8) vai. 
ka re. N epąsiy nutikite.

Dos Tautiškame Name. Kal
bės J. Bekampis ir kiti. 
Griežš muzika ir bus kito
kių pamarginimų. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi vietos 
ir apielinkių lietuviai malo
nėkite atsilankyti.

Komitetas.

ir

pui- 
gerai

va-

15 d. sausio, Shedlow sve
tainėje atsibuvo vakaras, 
parengtas D. L. K. Mindan

čio Dr-jos. Buvo perstaty
ta veikalas “Ant Bedugnės 
Krašto”. Po perstatymui 
tęsėsi šokiai.

Veikl ias pavyko visai ge
rai atvaizdint, kuriame da
lyvavo artistai: J. Kačer- 
gius, S. Garšviūtė, J. Valen
tis, J. Butkeviče, P. Raibu- 
ziūtė, V. Baltrušaitis, F. De
veikis ir R. Kručas.

pareikalavo, kad kiekvie
nam darbininkui būtų pa
kelta alga ant 1 dolerio į 
savaitę; nedirbti daugiau, 
kaip 50 vai. į savaitę ir kad 
būtų pripažinta A. C. W. of 
A. unija.

American Clothing Manu
facturers Association pripa
žino visus darbininkų reika
lavimus, bet mažesnių firmų 
bosai nori pasipriešinti.Kaip 
jie ilgai priešinsis, tai tų at
eity pamatysime.

J. Mickevičia.
Tarpe kriaučių streikie- 

rių ir streiklaužių jau buVo 
susirėmimų. Tūlas Samuel 
Schuman tapo sunkiai su
žeistas ir tuo jaus mirė.

■MM I

JAU IS^JO IŠ SPAUDOS KNYGA•a nii\ii:i<k(o
DVI DIDŽIAUSIOS KRAUTUVĖS.

Lietuviai, nepamirškite, kam yra reikalingas fomičfuH, pirkite 
pas lietuvius A. MALIAUSKĄ ir VIDŽIŪNĄ. (Jausite geresnius 
daiktus. Męs galime pigiau parduot, negu kiti štornikai gali pirkt. 
Męs perkam tiesiai iš dirbtuve®, o ne nuo perkupčių, kaip kiti. 
Jaunavedžiai, pirkite pas mumis forničių®, o gausite speciališką 
nuošimtį. Męs parduodame ir ant išmokesčio—po $1.00 ar $2.00 į 
savaitę. Nepamirškite!

. s
IBM

MOTERIŠKE ir MEILE

Lietuviai drūtuoliai.
Šiuomi laiku New Yorke 

randasi du lietuviu drūtuo- 
liu: P. Žilinskas ir Čepulio- 
nis (Chipp). P. Žilinskas 
imasi Manhattan Opera 
House (34th St. kampas 8th

Žilinskas parmušė j 1 minu- 
tas Mullerį (catch-as-catch 
can).Tų patį vakarų Strang
ler Lewis į 1 vai. 20 minučių 
parmušė Wladeku Zbyszko. 
Strangler Lewis dabar turi 
tik vienų priešų, Ui Steche- 
rį iš Kansas City, Kansas.

Sekančiame “Laisvės” nu
mery apie P. Žilinskų ir Če- 
pulionį bus didelis straips
nis.

Žiūrovas.

Atsargiau su spjaudymu.
Pastaruoju laiku New 

Yorke pradėjo siausti liga 
vadinama “gripas”. Svei-

BROOKLYN!) IR APlELINKftS 
AT YDAI.

Lietuviškas Kontraktorina.
Padarome visokį darbą prie naujų

Publikos buvo pilnutėlė naiTul statymo ir senų pataisymo. Iš-
• - • . • it-! plaatavojam, iscementuojam ir tt. E-

------ - -------------- h pilbll- įant relkalui, kreipkitės pas:svetainė ir, matomai 
kai perstatymas patiko.

Tai viena iš į
(JraUgijll, kuri savo trumpu Į Kiekvieno Amerikos lietuvio dorinis 
gyvavimo laiku įstengė jau Fr;iv?lun.,afi »«-f*. .. . • i 7- i 1 viškniM ir gimine® ir pagelbėti jiems.triS Veikalus perstatyti, kuo- Vietiniai atvykite į mūsų Kontorą 
met kitos visai tuomi rieuž- I ypatiškai. Iš ‘kitų mitalų rašykite 

•laiškus. Mę® patarsime, kokui midų

MAFFEI & STEPONAITIS 
Metropolitan Avė., kampas 

Haveineyer St.
BROOKLYN, N. Y. 

(4

___  ______ , kreipkitės pas:P. GRAŽYS 
pašelpinių 9!> So 2ni1 st- Br<,<,ll!>'n- N-

si ima.
Taipgi buvo laimėjimas 

auksinio laikrodėlio vertes 
$15.00, kurį išlaimėjo mažas 
vaikutis F. Gadelis.

Spindulys.

15 d. sausio buvo balius 
Liet. Gimnastikos Kliubo. 
Kadangi balius buvo nepap
rastas, bet “Pundukų”, tai 
publikos atsilankė suvirs 
600. Viskas pavyko labai

Rengėjai labai dėkingi 
toms merginoms, kurios at-

♦

PėtnyČioj, 21 d. sausio,bus 
katos departmental pripa- Khubo Komiteto susirinki-

platinasi tarpe žmonių nuo 
spjaudymo viešose įstaigose, 
ant stočių ir tam panašiai.

Miesto majoras, kad su
laikius plėtojimąsi gripo, iš
leido įsakymą, uždrausda
mas visiems spjaudyti viešo
se įstaigose, kaip tai: ant 
karų stočių, gelžkelių sto
čių, karuose, pactose

galima sujieškoti.

385

NEWARK0AKUŠERKA
Pabaigusi Imperalrici Marij A- 
kuš»rkų mokyklą Peterburgo ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekme* 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gvrai apaipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, gauti patar
navimą.

O. STROLIENB 
JauniŠkaitš

SIU St, NEWARK,NJ.
I'alefooM Markai

1 nrraA

Męs užlaikome visko, kas tik y- 
ra reikalinga į kambarius. Reika
laudami daiktų, pašaukite per te
lefoną. o męs atvažiuosime jurais 
parsivežt.

• r^KjrfUĮ^-. •_.

RNEFI

šildomi 
Pečiai nuo 

$1.25 
iki 

$10.00

qpOJI knyga reikalinga perskaityti 
ne tik jauniems, bet ir seniems.

Jaunimas joje ras daug gražiu, naudin
gu pamokinimu apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių ::

KAINA .
Reikalaukit Šiuo adresu:

183 Roeblin? St

20c

Brooklyn, N. Y

.Supami krėslai 
nuo $1.75 
augščiau.

Telephone, South 4263

Kas galima 
pas mumis 

gaut:
Forničių, 

Lovų, 
Pečių,

Siuvamų 
Mašinų, 
Karpetų 

Veidrodžių 
Lempų 
ir taip 
visokių 
daiktų.

A ržuolines
Komodčs nuo 

$4.98
Ir augščiau šių 

savnilc.

Baltos geležines Ixivos, galais taip 
kaip čia atrodo 
$2.75 ir augščiau 

Telephone South 6075.

LIETUVLKA APTIEKA
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų Šiam 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antayk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIX TURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, honka 25c. OKRAPU’AS. Linimenta® dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c, 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAT 
RUS VAISTAI DĖL ATAUGLNIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio Rauderio, odekolonas, perfumos i’ 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — benk a $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunč'ant laiškus 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

Skyrius: 746 Driggs Avė., kampat 2nd St.,, Brooklyn, N. Y.

145

ketv ergą;, pradžia 8 vai. va-

J. Zubavičius,

217

NEPAPRASTAS PASIULIN1NAS

'i

Dar sykį pranešu, kad

Pel. Greenpoint 1907.

DENTISTAS
Vi«l mano darbft užganėdinti.

Darbas gvarantuotae.

MMuwn

i *

U

U*>«• 8 7

NEW YORK, N. Y<Dept.

džia 8 vai. vakare.
Sekr. A. Ankudavičia

REIK A LINGOS MERGINOS 
Reikalingos merginos į fabriką siū- 

. Ii ant mašinų: apsiūlėt nosines ir 
tam tikras komitetas, du O- jaa prosy t. Darbas lengvas ir čystttB.

Darbas nuolat. Priimamos mokine®.
WILLIAM 1101.1 AND 

Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
(ėjimas iš jardo.

dantis visokius patarimus 
dėl išėmimo pilietiškų po- 
pie rų,pradės veikti Socialist 
Partv kambariuose, 225 So. 
1st St., Brooklyn, N. Y., ne- 

i” redakcijos.
cių, karuose, pactose, mo- įsi oi., nrooK 
kyklose, svetainėse, ligonbu- toli “Laisvės 
čiuose ir tam panašiose į- Susirinkimai bus kiekvieną 
ovaigose. • • ketvorgą;. pradžia 8 vai. va-

Kaip tik spėjo išleisti tą kare, 
įsakymą, tai 5 d. sausio New Ę
Yorke tapo suareštuota virš meldžiame 
penkių šimtų žmonių, kurie suteiktos visos 
spjaudė viešose įstaigose ir | informacijos^ 
ir jie visi tapo nuteisti nuo 
2 iki 5 dolerių užsimokėti 
bausmes.

Dabar nėra tos dienos, 
kad prieš teisėjus nestotų 
kelintas desėtkų ponų ir po
nių “spjaudytųjų”, kuriuos 
teisėjas pirmiau išbara, o 
paskui išnešęs savo nuo
sprendį paliuosuoja.

Reikia pažymėti, kad Eu
ropos miestuose uždrausta 
spjaudyti ne tik viešose į-

vių. Amerikoj taipgi yra 
tokių miestų, pavyzdžiui 
Bostone už^ nusispjovimą 
ant šalygatvio $5 bausmės. 
Ir ten sunku pamatyti, kad 
kas nusispjautų ant šaly
gatvio.

New Yorke gi netik ant 
šalygatvių spjaudo, bet tan
kiai žmonėm ir ant kuprų 
vžspjauna. Jeigu įeini į 
kokių nors įstaigų, kur yra 
visokių žmonių prisirinkę, 
tai žiūrėk, kad tau kas ant 
kunros neužspjautų. Tokiu 
būdu nieko nėra nuosta
baus, kad viena diena su
areštuota virš 500 žmonių.

Taigi, lietuviai, atsar
giau su spjaudymu. Steng- 
kitės atprasti nuo to nešva
raus įpratimo, nes už tai ga
lite atsidurti prieš teisėjų ir 
užsimokėti kelis dolerius 
bausmės.

i Reporteris.

r PRANEŠIMAI.
23 d. sausio bus pusmčnesi- 

nis susirinkimas L. S. S. 19 
kuopos Tautiškame Name. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Vi
si kuopos nariai malonėkite 
pribūti, nes turime daug 
svarbių reikalų.

F. Kalpokas

21 d. sausio bus prakalbos 
paminėjimui“Kruvinojo Ne- 
•dėldienio” L. S. S. 19 kuo-

ovum .

DARBO ŽMONIŲ 
ISTORIJA.

Prangyetėms, Kuopoms ir Kimbama!
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZ1KUS 
IR ŽENKLELIUS

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

Ant kiekviena pareikalavimo pri- 
jhmčiu kampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

Kurie nori tapti piliečiais, 
atsilankyti, o bus 

reikalingos

Tarpe New Yorko ir Bro
ok lyno rūbsiūvių iškilo 

Streikuojančių 
būrys nevisai mažas, išviso 
streikuoja apie 20,000. Tar
pe jų randasi lietuviu apie 
800.

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $6.00' 
Užplumbavimas 50c ir augščiau 
Išvalymas ....................................... 60c.
Užplumbavimas auksu .......... $1.00

Skaudantį dantį duok tuojaus iš
traukt. Ištraukiant bo jokio skaus
mo,

iežastįs sekan-
W. of A. unija

OR. A. FRIEDMAN
ROEBLING ST., BROOKLYN,

kampas So. 2nd St.
ofisw® atdaras viwada.

ė 41^ AV’-ĮC’^?’ Iliustruotas Mėnesinis 
Juokų Žurnalas.

Tai pįrmas toks Juokų bei Satyros Ilius
truotas Žurnalas lietuvių kalboje.
TALPINA DAU3 PUIKIŲ KARIKATŪRŲ IR JUOKINGŲ PASISKAITYMŲ.

Kaina tik $1.00 metama, o juokų ir už $10 00 nepirksi
Norint gauti vieną “Š.” num., del pasižiūrėjimo, reikia prisiėst 10c.

Adresuok: “SAKĖ”
119 Millbury Street, Worcester. Masu

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

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
. ENGINEERS

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

Su paveikslėliais, kaina 25c
Kiekvienam darbo žmogų: 

reikalinga perskaityti.
Reikalaukit šiuo adresu:

“Laisvė7,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y

LIGONI') ŠEIMYNOS PADEJUOS JEI JISAI HEPRI6ULI PRIE

Ct

Visi lietuviui rūšy kites prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 k* priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S, L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.

307 VV. 3(Hh St.. New York City.

TIK ANT TRUMPO LAIKO.

»»<> r
Dėlei plataus išgarsinimo mfleų lakrodėlių per trumpą laiką prie Kiekvieno laikrodėlio duodame VISAI DYKAI 25 naudingus dalykus i 

Žiedas, Lenciūgėlis, Juosčiukė ant rankos vaikams, Plunksna fontaninė, Pypkė, Tabako maišelis, Brelokas-kompas, Britva, Diržas, Veidrodėlis, 
Lenciūgėlis su širduke, Lornetka-brelokas, Setas sagučių, Peilis, Branza lietas ir Kryželis.

5 augščiau patalpinti ir sunumeruoti laikrodėliai yra sekanti: LAIKRODĖLIS No. 1—ELGIN AR WALTHAM (ant išsirinkimo) žino
mas visame pasaulyje savo tvirčiausiu mechanizmu, Gold Filled, Fabrikos gvarancija ant 20 metų išmušta ant viršelių, trįs tvirti viršeliai, 
prekė $6.45. LAIKRODĖLIS No. 2—ELEGANTIŠKAS, Gold Filled, Fabrįkos gvarancija ant 20 metų išmušta ant viršelio, 21 Akmenis išmuš
ta viduriuose (adjusted two), trįs artistiškai graviruoti viršeliai, prekė $6.85. LAIKRODĖLIS No. 3—PUIKUS, su trimis gražiais graviruo
tais viršeliais, Gold filled, Fabrikos gvarancija ant 20 metų išmušta ant viršelių, tvirčiausi gvarantuoti viduriai, prekė $5.50. LAIKRODĖLIS 
No. 4—ATSAKANTIS, Gold plated gvarantuotas mechanizmas, trįs artistiškai graviruoti viršeliai, išlaikysiantis daug metų,prekė $4.65.LAIK- 
ŪODĖLIS No .5—GRAŽUS, atviras, Gold plated, gvarantuotas, tvirtas ir praktiškas, prekė $3:85.

Su kiekvienu iš tų 5-kių laikrodėlių siunčiame paminėtus augščiau 25 dalykuo ABSOLIUTIŠKAI DYKAI. Užsakant laikrodėlį prisiųskita 
25 centus rankpinigių markėmis ir tą apagarsinimą ir paženklinkit kry želiu, kokį laikrodėlį išsirinkot. Tada męs tuojaus išsiųsim reikalauja
mą laikrodėlį ir visai DYKAI visas 25 dovanas. Apturėjus gi siuntinį užmokėsit likusią sumą (pagal užsakymą) ir 25 centus už persiuntimą 
dovanų. Neužsiganėdujusiems sugrąžinam pinigus. Laikrodėlius mes pataisom arba išmainom ant kitų UzDYKĄ, apturėjus tiktai 26 cen
tus ant persiuntimo ffikaščių. Kadangi čionai niekuo na fiaikuojata u tasai pajdfltfinūnaa tęsis tik trumpą laiką, tai pasiskubinkit su užsaky- 
mals adresuodami pas:
NEW YORK SUPPLY COMPANY, 7t Fifth Aveaua

AR NORI N^sip™,Lf,eJ^ HIV HVlU vEVERYKUS?

109 GRAND ST.,

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU- 

' tuvę, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norų.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

Ar nori'mokintis?
MUS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI I Ž $5 00.

Aritmetiką! rokūndą) ai $3. Lietuvių kalbos gramatiką ai $4. Grat- 
rtšystę už $2.

Dar pirmu kartu ii tekiau kalnas mokiname. Atsišauk šiandien, a«a 
šitas apgarsinimas gal daugiau ne pasirodyt—naudokia proga. Viri Iš
moksta, kas tik pagal mūsų metodą mokinaai. įdėk štampą atsakymai.

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINfi MOKYKLA
1327 N. Robey St., Chicago, TIL

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

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

kelis ruimu* nauju fomiču.

198-200 Grand St 
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn, N Y 
Šalę “Comedy" teatro. Telephone 2372 Oreeitpotat.




