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Vilniaus 
skaista
veidės.

Socialistai 
pas prezi

dentą.

Vis labiau;kalbama, Juodkalnijos armija
kad Švedija kariaus. pasidavė austrams I

“Naujos Lietuviškos Cei- 
tungos” korespondentas ap
rašo savo įspūdžius iš Vil
niaus. Kuomet korespon
dento pulkas priėjo prie 
Vilniaus, tai pulko senis 
(turbūt komandieras) pasa
kė kareiviams:

“Mieste, sako, esama vi
sose gatvėse freilinkių (gat
vės merginų). Todėl svei
katai grūmzdžianti didi 
l>riegada (pavojus). Todėl 
dabokitės, neužsiimkit su 
jomis ir savo sveikatą bei 
gyvenimo palaimą išlaikyki! 
nesupūstiję”.

Kuomet kareivis - kores
pondentas apsistojo tūloj 
sulenkėjusių lietuvių šeimy
noj, tai gaspadorius jam 
pasakė: “Duokit mums duo
nos, o męs jums duosim 
■merginą”.

Einant gatve:—
“Tik žiūrėkis, čion jau ir 

bekeliaudinėjančios anos 
freilinkos. Beėsančios per 
vis žydiško, bet reta ir len
kiško typo. O susivaržiu
sios, pasišiaušiusios, išsi- 
kamščiusios ir išsiminkiavu- 
sios. Kurpės kreivai įlenk
tos ant augštų kulnų,o plau
kai papurę ir toks visokių 
parfumų kvapas... ir tos a- 
kys... ir tie žvilgiai... pfu 
deibel”.

Korespondentas net kelis 
syikus nusipjovė ir pridūrė:

“Matyt, ir prieš sunkiau
sius šios karės atlankymus 
bei išmėginimus jų ir joms 
panašių vyriškių širdys li
kusios užkietintos”.

Korespondentas tvirtina, 
kad visa Vilniaus kupčystė 
žydų rankose:

“Tie žydai. Kuone visa 
kupčystė jų rankose. Jie 
perka ir parduoda. Jie gy
vulius skerdžia ir dešras 
kemša. Keleiviams jie ar
batos ir baronkų prisiūto. 
Jie laikraščius išleidžia ir 
bankas valdo. Irgi pat fre- 
linkių kareiviams prisiūlo. 
‘‘Bester Herr, wollen šie a 
Braut, a schone Braut? 
Billig, billig...”

Toliaus korespondentas 
pasakoja, kaip surado Hetu- 
višką Šlapelių knygyną. Jam 
buvę daug vargo.

Švedijoje susidarė komisi
ja, kuri turės nagrinėti 
Švedijos prisirengimą ka
rėm Šita komisija turės 
darbuoties drauge su kito
mis panašiomis komisijomis, 
kaip va: komisija karės me- 
degos pristatymo, kariume- 
nės maitinimo komisija, ap
draudimo karės laikui, pra
monės ir prekybos komisija. 
Komisijon įeina žymus šve
dų veikėjai:

Šnipų mokyklą įsteigė da
bar vokiečiai Antverpene. 
Mokykloje policijos agentai 
mokina įvairių šnipinėjimo 
būdų, kaip apgauti priešus, 
išvengti jų persekiojimo. 
Chemijos profesoriai moki
na, kaip rašyt nerėkiamo
mis juodytomis, kaip jas su
taisyti ir tt. Aficieriai pra
neša žinias apie priešininkų 
armijų organizacijas, kaip 
suskaityti vežamus trauki
niais kareivius, aprokuoti 
ilgumą kariumenės kolonų 
ir tt.

Washington, D. C. — 25 
d. sausio S. P. deputacija, 
susidedanti iš M. Hilquitho 
ir J. Maurerio, lankėsi pas 
prezidentą Suvienytų Vals
tijų, Wilsona. Delegatai 
kalbėjosi su prezidentu pusę 
valandos laiko. Jie nuroęlė 
Wilsonui reikalingumą 
praktiškai paremti kongres- 
mano Meyerio Londono re
zoliuciją Europos taikos rei- 

| kale. Prezidentas užtikrino 
■ delegaciją, jog jisai taip-pat 
stojas už taiką. Jisai pri
žadėjo pagalvoti apie suma
nymą sušaukti neutrališkų 
valstybių konferenciją.

M. Hillquith atkreipė ypa
tingą Wilsono atydą, kad ji
sai rūpintųs prašalint žydų 
tautai daromas skriaudas.

J. Maurer pasakė Wilso- 
nui, jog Amerikos socialis
tai ir minios unijistų yra 
priešingi agitacijai už “pre
paredness”. Maurer nuro
dė prezidentui, kad žmonių 
balsas yra labai svarbus ta
me dalyke ir jog prezidentas 
neprivalo klausyti politiškų 
rėksnių.

Hillquith pasakė preziden
tui, jog jo, prezidento, žo
dis gali turėti didelę svarbą 
išgavime Rusijos žydams 
pilnų politiškų teisių.

Hillquithą ir Maurerį per
stata prezidentui kongres- 
manas Meyer London.

KAIZERIO GIMIMO 
DIENOJ.

27 d. sausio yra kaize
rio gimimo diena. Mano
ma, kad tą dieną vokiečių 
pulkai visuose frontuose pa
rodys didžiausią aktyvišku- 
mą. Iš vakarinio fronto jau 
praneša, kad vokiečių ka
reiviai išsijuosę atakuoja 
talkininkus.

BOMBOS ANT DVINSKO.
Vokiečiu orlaivininkai me

tė bombų ant Dvinsko. Vie
na moteriškė užmušta, ke
lios sužeista.

MIRĖ GABRINOVIč.
Berlynas.—Serbų anar

chistas Nedeljo GabrinoviČ, 
kuris nužudė Austrijos erc- 
hercogą Franciškų Ferdi
nandą birželio mėnesį, 1914 
metais, mirė Resienstadto 
kalėjime. Kaip žinoma, ta 
užmušėjystė buvo mechaniš
ka priežastis, privedusi prie 
karės.

SAKO, BERLYNE BUVO 
DIDŽIAUSIOS RIAUŠĖS.
Paryžius.—Tūlas portu

galas, kuris ką tik sugrįžo 
iš Berlyno, pasakoja, kad 
12 dieną sausio ten buvusios 
milžiniškos demonstracijos 
ir valdžia turėjusi pavartoti 
prieš demonstrantus net 
mašinines kanuoles.

Demonstracijose greta 
vyrų dalyvavo tap-pat labai 
daug moterų. Daugelis jų 
sužeista.

PRANCŪZŲ ORLAIVI
NINKAI PASIDARBAVO.

Londonas.—Iš - Salonikų 
praneša, kad 16 francūzų 
orlaivininkų bombardavo 
Monastyrių ir Ghevgeli. Jie 
užmušė daugiau, negu 100 
bulgarų. Išviso jie metė 100 
bombų. . u -

ŠVEDIJA PERSERGSTI 
ANGLIJĄ.

Stockholm, Švedija.—Mi- 
nisterių pirmininkas Ham- 
marskjoeld pasakė, kad Šve
dijos neutralitetas pasibaigs 
toje valandoje, kuomet ko
kia nors šalis norės sumin
džioti Švedijos teises. Iš tų 
žodžių aišku, jog Švedija 
grasina Anglijai, kuri pas
taruoju laiku pradėjo kliu
dyti Švedijos prekybai.

Dabar jau gana tankiai 
minima, kad Švedija prisi
dės prie karės, kadangi ji 
visuomet buvo didelis Rusi
jos ir Anglijos priešas.

Vienna.—Dienraštis “Neue 
Freu Presse” talpina pasi
kalbėjimą su buvusiuoju 
Rumunijos pirmuoju minis- 
teriu. Tasai ministeris pra
našauja, kad su laiku ir 
Švedija su Rumunija prisi
dės prie austro-germanų ir 
tuomet centralinių valstybių 
unija prasitęs nuo Stockhol- 
mo iki Bagdadui.

Švedijos socialistai prie
šingi karei. — Jų vadovas, 
draugas B ranting neužsiga
nėdina valdžia ir nurodo,jog 
reikia viskas daryti, kad tik 
likties neutrališkais.

DANIJA NEPRISIDĖS 
PRIE ŠVEDIJOS.

Iš Londono rašo, kad jei
gu Švedija ir prisidėtų prie 
karės, tai Danija liktųsi ne- 
utrališka. Danija nori lik
ties čielybėje ir nerizikuos 
savo buvimu. Vokietija ir 
Anglija taip-pat nenori į- 
t raukti Daniją karės suku
riu.

Danija jau seniai pyksta 
ant Vokietijos už užgrobi
mą Schlezwig Holstinijos, 
bet, suprantama, Danija ne
turi pajiegų atsiimti tą šalį.

Vokietija gauna per Dani
ją labai daug visokių tavo- 
rų ir todėl jai daug paran
kiau, kad Danija liktųsi ne- 
utrališka.

SERBAI NENORI KAIZE- 
RUKO Už KARALIŲ.
Vokietija daro visokias 

pastangas, kad tik kokiu 
nors būdu susi taiki n t su 
Serbija. Ji žada Serbijai ne- 
prigulmybę po Austrijos 
protektoratu. Serbija gau
tų dar kiek žemes Bosnijoj. 
Bet serbai turį sutikti pra
šalint savo dabartinį kara
lių ir prisiimt antrąjį kaize
rio sūnų kunigaikštį Eitelį.

Serbija nesutinka su ta 
propozicija.

GYVENA DIDŽIAUSIOS 
PALEISTUVĖS PALO- 

CIUJ.
Juodkalnijos karališka 

pora apsigyveno Lyone 
(Franci jo j) palociuje po
nios Pompadour, kuri prieš 
nepilnai du šimtų metų bu
vo didžiausia Francijoj pa
leistuvė.

Ji turėjo didžiausią įtek
mę ant pašileidusio kara
liaus Liudvil^ XV, kuris jai 
ir pabudavojo tą palocių. 
Liudvikas XV nepaisė savo 
žmonos lenkaitės Leščins- 
kiūtės, bet mylėjo ponią 
Pompadour.

DARBININKŲ KONGRE
SAS.

Londonas.—Čia suvažiavo 
į sesijas atstovai 2,500,000 

darbininkų. Bu$ priimta re
zoliucijos apie taiką. Kons- 
kripcijos (priverstino karei
viavimo) klausime atstovai, 
veikiausia, skils į dvi dali.

------- r...
DAUGYBĖ VOKIEČIŲ 

ŽŪSTA SIBERIJOJ.
Daugybė vokiečių ir aust

rų belaisvių žūsta Siberijos 
taigose nuo bado. Tokį pra
nešimą padarė tiktai ką pri
buvęs j San Francisco F. 
Wakefield, kuris apkeliavo 
veik visą Siberiją. Jisai sa
ko, kad belaisviai begalo 
prastai maitinami. Čitoje 
300 belaisvių mirė. Išviso 
tame mieste yra 38,000 be
laisvių. į

Dalis vokiečių ir austrų | 
belaisvių stengiasi pabėgt 
iš nevalios per Chiniją. Tū
liems tai pasiseka, bet dau
gelį sugauna.

4,000 TURKŲ SUIMTA 
TIES ERZERUMU.

Londonas.—Per Petrogra
dą praneša, kad bėgant tur
kams į E r ze rūmą, rusai pa
ėmė nelaisvėn 4,000 turkų, 
jų tarpe 50 aficierių.

Kad turkams Kaukazo 
fronte nesiseka,^zhatyt ir 
iš to, kad ten siunčiamas 
paša von der Goltz. Jisai 
vyksta į Bagdadą ir iš ten 
komanduos turkų spėkomis, 
veikiančiomis prieš rusus ir 
anglus.

APIE NEĮLEIDIMĄ VO
KIETIJON PREKIŲ.

Anglijos parlamente eina 
karšti ginčai apie neįleidi
mą į Vokietiją prekių net ir 
per neutrališkas šalis. Spau
da ir įvairios partijos prita
ria tam sumanymui. Tūli i 
laikraščiai šaukte šaukia, I 
kad tas sumanymas kogrei- 
čiausiai taptų įstatymu ir 
būtų gyveniman įvykdintas. 
Francijos parlamentas to
kiam sumanymui irgi prita
ria.

Švedija prieš tokį suma
nymą smarkiai protestuoja, 
bet tie protestai nieko ne
gelbsti. Patriotai ir į tai 
nepaiso, kad Švedija, pro
testuodama prieš neįleidimą 
Į Vokietiją prekių per neut
rališkas šalis, pradėjo gink
luotis. Reiškia Švedija ma
no ginkluota jiega tam prie
šintis. Dabar Anglijoj yra 
išrinkta komisija “apgyni
mui šalies”, į kurią įeina į- 
vairių partijų atstovai, neiš
skiriant ir socialistų. Ko
misija turės išdirbti pienus, 
kokiu būdu apsaugojus, kad 
į Vokietiją nebūtų įvežamos 
prekės.

FRANCŪZŲ KAPITALIS
TAI TIKISI PAIMTI Į 
SAVO RANKAS VISĄ 

VOKIETIJOS PRA
MONĘ.

Nors karės pabaigos nesi
mato ir negalima spręsti, 
kokios bus pasekmės, vienok 
Francijos ir Anglijos kapi
talistai jau dabar rengiasi 
prie to, kad pasibaigus ka
rei, paimti ir pasidalinti vi
są Vokietijos pramonę.

Dėl apsvarstymo minėto 
klausimo Paryžiuj įvyko 
tam tikra konferencija, ku
rioj dalyvavo visos prekybos 
ir pramonės palatos.

GRAIKIJOS KARALIUS 
ATSISAKO IŠSIŲSTI TE
UTONŲ PASIUNTINIUS.

Jau buvo minėta, kad tal
kininkai pareikalavo, idant 
Graikijos karalius išsiųs
tų teutonų pasiuntinius, ku- 
tie dabar randasi Graikijoj. 
Dabar iš Berlyno praneša, 
būk Graikijos karalius 
griežtai atsisakęs išpildyti 
talkininkų reikalavimą. An
glų spauda Graikijos kara
lių vadina išdaviku, būk jis 
pražudęs Serbiją ir per jo 
kaltę talkininkai netekę Ga- 
lipolio, Serbijos ir Juodkal
nijos.

NAUJA LINIJA.
Ziurich.—Viennos ir Bu

dapešto kapitalistai nutarė 
įsteigti naują pasažierinę li
niją tarpe Vengrijos ir A- 
merikos. Pamatinis naujos 
kompanijos kapitalas susi
dės iš 2 milionų. Didžiuma 
naujos kompanijos direkto
rių bus madjarai.

PRIEŠ KONSKRIPCIJĄ.
Bristol, Anglija.—600 de

legatų Britanijos darbinin
kų partijos, suvažiavusių 
koųgresan, yra priešingi vi
suotinam kareiviavimui.

KRATA VANDERVEL- 
DĖS NAME.

Belgijos socialisto Vander- 
veldės name, Bruselly, vo
kiečių žandarai padarė kra
tą. Manoma, kad vokiečių 
agentai jieškojo dokumentų 
internacionalio charakte
ri aus.

Belgų laikraštis “Metro
pole” praneša, kad socialis
tas Huiysmans tapo suareš
tuotas. Sakoma, kad kra
ta Vanderveldės name turi 
ryšį su jo areštavimu.

DĖL TAIKOS.
Žymus Turkijos diploma

tas Rafaat Paša, Neby Bey 
ir Ettemme Bey atvyko į 
Šveicariją. Manoma, kad 
jie atkeliavo taikos reika
lais.

JAPONIJA VĖL UŽPUO
LA ANT CHINIJOS.

Japonijos valdžia vėl iš
statė Chinijai tokius parei
kalavimus, kurie gręsia tos 
šalies neprigulmybei. Ang
lija užstoja už Chiniją.

SERBAI TIKISI LAIMĖTI.
Serbijos ministerių pirmi

ninkas Pašič tvirtina, kad 
talkininkai šią karę turi lai
mėti. Jisai išreiškia viltį, 
jog persiorganizavusi Ser
bijos kariumenė dar daug 
ką galės nuveikti.

Italų laikraščiai praneša, 
kad Durazzo uostas esąs ne
paimtas austrijiečių.

ANGLAI VĖL ATMUŠTI.
Berlynas.—Turkų oficia

lus raportas skelbia, jog ang
lai vėlei atakavo turkus 
Messopotamijoj, bet buvo 
atmušti.

Ties Menlarie, 20 mylių 
tolume nuo Kut-elAmara, 
turkai apsiautė didelį būrį 
anglų.

Rusai praneša, kad jų ka
riumenė randasi jau tik tri
jų mylių tolume nuo Pinsko 
(Minsko gub.).

SVARBIAUSIA JUOD
KALNIJOS ARMIJA 

PASIDAVĖ.
Iš Berlyno praneša, kad 

svarbiausia Juodkalnijos 
armija, kuri tapo apsupta 
iš visų pusių, pasidavė. Da
bar visa Juodkalnija ran
dasi austrų rankose.

AUSTRAI PAĖMĖ ALBA
NIJOS SOSTINĘ.

Laikraščiai praneša, kad 
Skutari—buvusi Albanijos 
sostinė ir svarbiausias pre
kybos centras, užimtas aust
rų kariumenės. Prieš užim
siant Skutari, per dvi dieni 
ėjo labai karšti mūšiai, ku
riuose dalyvavo austrai iš 
vienos pusės, o serbai ir 
juodkalniečiai iš kitos. Mat, 
pastarieji visas pastangas 
dėjo, kad neatidavus aust
rams Skutari. Antgalo 
serbai ir juodkalniečiai išsi
skirstė į mažus būrelius ir 
išnetyčių pradėjo užpuldi
nėti ant savo priešų, bet ir 
tas nepagelbėjo.

Iš Solonikų telegramos 
praneša, kad austrams Al
banijoj gerai sekasi ir jie 
milžiniškais žingsniais eina 
pirmyn. Kaip tik spėjo už
imti S r IfTTit'nustriT'ko
lonos pradėjo traukti ant 
Durazzo. Iš kitos pusės 
bulgarai skubiai traukia 
ant Aulono. Manoma, kad 
Durazzo ir Aulone dabar 
randasi Serbijos ir Juodkal
nijos visos jiegos ir dalis 
Albanijos kariumenės. Grei
tu laiku pasirodys ir Alba
nijos likimas. Jeigu austrai 
paims Durazzo ir Auloną, 
tuomet jų rankose bus visa 
Albanija iki Graikijos rube- 
žiaus.

Ant Juodkalnijos ir Alba
nijos rubežių austrai užėmė 
Nikšič, Danilograd ir Pod- 
goriza.

LIETUVIAI SIBIRE.
Iš tolimo Sibiro. Daugel 

mūsų brolių lietuvių yra ap
leidusių savo gimtinę Lietu
vos tėvynę dėl karės prieža
sties. Mūsų seselės ir broliai 
lietuviai gal niekuomet ir 
nepamislijo apie tolimus Ru
sijos miestus, ir tolimus Si
biro kraštus, bet štai, už
ėjus karės šmėklai, išgirdus 
kulipkų švilpimą, armotų 
trenksmą, kada pajuto, kad 
jau gręsia mirties pavojus, 
tuokart apleido savo tėvynę 
ir pasileido patįs nežinoda
mi kur. Dabar rados iš
blaškytais po visus kraštus.

Dabartinis mūsų pabėgė
liu padėjimas, ypač tolimam 
Sibire, labai vargingas, štai 
jau artinas šaltas žiemos 
laikas, bet jų yra daugel a- 
piplyšusių, neturi kuo šiltai 
apsivilkti, ir pinigų neturi, 
užsidirbti gi nėra kur, nes 
labai sunku yra gauti dar
bas, ypač žiemos laike, o jei
gu ir gauna, tai menkas už
darbis, kad negalima su šei
myna pragyventi. Tokių gi 
yra nemažai. Užvis sunkiau 
Sibire Lietuvos mergai
tėms; joms tai amžinas var
gas. Teko man su jom ne- 
sykį pasikalbėti lietuviškai. 
Išgirdusios savo prigimtą 
kalbą, labai pradžiugo, kad 
tai esama ir Tomske lietu
vių, su kuriais esą galima 
susikalbėti. Mūsų mergai
tes tuojaus galima pažinti 

nuo apdaro ir nuo viso apsi
ėjimo. Jos daug padores
nės už čiabuves. Mūsų mo
terėlės ir mergaitės sako, 
kad tik karė pasibaigtų, 
tuoj grįžtumėm savo kras- 
tan, savo gimtinėn, Lietu
von. Ten ir oras daug šiltes
nis, ir kraštas daug sveikes
nis, ir žmonės daug meiles
ni, net ir saulutė daug aiš
kiau šviečia. Kaip tas 
paukštelis, išmestas iš savo 
gimtinio lizdo, nuliūdęs 
skrajoja po erdves, platybes, 
negaudamas ramios vietelės, 
taip ir mūsų broliai lietu
viai, nebetekę savo gimtinės, 
vaikščioja nusiminę po toli
mus karštus, negaudami tik
ros ramybės.

LIETUVA
“Rygos Garsas” rašo:
Vokiečiai Lietuvoj. Vo

kiečiai Lietuvoje elgiasi, ly
giai kaip ir Lenkijoj. Ne
seniai išėjęs įsakymas—už 
slėpimą rusų imtinių bausiu 
mirtimi. Miestuose, mieste
liuose ir sodžiuose vokiečiai 
iš kiekvieno gyventojo imą 
60 kap. karės mokesčio. ^Mo
kesčio nesumokėjusį išlici- 
tuoja. Iš Lietuvos Vokieti
jon išgabenta visų rusų val
džios įstaigose tarnavusiu 
valdininkų žmonos. Gyve
nantieji arti karės lauko te
gali sėdėti savo vietoj pasi
prašę vokiškosios kariume
nės valdžios. Lietuva,. esą, 
labai suvarginta. Vokiečiai 
Lietuvoj įveda savo preky
bą ir žada ją atgaivinti.

Panevėžy išeinąs vokiečių 
laikraštis. Per miestą nese
niai perskrydęs rusų orlai
vis “Uja Muromec”, kuris 
vykusiai bombardavo pre
kių svirnus. Panevėžy vis
kas brangu. Vokiečiai tie
sią naują gelžkelį, kuris su
jungsiąs Kauną su Panevė
žiu.

Lietuvių Seimas. V. Dū
mos atstovo M. Yčo pirmi
ninkaujamas įvyko gruo
džio 13 d. Susirinkimui pa
aiškėjo, kad lietuvių pabė
gėlių esą daugiau 200 tuks., 
kurie apgyvendinta 84 vie
tose. Didesniuose miestuo
se Centralis Komitetas ati
daręs savo skyrius. Lietu
vių pabėgėlių registracijinis 
Komitetas darbuosiąsis su 
Tatjanos Komitetu išvieno.

Iš MAINIERIŲ KONVEN
CIJOS.

Indianapolis, Ind. — Mai
nierių konvencija balsų 
dauguma priėmė rezoliuci
ją, kad pasibaigus kontrak
tui tarpe mainierių unijos ir 
bosų, darbai mainose netu
ri būti sustabdyti tolei, ko
lei eis derybos dėl naujos 
sutarties.

BURTAI TARP KAREI- • 
VIŲ. ’

Užsienio laikraščiai pa
duoda daug žinių apie bur
tus ir prietarus, kurie •nie
kuomet nebuvo taip prasi
platinę kareivių tarpe, kaip 
dabar, ypatingai vokiečių, 
anglų ir francūzų kariume- 
nėje. Kiekvienas pulkas,ro
ta, turi savo talismaną. ~ >

■■■■■i



Į Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga Lenkijos “Gelbėtojai

“Naujienų” bendrovės di
rekcija nutarė dėlei tūlų 
priežasčių sustabdyti leidi
mą “Nedėlios Naujienų”. 
Kurie buvo užsisakę ilges
niam laikui,pavesta admini
stracijai atsiteisti.

Pereitais metais viename 
tik Hazleton, Pa., lietuviai 
užsimokėję teismuose pa
baudų už girtuokliavimą ir 
girtas peštynes apie $1.000.

Neabejotina, kad visoj A- 
merikoj mūsų žmonės už tos 
rūšies ’ prasižengimus bus 
sudėję prieš Femidos altorių 
nemažiau, kaip $100.000.

Tai pinigų!
O męs dar didžiuojamės, 

kad lietuvio siela esanti ne
suteršta !

Ponas F.živatkauskas, sa
kydamas prakalbas, liepia 
klausytojams balsuoti už 
tuos žmones, kurie užtaria 
darbininkų reikalus.

Bet ar rasime šiandien 
demokratą ar republikoną, 
kuris sakytus neužtariąs 
darbininkų reikalų?

P-no F. Živatkausko po
litiškos pažiūros * perdaug 
miglotos. Kaipo nuo sąjun- 
giečio męs lauktume nuo jo 
ko kito.

“Naujienų” koresp., rašy
damas apie riaušes lenkiš
koj parapijoj Du Pond mies
tely? sako, jog to galima 
laukti ir lietuvių parapijo
se:

“Ypač pastaruoju laiku 
mūsų apielinkės sakyklos 
paverstos į nešvarios poli
tikos varymo vietas. Jau 
kaip girdėti tai patįs tam
siausi parapijonįs piktina
si tuo, kad vietoje kąnors 
užgirst apie Kristaus 
mokslo gerumą, jie girdi 
tik keiksmus”.

BIBLIJA.
Kokia knyga sekasi pla

tinti, kokia ne, bet biblija 
tai jau tikrai sekasi. Pra
sidėjus karei, biblija plati
nasi daug geriau, negu ligi 
karės. Mat, kenčiančioji 
žmonija jieško suraminimo 
misticizme ir juodieji agita
toriai tuojaus pakiša jai bib
liją. “The Christian Work” 
sako, kad tarpe kareivių, be
laisvių ir pabėgėlių išplatin
ta 3 milionai biblijų. Bibli
jos draugija jau įsteigė savo 
sandėlius Abisinijoj ir Ama
zones upės baseine, pietų A- 
merikoj. * Reikia įsitėmyti, 
kad dabar biblijos nedalina
mos veltui, bet parduoda
mos. Iš kariaujančių šalių 
ateina daug užsakymų. Ru
sijos carienė Aleksandra 
taip-pat nupirkus daug bib
liją..

Biblijos draugijos virši
ninkai džiaugiasi, kad net 
tokiuose miestuose, kaip 
Varšava, Belgradas ir Kon
stantinopolis, kur ore dar 
paraku kvepia, draugijos 
sandėliai nepaliesti.

Tik kasžin ar ne veltui 
džiaugiasi ponai biblininkai. 
Jeigu jau biblija taip Uabai 
prasiplatinusi kareivių tar
pe, tai,matyti, įvairiems val
donams labai patinka švent
raščio pilstymai iš tuščio į 
nepilną. Biblijos pamokslai 
palaiko kareiviuose nusiže
minimo dvasią ir sustiprina 
viršininkų autoritetą.

KALĖJIMŲ LAIKRAŠČIAI
Suvienytų valstijų kalėji

muose išeina daugiau, negu 
25 laikraščiai, kurių seniau
sias “The Star of Hope” 
(“Vilties žvaigždė) leidžia
mas Sing Sing, N. Y., kalė
jime. Dienraštis “Post Dis
patch”, išeinąs St. Louis, 
Mo., talpina gan plačią . ap
žvalgą tų laikraščių turinio. 
Seniau kalėjimuose leidžia
mi laikraščiai stengdavosi 
suteikti kaliniams daugiau 
žinių, kas dedasi anapus ka
lėjimo sienų, tuo tarpu da
bar tų laikraščių turinys 
daug kuomi pagerėjo. Juo

se rišama platus klausimai: 
apie kalėjimų reformą, apie 
kalinio sielos tobulinimą, a- 
pie kalinių darbą ir tt.

“Lend and Hand”, kuris 
leidžiamas Oregono Peni
tentiary sako, kad ligišiol 
kalėjimas stengėsi užmušti 
žmogaus dvasią, atskirti jį 
nuo šeimynos, sulaužyti fy- 
ziškai, protiškai ir morališ
kai. Tąjį uždavinį senos 
sistemos kalėjimo kalinių 
laikraščiai aštriai kritikuo
ja. Kalėjimuose turi būti 
daugiau optimizmo, daugiau 
žmoniškumo. Ir todėl “The 
Ohio Penitentiary News” 
visai teisingai nurodo, ko- 
kiuo uolumu tūli kaliniai 
pradeda kalėjimuose lavin- 
ties, mokosi amatų, klauso 
lekcijų. Kiekvienam jų dar 
žiba vilties žvaigždelė ir 
daugelį tų žmonių dar gali
ma pataisyti. Tasai pats 
Ohio laikraštis nurodo, ko
kia daugybė kalinių pavirto 
pranašiais žmonėmis,žmonė
mis augštos doros ir veik
liais visuomenės nariais.

Visuomenės filisteriai ir 
kapitalistai kietasprandžiai 
stoja už tai, kad kalėjimuo
se valdytų geležine kūmščia 
Jie nepaiso, kokia daugybė 
taisytinų ir pataisytinų 
žmonių žūsta tarpe keturių 
kalėjimo sienų. Bet pasta- 
iiioju laiku ir Amerikoj hu- 
manitarizmo principai ran
da sau pritaikymą kalėjimo 
gyvenime.

TIES LOPŠIU NAUJO PO
LITIŠKO KŪDIKIO.

Sekretorius tautininkų su
doros (taip vadinasi bepar- 
tyvė partija) p. J. O. Sirvy
das džiaugiasi “Vien. Liet.”, 
kad prisidėjimas prie Sudo
ros 700 narių—

“yra džiuginantis apsi
reiškimas. Sykiu yra pa
vyzdys mūsų veikėjams 
visuose miestuose tverti 
A. L. T. S. kuopas ir kvie
sti visokias esančias drau
gijas, kliubus ir kuopas, 
kad prisidėtų prie A. L.
T. S.”.
“Lietuvos” redaktorius 

taip-pat džiaugiasi naujos 
organizacijos atsiradimu, 
bet jojo nemiegančioji akis 
jau jieško maištininkų, ku
rie gali sudrumsti šventą
ją naujoj sandoroj ramy- 
bę. ......

“Ateitis” išlėto niurna ir 
pripažįsta, jog naujoji par
tija galų-gale vistik likosi be 
visuomeniškai politiško pro- 
gramo ir ji išėjo į plačią gy
venimo jūrą, kaip tas laivas 
be vairo ir būrių. “Vien. 
Liet.” pripažįsta, jog “Atei
tis” turi teisybę.

Taigi, naujoji partija be 
programa. Jos politiška ir 
visuomeniška f i zio n o m i j a 
tai sfinksas. Miglos ir dar 
sykį miglos. Sądoros dekla
racija daugiau nieko nepa
sako, tik pabriežia naujos 
draugijos lietuviškumą.

Jeigu prie naujos organi
zacijos vienu užsimojimu 
prisidėjo kelios stambesnės 
draugijos, tai dar kasžin ar 
dėl to džiaugties ar verkti? 
Jeigu tos draugijos prisidė
jo be didelių svarstymų ir 
diskusijų prie Sandoros, tai 
tik parodo, kad naujos par
tijos programas taip miglo
tas, taip neaiškus, toks “gu- 
taperčinis” — ištempiamas, 
jog jon gali dėties ir gulbė, 
ir lydeka ir vėžys. Kiekvie
nas tų naujų narių tariasi 
ištempsiąs partiją ant savo 
kurpaliaus, p ravėsiąs savo 
principus, įpilsiąs savo filo
sofijos turinį į bespalves 
formas. Praktikoje taip y- 
ra. Naujoj partijoj jau pri
guli pusiau socialistų liaudi
ninkų—iš kairės—ir tokių 
galutinai nušlifuotų klerika
lų, kaip p. Šimkus. Tokie 
žmonės gali išvien važiuoti 
tik ligi pirmutinės duobės.

Štai kodėl mums išrodo 
visai be . pamato džiaugsmas 
Sandoros sekretoriaus, kuo
met jisai duria pirštu į tą 

staigų augimą L. T. S. Tas 
augimas yra nenormališkas 
ir naujas politiškas kūdikis 
bene bus tik su trimis gal
vomis—radikališka, klerika- 
liška ir auksavidure.

Kaip darbuosis organizuo
ti tautininkai politikoj ir tė
vynės šelpimo dirvoj, męs 
seksim su didele atyda.

LIETUVIAI SIBERIJON.
Mūsų skaitytojams jau ži

noma, kad apie 700,000 lietu
vių pabėgėlių iškriko pla
čiojoj Rusijoj. Sykiu su ki
tų tautų pabėgėliais jie su
daro tokią gyventojų kate
goriją, kuri šiandien, taip 
sakant, yra ant loskavos 
duonos tiek pas rusų val
džią, tiek pas visuomenę.

Kas daryt su pabėgėliais? 
Tuo opiuoju reikalu dabar 
atsiliepia rusų laikraščiai ir 
valdžia. Pasak “Lietuvių 
Balso” (Petrograde):

“Negalima nutylėti apie 
tuos sumanymus, kurie tei
kiami jai per laikraščius. 
Neseniai buvo rusų laikraš
tyje “Rieč” gana įdomus 
straipsnis apie pabėgėlių ap
rūpinimą. Autorius teisin
gai nurodo, kad būdas šelp
ti, kuriuo sekta ligšiol, ne- 
pergeras, negalima, milijo
nams žmonių davus piniginę 
pašalpą, sakyti, kad viskas 
kuopuikiausiai atlikta. Kas 
gi su jais toliaus daryti? 
Šisai klausimas iškilsiąs vi
soj didumoj tik karui pasi- 
bigus. Nebegalima būsią 
milionus žmonių grąžinti 
gimtosiosna vietosna, kur 
jokio jų turto nebebus likę, 
nes jie būtų tenai tik alkana 
minia. Taigi reikia pastaty
ti jie į pirmutinį padėjimą, 
vadinasi, padaryti jiems tos 
gyvenimo sąlygos, kurias jie 
turėjo pirma. Tai neper- 
sunku esą atlikti. Daugiau
sia pabėgėlių, apie 75%, esą 
valstiečių ūkininkų ir jiems 
galima būsią duoti žemės 
Siberijoje, kur jos begalo 
esą.

“Kiek vyriausybės prita
riama šiam plianui, sunku 
pasakyti. Bet svarstymas 
Dūmos biudžeto komisijoj 
išeivių valdybos sąmatos ro
do, kad didesnė doma krei
piama, kaip, nugabenus Si- 
berijon pabėgėlius, galutinai 
ten apgyvendinti. Be abe
jonės, bus padėta daugiaus 
rūpesčio, kad kuodaugiausia 
ūkininkų tenai įkurdinus”.

Kad šitie pienai ne iš nyk
ščio išlaužti, patvirtina ir 
tūlu Amerikos laikraščiu 
pranešimai. Kad kaip, tai 
dar tūkstančiai mūsų brolių 
ant visados apsigyvens Si- 
beri joj.

Lietuvos ateities perspek
tyva išrodo labai tamsi.

KLAIPĖDIŠKĖS “AP
ŽVALGOS” REDAK
TORIUS VILNIUJE.

Ponas A. Baltris, redak
torius anuomet Klaipėdoj 
ėjusios “Apžvalgos”, sykiu 
su vokiečių kariumene įžen
gė Vilniun. “Naujoj Liet. 
Ceitungoj” jisai pasakoja 
apie savo įspūdžius. Jam 
teko susieiti su klerikalų 
“Aušros” redaktorium kun. 
Bakšiu. Ponas Baltris jo 
užklausė:

“Na, tamsta, kada vėl 
išleisite lietuviškų laikraš
čių Vilniuje?”

“Kad vokiškoji karei
viškoji valdyba dar nelei
džia nei lietuviams, nei 
lenkams”—atsakė kuni

gas Bakšys.
Iš tolymesnio jų pasikal

bėjimo aiškiai matosi, kad 
Prūsų lietuviai labai dėkin
gi Didžiosios Lietuvos lietu
viams už “Globos” įsteigi
mą. Kaip žinoma, “Globa” 
rūpinosi Prūsų Lietuvos be
laisviais.

Ponas Baltris, buvusios 
“Apžvalgos” redaktorius 
mano, kad rusąms jau nepa
siseks išvaryti vokiečių iš 
Lietuvos.

Iki šiol męs, lietuviai, di- 
džiavomės ponu Gabriu, kad 
jis rūpinasi Lietuvai nu
pirkti nors už tris centus 
molinį lietuvišką karalių ir 
patupdyti kokioj nors ker
tėj. Dabar jau ir Lenkija 
susilaukė panašaus veikėjo, 
kuris deda visas savo pa
stangas, kad gavus Lenkijai 
karalių. Tuomi darbu rūpi
nasi p. Dmovskis. Jis dabar 
randasi užsieny ir darbuoja
si neva varde visos Lenki
jos, kad ji, pasibaigus karei, 
gautų neprigulmybę su sa
vo karalium.

Bet kas per vienas tas 
Dmovskis? Kas jį įgaliavo 
rūpintis tais reikalais ir kal
bėti varde visos Lenkijos 
žmonių? Ar ištikrųjų jam 
rūpi žmonijos gerovė?

Męs žinom, kad Lenkijos 
buržuazinė demokratija, su
sidedanti iš ūkininkų, inteli
gentų ir smulkių buržujų 
jau seniai svajoja apie Len
kijos neprigulmybę ir apie 
įgijimą savo karaliaus. Da
bar, kada prasidėjo karė 
Austrijos su Rusija, ta idė
ja iškilo į aikštę ir jau tūli 
Lenkijos didvyriai pradėjo 
darbuotis, kad tą savo idė
ją įvykdžius gyveniman. Ir 
štai tokiame momente išlen
da ponas Dmovskis, atsisto
ja po Lenkijos neprigulmy- 
bės vėliava ir pradeda šauk
ti, kad jis kovoja už Lenki
jos neprigulmybę.

Bet ką turi pasakyti p. 
Dmovskiui susipratus Len
kijos liaudis, ypatingai dar
bininkai? Ar tai liaudis 
taipgi privalo prisidėti prie 
Dmovskio ir sykiu eiti su 
juom, kad iškovojus savo 
tautai neprigulmybę ir ga
vus sau karalių ?

Pabaigoj aštuonesdešimtų 
metų susitvėrė “Lenkijos 
Lyga”, kurioj ir Dmovskis 
buvo organizatorium. Vė
liaus ta lyga virto į tautiš- 
kai-demokratišką partiją. 
Tuomet ta partija pasista
tė saveMižduotim prirengti 
liaudį prie visuotino sukili
mo, kad įgavus Lenkijos ne
prigulmybę. Ji manė, kad 
savo pienus įvykdins gyve
niman tik tuomet, kuomet 
tarp Rusijos ir Austrijos iš
kils karė, t. y., iškilus karei, 
liaudis sukils ir Lenkija 
gaus neprigulmybę.

Bet štai pradeda didintis 
revoliucijinis proletarų ju
dėjimas ir tautiškai-demo- 
kratiška partija pradeda at
šalti ir, ant galo, ta partija 
puola carui į glėbį ir su juo- 
mi glamonėjasi.

Progresyviškoji 
pradeda kritikuoti 
kai-demokratiška 
kad ji pradėjo su caru gla
monėtis ir primena jos pir
muosius revoliucijinius pie
nus. 1908 metais, kada jau 

spauda 
tau t i š-

nai siautė reakcija, dabarti
nis Lenkijos i
Dvomskis viešai per spaudą 
praneša, kad Lenkijos Lyga, 
vėliaus pavirtus į tautiškai- 
demokratišką partiją, ren
gė demonstracijas ir už tai 
buvo persekiojama rusų val
džios, vienok ji buvo pasiry
žus ne su rusų valdžia kovo
ti, bet su lenkais socialistais, 
per tai jie, prisidengę neva 
tautiškai-demokratiška vė
liava stengėsi sulaikyti tą 
minią, kuri buvo persiėmus 
revoliucijos dvasia ir sekė 
paskui socialistus.

Pradedant nuo 1905 metu, 
nuo revoliucijinio judėjimo,] 
tautiškai - demokratiškoji 
partija, po vadovyste p. 
Dmovskio, pasistatė užduo
timi išgauti nuo caro val
džios Lenkijai autonomiją, 
tik ne per revoliuciją, bet 
per aktyvišką kovą su re
voliucija, kuri tuomet Len
kijoj siautė.

Dmovskis pats pasigyrė, 
kuomet jis susekė, kad Len
kijos revoliucijonieriai ren
giasi sukilti ir tikisi iš Japo
nijos gauti medžiagišką pa
ramą, tai pats važiavo pas 
Mikado, kad suardžius jų

gelbėtojas | ryti tą agitaciją.

Pabaigoj 1905 ir 1906 me 
tais žūvo keli desėtkai len

kų socialistų per pasidarba
vimą tautiškai demokratiš
kos partijos ir laike rinkimų 
į Dūmą pats Dmovskis tuo
mi didžiavosi.

1908 metais tautiškai-de- 
mokratiškoji partija kurstė 
tamsiąją minią boikotuoti 
žydus, iš jų nieko nepirkti ir 
visame kame juos persekio
ti. Prasidėjus karei, nariai 
tos partijos, išvien su rusų 
reakcionieriais, rengė žydų 
pogromus.

Galicijoj gi tautiškai-de- 
rnokratiška partija varė a- 
gitaciją prieš rusinus. Ka
lės metu tautiškai-demokra- 
tiška partija visuos buvu
sios Lenkijos kampuos pra
dėjo darbuotis išvien su Ru
sijos valdžia. Kada Lvove 
pradėjo viešpatauti grafas 
Bobrinskis, tai tautiškai - 
demokratiškos partijos or
ganas “Slowo Polskie” tapo 
Bobrinskio organu.

Suprantama, pirmiau pri
gulėjo prie tautiškai-demo- 
kratiškos partijos įvairios 
darbininkiškos organizaci
jos, bet nuo 1908 metų jos 
pamatė, prie ko eina ta par
tija, per tai viena po kitai 
pradėjo šalintis ir ant galo 
pasiliko tik p. Dmovskis su 
tais nariais, kurie pilnai su
tiko su jo darbais ir pienais.

Metai tam atgal Varšavoj 
tapo įkurtas taip vadina
mas “Lenkų Tautiškas Ko
mitetas”, panašus į mūsų 
Tautos Tarybą, tai prieš jį 
visa lenkų spauda ir draugi
jos pradėjo protestuoti, kad 
jis neturi teisės vadintis 
“Lenkų Tautišku Komite
tu”, nes Lenkijos liaudis jo 
neišrinko.

Kada vokiečiai užėmė 
Varšavą, tai tautiškai-de- 
mokratiškos partijos gene- 
ralis štabas pabėgo į gilumą 
Rusijos ir Maskvoj pradėjo 
leisti savo organą “Sprawa 
Polska”.

Šis štabas tapo atskirtas 
nuo Lenkijos liaudies, kaip 
mūsų Gabrys nuo savo in
formacijų biuro, kuris “ran
dasi” Paryžiuj. Lenkijoj gi 
pasiliko tautiškai-demokra- 
tiškos 
“Dwa 
miau iš visų pajiegų gynė 
rusų valdžią. Bet dabar gal 
daugeliui pasirodys keistai, 
kodėl Dmovskis iki šiol ėjo 
su caro valdžia, o da
bar staiga atsistojo po “ne- 
prigulmingos” Lenkijos vė
liava ir skleidžia ta savo i- 
dėją? Mat, caro valdžia, 
netekus Lenkijos, visai ne
jaučia pavojaus, kad jos 
bernas Dmovskis atsistojo 
po neprigulminga vėliava ir 
skleidžia tą savo idėją. Caro 
valdžia gerai žino, kad daug 
pavojingiau bus tuomet, 
kuomet Lenkijos liaudis 
pradės eiti išvien su vokie
čiais ir austrais, per tai ji 

,ir daleidžia Dmovskiui va-

•s laikraštis 
, kuris pir-

Lenkijos tautininkai, 
Dmovskio vadovaujami, pri
ėjo prie bankrūto. Jiems 
nepasisisekė Galicijoj ir jie 
likosi be paramos Varšavo- 
je. Patsai gi vienas Dmov
skis gali užkimti berėkda
mas, bet jo balso demokra
tiška Lenkija negirdi.

švenčioniškis.

MŪSŲ PABĖGĖLIAI.
Vladivostokas. Kasdieną 

čia atkeliauja apie 20—30 
šeimynų pabėgėlių, tarp jų 
nemaža ir lietuvių. Pabėgė
liai talpinami kazarmėse, 
kur jų yra jau arti 500 žm.

vostoką keliauja Amerikon, 
ypač lietuviai. Kelias ir mai
stas lig San Francisco per 
Jokagamą, kaštuoja arti 200 
rb., be to, reikia dar turėti 
bent 100 rb. atvažiavus A- 
merikon. Daugumas kelei
vių—žmonės neturtingi, tad 
vietiniai lietuvių kolionijai 
tenka jiems padėti.

Matydami didelį vargą 
Vladivostoke apsistojusių 
pabėgėlių lietuvių ir tų, ku-
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ti toliaus, vietiniai lietuviai 
nori steigti draugiją.

tinusi, ištvermė ir permaty- 
mas, jei jie nebūtų veikę

Žmogaus prigimties 
žmoniškumas.

Sekantis straipsnis yra1 šiek-tiek bendrai dėl bend- 
skiriamas tiems, kuriems ro visuomenės labo, 
trūksta įsitikėjimo į savo 
draugus žmones ir kurie ti
ki, jog žmogaus prigimtis 
neįstengs gyventi sulyg so- 
cialistiškos draugijos idea
lų. Straipsnis parodo įsitikė- 
jimą, jog žmonija gali pa
siekti geriausius gyvenimo 
idealus, kokie tik gali būti 
sumanyti. Jis nurodo isto
rijos liudijimus, prirodymui, 
jog žmonijos pirmyneiga 
buvo galima tik per įgytą 
žmogaus prigimties galėji
mą kilti į dideles augštybes 
ir per prakilnius ir save au
kaujančius žmonių pasielgi
mus. Skaitytojui primena- . v 
ina, jog negali būt draugijos • šiol paaukauta ir ta ša
be įsitikėjimo į žmoniją irlvVs atsižadėjimo dvasia, ku- 
jog net šiandien žmonėms.,1’1/! žmones,parodė, tosJJU1- 
kasdieną prisieina viens ki
tu pasitikėti, viens ant kito 
atsidėti ir viens nuo kito 
laukti bendros pagelbos ir 
apsaugos. Nurodoma, jog 
žmonės turi viltį, kad visi 
taikįsis prie tūlų bendro el
gimosi idėjų, jog tos idėjos 
perstato įsitikėjimą į žmoni
ją ir jog jos yra reikalingos 
draugijos palaikymui. Pa- 
briežiama gero pavyzdžiai 
žmonijoje prie dabartinės 
sistemos; parodoma, jog 
žmogaus prigimtis dabar į- 
stengia nuveikti daug didžių 
ii gerų darbų, nežiūrint to 
fakto, jog dabartinės drau
gijos išlygos padeda plėto
tis visokiems žmogaus pri
gimties blogumams. Čia aiš
kinama, kaip socializmas 
duos žmonėms geras aplin
kybes, perstatys prieš juos 
gerus idealus ir įtekmes, 
trumpai sakant, kaip socia
lizmas padarys žmogaus 
prigimtį žmoniška. Nuro
doma, jog netik ką žmo
gaus prigimtis negali sulai
kyti socializmo įvykimo, bet 
ta prigimtis, instinktyviškai 
kildama prie geresnių daik
tų ir jieškodama geresnių 
draugijinių sąlygų, įvykdins 
socializmą. .... . ... t »*r

Tikėjimas į .socializmą 
reikalauja vieno dalyko, tai 
įsitikėjimo į žmoniją. So- 
cialistiškos draugijos idėja 
būtinai remiasi ant daleidi- 
mo, jog, nors žmogiška pri
gimtis dar labai tolima nuo 
tobulybės, žmonės yra apdo
vanoti normališku laipsniu 
teisingumo, ištvermės ir 
garbingumo, jog jie turi ga
limą teisybės ir atsakomy
bės jausmą ir jog jie gali 
draugiškai darbuotis bend
ram gerbūviui.

Nenorint pripažinti žmo
nėse tų ypatybių, negalima 
įsivaizdinti socializmo, nei 
kokio kito protingo draugi
jos stovio, kuris rūpintųsi 
žmonijos gerbūviu. Jeigu 
žmonės iš prigimties yra 
saumyliai, neteisingi, be at
sakomybės ir priešdraugiji- 
niai gyvūnai, tai civilizacija 
yra niekas daugiau, kaip 
augštai išsivystęs laukiniš
kumas, žmonės yra tik išto
bulinti ir veiklus žvėris, ir C i- r

sapnas apie geresnę žmoni
jai gerovę yra tuščia svajo
nė.
Istorija išteisina žmoniją. 1 męs instinktyviškai palaiko-
Jus negalėsit rast protin- me teoriją, jog žmonės yra 

gos ypatus, kuri tikrai.ti-’civilizuotos protingos esy- 
kėtų, jog žmonės iš prigim- bes, o ne laukiniai žvėrįs. 
ties yra saumyliai, neteisin
gi ir neatsakanti. f“ 
tas, kad męs pasiekėme da
bartinį progreso ir civiliza
cijos laipsnį, yra geriausiu 
galimu prirodymu, jog žmo
nės tokios prigimties netu
ri. Istorija ir kovos už žmo
nijos pažangą ir liuosybę 
parodo, jog mūsų civilizaci
ja niekad nebūtų atsiekta, 
jeigu žmonės nebūtų auka
vę savo ypatiškos gerovės ir 
net savo gyvasčių dėl dides
nio žmonijos labo, jei jie ne
būtų turėję didesnių ir pla
tesnių idėjų, kaip tik mintis

Liuosybės ir demokratiš
kumo pergalės, apšvietos ir 
mokslo atsiekimai, geresnių 
politiškų ir draugijinių idė
jų išsivystymas, kuris lei
džia mums didžiuotis praei- 
čia ir priduoda vilties į atei
tį, yra augščiausi ir neuž
ginčijami apsireiškimai to, 
kas yra žmogaus prigimtyje 
geriausio, prakilniausio ir 
patvariausio.

Kapitalizmas daro žmoniją 
nežmoniška.

Tas labas, kurį žmonija 
įjau pasiekė, aukos, kurios 

kios augštybėsj kurias žmo
gaus prigimtis pasikėlė, su- 
drūtina manyje gilų įsi tikė
jimą į žmoniją, nežiūrint 
klaidų, kokias žmonės pada
rė ir tankių žmogaus pri 
gimties nužeminimų, kokiu; 
matome šioje lenktynių sis
temoj.

Kuomet aš matau žmoneš 
apgaudinėjant, skriaudžiant 
ir spaudžiant savo draugu 
žmones; kuomet aš matau 
netikusį galybės panaudoji
mą, atsakomybės sudarky
mus, užsitikėjimo peržengi
mus ir piktą turtų galybę, 
tą mūsų draugijinės siste
mos gėdą; kuomet aš matau 
žmogžudystės manija pasiū
ti n tus žmones žudant ir nai
kinant vienas kitą ir vienas 
kito darbus, žiauriai dras
kančius viens kitą aklame 
ir primityviškame laukinių 
žvėrių pasiutime; kuomet aš 
tuos apsireiškimus matau, 
man darosi tik liūdna ir aš 
bjauriuosi žmonių nežine ir 
lengvatikyste. Tie, man no
risi tikėti, yra bjauriausi ir 
paviršutiniškiausi žmogaus 
prigimties apsireiškimai, 
kuriuos padaro bjaurios
draugijinės aplinkybės ir 
kuriuos žmogus išaugs,
kaip tik tos aplinkybės pra
dės nykti. }

Tikėjimas į žmoniją yra 
netik pageidaujamu idealu, 
bet jis yra taipgi labai rea
li šku daiktu, be kurio drau
gijinis sugyvenimas negalė
tų tęstis nei vieną dieną. 
Męs esame verčiami viens 
kitam pasitikėti, męs turi
me viens ant kito atsidėti, 
męs apkrauname viens kitą 
pareigomis ir atsakomybe* 
tūkstančiuose paprastų ka? * 
dieninio mūsų gyvenin 
santikių. Draugavimas 
bendras su žmonėmis dar
bas reikalauja šiokio-tokio 
žmonija pasitikėjimo. Męs 
tikime, kad jie kiek išgalė
dami prisilaiko ruo vogimo, 
užmuŠėjystės, žaginimo, pa
deginėjimo ir kitų prieš- 
draugijinių darbų. Męs 
laukiame nuo jų nusilenki
mo prieš dorą moterystę,pa
garbos teisingai vyrystei ir 
gerbimo mūsų ir kitų teisiu. 
Męs tikime, kad mūsų arti
mi turi teisybės jausmą ir 
pripažįsta reikalą dorai elg
tis. Męs tikime, kad jie su
tiktų šį-tą paaukauti visuo
menės labui. Kitaip sakant,

Skirtumas tarp civilizuoto 
Tas fak- ’ žmogaus ir laukinio yra ta

me, jog pirmasis turi etikos 
(doros) jausmą, galėjimą 
atskirti gerą nuo blogo ir 
palinkimą teisingai elgtis 
santikiuose su savo drau
gais žmonėmis. Męs pripa
žįstame, jog mūsų kaimynai 
pažįstami ir draugai turi, tą 
etikos jausmą ir tikime, jog 
jie, plačioj ir abelnoj p ras 
mėj kalbant, elgsis dorai 
teisingai, taip Kaip visu" 
menė nuo jų laukia. Toki 
būdu, tikėjimas į žmoni j 
yra būtinai reikalingai « • • « •

(Toliaus bus).
Vertė J. Stropus. /
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Atviras Laiškas 
“Vyčio” redakto
riui p.ALRačkui.

Palaiminti ubagai dvasioje, 
Nes jus yra karalystė danguje.

Gerbiamasai! Sausio 4 d., 
1916 m. S. L. R. K. A. kuo
pa, Detroite, parengė pra
kalbas, užkviesdama tamis- 
tą už kalbėtoją. Su kokiu 
tikslu “prakalbos” buvo su
rengtos, tai išsyk nieks ne
žinojo, bet “prakalboms” 
prasidėjus, paaiškėjo, kad 
jūs, klerikalai, su kunigu 
priešakyje, su rengė t tas sa
vo “prakalbas” su tikslu, 
kad išardžius Detroito lietu
vių darbininkų vienybę ir 
kad apšmeižus ir apjuodi
nus socialistus.

Tamista, pone Račkau, 
užsilipęs ant pagrindų neva 
prakalbą sakyti, iš pat pir
mųjų žodžių pradėjai plūs
ti ir keikti socialistus, ir vi
sa tamstos “prakalba” buvo 
vien tik juodinimas ir šmei
žimas socialistų.

Socialistų laikraščius ir 
visus jų raštus išvadinai 
“pornografiškais” raštais. 
Tamista mėginai tvirtinti, 
kad socialistų laikraščiai 
padaro žmones “žmogžu
džiais”, “plėšikais”, valkato
mis” ir “paleistuviais”. Lie
pei katalikams neskaityt to
kių raštų ir kovoti prieš so
cialistus. Taip-pat pačius

ARBININKAS 
OfiGANAS-AM* 
LIE* RVMO' 
ka.ki2šv.j^ 
darbininko

Per L. Prušeikos prakal
bas susirinko labak daug 
žmonių. Prie Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugi
jos prisirašė 13 naujų narių. 
Išparduota daug knygų ir 
užrašyta daug “Laisvių”.

Korės.

“šiuomi paskelbiant visuotiną mobilizaciją... Karė 
jau paskelbta ir prasidėjo. Stojame kartu prieš sveti
mus ir naminius priešininkus. Suorganizuotos armijos 
jau grumiasi? Visas jiegas visus rezervistus reikia 
šaukti. Galop jau ir vaikus prisieina mobilizuoti ir juos 
ugnin siųsti”. (Iš Juozapinių manifesto).

Ar tai tokia jūsų “civiliza
cija?” O ne! Su tokia “ci
vilizacija”, su tokiu mokslu, 

_v-. nepraustburnia-
vimais, kaip kad jūs, vyčiai, 
pasirodote, tai turite žengti 
atgal, j priešistoriško žmo
gaus gadynę. Su tokia ci
vilizacija ir mokslu, kaip 
kad tamsta Detroite pasiro
dei, tai XX šimtmetyje vie
tos nėra.

Ir šiuomi paduodu tamis- 
tai keliatą klausimų, ant ku
rių griežtai reikalauju at
sakymų ir faktiškų prirody
mų. Bet jeigu tamsta neat
sakysi ir neprirodysi, tai A-

socialistus išvadinai zmog-|su tokiais 
žudžiais” “kraugeriais” 
“plėšikais”, “valkatomis” ir 
“paleistuviais”. L. S. S. 116 
kuopą, Detroite, pavadinai 
“cicilikų šaika”. Net ir pa
tį K. Marksą ir visą socia
lizmą, be jokio pamato ir 
prirodymų, išdergei bjau
riausiais žodžiais, kokius tik 
e ii pavartoti savo kata- 

a—neprausta burna.
Tamista išdrįsai tvirtinti ir 
tai, kad užmušėjai kun. žeb- 
rio: P. Kiaulėnas ir B.Mont- 
vidas buvo socialistai, nors 
jau visam pasauliui yra ži
noma, kad jiedu buvo ge
riausi Romos katalikai, ka
talikų laikraščių agentai ir 
bendradarbiai. O tu, vyčių 
generole, drįsti tvirtinti,kad 
jiedu buvo “cicilikai”.

Tamista,šmeiždamas soci
alistus žmogžudžiais ir va
gimis, pasakei, kad tūlas so
cialistų vadovas išplėšė 
svirną Lietuvoje. Aš tams
tai tuojaus įdaviau raštišką 
klausimą ir reikalavima,kacL • ,— - _o
prirodytum ir pasakytum to eJįe ar aPv°ge- 

.......... 3) Koks socialisi

vo: “Eisim, dūrsim, smeig- 
sim, bet maskolių męs įveik- 
sim”, ir tt. Ar ne kunigai?

2) Kas nukankino Galli- 
lejų, Bruno ir kitus mokslo 
vyrus,—ar ne dvasiška val
džia? Kas rengė inkvizici
ją, kankino ir žudė tūkstan
čius nekaltų žmonių ir mok
slininkų, ant laužų degino, 
korė ir tt.? Dar ir šiandien 
randasi muzėjuose sukrauti 
visi tie “šventos” inkvizici
jos įrankiai.

3) Kas išplėšė Čenstaka- 
vos bažnyčią, užmušė savo 
brolį ir paleistuvavo su Ele
na Krzyžanauskaite? Kasvili i JlY. I ny Z/clIIclUblYcLl LC i JLYclO 

nierikos lietuviška visuome- paleistuvavo ir ant galo pa
ne žinos, kad tamsta ant pjovė savo gaspadinę Oną 
nnnin nAoUvli •nn rrnErn z-x ’ A 1 • — i * j • 1pečių nešioji ne galvą, o 
puodynę. ~

Štai klausimai:
1) Kuomi tamsta pama

tuoji tvirtinimą, vadinda
mas socialistų laikraščius ir 
visus raštus “pornografiš
kaiš raštais”, ir vedančiais 
žmones prie žmogžudysčių 
ir tt.?

2) Prirodyk, kur ir kada 
socialistai ką nors užmušė,

3) Koks socialistų laik
raštis mokina žmones palei- 
stuvaut, vogti, ir žmogžu
džiai! ti?

4) Kada ir kokioje vieto
je socialistų vadovas išplėšė 
svirną Lietuvoje? Ir kokis 
to “socialisto” vardas ir pa
vardė?

5) Ar L. S. S. 116 kuopa, 
Detroite’ yra “šaika” kokių 
žmogžudžių, plėšikų, ar va
gių? Jeigu taip, tai priro- 
dyk, kuris nors bent vienas 
iš Detroito socialistų augš- 
čiau minimą piktadarystę 
yra papildęs?

6) Kada, kokioje vietoje 
ir kokie socialistai norėjo 
išsprogdinti bažnyčią?

Taip-pat tamsta kėlei į 
padanges katalikišką tikėji
mą, krikščionybę ir kunigi
ją, priskaitydamas juos, ku
nigus, prie “geriausių” žmo
nių pasaulyje. Tamsta sa
kei, kad tik per krikščiony
bę ir katalikišką tikėjimą 
išsivystė ir augštai pakilo

“socialisto” vardą ir pavar
dę. Bet tamsta nepasakei 
ir neprirodei. Tik pasakei 
prieš visą publiką, kad tasai 
socialistų vadovas randasi 
Brooklyne, N. Y. Taip-pat 
sakei, kad socialistai norėjo 
kokias ten bažnyčias iš
sprogdinti, padėdami dina
mito po bažnyčia, žodžiu— 
tik žmogžudžiavai ir vagi
nai socialistus, o gyrei 
krikščionybę ir katalikišką 
tikėjimą.

Ir nors plakatuose buvo 
pažymėta, kad atsakysite 
ant kožno klausimo, bet lai
ke “prakalbų” nei vienas 
balso negavo, o tik tamsta 
pasižadėjai atsakinėti 
tiems, kurie užduos raštišką 
klausimą. (Mat, gal tams
ta tikėjai, kad detroitiečiai 
nemoka rašyt). Ir tuojaus 
tamstai buvo priduota net 
167-ni klausimai, kuriuos 
pavadinai “cicilikų bombo
mis” ir nei ant vieno klausi
mo pilnai neatsakei. (Mat, 
gal bijojai, kad tos “cicilikų | šiandieninė pasaulio civili- 
bombos” nesprogtų, ir kad zacija. 
neapvalytų tamstai chamiš-' 
ką, nepraustą burną).

Ir kadangi tamsta pilnai 
neatsakei nei ant vieno 
klausimo (kitų visai nei ne
skaitei). O tik žmogžu
džiavai socialistus ir šmei
žei socialistų laikraščius, to
dėl aš viešai, per lietuvių 
laikraščius, klausiu tamstos, 
su kokiu tikslu tą darei? 
Su kokiu tikslu atsibalado- 
jęs į Detroitą, mėginai su
ardyti lietuvių darbininkų 
vienybę? Kur prirodymai, 
kur faktai, kad socialistai 
yra “žmogžudžiai”, “vagįs”, 
“plėšikai” ir “paleistuviai?” 
Kur logika? Ar tai taip 
jūs, krikščionys—katalikai, 
skelbiate Kristaus mokslą?

Sakei, kad krikščio- 
niška-katalikiška kunigija 
daug prisidėjo prie pakėli
mo šiandieninės civilizacijos 
ir mokslo, ir kacl tik per kil
ni gų “malonę” šiandien tu
rime pasaulyje viską išto
bulinta—pagerinta. Taip- 
pat sakei, kad kunigija daug 
prisidėjo prie panaikinimo 
vergijos. Taigi klausiu:

Aumuleriūtę ir net jos krau
ją gėrė,—ar ne katalikų ku
nigai—Romos agentai? Kas 
darė kruvinus užpuolimus 
ant Detroito socialistų,—ar 
ne kunigų sufanatizuoti ka
talikai - krikščionįs? Kas 
Hoosick Falls’e mirtinai su
mušė drg. J. Perkūną ir ki
tus du vyrus? Kas Simpso- 
ne, Pa., užpuolė ir sumušė 
Scrantono neprigulmingos 

j bažnyčios kun. Mickevičių, 
1 ar ne Romos agentų apkvai
linti fanatikai—vyčiai?

Ir ant galo, kas surengė 
šiandieninę brolžudišką Eu
ropos karę, sunaikino visos 
šalies civilizaciją ir pavertė 
visą Europą į griuvėsius— 
į kapines,—socialistai, ar 
krikščioniški pasaulio valdo
nai, carai, kaizeriai ir kara
liai?

Ir šiandien krikščionių—- 
katalikų kunigija ir pats po
piežius laimina gaujas 
žmogžudžių, einančias į mū
šio lauką. Šventina gink
lus, kanuoles, šautuvus ir 
kardus, kad tik jų tasai die
vas padėtų daugiau išskers
ti nekaltų kitos tautos žmo
nių—darbininkų! Tai kokia 
krikščioniška civilizacija! 
Matot, kiek daug krikščio
niškoji dvasiškija išmokino, 
ir prie ko privedė pasaulį 
per du tūkstančiu metų.

Ir tamsta su savo neprau
sta burna, drįsti kaltint ir 
ir juodinti socialistus, kurie 
trokšta žmonijai laimės ir 
pasiliuosavimo. Žmonės ma
to, kuomi jūs,’ vyčiai, esate 
ir prie ko einate.

Ant augščiaus paduotų 
klausimų, atsakyk ir priro- 
dyk tu, kunigų klapčiuke!

M. J. Masys.
Detroit. Mich.

Ką sako teisėjas apie 
teismus?

Laikraščiai praneša štai, 
kokį atsitikimą: Portlande, 
Oregono valstijoj, munici- 
pialio teismo teisėjas Ste- 
wenson atsisakė nuo savo 
amato. Tame nebūtų nieko 
nepaprasto — atsisakymai 
pasitaiko gana dažnai, tik 
nepaprastais yra tie moty
vai, kurie buvo priežasčia jo 
atsisakymo. Stewensopui 
esą nusibodusios tos “teisy
bės komedijos”, kurias vadi
na teismais ir įstatymais. 
Per dviejų metų savo darba
vimosi jis esąs persitikrinęs, 
jog dabartiniai teismai ir į- 
statymai yra tik apgailes
taujamos ir šlykščios kome
dijos. Ir jis pamatuoja sa
vo atsisakymą sekančiai:

“Teismai ir visos krimina
linės jurisprudencijos proce
sas yra kenksmingas. Tas 
tiktai pablogina liaudies pa
dėjimą. Teismai nepataiso 
blogo.

Toji komedijų procedūra 
mane nuvargino ir padarė 
ligotu. Mano vienatiniu tik
slu yra šiuo momentu nusi
kratyti tą naštą, kuri pri
verčia mane uždaryti žmo
nes kalėjime ir uždėti jiems 
įvairias bausmes. Aš tai da
riau per kelis metus—bet 
man jau yra gana.

Jeigu aš nuteisiu kokį 
nors žmogų kalėjimu už 
girtybę—kas tuomi yra at
siekta? Kolei jis būna ka
lėjime, tolei jo moterei ir 
kūdikiams būna atimta ir 
ta menkiausia parama ir jis 
išnaujo pasigeria, kada lie
ka paliuosuotas iš kalėjimo.

Jei aš nuteisiu į kalėjimą 
vagį—ar aš tuomi padarau 
ką gero vagiui ir draugijai? 
Visai ne.

Kada jis išeina iš kalėji- 
• mo jis ir vėl esti vagis ir ša- 
' le to dar vadinamas kalė

jimo paukščiu.
Jeigu aš nubaudžia kalė

jimu kokią nors moteriškę 
už nemorališką gyvenimą— 
ar tuomi aš apsaugoju nu
puolusių moterų parsidavi
mą, ar panaikinu tas drau
gijines apystovas, apie ku
rias patįs teismai nenori nei 
žinoti?

Tas darbas—taip vadina
mas teisybės pravedimo ko
medijos—liko man taip 
šlykštus, jog aš negaliu dau
giau tuom užsiimti”.

Taip tai mano ir sako 
apie teismus teisėjas, kuris 
pats gerai patyrė visas tas 
veidmainybes ir suktybes. 
O vienok visgi yra daug to
kių žmonių, kurie tas teis
mų ir įstatymų komedijas 
skelbia šventomis ir nepalie
čiamomis. .

Susipratusių gi darbi
ninkų tikslu turi būti—pa
matinė kova prieš teismus 
ir įstatymus, kurie kala 
darbo žmogui retežius, ku
rie palaiko išnaudojimą ir 
priespaudą. B-šius.

Easton, Pa.—Ir čia kal
bėjo tasai nepraustburnis

katalikų kunigai i Backus. Jisai^ ragino net 
_ — „ 1 v»i s\ ti lrt»ii wi ii nriTVMii rZ vvi zineprisidėjo prie . palaikymo 

vergijos Lietuvoje? Ar ku
nigai netarnavo tada ponų 
interesams? Ir kada tapo 
vergija panaikinta Lietuvo
je, tai ar kunigai nekariavo 
sykiu su ponais prieš rusų 
valdžią už sugrąžinimą ver
gijos? Kas tuomi laiku sy
kiu su dvarininkais daina-

prie tikrų muštynių. Žmo
nės baisiai pasipiktino pra
kalba. Po jo prakalbų pirm
eiviams pradėjo sekties la
biau, o vyčiai smunka. Prie 
socialistų kuopos po Rač- 
kaus prakalbų per savaitę 
laiko prisidėjo 7 nauji na
riai. Dabar kuopa turi 39 
narius.

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
Į visas dalis svieto. 

Reikalingas popieras 
parūpiname. 

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

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St, 

Chicago, Hl. 
Valstybinis Bankas 

Kreipkite* raita ar ypatlikal.
A. PETRATIS. 

Liat. Skyriam VedCjaa.

Gui de Mau pašant.

Bereikalingas Gražumas.
Vertė švenčioniškis.
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Pora puikių juodbėrių, pakinkintų į 

karietą, laukė prie vartų. Tas buvo pabai
goj birželio mėnesio, šeštą valandą vakare. 
Už vartų buvo dailus namas, apsodintas vi
sokiais medžiais ir per medžių šakas matė
si aiškus, dailus ir malonus dangaus skliau
tas.

Grafienė de-Maskare išėjo ant gonkų 
tuom tarpu, kuomet jos vyras grįžo namo 
ir jiedu vartuose susitiko. Jis ant valandė
lės sustojo, kad pažvelgus į savo pačią ir 
truputį pabalo. Tiesi, kaip nendrė, dailaus 
kūno sudėjimo, pailgo veido, kuris turėjo 
sloniaus kaulo spalvą, didelėm pilkom akim 
ir juodais plaukais,—išrodė neapsakomai 
graži. Ji, nepažvelgus į jį, tartum visai 
nematydama, kad čia jos vyras stovi, leng
vu žingsniu ir išdidžiai priėjo prie karietos. 
Toks jos pasielgimas ir ėjimas sukėlė dar 
didesnį neužsitikėjimą, kuris pradėjo kan
kinti jo sielą. Jis priėjo prie jos ir, nusi
lenkdamas, paklausė:

—Tamsta rengies važiuoti pasivaikš
čioti?

Ji, su kokia tai panieka, sukandus dan- 
atsakė:
—Juk matai, kad taip!
—Į Bulonų girią?
—Turbūt...
—Gal tamsta pavelytum ir man sykiu 

važiuoti?
—Karieta stovi ir gali tamstai patar

nauti.
Jis nei kiek nenustebo, kad ji tokiu to

nu jam atsakinėjo; įlipo į karietą, atsisėdo 
greta savo pačios ir tarė vežėjui:

—Į Bulonų girią!
Liokajus atsisėdo greta vežėjo; ark

liai pradėjo prunkšti, uodegomis mosuoti ir 
kuomet juos pasuko ant gatvės, tuomet lei
dosi bėgti, kiek tik galėjo.

Jiedu sėdėjo ir vienas kitam nei žodžio 
nepratarė. Jis stengėsi ką nors sugalvoti, 
kad pradėjus kalbėti, bet neišdrįso pradėti,, 
nes jos išvaizda buvo rūsti ir matėsi koks 
tai nusiminimas.

Pagaliaus jis palengvėle, tartum visai 
netikėtai, dasilytėjo jos rankos, aptemptos 
pirštinaite; bet ji taip piktai ir su tokia ne
apykanta atitraukė savo ranką ir per tai 
vėl grafą apėmė kokia tai baimė, nepaisant 
į tai, kad jis visuomet skaitydavo save jos 
viešpačiu.

Pagaliaus jis prabilo:
—Gabriel!
—Ko tamsta nori?—paklausė ji, neat

sisukdama.
—Tamsta šiandien neapsakomai dailiai 

išrodai.
Ji nieko neatsakė ir karietoj sėdėjo, 

tartum užpykusi karalienė.
Besiartinant jiems prie girios, grafas

tis

—Mano brangi...
Tuomet ji, išvesta iš kantrybės, dreban

čiu balsu tarė:
—Meldžiu palikti mane ramybėj. Tam

sta ant tiek suvaržei mano laisvę, kad aš 
negaliu ramiai pasėdėti ir savo karietoj.

Grafas, nunuodamas, būk visai negir
di jos kalbos, tęsė toliau:

—Niekados tamsta nebuvai tokia daili, 
kaip šiandien.

Matomai tas ją galutinai sunervavo ir 
ji, negalėdama sulaikyti savo neapykantą, 
tarė:

—Tu visai bereikalingai apie mane rū
pinies ir tiek daug priduodi man dailumo; 
prisiekiu, kad tu niekad daugiau prie ma
nęs nesiglausi.

Nustebintas tokiais išsireiškimais ir 
nenoroms pasiduodamas savo seniems įpro
čiams, paklausė—Ką tas viskas reiškia?— 
Jo tonas greičiau buvo panašus į žiauraus 
valdininko toną, negu įsimylėjusio vyro.

Ji, pašnabždomis, kad neišgirstų vežėjas 
ir liokajus, nors tie ir taip nieko negalėjo 
girdėti, nes karietos ratai labai barškėjo, 
tarė:

—A? Ką tas viskas reiškia? Ką 
viskas reiškia? Pradedu tave suprasti! 
taip, tu nori, kad aš viską pasakyčia?

tas

—Viską?
—Taip.
—Viską, kas susirinko mano sieloj nuo 

laiko, kuomet aš tapau auka tavo žvė
riško egojizmo ?

Kaip vėžys paraudęs iš piktumo, bet 
norėdamas paslėpti tą visą, sukandęs dan
tis tarė:

—Na, aš nepaisau, galite viską sakyti!
Jis buvo augštas, plačiais pečiais, dide

le ruda barzda, dailus,—tikras “džentlemo- 
nas”, visuomeniškas žmogus, pagarsėjęs, 
kaipo ideališkas vyras ir doras tėvas.

Kaip jiedu išvažiavo iš namų, tai ji 
dar pirmu sykiu atsigrįžo ir pažiūrėjo jam 
1 akis. _ , . _ p

to

—O, tu išgirsi daug nemalonių dalykų, 
bet žinok, kad jau nuo to niekas manęs ne
galės sulaikyti, aš dabar esu prie visko pri
sirengusi, nieko nebijau. , 1

Jis taipgi žiūrėjo jai į akis ir iš piktu
mo visas drebėjo.

—Tamsta iš proto išėjai!—prašnabž
dėjo grafas.

—Visai ne, aš tik daugiau nenoriu būti 
auka motinystės, nenoriu būti toj baisioj ir 
bjaurioj katorgoj, kurioj tu mane laikai jau 
vienuoliką metų! Aš noriu gyventi, kaip 
visuomeniška moteris, nes ant tokio gyve
nimo turiu teisę, kaip ir visos kitos mote- 
rįs.

Jis kaip drobė pabalo ir prašnabždėjo:
—Aš tamstos nesuprantu.
—Netiesa, tu mane gerai supranti. Da

bar kaip tik sukako trįs mėnesiai laiko, 
kaip aš pagimdžiau paskutinį kūdikį. Bet 
aš vis daili ir nepaisant visų tavo pastangų, 
kurias tu dedi, dar tau nepavyko mane su- 
bjauriot ir štai tu, susitikęs su manim var
tuose, tuojaus nusprendei, kad man vėl rei
kalingas nėštumas.

—Kas per kalba? !
—Ne! Man vos sukako trisdešimts metų, 

o jau aš turiu septynis kūdikius; vienuolika 
metų, kaip mudu vedę ir tu manai, kad dar 
vienuoliką metų taip tęsis mano gyvenimas, 
pakol nenurims tavo neužsitikėjimas.

Grafas pagriebė jos ranką ir suspaudė.
—Aš nepavelysiu jums taip kalbėti!
—O aš pasakosiu iki pabaigos, pakol 

neišpasakosiu to, ką norėjau pasakyti ir 
jeigu tu norėsi mano kalbą pertraukti, tai 
aš kalbėsiu taip garsiai, kad ir vežėjas su 
liokajum tą viską girdėtų. Dėlei to aš ir 
pavelijau tau sykiu važiuoti: tu turėsi susi
laikyti ir ramiai viską išklausyti, ką aš sa
kysiu. Taigi, klausyk! Tu visuomet man 
buvai antipatišku ir aš to niekad neslėpiau, 
niekad nemelavau. Tu mane vedei priešais 
mano norą; tu privertei mano tėvus, kad 
jie mane prievarta išduotų už tavęs, nes tu 
turtingas. Nepaisydami jie į mano ašaras, 
liepė ištekėti.

Tu mane nupirkai. Ir taip, jeigu jau 
• aš atsidūriau tavo rankose, tai pradėjau 

prie to visko priprasti, pradėjau jausti, kad 
esu tavo žmona—sąkeleivė tavo gyvenimo, 
buvau pasirengus prie tavęs prisirišti, už
miršti tas visas priemones, kurias pavarto
jai mane nusiperkant, norėjau užmiršti vi
sus pirmuosius tavo pasielgimus. Aš sten
giausi žinoti tik tą, kad privalau būti tavo 
ištikima žmona ir tik tave vieną mylėti, ant 
kiek tas galima padaryti. Ir štai tave ap
ima neužsitikėjimas—visai negirdėtas ne
užsitikėjimas, šnipiškas neužsitikėjimas— 
žemas, bjaurus, begėdiškas, kuris tavo var
dą pažemina, o mano—įžeidžia. Dar ne
praslinko ir aštuonių mėnesių laiko po mu
dviejų apsivedimo, o tu jau pradėjai mane 
persekioti, tyrinėti mano žingsnius ir šni
pinėti. Ir tu visai nesigėdindamas ir nesi
slėpdamas, išreikšdavai viešai savo neužsi- 
tikėjimą. Koks tai bjaurus pasielgimas! 
Kadangi tu negalėjai sugadinti mano dai
lumą, negalėjai užkenkti mano pasiseki
mams, negalėjai užkenkti ir tam, kad mane 
visi laikraščiai vadina gražiausia Pary
žiaus motere, tuomet pradėjai galvoti, kad 
suradus būdus, kurie tam viskam užkenktų, 
kad vyrai, pažvelgdami į mane, nesigėrėtų, 
bet pasibjaurėtų ir tau ateina į galvą min
tis: priversti mane praleisti visą amžį nėš
tume, pakol neateis tas laikas, kuomet jau 
išnyks mano gražumas ir vyrams nepatik
siu. Meldžiamasis, nei nebandyk nuo to už
siginti! Aš ilgai negalėjau suprasti tavo 
pienų, bet dabar supratau visas tas paslap
tis. Tu dar gyreisi savo seserei, kad taip 
puikiai sugalvojai mane apsaugoti nuo pa
vojaus; sesuo man viską išpasakojo ir pa
sipiktino tavo nachališkumu.

O, atsimink savo amžiną kovą, atsi
mink, kaip tu lauždavais į mano duris, lau
žydamas spynas! Štai kokiame gyvenime 
aš praleidau vienuoliką metų,—gyvenau,— 
kaip veislinė kumelė užrakinta arklydėj. 
Bet kaip tik aš tampu nėščia, tai tu... tu 
pradedi nuo manęs atšalti, išnyksti iš na
mų ir aš tavęs nematau mėnesį, kitą. Tu 
mane išsiunti į kaimą, kad aš ten, laukuose 
pagimdyčiau kūdikį. Ir štai po gimdymo 
pradedu pasveikti, pradedu įgauti pirmąjį 
gražumą, pasidarau vėl pritraukianti, apie 
mane vėl pradeda vyrų būriai suktis ir gė
rėtis mano gražumu. Ir aš pradedu tikėti, 
kad galėsiu pasinaudoti gyvenimu, galėsiu 
pabūti jauna, dailia, kaip kad gyvena tur
tingos, liuosos moterįs, matančios pasaulio 
šviesą. Bet štai tave vėl apima užvydėji- 
mas, tu vėl pradedi mane persekioti, pra
dedi prie manęs lysti, tau neduoda ramumo 
tie jausmai, kurie ir dabar, sėdint sale ma
nęs, kankina. Bet tavo noras, tavo tie jaus
mai apsireiškia ne su tuo tikslu, kad pasi
naudoti manimi, užgesinti tuos jausmus, 
nes aš niekados tiems jausmams nesiprie- 
šinčia, bet kad padaryti mane nėščia, kad 
vyrai apie mane nesisuktų ir į mane ne
žiūrėtų. (Toliaus bus).
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Fred D. Warren.

Kodėl bažnyčia priešinasi j 
socializmui?

t - Vertė J. V. Stalioraitis.

• (Tąsa).
Ir įsitėmykite, kad Metodistų, Presbi- 

terijonų, Baptistų ir visos kitos bažnyčios 
—visuose savo suvažiavimuose iškilmingai 

^priėmė šituos dalykus, kaipo dorus ir pa
laimintus per patį Dievą.

Ar jūs stebitės, kad buvo iškilę nesuti
kimai taip vergijos priešų ir bažnyčios?

Bažnyčia visuomet palaiko valdančiąją 
klesą.

Ar matote, kaip ūmai bažnyčia prisi
plaka prie valdančiosios klesos ir gina jos 
interesus?

Svetimoterystę, dvipatystę ir prostitu
ciją perkeičia į šventus dalykus, nes jeigu 
versi šituos juodus bažnyčios narius pildy
ti tas visas dorybes, tai nelabai smagiai 
atsilieps ant ponų pinigiškų apskaitliavi- 
mų—ir pačios bažnyčios buvo palaikomos 
pinigais, įgytais už parduodamus vergų 
kūdikius. Šiandien gi bažnyčia tuos pačius 
juoduosius vergus skaito vyrais ir moteri
mis su tokiomis pat, kaip jų, dūšiomis ir 
siunčia juos į tą patį dangų.

Ir šitas akrobatiškas jūsų bažnyčios 
tampymasis gali būti suprastas vien per su
pratimą Amerikos ekonomiškojo stovio 
tame istorijos laikotarpyj.

Įsivaizdinkit: Ar galima bus ateities 
gentkartėmis skaityti šitą Amerikos bažny
čios istoriją—įsitėmykit jos pažiūras 1780 
metais, toliau 1836 m. ir vėla 1900 metais; 
permanyti skirtingumą moralų ir suprasti, 
dėlko tos visos permainos įvyko, neatiden
gus ekonomiškojo draugijos pamato įvai
riuose plėtojimos laipsniuose?

Ar nemanys mūsų ainiai, kad Dievas 
buvo kokia tai apgailėtina, nepastovi esybė, 
kuri mainėsi, tarytum vėjas?

Ar jūs dar negalite suprasti, kad žmo
nės išsiaiškina Dievo žodį taip, kad jis tik
tų tam laikotarpiui, kuriame jie gyvena.

Priešrevoliucijiniuose laikuose Dievas 
sakydavo: “Nusilenk prieš karalių ir kitus 
didžponius”. Vergijos laikuose sakydavo, 
jog vergija yra dora. Šiandien gi sako, jog 
alginė sistema yra palaima. Įsitėmykite, 
aš nesakau, kad ištiesų biblija arba Dievas 
apgina tuos dalykus. Aš tik tvirtinu, kad 
religiškas sistemas pasaulyje sutveria" val
dančioji klesa, ir prie to jinai yra pastū
mėta per ekonomiškąjį produkcijos stovį— 
būdą, kuriuomi yra pagaminama reikme
nis.

Presbiteri jonų bažnyčia.
Aš negaliu praeit nepažvelgęs į atsineši- 

mą Presbiteri jonų, Episkopalų ir Kristaus 
mokinių bažnyčių, nes mano draugai iš 
viršminėtų sektų dar paskaitytų tą už visiš
ką jų nepaisymą.

Senovės Presbiterijonų bažnyčios isto
rija labai panaši į istoriją Metodistų baž
nyčios. 1793 metais ji apreiškė, jog vergija 
yra bjauri nelabystė ir Biblijos citatom pri- 
parodė, kad tie prasižengėliai užsipelno di
džiausios bausmės. Valiau, kuomet ji la- 
bjau su vergija susirišo, tai iš arčiau prisi
žiūrėjus, retežiai jau neatrodė taip kanki
nanti. Bet šventas Jackau! Kas do atmai
na įvyko 1835 metais. Bažnyčios vyresny
sis p. Stewart iš Illinois, karštoj savo kal
boj visuotiname susirinkime, ragindamas 
stot kovon hrĮrjš nedorybę, pasakė:

“Šioje bažnyčioje žmogus gali paimt lais
vai gimusį kūdikį, atimt jį nuo jo tėvų, ku
rių globon Dievas pavesdamas pasakė, ‘At
neškite jį pas mane’ ir parduot jį, kaip gy
vulį, arba laikyt amžinoj vergijoj”.

Ir o baisybė! Tasai pats vyresnysis 
sako: “Vyresnieji kunigai ir daktarai šven
tosios teologijos iki kaklui pasinėrė toje 
praktikoje”.

Susirinkimas nors ir neatkreipė atydos 
į tą kalbą, vienok “Nutarta, kad vergija 
yra pripažinta, kaip sename, taip ir nauja
me testamentuose ir ji nėra prasižengimu 
prieš Dievą; nutarta, jog susirinkimas ne
turi jokios galės ką nors pakeisti vergijos 
klausime”.

Kadangi laikas buvo trumpas, tai visas 
dalykas buvo neaprubežiuotai atidėta. Ir 
kuomet žmogiškos esybės buvo tampomos 
po visą šalį ir kaustomos retėžiuosna, kuo
met jaunos moterys buvo gėdinamos ir mo
tinos atskiriamos nuo jų kūdikėlių, tuomet 
Presbiterijonų kunigai ramiai užbaigė su
sirinkimą ir grįžo į savo avinyčią”.

Ar stebitės jūs, kad buvo susikirtimai 
tarpe vergijos priešų ir bažnyčios?

Aš nesistebiu!

Episkopalų bažnyčia.
Dabar ateina kaleina broliams episko- 

palams. Aš netikiu, kad nors vienas iš jų

dabar užtvirtins šitą nuomonę, bet nelabai 
seniai, taikindama savo doros įstatus prie 
tuomet buvusių ekonomiškųjų aplinkybių, 
Episkopalų bažnyčia palaikė tą sistemą, 
kuri tapo nuversta tik su pagelba nesuskai
tomos daugybės žmogiškų aukų ir milionų 
dolerių turto.

Štai žodžiai episkopalo John Jay Esq., 
iš New York:

“Varge! tikėtasi, kad jinai sutiks su 
dvasia savo senovinės motinos, bet ji pali
ko visiškai nebylė ir kurčia žiūrėtoja į šį 
didį susikirtimą teisybės su veidmainyste ir 
žvėriškumu, o jos tikri kunigai ir diakonai 
gal būt matomi aukaujant jų talentą ir pa- 

(Toliau s bus).
----- :o:-----

MŪSŲ TĖVYNĖ.
Neklausk, žmogeli,

Laimės tėvynę, 
Kraštą gimtinį,— 
Neklausk, žmogeli! 
Matai pasaulį, 
Platų, ruimingą. 
Kožna šalelė 
Vargu turtinga, 
Kur tik nebūsi, 
Dalį vargingą 
Rasi, žmogeli. 
Eik ant kalnelio, 
Šalyj miestelio,— 
Tenai išvysi, 
Ten pamatysi 
Prie miško žalio 
Stovi pušyne, 
Eglių kuokšteliai, 
Kapai, kryželiai, 
Rami vietelė... 
Tenai, žmogeli, 
Mūsų tėvynė!

----- :o:------

f

KUOMET MUDU ATSISKIRSIVA...

Reikes mums skirtis,—sudiev sakyt... 
Oh, gaila man tavęs, brangioji! 

Sunkus gyvenimas nutvėręs 
Nuneš mane į kitą kraštą,— 
Žinau kentėt reiks vargo naštą, 
Liūdesiu skausme pasinėręs...

Tiktai žvaigždelės sidabrinės
Suteiks paguodą man širdelei, 
Beliūdint tolimoj šalelėj, 
Tiktai džiaugsiuos tave atminęs.

Merkynes Vaidyla.
----- :o:------

NEI ŽINAU...
Nei žinau, nei numanau, 
Ką rytojus duoti žada— 
Gal likimą
Vis tą patį

išsiilgusiai krūtinei:
Skausmą, lūkesnį, dejones, 
Sielą draskančias svajones...
Sunkins pančiai geležiniai

Ir per dieną
Ir per naktį...

----- :o:------
O gal laimės atneš dalį,

Nekankins skausmai širdelę,— 
Gal išauš tokis rytojus...

----- :o:------
AUSKIS DAR VIENA...

•> Auskis dar viena, 
Viena gijelė 
Minties.
Pasiek žolyną, 

. " Pasiek žvaigždelę 
Nakties.
Skriskie ton erdvon 
Skaisčion mėlynėn 
Dangaus;
Ten tave liepsna 
Saulės ugninės

w Priglaus.
Surink ten visą 
Plotį grožybės 
Vaizdų, 
Paskui išliekie 
Dainą gausybės 
Džiaugsmų.

T.
•s

Te"

y.
■ t •>-! />» A*

Saulės Brolis.
----- :o:------

LAIKAS.
Kiek svajų, kiek jausmų, kiek tyrų troški- 

[mų
Minčių pagaminta, ką buvo— 
Išklydo, pradingo laiko sūkuriuose, 
Tarytum, jų niekad nebuvo.
Gi laikas siūbuoja, it marė plačioji 
Ir ryja ir neša tas dienas, 
Kurios taip malonios, pilnos prakilnios, 
Džiaugsmuose suvilgė blakstienas.
Ten ašaros gailios, džiaugsmo kibirkštėlės, 
Ten tyros svajonės, kai dangus 
Sulietos į daiktą, sūkurį vieną: 
Ak laikas, koks buvo jis brangus!
Ir noris sušukti, kad bėgantis laikas 
Vėl širdį šventumu apglėbtų;
Kad dienos tyrosios, kaip vanduo upelio 
Nors kartą sustotų—nebėgtų.

Saulės Brolis.
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JONAS STROPUS.

MOTERIMS NAUJIENOS
KOVĄ I ŠVIESĄ IR LAISVĘ — MUSŲ O B A L S I S .

PATARMĖS MERGINOMS
J. Stropus iš So. Bostono, 

veiklus “Laisvės” bendra
darbis nuo pat mūsų laik
raščio užgimimo, atliko la
bai naudingą darbą, išver
tęs M. Sanger knygelę “Pa
tarmės Merginoms apie ly
ties dalykus”. Kaip jau ži
noma, autorė tos knygelės, 
Mrs. M. Sanger, yra po teis- 
rnu už platinimą idėjos, kaip 
apsisaugoti nuo kūdikių ir 
jos teismas sukėlė didelį rū
pestį visoje Amerikoje. Iš
mintingesni teisėjai pripa
žįsta, jog už tokių idėjų pla
tinimą negalima nubausti 
Mrs. M. Sanger.

Reikia tik pasidžiaugti, 
kad J. Stropui atėjo galvon 
gera mintis supažindint lie
tuvišką visuomenę su M. 
Sanger nuomonėmis. “Pa
tarmės Merginoms apie ly
ties dalykus”, žinoma, nepa
tiks mūsų atžagareiviams, 
kurie ant lyties dalykų pap
rastai užmeta nežinystės 
skraistę. Bet pirmeiviškai 
mūsų visuomenei ir

kalus, pamatėm reikalingu
mą organizuotis. Per tai 
nutarėm sutverti Lietuvių 
Moterų Progresyviško Susi
vienyjimo kuopą. Išsyk su
sirašė 10 narių, kurios pasi
žadėjo veikti kiek tik išga
lės. Pirmiausiai stengsimės 
surengti prakalbas ir pa
kviesti moterų kalbėtoją. 
Tikimės, kad po prakalbų 
mūsų kuopos narių skaitlius 
padidelės.

“Sesytės, nebūkite prie
šais šios organizacijos, bet 

.visos stokite prie darbo, ku
lias yra naudingas visuome
nei. Tuomi parodysime, kad 
ir męs mokame protauti ir 
kovoti už geresnį būvį”.

So. Boston, Mass.—Mums 
praneša korespondentas 
“Sulapais”:

23 d. sausio netikėtai įvy7 
ko prakalbos. Važiuodama 
į Lawrence, Mass., draugė 
M. Račiūtė-Herman, pake- 
liuj apsistojo ir So. Bostone. 
Tuo tarpu socialistų svetai
nėj buvo diskusijos. Drau
gai paprašė, kad Račiūtė - 
Herman pasakytų prakalbą. 
Būdama pavargus, pasakė 
trumpą prakalbėlę, bet po 
jos prakalbėlės, susitvėrė 
Lietuvių Moterų Progresy
viško Susivienyjimo kuopa 
iš 13 narių. Taigi pradžią 
jau turime. Lai gyvuoja tik išgali, 
naujai sutverta kuopa!

Keli žymesni Sąjungos'draugijos: Birutės pašelpinė 
kalbėtojai prisižadėjo prie draugija ir Lietuvių Moterų

Jų mokslas labai trumpas, ei joj visai nėra pasakyta ir 
per tai iš jų gali išeiti labai 
prastos pedagogės. Jų mok
slas tendencijinis, grynai 
religiškas, nieko bendro su 
naujos gadynės mokslu ne
turįs. B. D.

KUR LIETUVAIČIŲ 
NĖRA.

Kansas City, Kansas, lie
tuviai bėdavoja, kad ten la
bai mažai lietuvaičių. Vai
kinų yra daug, o mergini 
visai kaip ir nėra.

Detroit, Mich., ir išdalie 
ta pati bėda. Kažin kode 
merginos nemyli Detroite 
nors ten joms būtų geriau
sia proga apsivesti. Dau
gelis vaikinų gerai uždirba 
ir jieško sau padorių ir 
pirmeiviškų merginų, bet 
Detroite jų yra labai mažai.

SCHENECTADY, N. Y.
“Laisvėj”, Moterų Sky

riuj, nuolatos telpa įvairių 
žinučių iš įvairių miestų iš 
lietuvių moterų veikimo, 
tik iš mūsų miesto veik nie
kad nesimato jokių žinių. 
Turbūt skaitytojai mano, 
kad čia ar moterų visai nė
ra, ar jos nieko neveikia. 
Tuom tarpu mūsų mieste 
moterų randasi nemažas 
būrelis ir jos veikia, kiek

per tai bereikalingai M. J. 
užsipuola ant Lakštingalės.

M. J. sako, būk vietos mo
terįs sykiu su vyrais dar
buojasi, bet nenurodo jų 
darbų ir nepasako, ką jos 
yra nuveikusios.

Ant galo M. J. sako, kad 
vietos merginos smarkiai 
darbavosi ant scenos. Tai 
kodėl gi jos dabar nesidar- 
buoja?Rodosi, kad aplinky
bės nepersikeitė ir jeigu jos 
pirmiau darbavosi, tai ir da- 
iar galėtų darbuotis.

Man rodosi, kad mūsų 
nerginoms visuomeniškas 

darbas visai nerūpi.
P. Lakštingalė.

MOTERIS pabėgėlės.
Milionai Lenkijos, Lietu-

pabėgėlių išblaškyti dabar 
po visus Rusijos užkampius. 
Sunku yra vyrams pabėgė
liams, bet dar sunkiau mo
terims ir merginoms.

Baltosios vergijos “kar
žygiai”, pirkėjai gyvojo ta
vo ro jau pratiesė savo šlykš
čią ranką, kad nutvėrus pa
leistuvystės nasruosna mū
sų seseris lietuvaites, len
kaites, latvaites.

MOTERŲ TEISMAS.
Los Angeles, Cal. — Tei

sėjas White sumanė suor- 
kiekvienos progos agituoti Progresyviško Susivienyji- 'ganizuoti tam tikrą moterų 

tas sumanymas

Čia randasi dvi moterų <.

Tegyvuoja mūsų Susivie- 
nyjimas!

LYČIŲ KOVA PO KAREI. 
Vieno Amerikos universi

tetų profesorius Phillips ra
šo sekančiai:

“Kuomet vyrai sugrįžš iš 
karės lauko, jie pamatys, 

ypač!bad jų vietas pramonėje ir 
mūsų merginoms ir mote- kitur bus jau užėmusios mo- 
rims kaip tik į sykį bus su- terįs. Sugrįžusieji iš kares 
sipažinti su tuo ligšiol taip įvytai vėlei turės pelnyties 
slepiamu pasauliu. Įžango- ; kasdieninę duoną ir, supran- 
je knygeles autorė sako:,tąma, jie darys viską, kad 
“Kiekviena mergina privalo tik prašalinus moteris iš tų 

. d
sti, ji turi pažint savo ana- Rijusios sau vietų.
tomiją (kūno sudėjimą), ne-|di konkurencijos karė tarpe'— .....v.... ------ . ---- L,...

dviejų lyčių. Ta kova turės kambarį susirinkimams, 
visas ypatybes lyčių karės”. | Per tai jos turi gerą progą

mo 7 kuopa. Nors abidvi teismą ir 
draugijos veikia, bet ant vi- jau gyveniman įvykdintas. 
suomeniškos dirvos dau- Policijos korte įsteigtas taip 
giausiai atsižymi L. M. P. S. vadinamas 
7 kuopa, kuri susitvėrė 20 d. mas”.
gegužės, 1915 m. Per tą moteris—advokatas, 
trumpą laiką moterįs spėjo 
surengti vieną išvažiavimą, 
vieną referatą, trejas pra
kalbas, vieną “farmerių” 
balių ir šiaip keliatą vaka
rėlių su įvairiais pamargini
mais.

Sulaukę žieminio sezono,

pirmiausiai pati save supra- darbaviečių, kur jos bus į- 
Kils di-

išskiriant lyties anatomijos; 
ji turi žinoti normališko ly
ties gyvenimo epochas ir 
permainas; ji turi žinoti ko
kią įtekmę turi jos jausmai 
ant jos pasielgimų, galop, ji 
turi suprast pilnybę ir tur
tingumą gyvenimo,kuris ap
vainikuotas motinystės žie
du”.

Tai vis šventa teisybė.
Knygelė išleista labai da- 

vadnai, kalba įmanytinai 
lengva. Jos kaina 50 centų 
(už 120 puslapių).

“Patarmės merginoms” 
galima gauti kaip pas ver
tėją, J. Stropus, 6 U)ring St. 
So. Boston, Mass., taip ir 
“Laisvės” administracijoj.

Tasai profesorius betgi 
mano, kad moterims reikia 
suteikti pilną lygybę su vy
rais iš socialiu, ekonominio 
ir politiško atžvilgio. “Mote
rįs turi gauti už tą patį dar
bą tą pačią algą; jos turi 
turėti tas pačias progas sa
vo pramonėje, lygią atsako
mybę, kaip ir lygias teises”.

susirenka į L. A. Kliubo 
kambarius kiekvieną sere- 
dos vakarą ir ten lavinasi. 
Reikia pažymėti, kad kliu- 
bas iiždyką duoda kuopai 

1 susirinkimams.

ir lavintis. Kad atsilygi
nus kliubui už suteikimą 
kambario, kuopa nupirko du

“Moterų teis- 
Teisėju paskirta

Visi 
kiti teismo valdininkai taip
gi moterįs.

Dabar teisėjas White ti
kisi, kad su pagelba moterų 
teismo jam pavyks įkurti 
tam tikrą namą ir prasikal
tusias moteris ir merginas 
siųsti į tą namą. Ten jos 
mokinsis įvairių amatų.

Toks sumanymas visgi ne
blogas. Dabar prasikaltė
les sodina į kalėjimą, o tuo
met mokins amatų ir pra
mokę ten dirbs.

Iš LIET. MOT. PROG. 
SUS-MO CHRONIKOS.
Veikimas mūsų Progresy- 

vio Susivienyjimo nesiliau
ja.

Brooklyno kuopa rengia 
2 d. kovo dideles prakalbas 
su įvairiais' pamarginimais.

Chicagos kuopa neseniai 
turėjo prakalbas. Elizabe- 
tho kuopa lošė veikalą“Var
de Laimės” (St. Przeby- 
szewskio) ir lošimas labai 
puikiai pavyko.

Easton, Pa.—Mums pra
neša M. G., kad Eastone jau 
susitvėrė Lietuvių Moterų 
Progresyviško Susivienyji
mo kuopa. Korespondentė 
sako:
“Męs irgi žengiam pirmyn. 

23 d. sausio ir mus apšvie
tė šviesos spindulėlis, nes 
būrelis pažangesniųjų mo
terų susirinko pas draugę 
Berūkštienę po N1019 Elm 
St. ir apsvarstę savo rei-

LIETUVIŠKOS MINYš- 
KOS.

Netik Chicagoje, bet jau 
ir Brooklyne randasi lietu
viškų minyškų. Chicagoje 
—kazimierietės, Brooklyne 
domininkonkos.

Kun. Petkus praneša 
“žvaiždėje”:

“Pernai “Drauge” buvo 
minėta, jog į Dominikonkų 
Vienuolyną Brooklyne, N.Y. 
įstojo kandidatėmis 3 lietu
vaitės. Tos lietuvaitės šį 
metą antrą Sekminių dieną 
paliks įvilktos į baltus Do
minikonkų rūbus^ (habitus) 
ir kaip vienuolės šv. Domi
ninko regulos apturėjo šito
kius vardus: 1. Petronėlė 
Žukaičiūte—Sesuo Maria 
Zitta. 2. Ona Putiniutė— 
Sesuo Maria Felicija ir 3. 
Aniele Abromaičiūtė — Se
suo Maria Nikodemą of the 
Annunciation”.

Tos “seserįs” bus su laiku 
lietuviškų parapijinių mo
kyklų mokintojos. Supran
tama, jos bus paklusnios a- 
veles mūsų kunigijai.

Bet kokia bus iš jų nauda 
mūsų visuomenei? Ar jų 
poteriai palengvins vargą 
vargti bedalių miniai.

vo kliubui.
Suprantama, prisieina ir 

su priešais susitikti. Štai 
ant 1 d. sausio kuopa buvo 
berengianti balių. Plakatai 
ir tikietai jau buvo at
spausdinta. Tuom tarpu 
Amsterdam, N. Y., irgi pra
dėjo rengti balių kokia tai 
“Nekaltos Marijos” drau
gystė ir S.D. kliubas. Ir štai, 
atsirado tokių senbernių, 
kurie pradėjo agituoti, kad 
vietos lietuviai neitų į mo
terų parengtą balių, bet ge
riau važiuotų į Amsterdam, 
N. Y. Kuopa, nenorėdama 
varžytinių ir negeistinos a- 
gitacijos, savo balių perkėlė 
ant 8 d. sausio.

Aš nieko nesakyčiau, jei
gu panašią agitaciją būtų 
varę atžagareiviai, nes jie 
visuomet trukdo pirmžen- 
gystę, bet dabar panašiai el
gėsi taip vadinami “pirm
eiviai”, tai jau reikia stebė
tis.

SULAIKYTA PONIA 
PANKHURSTIENĖ.

Šiomis dienomis iš Angli
jos į New Yorką pribuvo 
garsi Anglijos sufragiste 
ponia E. Pankhurstienė. Bet 
immigracijos valdžia ją su
laikė ir nutarė atgal depor
tuoti už tai, kad ji Anglijoj 
už kėlimą riaušių buvo nu
teista į kalėjimą.

Jos draugės ir draugai 
tuojaus nusiuntė į Washing- 
toną protestą, kad immigra
cijos valdžia ją nelegališkai 
sulaikė.

Sykiu su ja atvyko buvęs 
Serbijos svetimų dalykų mi- 
nisteris Č. Miarovičius ir jo 
sekretorius V. Petrovičius. 
Jie visi trįs manė rinkti au
kas sušelpimui Serbijos ka- 
riumenės ir nukentėjusių 
nuo karės.

Embrijago.

STEGER, ILL.
“L.” N3 tilpo iš mūsų 

miesto korespondencija, ku
rioje M. Januškaitė bara 
P. Lakštingalę, kad ji apsi
lenkus su teisybe toj kores
pondencijoj, kuri tilpo “L.” 
N102. M. J. sako, būk toj 
korespondencijoj pasakyta, 
kad vietos moterįs girtuok
liauja ir kazyruoja. Man 
rodosi, kad to koresponden-

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H. SANGER . 

Sii paveikslais '

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI 
\ KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimus Ir pinigus siųskit tiuo adresu:

J, STROPUS, a
6 Loring St, So. Boston, Mas*.

Pinigus geriausiai siųst money orderiu, bat 
kam tas neparanku, gali siųst pačios markomis.

I*- -'aWter



KORESPONDENCIJOS
Aidoblistų šapos skiriasi 

nuo kitų šapų tuomi, kad ki
tose šapose apkapoja dar
bininkams algas bosai, o pas 
aidoblistus tą padeda atlikt 
ju vadovai. Tas atsikartoja 
nuolat Hamburgerio šapoj, 
kur dirba veik vieni aidobli- 
stai ir viską valdo I. W. W. 
štabas.

BRIGHTON, MASS.
Tautiškas Namas jau 

statomas.
Savaitė tam atgal buvo 

metinis susirinkimas Lietu
vių Kooperatyviškos Bend
rovės, kuriame rinkta nau
ja valdyba. Prezidentu iš
rinktas B. Ajauskas, pagel
bininku—Vaškis,, protokolų 
sekretorium—V. Rimkus.

Susirinkime išduotas ra
portas už pereitų metų 
gruodį mėnesį. Pasirodė, 
kad per gruodį mėnesį koo
peracijos krautuvė turėjo 
pelno 600 dolerių su centais.

Visas kooperacijos turtas 
siekia $15,900.

Dabar vietos lietuviai nu
sikratė nuo savo sprando vi
sus privatiškus biznierius,'aidoblistų purvyną—reiškia 
kurie pirmiau pardavinėjo; tik save dar labjau išpur- 
valgomus daiktus,—visi su- i vint. Dabar jau jie paliovė 
bankrūtijo,—ir yra viltis, 
kad laikui bėgant nusikra
tys ir kitokių daiktų parda
vėjus.

Man rodosi, kad kiekvie
nas gali suprasti, jeigu ne
būtų kooperatyviškos krau
tuvės, tuomet tas visas pel
nas, kurį dabar turi visuo
menė, būtų buvęs privatiškų 
biznierių kišeniuj.

Dabar kooperacijos agi
tatoriai vaikščioja po visas 
lietuviais apgyventas stubas 
ir agituoja lietuvius, kad 
jie prisidėtų prie kooperaty
viškos bendrovės, nusipirk
dami šėrus ir vaikščios pa- 
tol, pakol visi Brightono 
lietuviai neprisidės prie ko
operacijos.

Dabar visi supranta, kad 
vietos^ lietuviams būtinai 
reikalingas tautiškas na
mas, kurį kooperacija pra
deda statyti. Pastatymas 
namo gana brangiai kaš
tuos. Per tai reikalinga,kad 
visi vietos lietuviai prisidė
tų prie šio taip svarbaus ir 
naudingo darbo.

Dar turiu pranešti svarbų 
dalyką. Jau nesykį buvo 
minėta, kad prie mūsų ko
operacijos priklauso įvairių 
pažiūrų žmonės ir susirin
kimuose nedaleidžiama 
svarstyti tikėjimiški ir par- 
tyviški reikalai, t. y., už
drausta apie tai užvesti ko
kius nors ginčus. Reiškia, 
kooperacija grynai beparty- 
viška. Bet kad tas beparty- 
viškumas ir ant toliaus bū
tų pildomas, nutarta para
šyti konstituciją ir užtvir
tinti ją pagal Mass., valsti-

• jos teises.
Konstitucijos svarbesnie

ji punktai skamba sekan
čiai:

1) Svetainė bus išranda- 
vojama tam, kas tik pini
gus mokės, nepaisant į tai, 
kas ką kalbės ar šventas 
giesmes giedos.

2) Svetainėj nevaržomas 
laisvės žodis.
bus užrašyti ir ant viršaus 
steičiaus.

Ir aiškiai matosi, kad 
Brightono kooperatyviška 
Bendrovė stato namą ne ko
kiai nors vienai partijai bei 
tikėjimiškai sektai, bet dėl 
visų vietos lietuvių. Taipgi 
kviečiu visus vietos lietuvius 
prisidėti prie kooperatyviš
kos bendrovės ir suvienyto
mis jiegomis užbaigti pra
dėtą darbą, nes mums vie
niems sunku tokį namą pa
statyti.

Namas statoma mūrinis 
ir kaštuoja $20,700.

Vokietijos Lietuvis.

dr-stė

*
* *

Teatro Mylėtojų 
gyvuoja tik tam, kad būtų
kam sulošt jų dramaturgo - 
Nagornoskio iškeptus vei-

* *
L. S. S. 14-tos kuopos 

draugai pagalios suprato.
-1 kad besistengiant pataisyt

' . x 1 x-v L 1 v z-. 4- « < x « i w ▼ v\ f* x~x i z-'t 1 r i r\

maišytis po tą purvyną ir 
darbuojasi atskirai Amalga- 
matų Unijos Lietuviškam 
Skyriuj. Reikia pasakyti, 
kad pradžia gana graži. 
Žmonės neatsigėri jų rim
tais susirinkimais'ir taktiš
ka tvarka. Tik atsargumas 
vis gi neprošalį, nes šiame 
mieste “oras” gana nepasto
vus, tad ir žmonių maišosi 
visur gana nepastovių, kurie 
tik ir lūkuriuoja, iš kur ma
lonus vėjalis jiems papūs.

* $ *
Tautininkų konferencija 

reikale šelpimo lietuvių nu
kentėjusių nuo karės, sulau
kus naujų metų, siuntinėja 
į draugystes ilgiausius ra
portus ir giriasi, kad labai 
daug nuveikė, tik neužsime
na nieko apie tą “kiką”, kurį 
gavo nuo savo bičiulių-k’f- 
rikalų, kuomet nabagėlius 
spyrė lauk iš pobažnytinio

Šie žodžiai

Sabotažninkų organas 
“Darb. Balsas”, norėdamas, 
kaip nors didesniu palikt, 
kad bent kas jį pavadintų 
laikraščiu, bandė iš pašelpi
mų draugijų iždų gauti pa
ramą, bet radosi žmonių,ku
rie tam pasipriešino. To
kiems tai buvo siuntinėjami 
laiškai, grasinanti teismu ir 
t. p., už tai, kad drįso ap
gint savo draugijų iždus: 
Kaip toki darbai vadinasi?

** *
Tarpe vietos kriaučių ga

lima priskaityt bent iki 5-ių 
unijų. Smarkiausia dabar 
veikia Amalgamatų ir Aido
blistų unijos ir veda mirtiną 
kovą už narius: tą patį žmo-, 
gų nori turėt ir viena ir ki
ta unija už narį. Tarpe 
žmonių girdėtis didelis ne- 
užsiganėdinimas tokiomis 
tąsinėmis ir šnekama, kad 
t versis dar viena unija, bū
tent tokia, kad atsigint nuo 
dabartinių unijų. Kiek tame 
teisybės, pamatysiu vėliau.

* *
Lietuviai prosytojai pir

miau turėjo atskirą unijos 
lokalą nuo kriaučių ir jiems 
gerai sekėsi, bet unijoms ap- 
irus,jie prisidėjo prie kriau
čių, kad juos su tvarkyti,bet 
kaip jie nesidarbavo, kaip 
netvarkė, o pas kriaučius 
vis ta pati palaida bala pa
liko. Dabar nekurie sako: 
“Tai, girdi, ir savistovystę 
trotijom ir kriaučiams tvar
kos nepadarėm!” Visados 
būna: netaip lengva,4 kaip 
atrodo.

Bitė.

“Naująją Gadynę”. Kuopa 
išrinko komisiją, kuri užsi
ims užrašinėjimu prenume
ratos. Taipgi nutarta su
rengti prakalbas ir kalbėto
ju pakviesti drg. J. Šukį iš 
Brooklyno.

29 ir 30 d. sausio bus pra
kalbos vietos tautininkų; 
kalbės St. Šimkus.

Nuvargęs.

BALTIMORE, MD.
Nuoseniai pas baltimorie- 

čius yra noras įgyt nuosavą 
svetainę. Tuom dalyku rū
pinosi kelios pašelpinės 
draugijos, bet metai atgal, 
paagitavus keliems tautie
čiams, likosi priimta kitas 
būdas to tikslo atsiekimui: 
įsteigta ir valdžios užtvir
tinta korporacija. Bet ka
da patys agitatoriai prie 
veikimo nieko neprisideda, 
tai taip ir stovi viskas ant 
vietos. Jei kokios, tai tik 
bus bereikalingas pinigų iš
metimas dėl inkorporavimo.

BAGOČIAUS PRA
KALBOS.

29 ir 30 d. sausio kalbės 
Rumford, Me.

31 d. sausio kalbės Mont
real, Canada.

WATERBURY, CONN.
9 d. sausio buvo prakalbos 

L. S. S. 34 kuopos. Kalbėjo 
drg. Račiūtė-Herman. Vis
kas pavyko labai puikiai; 
prie kuopos prisirašė keli 
nauji nariai.

16 d. sausio buvo kuopos 
susirinkimas, kuriame apart 
kitko svarstyta ir apie
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HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER- 

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei 

ijrtamlema užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berlin*, todėl galime persiųsti pinigus | tas vietas ant 
neaugėčiau 800 markių (apie 625 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIB- 
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau Informacijų kreipkitės ypatii* 
kai ar rąžykite lalėką pas

ti apie “Vilties” vargus,kiek 
ji nukentėjus laike karės ir 
prašė ją sušelpti. Atsirado 
geros širdies žmonių, kurie 
paaukavo ir po dešimtinę. 
Viso labo surinkta virš 90 
dolerių.

Tiesa, vietos lietuviai ne
užmiršta paaukauti ir šu- 
šelpimui nuo karės lietuvių, 
bet visgi taip gausiai neau
kauja, kaip kad dabar auka
vo.

Patartina vietos lietu
viams geriau rūpintis sušel- 
pimu nuo karės nukentėju
sių, o ne klerikališko laik
raščio reikalais.

“L.” Skaitytojas.

kalo siužetas paimtas iš Ru
sijos inteligentų gyvenimo 
ir surištas su darbininkų 
klesos judėjimu. Mintis vei
kalo labai gili — meilė, ro- 
mansavimas, išdidumas ir 
pasigyrimas, per tai nors 
aktoriai stengėsi būti pa
vyzdingais, bet visgi ne
įstengė atvaizdinti tikro 
gyvenimo paveikslo. Ypa
tingai veikalo užvardijimas 
publikai pasiliko neaiškus.

gailą ir Damą, visiems ki
tiems aktoriams trūko tai 
šio to, tai to, ypatingai Ni- 
lovo rolėj ypata buvo visai 
netinkanti: nesimatė jame 
nei meilės patraukimo, nei 
veidmainingumo.

Taipgi antram akte ant
ram paveiksle negerai at
rodė, kada svečiai parodė 
protestą prieš Poležajevą, 
nesisveikindami su juomi 
dar visai nedasiprotėję, kad 
tai ta pati ypata, kurią jie 
buvo pasmerkę, kaipo žmog
žudį.

Na, o “Heilo” vartoti prie 
telefono, lošiant iš Rusijos 
gyvenimo veikalą, tai visai 
netinka.

Paskutinės dvi pastabos, 
kaip žinoma, tai buvo reži
sieriaus išfilosofuotos. Bū
tu ir daugiau pastabų, bet 
užteks. Aktoriams patariu, 
kad jie visuomet stengtųsi 
taip atlikti, kaip autoriaus 
yra nurodyta, o ne taip,kaip 
kas iš šalies užsimano duoti 
patarimus, kad perkeisti au
toriaus mintį bei nurody
mus.

žmonių buvo apie 300. 
Pelno irgi liks keliatas de- 
sėtkų dolerių.

žiopsotojas.

MILWAUKEE, WIS. publikai pasiliko neaiškus.
15 d. sausio T. M. D. 60 Išskiriant Zubrickį, Svidri-

kuopa rengė prakalbas. 
Žmonių mažai atsilankė,bet 
ir kalbėtojo nebuvo. Tuomet 
patys nariai papasakojo ką 
žinojo ir kaip mokėjo. Bu
vo ir deklamacijų. Prie 
kuopos niekas neprisirašė.

S. L. A. išrinko naują val
dybą.

Darbai eina neblogai — 
visos dirbtuvės dirba, bet 
bedarbių yra užtektinai.

Proletaro Sūnus.

FITCHBURG, MASS.
L. S. S. 134 kuopa nusam

dė svetainę. 15 d. sausio 
toj svetainėlėj jau buvo pra
kalbos su įvairiais pamargi
ni mais. Kalbėjo drg. D. 
Klinga. Jis aiškino naudin
gumą tokios svetainėlės ir 
t. p. Paskui buvo sulošta 
pora monologu ir keliatas 
deklamacijų. Žmonių mažai 
atsilankė; mat, tą dieną bu
vo labai šalta, o antra, ne
spėta ir išgarsinti.

16 d. sausio buvo susirin
kimas kuopos, kuriame nu
tarta ant 22 d. sausio pa
rengti šokius, o ant 6 d. va
sario šeimynišką vakarą.

16 d. sausio buvo prakal
bos, kurias surengė keli 
draugai; kalbėjo K. šešto
kas. Žmonių susirinko ne- 
perdaugiausiai. Po prakal
bų buvo duodami klausimai, 
į kuriuos kalbėtojas gerai 
atsakinėjo' Publika prakal
bomis užsiganėdino.

Proletaras.

SO. BOSTON, MASS. 
Bažnyčia ne pamaldoms, bet 

mitingams.
16 d. sausio šv. Petro baž

nyčioj buvo mitingas para- 
pijonų. Tai, rodos, dar pir
mas toks atsitikimas, kad 
bažnyčioj būtų mitingai. 
Mat, tūli parapijonai pra
dėjo bruzdėti, kad kunigas 
brangiai lupa už krikštus, 
šliūbus ir kitas bažnytines 
ceremonijas. Kunigas vis
gi nusigando ir minėtoj die
noj per pamokslą iškeikė 
tuos, kurie reikalauja refor
mų, pasakė, kad tik senber
niai ir “cicilikai” nori tokių 
reformų ir stengiasi gerus 
parapijomis prikalbinti prie 
maištų ir tt. Vienok jis 
visgi pasiduosiąs didžiumos 
parapijonų norui ir tuojaus 
liepia pakelti rankas tiems, 
kurie nori reformų. Už įve
dimą reformų pakelia ran
kas apie desėtkas. Kada 
kunigėlis liepė pakelti ran
kas tiems, kurie nenori re
formų ir viską palieka ku
nigėlio valiai, tuomet visos 
davatkos pakėlė net po abi 
ranki. Reiškia, didžiuma 
nubalsavo, kad jokių refor
mų nereikia. p

Bet kaip girdėti, tai para- 
pijonai tuomi dar neužsiga
nėdina. Mat, daugelis pasi
piktino, kad kunigas bažny
čioj pradeda mitingus da
ryti. Suprantama, kunigė
lis gudrus, jis žino, jeigu 
svetainėj bus mitingas, tai 
iškils diskusijos ir tuomet 
gali daugelis davatkų bal
suoti už reformas, o bažny
čioj juk diskusuoti nevalia, 
nes tai “dievnamis”.

Parapijonas.

MONTREAL, CANADA.
“Laisves” N1 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
kurioj J. Abudauskas pei
kia vietos socialistus už ne
veikimą. Kad vietos socia
listai silpnai veikia, tai tas 
tiesa, ypač aukų rinkime 
nukentėjusiems nuo karės 
labai atsilikę. Bet man la
bai' stebėtina, kad J. Abu
dauskas drįsta kitus peikti 
ir raginti prie veikimo, o 
pats nuo to veikimo visai 
šalinasi. Juk ir nuo L. S. S. 
visai prasišalino. Mat, pir
miau jis prigulėjo prie L. S. 
S., bet kada tarpe dviejų 
kuopų iškilo ginčai, tai bu
vusioji L. S. S. 84 kuopa 
kreipėsi į “Kovos” redakciją 
ir prašė tarpininkystės, kad 
išvengus tų nesusiprati
mų. Tokiu būdu be tarpi
ni ūkaujant drg. J. Stasiule
vičiui, abidvi kuopos tapo 
suvienytos. Tas Abudaus- 
1 ui nepatiko, nes ne pagal 
jo pienus viskas išėjo, per 
tai ir iš Sąjungos prasišali
no.

Dabar Abudauskas sako, 
kad socialistų spėkos maži- 
nasi. Nenoromis prisieina 
atsakyti: “gerbiamas, nesi- 
šalink nuo socialistų, tuo
met ir spėkos nesimažins”.

Beje, Abudauskas sako, 
kad socialistai visai nieko 
neveikia. Tas neteisybė. 
Kuopos mitingai būna kas 
savaitė; susirinkę nariai 
diskusuoja, skaito iš laik
raščių straipsnelius, apkal
ba juos ir tt. Jeigu Abu- 
dauskui tas nežinoma, tai 
meldžiu atsilankyti į susi
rinkimus.

J. Deltuva.

SO. BOSTON, MASS.
16 d. sausio buvo vakaras 

L. S. S. 60 kuopos. Kalbėjo 
J. B. Smelstorius; paskui se
kė monologai, dialogai, dek
lamacijos ir t. p. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Aukų 
surinkta padengimui lėšų 
$4.60. Ku-ku.

SO. BOSTON, MASS.
22 d. sausio buvo vakaras 

L. S. S. VI Rajono. Akto
riai mėgėjai sulošė veikalą 
“Prisikėlimas”. Tai pui
kiausias scenos veikalas, pa
rašytas K. Jasiukaičio. Vei-

CAMBRIDGE, MASS.
15 d. sausio buvo koncer

tas L. S. S. 71 kuopos. Kon
certas išėjo silpnokas. Bu
vo garsinta, kad įžanga į 
svetainę 10c., bet komisija 
matydama programo silpnu
mą, tą pagarsinimą pakeitė 
ir publiką suleido uždyką.

Dabar komisija žada atsi
teisti, t. y., parengti koncer
tą daug įvairesnį.

Uralas.

WESTVILLE, ILI
16 d. sausio L. S. S 

kuopos aktoriai sulošė vei
kalą “Mindaugis”. Lošimas 
išėjo vidutiniškai. Tiesa,! — • .... .... -   - >~—
buvo mažu klaidelių, bet bepiavo girtas ant dviračio, 
ju veik niekas neapsieina.1 Suprantama, buvo taip nusi-

i ir ant 
užsisukimo taip smarkiai 
krito, kad per nosį ir burną 
kraujai pradėjo bėgti ir gu
lėjo be žado apie 15 minutų. 

Tai matot, kokios pas mus 
naujienos.

Gvazdikas.

Tik viena stambiausių klai-|Usę$, kad jau dviračio šū
dų, tai suflioriaus kalbėji-pydyti nebegalėjo 
mas—net prie durų buvo "" 1
girdėtis.

Žmonių atsilankė mažai, 
priežastis neatsilankymo — 
šaltas oras. Per ’ tai 
kiaušiai reikės pridėti.

vei-

* *
Laisvės” N4 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
kurioj klaidingai paduota 
pavardės, ten pasakyta, kad 
L. Valinčius išrinktas reži
sierium, tuom tarpu Valin
čius išrinktas pirmininko 
pagelbininku, o režisierium 
išrinkta M. Dundulienė.

Senio Brolis.

SHEBOYGAN, WIS.
Čia lietuvių randasi nema

žas būrelis ir jie išsidalinę 
net Į tris grupas. Pažan
gesnieji lietuviai rūpinasi 
apšvietus reikalais ir jie visi 
susispietę apie Birutės dra
matišką draugijėlę. Antra 
grupa, kuri nesutinka su 
pažangesniųjų žmonių pa- 
žvalgomis, taipgi turi savo 
dramatišką draugiją, dar
buojasi ir ant kiekvieno 
žingsnio !
draugijai užkenkti. Kaip 
tik Birutės draugija ką nors 
parengia, tai tą pačią dieną 
ir atžagareiviai stengiasi ką 
nors surengti, kad tuomi Bi
rutei užkenkus. Bet tas jų 
darbas nieko negelbsti. Vi
suomenė atjaučia Birutės 
draugijai ir kuomet ji ką 
nors parengia, tai visuomet 
žmonių prisirenka.

Apie trečią grupą gėda 
būtų ir rašyti, nes tos rūšies 
žmonės daugiau nieko neži
no, kaip tik girtuokliauti ir 
peštis; tai visas jii užsiėmi
mas.

Birutės draugija pasižy
mėjo sulošdama aštuonių 
aktų veikalą “Genovaitė’’. 
Dabargi, 16 d. sausio, vėl su
lošė nemažą veikalą “Jono 
Širdis”. Žmonių atsilankė 
pusėtinai ir visi likosi užga
nėdinti. Aktoriai savo už
duotis atliko puikiai. Buvo 
ir pamarginimų. Pelno taip
gi bus. •

Linkėtina Birutės draugi
jai ir ant toliaus pasek
mingai darbuotis.

J. Degutis.

antros—“S. L. A. ir kodėl 
prie jo reikia prigulėti?” 
Trečia tema buvo: “Kodėl 
Rymo-katalikai nekenčia so
cialistų?”.

Kalbėtojas savo užduotis 
atliko gerai ir kada kalbėjo 
pirmose dviejose temose, tai 
publika užsilaikė ramiai. 
Bet štai, pradėjus kalbėti 
trečioj temoj, atsirado Pu- 
riškevičiaus agentas ir su
kėlė lermą. Kaip tik kalbė
tojas pradėjo kalbėti, tai 
tūla bobelė pradėjo zurzėti, 
o kita visa gerkle ėmė šauk
ti: “Neklausykite to bjau
rybės; jam reikia kelines 
numauti!...” Publikoj pasi
darė sujudimas. Tuom tar
pu pribėga prie pirmininko 
J. S. M-kos Puriškevičiaus 
agentas ir pradeda reika- 

Į jauti, kad kalbėtojas temą 
<t____ —v Pirmininkas

kuo atsižymėjo. Per tą atsako, jeigu kam nepatin- 
trumpąi laiką surengė dve-.ka, tai tas gali iš svetainės 

Tuomet agentas su- 
“Visi laukan! Ma-

Atsikelia kelios davatkos, 
pora senbernių ir eina lau
kan, o paskui juos seka ir 
Puriškevičiaus agentas 
Moteris, kurios priklauso 
prie kuopos, uždarė duris, 
kad daugiau ta kompanija 
negalėtų įeiti. Bet štai vėl 
sugrįžta tūla bobelė ir Pū- 
riškevičiaus agentas ir pra
deda prašyti, kad įleistų į 
svetainę.

Na, o jeigu socialistai pa- 
pasielgtų katalikų

MELROSE, ILL.
16 d. sausio buvo metinis 

susirinkimas Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų draugystės. Vie
nas svarbiausių nutarimų, 
tai paimti “Laisvę” už orga- 

iną. Mūsų draugija yra 
jaunutė, dar tik dešimts 
mėnesių, kaip gyvuoja (me
tinis susirinkimas skaitosi 

pagal konstituciją), bet ant;..............
visuomeniškos dirvos daug' permainytų.

jas prakalbas ir tris balius išeiti.
su perstatymu. Apart to,’sunka: 
draugija spėjo atspausdinti tote, ką jie daro!
konstituciją, visas reikalin
gas blankas, nemažai lėšavo 
ir dar ižde turi apie 200 do
lerių. Narių taipgi turi ne
toli šimto.

Nors dabar draugystė
stengiasi Birutės 1‘uikiai gyvuoja, bet išsyk, _  rnm ri r oi i o i r itava riivniA IO_kaip tik susitvėrė, turėjo la

bai daug priešų,.Jkurie būti
nai norėjo ją sugriauti. Tuo 
darbu daugiausiai užsiėmė 
Kemešio armija, iš visų pu
sių bombarduodama jauną 
draugiją.

GARY. IND.
Lietuviu krečiami “šposai”.

Tankiai laikraščiuose ma
tosi, kad lietuviai moka 
krėsti “šposų”, bet tame už
siėmime ir mūsų gary’ieciai 
neatsilieka.

Neperseniai tūlas G. ban
dė nusišauti, paleisdamas 
vieną kulką į šoną, o kitą

nugabentas į ligonbutį, ten 
padaryta operacija ir po to 
pasveiko. Dabar vėl tame 
pačiame name tūlas K. D. 
bandė nusišauti. Mat, jis 
per rusų Kalėdas gerokai 
nusišnapsavo, paskui apsi
lankė pas prostitutes ir' tos 
išvalė jo kišenius. Parėjęs 
namo, išsiėmė revolverį irPANESDALE, MICH.

16 d. sausio atsibaladojo paleido šūvį į dešinį šoną, 
kunigas Maliauckas aukų j Jis irgi tapo nugabentas į 
rinkti nuo karės nukentėju- 'ligonbutį ir padaryta ope- 
siai “Vilčiai”. Per pamok-.racija. Ant rytojaus kuni- 
slą buvo pasakyta, kad visi gas aprūpino sakramentais 
parapijonai susirinktų į po- įr palaimino į kelionę pas 
bažnytinį skiepą. Žmonių Abraomą. Bet daktarai sa- 
susirinko nemažai. Kun. ko, kad ir jis išgysiąs.susirinko nemažai.
Maliauskas pradėjo pasako- Neseniai tūlas lietuvis va-

M.

J. Dilo, Waterbury, Conn.
—Žinutė nesvarbi.

šim-kui, Binghamton, N. 
Y.—Draugai, pirmyn — ne- 
tips.

A. Muraškytei, Fitchburg, 
Mass.—Talpiname anksčiau 
gautą.

Paemusiam, Cleveland, 
Ohio.—Apie tas misijas tal
pinant anksčiau gautą.

♦ ♦
RED. ATSAKYMAI.

Pakirptsparnis.
m*’1 .

___ . Atžagareiviai, našiai pasielgtų katalikų 
matydami, kad_ jau niekp prakalbose, tai vargiai svei- 
daugiau negalės padaryti, į<u kailiu išeitų iš svetainės.
griebėsi kitokių priemonių: 
sutvėrė šv. Onos draugystę. 
Mat, jie manė, kad mūsų 
draugystė neišlaikys konku
rencijos ir subankrūtys.Bet 
visos jų pastangos vėjais 
nuėjo. Mūsų draugystė 
puikiai bujoja ir žengia pro
greso keliu pirmyn.

A. Aleksandrovas.

HARTFORD, CONN.
Šiomis dienomis vyčiai bu

vo parengę prakalbas; kal
bėjo vyčių generolas iš Wa
terbury, Čonn. Jis daugiau 
nieko nežinojo, kaip tik so
cialistus šmeižti. šmeiži
mais pasižymėjo.

Kunigas Gerulis Kalėdų 
dienoj bažnyčioj dalino savo 
parapijonams knygelę už- 
vardytą “Paklydėliai”. Toj 
knygelėj nurodoma, kad so
cialistai pripažįsta tokį šei
mynišką gyvenimą, kaip bu
lius su karve, gaidys su viš
tom ir tam panašiai. Vy
čiams tokia literatūra labai 
patiko, tai jie irgi panašiai 
pradėjo elgties, kaip toj 
knygelėj nurodoma. Bet 
jiems visgi nesiseka. Tūlų 
vyčių poručiką mergina su
areštavo ir nugabeno į be
langę. Ten už jį turėjo už
dėti $500 kaucijos ir tik tuo
met paliuosavo iš belangės. 
Dabar bus teismas ir neži
nia, kuo tas viskas užsi
baigs. Dabar vyčiai nusimi
nę, kad socialistų už tokius 
darbus neareštuoja, o juos 
tuojaus gabena už grotų.

Mat, dabar mūsų katali
kai neriasi iš kailio, kad so
cialistams puikiau sekasi. 
O kas aršiausia, kad dabar 
S. L. A. 157 kuopa sykiu su 
socialistų kuopa pradėjo 
darbuotis, tai katalikams 
peilis po šonu.

Kaip tik socialistai suren
gia prakalbas, tai visuomet 
žmonių užtektinai susiren
ka ir dar suaukauja paden
gimui lėšų. Štai ir per šias 
prakalbas surinkta aukų

teratūros parduota už $7.40. 
Taipgi užrašyta keliatas lai
kraščių.

Abelnai, prakalbos pavy
ko puikiai. Žmonių atsilan
kė net iš apielinkinių mies
telių.

Visiems aukavusiems iš
tariu širdingą ačiū.

KLAIDOS ATITAISYMAS. 
Glenlyon, Pa.

“Laisvės” N5 tilpusioj iš 
mūsų miesto koresponden
cijoj įvyko klaida. Ten pa
sakyta, kad rado sustingu
sį Jurgį Šibibiką, o turėjo 
būti: Jurgį Šileiką.

YOUNGSTOWN, OHIO.
15 ir 16 d. sausio buvo 

prakalbos, kūnas surengė 
L. S. S. ir S. L. A. kuopos. 
Kalbėjo M. X. Mockus. Pir
ma prakalba buvo temoj: 
“Socializmas ir jo tikslas”;
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SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALAI.
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PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Nue
Nuo
Nuo
278 BERRY ST., BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŠKA

APTIEKA

Telefonas 1490 Greenpoint

S. VITKUNAS
LIETUVŠKAS MUVORIUS

Meno vežimai ir karietos po N248 
Berry St. 

Oftaaa: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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ORAKULO PATARIMAI.

Jonas MATHUS

S
3

plnnkal ?
plaukui nuo motu? Ar

Šių dienų Judesiai, kurie bučiuodami Kristų par
duoda darbininkų reikalus.

Klausimai:—
Tarpe visų moterų pagir

tas Orakule! Ar negalė
tum išvirožyti man šituos 
kelis klausimus:—

1) Mūsų mieste B. tūlas 
juodos armijos apaštalas 
parengė sau “maršrutą” ir 
stuba nuo stubos vaikščio
damas gaudė dolerius “die
vui ant garbės”. (Mat, turi 
dvi gaspadines, tai reikia

maršuodamas užėjo pas 
vieną žmogų į stubą, kur 
gulėjo ant stalo “Laisvė” ir 
“Keleivis”. Pamatęs tuodu 
laikraščiu mūsų apaštalas 
taip nusigando, kad dreban
čiomis lūpomis vos tegalėjo 
ištarti: “gudbai su ‘Kelei
viu’ ” ir spruko laukan. Tai
gi pasakyk man, brangus 
Orakule, kodėl jisai taip 
persigando tų laikraščių?

2) Kodėl katalikai neken
čia žydų, nežiūrint, kad die- 
vas-tėvas, dievo sūnus, sū
naus motina ir kiti šventieji

reikia daryt... Tuom pat 
kartu kuliamų mašinų inži
nierius taipgi per telefoną 
davė mašinistui patarimus 
ir, turbūt, per klaidą inži- 
r ieriaus telefono viela buvo 
privienyta prie ligonės vyro 
vielos ir tasai gavo 
šitokį patarimą: — Jeigu 
taip labai ji susigadino, tai 
gerai iškrapštyk iš visų 
skylių purvus ir aliejum pa
tepęs griebk raktą ir drūčiai 
užsuk muterkę, kad karštas 
vanduo nevarvėtų laukan. 
Garinę skylę visai užkišk—

tas neatsitiktų, kasdien nu- 
dūlkyk, jeigu pats neturi 
laiko, tai kitam paliepk”...

Ona Pilviškietė.

Apie Anglijos merginas.
Anglijos merginos labai 

myli dabintis. Net tingines 
ir tos savo feisa kiekviena 
rytmetį pentiną. Tų visų 
aplinkybių priežastim yra 
ta didėji mergų rinka, į ku
rią prisirenka įvairių spal-

S >N 
& 
M

o

Temykite LIETUVIAI! 
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

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

GUSIUS į šilumą RUSIJOS arba P4SILIKUSTUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJ AUS KREIPKITĖS PRIE 
MANĘS. Taipogi per ma»o BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUFINIMUIaast 4% metams nuo šimto. 

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
8TEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojaml

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir 'UŽ
TVIRTINU visokius dokiMnentue-rafttus ir IŠJIEŠKAU DAMS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRAKPDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—šIPKORdRI.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
o* n J OX X 155 CLINTON AVEn36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

•< (X.

a w ž
cn

Telephone 891 Graenpeint

Daktaras J. Misevičia 
8PECIJALISTAS flIRDIMii IB 

PLAUČIŲ LIGŲ. 
Valandom 

8—10 ryta 
12—2 po ptat

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

G. A. BARONAS 
MsKEES ROCKS, PA.

D

Matulaitis
418 BOYLSTON ST., BOSTON,MASK

Netoli didžiojo mieste knygyno.
Offise valandos: nuo 10—12 valandai.

“ “ “ 7—9 v. vakaro
Šventadieniais nue 10—4 ▼. po pietų.

3) Kokius žmones tauti
ninkai atstovavo Philadel- 
phijos seime?

4) Dėlko kunigai nešioja 
atbulus kalnierius?

5) Ar So. Bostono “Dar
bininką” leidžia žmonės su 
galvom ar be galvų?

6) Per kokį aparatą 
šventas tėvas susikalba su 
dievu (gal kartais per be- 
vielinį telegrafą) ?

Ona Pilviškietė.
‘-v. Bridgeport, Conn.

kokiam nors kupčiui-vaiki- 
nui. Bet ir tų kupčių skai
čius labai sumažėjo,mat, ka
rės metas-

Dabinkitės, staipykitės 
prieš veidrodžius, o sugrįžę 
namo krikščioniško švento
riaus tūkstančiai bekojų ir 
berankių bus jūsų kavalie- 
liai. Kiekvienam iš jų teks 
po dvidešimts gražuolių.

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1916 metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo kas 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: apysakos, eiles, straipsniai Iš historljos, hyglenos, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuie rasile Rt rainelius geriau
sių rašytojų amerikiečių.

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

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

žemiau puminėtaa gyduale* galima 
tos galima gauti per pačtą.
Nuo Reumatizme ..................... |1.©4
Kraujo Valytojai......................... |1.(K>
Vidurių Reguliatoriua ............... M)r
Trojanka................. 28c. 50c ir 11.00

Ir visokias kitokiai! gyduolei nue 
visokių ligų, kurios čia dar nepamini- 
apturėti per pačtą i

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specialist** Moteriškų Ligų.
114 E. letb 8t„ New York

OFISO VALANDOS)

plot ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimai DYKAI. Mus išti

rtame ir pasakome visas ligas Ir pa- 
gelbitlm*. Iš kitur atvažiavusioms li
goniams parūpiname vietų, kel gydo
si. Reikalui esant, kroipldtė*, mus ap
žiūrėsimo ir duosime prlotoliškų rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
114 K. K8th St., N1W YOEK.M.Y 

Kalbame lietuviškai.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprtdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalniorių ir tt. Pae mane ta- 
vorai gerai ir kainoi žemei,

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

TEATRININKŲ ATYDAI!
Pranešame, kad męs išrandavoja- 

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

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

CEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS BALIO

NAS VISAME SO. 
BOSTONE.

Sveiki geriausios rūšies gėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimta žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystes Draugijos namo.)

Atsakymai:—
1) Kunigai nekenčia 

^Laisvės” h? “Keleivio” to
dėl, kad tiedu laikraščiu nu- 
mauja nuo kunigų feisų 
šventas kaukes ir parodo 
žmonėms jų griešnus,necną- 
.tlyvus kūnus/

2) Katalikai todėl neap
kenčia žydų, kad šie pagim
dė devynias galybes dievų 
ir šventųjų ir pavedė juos 
užlaikyt Katalikams. Dabar 
biedni katalikėliai paskuti
nius centus atiduoda viso
kiems “šventiems” o patys 
badą kenčia. Tai kaipgi 
jiems nepykt ant žydų?...

3) Tautininkai Philadel- 
1 hi jos seime atstovavo Mar
so gyventojus.

4) Kunigai nešioja atbu
lus kalnierius todėl, kad jie 
atstovauja atgaleivių parti
ją. Atbulas kalnierius — 
ženklas atgaleivystės.

5) So. Bostono “Darbi
ninką” leidžia žmonės su 
kytrom galvom, bet skaito 
jį žmonės su “arbūzais”.

6) Šventas tėvas susikal
ba su ponu dievu per popie
rinį aparatą, kuris vadinasi 
“doleris”.

Ant gatvekario.
ūkė: — O viešpatie, 
?reit karas bėga, net

Konduktorius:—Ar neno
ri, bobute, persėst ant gra
binio vežimo: tas veža iš- 
lengvo.

Jonas:—Tavo pati griežia 
dantimis ant manęs.

Jurgis:—Nepaisyk, nes
jos dantįs sudėtiniai.

Jis sutinka.
Gaspadinė:—Aš tamstos 

neišleisiu, kol man neužmo
kėsi skolos už kambarį.

Burdingierius:—Labai ge
rai, misiuke, aš sutinku pa
silikt, nes man kambarys 
reikalingas.

Sutaisau receptus su didžiausia 
Lt.yda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų 
Tai vienatinė lietuviška aptiek* 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu
oer oxpresu.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So.Boston 21814 ir 21018.

Sąmoninga gaspadinė 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richter'io

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

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas vlsoio aptlekose arba 

stačiai nuo
F. Ai). RICHTUR & CO. 

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

Tel. 885 Greenpoint,

į GURA PROGA!
Gramat’ka angliškom kalbos 

mokinti! bo mokytojo (apda
ryta .................................. |1.08

Vaikų Draagaa arba kaip 
mokintis įkaityti ir rašyti 
be mokytojo ..................... 18c

Naujaa Būdas mokinti! ra
šyti be mokytojo........ .  18c

Aritmetika mokinlmulii ro- 
kundų, ■« paveikslai! (ap
daryta) ................................. 18c

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. SHRUPSKI

Daktariškas patarimas.
Vienas anglas daktaras 

uždyką suteikdavo savo kli- 
jentams labai gerus patari
mus. Tarp daugelio reika
laujančių daktariškos pagel- 
bos ir ponios Daugnorienės 
vyras kreipėsi per telefoną 
prie daktaro, apipasakoda
mas savo sergančios žmonos 
padėjimą. Daktaras, išklau
sęs vyro apipasakojimą, sa
ko:

—Dabar tamsta klausyk 
atydžiai, aš pasakysiu, kas

Nebijokit!
Kunigėliai! Jūs iš saky

klų savo avelėm skelbiat,kad 
katalikų bažnyčia tai yra 
drūčiausia skala, kurios nie
kas negali išgriauti.

Jeigu taip, tai kam jūs iš 
tų pačių sakyklų keikiat 
socialistus, vadindami juos 
eretikais ir bažnyčios grio
vėjais?

Juk jeigu bažnyčia nėra 
sugriaudama, tai kam berei
kalingai baimijatės ir kei
kiat žmones? Nebijokit!

Bet... gal jūsų bažnyčia 
sugriaujama? Jeigu taip, 
tai nemeluokit ir savo ave
lėms pasakykit teisybę.

Viso $1.60
Kaa ateina llklrpęi šitų ap

garsinimų Iš “Laisvė*” ir |1.08 
money orderiu, tel gaur visas 4 
knygas 60e. pigiau.

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

Hudson, N. Y.

Pai mm galite (auti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimai 
puikiaUBlaa, ateikite, a persi
tikrinsite.

61 S. 2nd st., Brooklyn.

Ar slinka jums

prigemt.jjusli

specialisto,
kurioje

10

knygine “Teisybe
Nęs išsiucmu
Calvacura <>:
Apie Plaukus

kup.m.j i
Union Laboratory, Box 545, Union, N. Y
UNION LABORATORY.

Box 545. Union, N. Y.
Siūčiu i <lc<l.inuis H) centu <!<•! apino-

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. i 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 W. 3()th St., New York City.

— Barzda.—ir dėka vouch nuo užganeuintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galenic pertikrcnli kiekviena, kad 

gyduoles UAI.\AUl-l<A sulaiko slinkimų

Ar randu.s plaiskotes. niežas odos galvos?

Vienai armonikai iv 21 klaviŠiu, 8 bal
iais. Kaina |8.80. Tekia armonika i* 11 
klavišia, 12 baių, plieniniai! baliali 
Kata* 112.88.

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS

vi

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. 

REKORDAS PREKIUOJA tik 75 c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prislųsk už 3c. pačtinę markę, • 

apturėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių 
ARMONIKŲ, SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKA- 
LIŠKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas 
su 76 ir 104 raktais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviš
kas Sapnininkas dydžio 5x6i, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavo
ms. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiam! gavui 

see pirm užmokėjimo pinigą.

GERIAUSI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

rankpinigių ■* tl*ia p*rilflr4ji-vieni doleri

8^

Geriausia dvieiliui Viennos Armonika an visata 
faabalalais, minoro! ir aaa*orni basai, 21 klavišia, 11 
basų, minornų basų atskiri pliene balsai. Viskas 
k® atvirčiau b i ai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalia, 6 tanų. Išduoda malonų balsų.

KAINA 12 del. Tekia pat armonika dviejų ta- 
■ų KAINA 21 del

Įsišoko.
Vaikinas:—O mano miela, 

aš apie tave sapnuoju dieno
mis ir naktimis.

Mergina:—Ar tai tamsta 
miegi per dienas ir nak
tis?..., '

Svirplys.

SVEIKATA IR SPĖKA.
įgyti jus galite už 

MAŽAS IŠLAIDAS.
Tcmytina nauja knygute po vardu 

‘‘Sveikata ir Spėka.” išleido Berry 
Laboratories, Binghamton, N. Y. Ii 
tarnaus jums, kaip jusu šeimyniškas gy- 
lytojas. Čia nei pasididžiavimui, bet ką 
jus rašte joje ir gyduole, kurie atneš del 
jusu pasekmes ir laime.

Tūkstančiai žmonių išsigydė BERRY 
Laboratories gyduoleis, ir jus galite igyti 
sveikata ir laime. Siunskitc šiandie 10 
tentu, reikalaudamo gyduolių ištirimui ir 
knygute ‘‘Sveikata ir Spėka.” Rasite 
laug naudingu pamokinimu, kaip užlai
kyti sveikata ir igyti turtą.

BERRY LABORATORIES, 
Binghamton, N. Y.

MALONĖKIT PRISIUNSTI TA 
KUPONĄ MUMS.

Berry Laboratories,
Binghamton, N. Y.

Siunčiu idemas 10 centu del apmokė
jimų kaštu persiuntimo (galima krasos 
ženkleles) Malonėkit išsiunsti jusu gy
duolių ištirimui ir knygute “Sveikata ir 
Spėka. ’ ’

"i1 .f,c ... a J , ■ f

6 ■ trtlnu balalaika, 
mechaniški koteliai, 7 
dapenų, kaina 91.71. 
Tekia pat geresnio Už
dirbime

Visi užsakymai Ilstančiam! ta pačia diena. Prie! (istaačiani iluatinyi pertikrinamas ge- 
daaiial* specijallstaia—meistrais, tedtl nei jekie imigadinin* a e gali atsitikti. Reikalaukite illtae- 
traete kataliogo, karia ataačiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M

M et <T» _ CD

NWW YORK, N. T81 CANAL STREET,

H tr žinoma, 
▼iii

kulp 
tie.

JOHN KULBOK CAFE
kad 

biznieriai 
bizni gi- 
Cigarae, 

kaip ke- 
tapas, 

gardžiai

i
.•g E R? 2

a M

Akušerka
Pabaigusi kursų Woman* Medical te 

College, Baltimore, Md. ų
Pasekminga! atlieka savo darbą prie £ 

Į gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 
pagelbą Invairioae moterų ligose. K

■F. Stropiene,^m!X‘..: I 
; SO. BOSTON. MASS. J

ria. 
nore 
pūsto 
bet
kvepia. Nebūt 
kokie gėrimas, 
kaip raugai as, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rėdos, 

gir- 
pa-
P*-

draugai kalba, tai nereikia
Žinoma, vieta atsakanti dė’ 

keleivinių. Kambariai »u visais 
rankamais. Prašau kreiptis į tų 
tų, o būsit užganėdlntL

JOHN KULBOK Leenlntakae 
261 Wythe Av<l, Com. So.1st lt. 

BROOKLYN, N. Y.
Tol. Kroenpotat 278

Jei neturite, tai tuoj užilrMyklta

“JAUNĄJĄ LIETUVĄ”
■u paveikstaii literatūrai, mokile ir visuomenė! menraJtį.
"JAUNOJI LIETUVA” eina kai mėnuo didelio formato 48 yuL, 

■pauadinama ant gražio! paveikslų popieroi.
“JAUNOJE LIETUVOJE” kiekviename numeryje ipaųidinama 

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

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ” yra dar šie skyrtait
I. Mokslas ir pažanga; II. Ruožai iš politikos ir visuomeaio gy

venimo; III. Spauda ir gyvenimo atbalsiai; IV. Sriovių Ir partijų 
gyvenimas; V. Literatūros apžvalga; VI. Jaunimo Balsai; VIL 
Moksleivių keliai.

Kaina metams |8.0ū, pusei motų |1.88. Viešai numeris 18a.
Meldžiamo užsisakyti tuojau i

“JAUNOJI LIETUVA”(
M87 W. Mri PL, Ckileaga, BL

■i emt^ieteUv^
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UŽ $5.00.

Atsišauk šiandien, im

w
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118 N. Main St., Anionia, Cm».

Ar Jus Kosite?

‘ ‘Laisves
Knygos

Balsam for Lungs

15c5.00
DR

in.
in.

20c

20c Ill.

Ill.

Ill.
da ili.

Ill.

10c

St.

st. a
5

10c
*•

ko- KBBna

Severa’s

VARTOJIMAS: Vietų 
augmenų užmerkti i vieną

Kas 
apysa- 
ir šių

Box
Knygyn raitininkai

Box
Kaygyaa iždininkai

Box

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

Sevoros Mcdlkališkas Kalendoriui.

1910 metamu yra dabar gatavas išpla
tinimui Jūsų aptiokojo, arba tiesiog 
nuo muši}. Tikrai gaukite vieną kopi
ją ir laikykite ją parankiojo vietojo 
per visus molus.

Pajieškau pusbrolių Antano ir Leo
no Kamatauskų, pirmiau gyveno Phi
ladelphia, Pa. Paeina iš Kauno gub., 
šaulių pav., Joniškio miestelio. Mel-

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

END PHOTO CO.
Ave., Winnipeg, Man.
CANADA.

(8—10)

“Amerlkoi1
arba knygų vir- 

Taigi Tamista už $5.00

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

Skaudėjimai Krutinėjo, 
ir {vairus kiti sopėjimai ir skaudėji
mai yra greitai išvaromi, trinant, ge
rai ŠEVEROS GOTHARD ALIEJUM 
(Severn's Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis linimentas. Kainos:
25 ir 50c už bonką. Visose aptiokoso.

pie 7 metai kaip Amerikoj. Turiu 
svarbų reikalą dėl tamstos pranešti. 
Prašau atsišaukti po šiuom adresu:

Jonas Mockus
1831 Ross Ave., Scranton, Pa.

Avė.
1109

A. Rimšiuke, 1118

J. Ilurmauskie
328—15th St., Detroit, Mich.

(8—9)

GKOS CHICACrOS RUB- 
SIUVIAMS STREIKIE-

RIAMS.

'Lietuvių Skyrius 269 A.
C. W. of A............$200.00

Brooklyno kriaučiai per
“Laisvę”............... 224.36

Iš Brooklyno per P. Tik- 
vizą........................ 5.20

Darbininkų Susivienyjimo
Pašelpine
Baltimore,
“Naujienas”

Draugystė, 
Md., per 
.........  3.60

Brooklyno Rūbsiuvių sky
riai 54 ir 58 ....... 47.15

P. Šlapelis nuo prakalbų
I. W. W., Rochester, N.
Y................................ 2.00
Dr-stės Brolių ir Seserų
Lietuvos Amerikoj, per
“Naujienas”...........15.00

T. L. Draugija per “Ka
taliką” .................... 10.00

Fr. Matulis, Milwaukee, 
Wis...................... 12.40

napicka ................
Skyrius 203 A. C. W

A., Rochester, N. Y., 33.00
I. W. W., Baltimore, per

J. Laukį ................  14.56
Chicagos Lietuvių Drau

gija Sav. Pas.......... 15.00
K. Kenzaila, Milwaukee

Wis............................. 2.00
V. Grebliunas, Chicago,

Ill..................................1.00
Nuo Brooklyno kriaučių, 
per J. Augu na......... 200.00
Socialistų kuopa, per

Chas. Kochonas, Melro
se Park, Ill..............21.15

J. J. Denkevicz, Baltimore, 
Md. (surinkta) .... 8.00

Viso $819.27
Šiuomi aukautojams tariu 

ačiū varde streikierių.
P. Galskis.

ATYDAI 
Draugijų ir kuopų Naujos 

Anglijos.

Užkviesdami kun. Mockų 
su prakalbomis į Worcester, 

• Mass., męs nusprendėm su
rengi jam maršrutą po vi-

- m v v v' a

Connecticut, Massachusetts, 
Rhode Island, Maine, Ver
mont ir New Hampshire

Taigi, draugijos ir kuopos 
viršminėtų valstijų, norin
čios surengt prakalbas kun. 
Mockui ir išgirsti kalbant 
vieną iš garsiausių kalbėto
jų tikėjimo klausimuose, 
malonės atsišaukti tuojaus 
į “Šakės” redakciją, 149 
Millbury St., Worcester, 
Mass.

Maršruto surengimui 
misija:

S. V. Bakanauskas ir 
Julius Mickevičius.

SO. BOSTONO PARAPI
JOJ NERAMU.

Męs gavome sekanti atsi
šaukimą:

“Didelis susirinkimas Lie
tuvių Švento Petro parapi
jos, South Boston, Mass.,bus 
pėtnyčioj, 28 d. sausio (Ja
nuary), 1916, 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Salėj, kam
pas E ir Silver Sts., So. Bos
ton, Mass.

Šis susirinkimas yra šau
kiamas visų parapijom!, ir 
yra kviečiami ateiti visi, ku
rie tik yra užsimokėję i pa
rapiją nuo $4.00 iki $25.00. 
Kurie nėra užsimokėję nei 
$4.00, tie nebus įleidžiami. 
Taipgi nebus įleidžiama nei 
moterįs, kurios norėtų Įeiti 
su savo vyro knygele. Šis 
susirinkimas bus svarbus, 
nes turėsime apsvarstyti ir 
išrinkti komisiją, kuri turės 
kreiptis į kardinolą su pra
šymu, kad panaikintų krikš
tynas ir vestuves nedėlio- 
mis ir kad užvestų tokią 
tvarką, kokios prisilaikoma 
kitų tautų parapijose ir 
bažnyčiose.

Nemanykit gerbiami pa- 
rapijonįs, kad šiuomi nori
ma griauti bažnyčia arba 
kenkti parapijai, kaip jumis 
klebonas įkalbinėja. Ne! 
Šiuomi norime tik apsaugoti 
Dievo Namus, kad nebūt 
verčiami į susirinkimų salę 
ir parapijoj įvesti geresnę 
tvarką, kad nedaliomis baž
nyčioje apsistotų parodos,

kad žmonės galėtų sau ra
miai niekeno netrukdomi 
melstis, kaip kad yra kitų 
katalikų bažnyčiose.

Visus parapijonis širdin
gai užprašo

Parapijos Komitetas.

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP J| 1KŪNYT?

Paraše O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
le pertikrins, kad socijaliz- 
mas—-tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai gales atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ..............

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR-

TILIJ A. Parašė V. Paukštys. Jei
gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
jūs rasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina ..

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. Ši 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva
siškąja. Y'pač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaites. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne, 
myli skaityti gražias 
kaitės, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 

knygelę, pamatys, kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 

Kaina .........................................
LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ..............

Žcnyba ir žmogaus gyvenimo sie
kinys .................................

Paslaptis ...........................................
Gyvenimo Banga ...........................
Revoliucijos Atbalsiai ...................
Kontrobandninkai ...........................
Išvogimas iš I’aviako 10 kalinių 
l’ileniečiai .........................................
Butvile, Žemaitijos mergelė .... 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo . . . 
šeimynos istorija .........................
Socijaldemokratų Mokslo Pamatai 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai . . 
Steponaičio Raštai, kaina $1.00, 

parsiduoda už ................
Darbas, kaina .................................
Raudonas Juokas, kaina ............
Moteriške ir Meilė .......................
Galutinis Klesų Kovos l iksiąs . . 
Moralybes išsivystymas ............
Draugijos ir organizmų evoliucija 
Nuosavybės išsivystymas ..........

Reikalaudami knygų

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRA FISTU.

Ką tik išėjo iš spaudos knyga, iš 
kurios galima lengvai išmokti daryti 
fotografijas.

Prisiųskitc $1.00, o apturėsite tą 
knygą apmokėta ant jūsų pačios. 
Adresuokite:

NORTH
376 Selkirk

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

183 Boehling St.,

iii 
jei

KosSJo Nuolatos.
"AS pagavau dideli 

Salti ir nuolatos kosė
jau, paraSfi p. W. Wo- 
loszyn, Weirton, W. 
Va., ir jeigu aA paimda
vau stiklą Salto van
dens, koBČjinuiB pasida
rydavo labjaus trauk- 
člojftntis. Dirbdamas 
bloAinių dirbtuvėje arti 
milžiniško karščio, aš 
turėjau gerti vandonj. 
Aš perskaičiau apgarsi
nimą apie Sovoros Bal
zamą Plaučiams, ir, iš
vanojus 25 centų bon- 
kūtę, kosulis sustojo, ir 
aš jaučiuos gerai ir 
sveikai."

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

Valdyboa vardai ir adresai: 
Pirm. J. Bastii
1880 So. Sheridan Rd., Waukegan, Ill. 
Pirm, pagelb. M. Ambraziūnai

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Protokolų eekr. S\ Deikui.

721 Cummings Ave., Waukegan, III. 
Fin. sekr. V. Rudzinikai

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

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1849 Lincoln 
St., Waukegan, Ill. 2. M. Rėkli, 1829 
No. Jackson St., North Chicago, Ill. 
Maršalka K. Navickas,

1420 Victorian St., Waukegan, Ill. 
Susirinkimą! atslbūna pirmą nodtl- 

dlenį po 12-tal dienai kiekvieno m<- 
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, 10th gatvė,North Chicago, 
Ill.

LIETUVIŲ APŠVIETOS DRAUGI
JOS, BROOKLYN, N. YM VIR

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkai S. Vaičekauskai,

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkai A. Petraška, 

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
B'inanių raštininkai A. Pleckaltii, 

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

Iždininkai B. VaiČekauikaa, 
526 89th St., Brooklyn, N. Y.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kai užiiraiya 
pai mani 

dienraštį 
“Naujienai”, 
tasai gaui la
kančiai dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį”ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Llatuv- 
ninkų”, ar

AT YD A
Drangyitėmi, Knopomi ir Kliubama!

Išdirbu visokiai
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 

IP ŽENKLELIUS
Visokiems piknikams, šermenims Ir 
tt. Darau visokius Medalius ir vi
sokiai antspaudas draugystėms

Ant kiekviena pareikalavime pri- 
■iunčiu Kampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

AR NORI

109 GRAND ST

Nusipirkti Gerus 
EVERYKUS? 
Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU 

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y

1 5c 
15c 
15c 
15c 
20c 
20c

40c 
25c 
10c 
20c 
10c

75c 
75c 
35c 
20c 
10c 
25c 
50c 
50c

adresuokit

Brooklyn, N. Y.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau Jono Sąveikos, 

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

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

K. Nasopko pajieškau pažįs- 
gyven ančių 
Malonėkite

Aš 
tarnų Biržų parapijos, 
New Yorko apielinkėj. 
atsiliepti.

K. Nasopko
15 E. 67th St., New York, N. Y.

našlėsPajieškau merginos 
tarp 35 ir 45 metų amžiaus dėl pri
žiūrėjimo 5 vaikučių ir gaspadinauti 
šluboje už užmokesnį—algą. Esu naš
lys, dirbu mainose ir uždirbu užtek
tinai. Norinčios dasižinoti (langiaus 
apie mane, meldžiu rašyti šiuo ad
resu :

M. R.
P. O. Box 176,

(7-9)

A.
Dubois, Pa.

Pajieškau Petro Karboliaus, paeina 
iš Kauno gub., Raseinių pavieto, Ada
kavo parapijos, kaimo Papušinio, a-

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentai A. Atkečlūnai, 

Box 566, Steger,
Vice-prezidentaB W. Stoškui, 

Box 435, Steger,
Pratek, raštininkai J. Dambrauskai, 

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

Box 141, Steger, Ill.
Iždininkai (kasteriua) T. šnekutii, 

482, Steger, Ill.
F. fftrlške, 

566, Steger, IH.
J. Damidavičin, 
407, Steger, Iii. 

Bniirinkiniai atiibflnM ]pe pirmam 
kiekvieno minule nediHej, P. A. la- 
anevičiani įvetMinėj.

Ar nori mokintis?
MUS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI

Aritmetiką( rokūndą) už $3. Lietuvių kalboi gramatiką ai $4. Gral> 
račyitę už $2.

Dar pirmu kartu ii tokiai kainas mokiname.
šitas apgarsinimai gal daugiau ne pasirodyt—naudokii proga. Vliii 14- 
mokata, kas tik pagal mūsų metodą mokinai!, {dėk įtampą atsakymui.

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINfi MOKYKLA
1327 N. Robey St., Chieag*, HL

Lietuvį” ar “Sakę” 
tės $2.00. “ '
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta- 
miita atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jlenas”gau8i dar vieną visai dykai 
metui laiko. Tai būk pirmai prie 
tanas.

J. BRAKNIS,
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N.

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. Čekanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsville, 

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

Nutarimų Rašt. A. Dzidolikas, 
358 E. Weckliff Ava., Colliniville, 
Fin. Rašt. J. Baronas,

500 S. Clinton St., Co'linivill®, 
Iždininkas J. Willumat,

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

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

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą ix> pietų, Šalie! salėj,kampai E. 
Main ir N.Morrison A v©., Collinsville, 
Illinois.

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

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

BROOKLYN, N. Y.

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviam! vieta pai 
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanui alui 
gardi arielka, 
ėliua, viaokii 
vynai, kvepen- 
",1 cigarai ir 
niikųe užkan- 
Ižlai. Salė dėl 
mitlnjrų. Ne
pamirškit iioi 
ątsakančioi 

vietos,o būiite 
ižganėdinti. 
Palei Wythe 
A.ve.

73 Grand St., Brooklyn.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖS, ROCKFORD, ILL., 

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Avė.
Vice-Prezidentas B. Čepaite,

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

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

Avė.1436—7th
Iždininkas S. Buzinskis,

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 

So. Winnebago St.j 
So. Winnebago St. 
Maršalka F. Alvikis,

316 Wall
Organo prižiūrėtojas A. Kelly, 

607 Montague

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 
TREJANKA_

7 jzatrti/ yydančiif žolių ir šaknų.

arba virintu vandeniu 
. ...................... į-tu arba karčiu 

vynu del skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugai oje, 
patrukime, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
lakelį šitų gydančių 
<vortą ėysto spiruto 

ir (u k pat vandens, arba išvirti ėystanie van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio 
arba mažiau.

.Ai ii

Sutaisyta su degtine 
yra geriausiu 1

'Ll ifll i i=

HISS g*

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knygute 25c.

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

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

UŽGANĖDINTAS

20 metų! iiKk

Uždėjimai kepuraitė! 22 k. ... $5.60 
Užploinbavimai 50c ir aagtčiau.

Išvalymai ........................................ 50c
Užplombavlmai a«k«« ..............  $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
307 IrBedford Ave., Tarpe 2-roi 

1-moi gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

Teisingai sutaisomi vaistai 
prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugą, a būsite už
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptiekorlui Ir Chemlitai
215 Roebling St., Cor. So. 2nd 

BROOKLYN, N. Y.

“LAISVE” tik už $1.20!H
Kuril užsirašys pas mano “Lais

vę” metama ir prisiųa $2.00, tai ap
turės dovanų knygų vertės 80 cen
tų. Rašykitės šiandien, nei neilgai 
bus duodamos tokios dovanos!

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

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

DRAUGIJOS 
kurios apsirinko “Laisvę 

»avo organą:

St.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MA11ANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 E. Centre
Pirmininko pagelbininkas P. Ysoda, 

815 E. Centra St. 
Protokolų raštiniu. A. Ramauckas, 

1025 E. Pine St.
Finansų raštin. P. Petčiulis, 

1227 E. Pine St. 
iždo trustisai: A. Račkauskus, 30 

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

Mahanoy Avė.,
Maršalka W. Svintickas, 

515 W. Pino St.
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

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

LIDTUVIŲ KELIONEI PAŠELFOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRI1HAI.

Centre Valdyba:
Pirmininkai J. Skirmantai,

72 Hudien Ava., Breaklyn. M. Y.
Centro Sekretorius V. Žilinskas,

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

183 Roebling St., Broklyn, N. Y.
Knepų Sekretorių adrenal: 

kwepei Brooklyn® — L. Bereikia,
146 Metropolitan. Ave.Brooklyn, 

kunpee Brooklyn! — V. VitkaviMa.
£0 Huilioa Ava., Brooklyn, N. Y.

LIET. 8VIESOS DRAUGYSTEI 
ANSONIA. CONN.. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

108 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Viee-pirmininkai W. Ullas,

228 N. State St.. Ansonia, Coan.
Nnt. Raštininkas J. G. Vaitkevičiai, 

P. O. Box 12S, Ansonia, Coan.
Finansų Raštininkai J. P. čiupai,

P. O. Box 880, Ansonia, Conn.
Iždininkas J. Meckaitis.

P. O. Box 128. Ansonia,
Knyriwi 1. Tiškevičiau,

P. O. Bot 14®. 4n»®n(a, 
P*k*lb. A. Jakštyi,

108 Liberty
Knyg. Rašt. P,

Cbmb.

Cmb.

St., Ansonia.
RageliU,

Caaa.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa. 

Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
3015 Stay ton St.,

N. S. Pittsburgh, Pa. 
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 
1111 Market St.,N.8. Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis,
Ii and Carson Sts.,S.S. Pittsburgh,Pa 

Turtų Kontroles Komisija;
Urlakis,M.

W.

W.

Sixth St., 
Charleroi, Pa.

Reedsdale St.,
S. Pittsburgh, Pa.

Markūnas, 2120 b’orbcs St., 
Pittsburgh, Pa.

Kuopų eekretorių adresai: 
kuopoi, J. K. Mažiukna, 1111

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

Kampas North ą-tos gatvča. Qt

313

Urncžis, 1429
N.

1
Market Št., N. S. Pittsburgh, Pa.

2
Box

8
118,

kuopos, P. A. Bainulionli, P. O.
68, McKee* Rocks, P*.
kuopos, J. Galdinai, P. O. Box 
Laupurex, Pa.
kuopoi, Ig. Rasimkai, 2104

Carson St., 8. S., Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P.Petrauskas, Post effice, 

Cuddy, Pa,

7
Box Lock 476 Expert, Pa. 

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

kuopoi A. J. Normunai.
2817 Cherry All., S.S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinskaa

Box 283, Arnold, Pa.

St.

St

St

St. st

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS. 
Firmlaiakai A. Pakili, 

461 Jiaai 
Vtee-jrirminlakai X. Brazivičia, 

266 Exchange 
Pratiksią raštialakai F. Bartkui, 

1054 Janna 
Fiaamą raitininkai K. Arlauikii, 

818 Jenai 
Iždininkai J. Bereikii, 670 Jenne
Iždą glabijai: J. Šakaliu, 266 Ex
change £t., J. Bagdonai, 14 Congron 
St., J. Bagvllai, 850 Dayton St. Mar
šalkai: V. Ralimkii, 261 N. Chicago 
St., J. Kaiinlia, 653 Gardea Si. Duri
ninkai J. Žiliui, 614 Market 81.

Slidžia A. Bubeldi, 818 Quince 
Vėliavą nešėjai: P. Miliauikai, 

Caledonia St. ir J. Juroviėia, 
Mala Si.

st.
Sil
141

LIETUVIŲ PRESBRIŲ UNIJOS BJ? 
SKYRIAUS A. C. W. VIR1I- 

NINKU ADRESAI:
PresldeMtai A. Drebiilas, 

BĮ Tos Eyek 8t., Breoklyv, M. Y.
Protokolą raitininkas A. Basai,

850 Grand Et., Breok’ya, N. Y 
FLeaaią raitininkas K. KrlavMfiaat

18 Stagg St, Brooklym, N. Y 
IldiatakMi P. PataMas,

H I. 1H St, Evaoklrw, & Sf

SERGANTIEJI!

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

fipocljalllkaa SMŽomialmaą 
kainos ant trumpo laiko. P»* 
■iskubinkito įgyti šitą gramo
foną su 6 lietiviškų daiaąj 
500 idltą, kaštuoja |1LB< 
Gvaramuotas ant 10 metą. ŠL. 
tą gramafoną siunčiamo Mok* 
vienam su tiesa apžifirijimą 
prieš užmokėjimą pinigų. Jo*, 
gu nepatiktų, galito augrąth»<t 
atgal. Reikalaudami, priaiąaH* 
te $1.00, likusiai ažmekšMta 
įplaikę tavorą. Pasitikimo, kad 
tuomi gramafonu būilta 
■žganėdinti. ,

Kievski Phonograph Ca. 1 
4 Orchard Street, Dep. B. 

NEW YORK, N.

Ar nustojote sveikatą ii 
Diena po dienai, šutai pe metai 

atsiimu gydymu sergančių žmonių. 
FersiHtatykite sau, kiek ai išgy- 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu juinli gyvenimai įkirejo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nietoo ne
laukdamas, kreipkis pas gerai iu- 
prantantj daktarą ir ipecljallstą 
DR. LEONARD LANDES

Jis jums be pinigų patari, ką da
ryti, kad išgelbėt! gyvastį, ir paaiš
kini apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas <u didžiausiomis pa
sekmėmis, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofise valandos: nuo 10 ryto iki I 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 4 po pietą.

140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd A ve.)

priežasties ligo*!

<n< i'BŠtt Hfc-totU* at.

140 EAST 22 ST,N

New York Qtr
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LAISVEM^V FURNITURE C0
PARSIDUODA.

Parsiduoda grosemė geroje vietoje, 
puikus biznis, 
vietoj, 
vininko nesveikatos. 
“Laisvę”.

VIETINESZINIOS,
22 d. sausio buvo vakaras 

L. S. S. 19 kuopos. Sulošta 
veikalas “Bu Broliu”. Vis
kas pavyko labai puikiai. 
Publikos prisirinko tiek, 
kad daugelis grįžo nuo sve
tainės durų, nes jau buvo 
tikietai išparduoti. Pelno 
kuopai liks virš pusantro 
šimto dolerių.

Apie lošimą ir patį veika
lą bus plačiau pranešta se
kančiam “Laisvės” numery.

komisijai šiuo adresu: 
Paukštys, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

Geistina, kad visos bilos 
būtų priduotos greitu laiku.

Rengimo komisijos narys 
V. Paukštys.

BROOKLYNO IR APIELINKĖS 
ATYDAI.

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojam, išcementuojam ir tt. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
99 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Nelaimė.
17 d. sausio atsitiko nelai

mė A. Dobrovolskio Name, 
441 Keap St. Jo duktė, 12 
metų amžiaus, bežaisdama 
su lėle, pradėjo jos drabu
žius prosyti ir netikėtai už
degė ant savęs drabužius. 
Nelaiminga mergaitė nuga
benta į ligonbutį.

jo J. Augimas. Jis tuom 
laiku buvo Dobrovolskio 
smuklėje. Kada mergaitės 
drabužiai pradėjo liepsnoti,

žemyn į smuklę. Augimas, 
pamatęs liepsnojančią mer
gaitę, greitai nusivilko savo 
drabužius ir į juos įsupo ne
laimingąją. Kiti žmonės

liukonis apdegė rankas;

rank ų.
Pirmą pagelbą nelaimin

gajai suteikė d r. Valiukas.
Reporteris.

Koncertas.
Vaikų draugijėlė puikiai 

tarpsta. Ji turi jau 110 na
rių.

Kad padidinus savo iždą, 
vaikų draugijėlė nutarė pa
rengti gražų koncertą, kuris 
atsibus 5 d. Kovo (March) 
t. y. paskutiniam nedėldieny 
prieš užgavėnias. Šokiai 
prasidės 2 vai. po pietų, o 
koncertas 7 vai. vakare.

Kaip teko patirt nuo ren
gėjų, tai vaikų draugijėlė 
mano parengti pavyzdingą 
koncertą, daug geresnį už 
kitų draugijų koncertus.

Tikimės, jogei vietiniai ir 
apielinkės lietuviai skaitlin
gai atsilankys pasižiūrėti 
vaikų koncerto.

Koncertas atsibus Tautiš
kame Name, 101-103 Grand

Pagal policijos praneši
mus, pereitais metais New 
Yorke ant gatvių užmušta 
659 žmonės ir sužeista 
23,321. Daugiausiai užmuš
tų ir sužeista automobiliais. 
Per tai policija liepia vi
siems gyventojams būti at
sargiems, kada eina skersai 
gatves.

“Aido choras rengia puiku

“Aido” choras nutarė su
rengti puikiausį koncertą 
ant 20 d. vasario (Febru
ary), 1916 m., puikiausioj 
ir didžiausioj Brooklyno 
svetainėj Labor Lyceum,957

Šiame koncerte dalyvaus 
šie chorai: “Aido” maišytas 
choras, „Aido” vyrų ir mo
terų chorai, “Sietyno” cho
ras iš Newarko, “Birutės” 
choras iš Harrisono, “Ly
tos” choras iš Maspetho, 
vaikų draugijėlės choras iš 
Brooklyno, rusų “Balalaeč- 
ny chor”, vokiečių “Interna
tional Maenner chor” ir du 
lenkų chorai. Pertraukose 
griežš puiki D. Venckaus 
orkestrą.

Koncerto pradžia 3 vai. po

Kaip teko girdėti, tai “Ai
do” choras šį koncertą ren
gia ne dėl pelno, bet dailės 
žvilgsniu. Todėl patartina 
Brooklyno ir apielinkės pub
likai atsilankyti į šį “Aido” 
choro koncertą kuoskaitlin- 
giausiai.

12 d. vasario bus balius 
naujai susitverusio Liet. 
Jaunimo Kliubo Wm. Shed? 
lows svetainėj, 734—36 
Third Ave., kampas 24 gat
vės. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Įžanga 25 c. ypatai su 
rūbų padėjimu.

Kviečiame visus atsilan
kyti.

Komitetas.

Petnycioj, 4 d. vasario, 
bus ekstra susirinkimas Lie
tuvių Gimnastikos Kliubo 
po N375 So. 1st St., Brook-

kare. Visi kliubo nariai 
būtinai privalo atsilankyti, 
nes turim daug svarbių rei
kalų.

Sekret. A. Ankudavičia.

29 d. sausio bus vakaras 
L. S. S. 20 kuopos W. M. 
Shedlow svetainėj, 736 
Third Ave., kampas 24 gat
vės, So. Brooklyn, N. Y. Bus 
sulošta du veikalu: “Nepa
vyko” ir “Sugriautas Gyve
nimas”.

Visi vietos ir apielinkinių 
lietuviai malonėkite atsi
lankyti.

Komitetas.

Subatoje, 5 d. vasario, at
sibus balius 
Lietuviškos

Dr. Martino 
Pagelbinės

New Plaza 
Hall, kampas Havemeyer ir 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

DVI DIDŽIAUSIOS KRAU TUVeS.
Lietuviai, nepamirškite, kam yra reikalingas forničius, pirkite 

pas lietuvius A. MALIAUSKĄ ir VIDŽIŪNĄ. Gausite geresnius 
daiktus. Męs galime pigiau parduot, negu kiti stornikai gali pirkt. 
Męs perkam tiesiai iš dirbtuves, o ne nuo perkupčių, 
Jaunavedžiai, pirkite pas mumis forničius, o gausite 
nuošimtį. Męs parduodame ir ant išmokesč;o—po $1.00 
savaitę. Nepamirškite!(7—10)

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

kaip kiti, 
speciališką 

ar $2.00 į

lietuvių apgyvento] 
atsiduoda iš priežasties sa- 

Atsišaukito į

Ar Nori
TIKRA LIETUVIŠKA APTIEKA

Tel.

Šildomi
Pečiai n

$1.25
iki

$10.00

Greenpoint 1907.

[DENTISTAS
Visi mano darbu užganėdinti. 

Darbas gvarantuotas.

gauti DYKAI dvi {eras Stukat 
ir Didelį Kataliogą visokiu nia 
giškų štukų ir kitokiu visokių 
dalykų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aišku adresą ir už
6 centus stempų dėl uždengime 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir Štokas tau nusių
siu! OYKA‘. Adresuoki
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. Halsted St. Chicago, III.

REIKALINGOS MERGINOS
Reikalingos merginos į fabriką sifl- 

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

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

Įėjimas iš jardo.

IRECO.

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigų*! Imperatrici Marlj A-
kušarkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmei 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mai* visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENS 
Jaaniškaiti

Ilf Walnat St., NEWARK,N.J.
Telefonas Market

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
ni visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $36.00 kaip 
Šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias neda
lias. Galima mokintis dieno
mis ir vakarais. G v ar an tuo ja
me, jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St., New YortN.Y.

telephone lards 551 or 155

na

m—ir

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

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

DR. A. FRIEDMAN
ROEBLING ST., BROOKLYN, 

kampas So. 2nd St.
Ofisas atdaras visada.

.Supami krėslai 
nuo $1.75 
augščiau.

Telephone, South 4263

Kas galima 
pas mumis 

gaut:
Fornlčių,

Lovų, 
Pečių, 

Siuvamų 
Mašinų, 
Karpetų 

Veidrodžių 
Lempų 
ir taip 
visokių 
daiktų.

Arzuohnės
K o m odes nuo 

$4.98 
ir augščiau šių 

savaitę.

Baltos geležinės Lovos, galais taip 
kaip čia atrodo

_______ __ . $2.75 ir a u gšč iau_______ _
'telephone South 6075.

Męs užlaikome kuogeriausius vaisius. Su didele atyda išpildom 
receptus kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimus per 
laiškus suteikiam dykai.

Savin nkas ir Provisorius
F. A. JOZAPAITIS

3601 SO. HALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL.
Gyveninio Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA

L1ETUVLKA APTIEKA.
Siuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUG1NIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6. 
KVEPI ANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampai 2nd St.,, Brooklyn, N. Y.
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Kviečia Komitetas.
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Vaiainrra

dėl kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites atsilanky
ti ant šio linksmo baliaus. 
Bus įvairus lietuviški ir an-

REIKALINGA MERGINA 
DIRBT OFFISE.

Reikalinga inteligentiška mergina, 
kuri gerai kalba angliškai ir lietu
viškai. Darbas švarus—o 
sišaukite greitai į “Laisvės

Reikalinga 200 darbiniai 
le plieno dirbtuvę, dienos uždarbis 
ruo $18!) iki $2.07. Kelionę užmoka 
kompanija. Geras užlaikymas.

THE INDUSTRIAL LABOR

1 16 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
(8—9)

Išsirandavoja geri I- 
kambariai, kurių ratu 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
da su maudynėm!

?8.()0

518 Morgan Avė., Broklyn
Arti Neeker Avė. ir Nassa 

Reikale galite telefonuot 4">G0 W. 
(Ireen point.

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

Vietiniai atvykite į mūsų Kontorų 
ypatiškai. Iš kitų miestų rašykite 
laiškus. Męs patarsime, kokiu būdu 
salima sujieškoti.

MAFFEI & STEPONAITIS
Metropolitan Avė., kampas 

llavemeyer St.
BROOKLYN, N. Y.

(4—7)

“LAISVĖS” PERSONALO GYVENI 
MO VIETOS:

L. Pruseika, 152 So. 9th St. 
Neviackas, 152 So. 9th St. 
Naudžius, 152 So. 9th St. 
Undžius, 878 Driggs Ave. 
Paukštys, 188 So. 2nd St.
A. Zaperiackas, 188 So. 2nd 8t

J. Valatka, 368 Rodney St. 
Visi Brooklyn^

SEKITE VADOVĄ Rekordai

PRANEŠIMAI.
Visi draugai, kurie daly

vavo! prie perstatymo vei
kalo “Du Broliu” ir esate 
padarę kokias nors išlaidas, 
malonėkite bilas (atskaitas) 
priduoti ar atsiųsti rengimo

i mr i

"Z.IRA
10 Plain-End 
Cigarettes 5c.

Per apskritus metus yra mylimas rūky
mas daugybės rūkytojų, todėl kad skonis 
patinka. PIRKITE BARSUKĄ ŠIĄDIEN 
Šios puikios dovanos duodamos dykai

KUPONUS ir BARSUKŲ 
VIRŠUKUS

Zira baksuko viršukas vertas kiekvienas pusę 
cento arba už juos gaunamos DOVANOS

Oil Lamp, 
IhrIi t<> top

450 vonpons.

Tool Set, consisting of 
real tools, no play 

650 coupons

PINIGINIS KUPONAS KOŽNAM BAKSE.
Pradėk taupyt šiandien.

Reikalauk Dovanų Katalogo.

P. Lorillard Co., Inc., New York City.—Esi. 17GO

NEPAPRASTAS PASIULIN1NAS

Su lietuviškomii 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
Galima gaati paa

J. GIRDĖS
103 Grand St., Brooklyn, N.Y

K

s

2282.
ii

2849.

2226. 
a

an.
ii

2221.

wr<i.1300 coupons.

ZIRA &SPARTMENT
95 First Street, Jersey City, N. J.

No. 1. Men's Bicycle.
3350 coupons.

H

%

S

2887.
2863.
233l»

ii

d

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Deete*. 
DIEDUKAS. 
VILNIAUS RŪTA. 
“DRINOPOLI8”. Marša*. KehtmMjee OrhwUa 
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ. 
NUOSTABU. Marša*. Repabllkeaų tWardtyw brtMtaa. 
SIUVĖJA. Monologą*. 
PO DU GALVIU ERELIU. Marša* Pidaa* 
Kapelija. 
ANT V1ENO8 GALVOK Monologą*. 
ŽUAVŲ MARŠAS. Prinee Vai*kava Ka>eh> 
PAMYLĖJAU VAKAR. 
DRAUGE. Pelka-Maiarka. GidoU 
Orkestrą. 
MANO LAIVAS.
Į SVEIKATĄ. Marša*. HrUii Priaea V ataka v* 
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršai. KapahHkoaą Sva*ėtf« 
Orkeitra.
PER GIRIĄ GIRI ALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Feltaa Priore VaUkava 
PER ŠILĄ JOJAU. 
ŽYDAS STATINĖJU, 
SAULELĖ 
Kapelija. 
LIETUVA 
TEKA. 
BIRUTĖ Ir 
DARBININKŲ MARKKLIKT1 ir BUK1LKTMR KOTĄ. 
NEMUNO VILNY#. (Dra*. V. Kudirka) Y aha* 
SODHBV. (Dr-aa V. Kudirka). Masarka. 
VARPELIS. (Dr-a* V. Kudirka). Talua* 

MA NO MIKLAJK Peikiu

Paika. Priaea Vaiakava KapaUia.

Paika. KalvaiCrtnitn, 
NUSILEIDO k MARA AM. Priaea Yalakvo

TfYYNl M01Q c» TYKIAI KBMOMUM

KUR BANGUOJA NEMUNĖLI*.

Macys&Marcin Furniture Co
TIK ANT TRUMPO LAIKO VISKAS, K/\ MES PARDUODAM, (1VARANTUOTA.

TAS TURI SUTEIKTI PILNĄ UŽSIGANĖDINIMĄ.

Duodama aut išmokesčlo, ant 
lengviausio termino, mokant po 
$2 00 ar $1.00 j savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimus nauju fornlču.

Dėlei plataus išgarsinimo mūsų lakrodelių per trumpą laiką prie. Kiekvieno laikrodėlio duodamo VISAI DYKAI 25 
Žiedas, Lenciūgėlis, Juosčiukė ant rankos vaikams, Plunksna fontanin^ Pypkė, Tabako maišelis, Brelokas-kompas, Britva, 
Lenciūgėlis su širduke, Lometka-brelokas, Setas sagučių, Peilis, Branzalietas 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 viršeli*!, 
prekė $6.45. LAIKRODĖLIS No. 2—ELEGANTIŠKAS, Gold Filled, Fabrikos gvarancija ant 20 metų išmušta ant viršelio, 21 Akmenis išmuš
ta viduriuose (adjusted two), trįs artistiškai graviruoti viršeliai, prekė $6.35. LAIKRODĖLIS No. 8—PUIKUS, su trimis gražiais graviruo
tais viršeliais, Gold filled, Fabrikos gvarancija ant 20 metų išmušta ant viršelių, tvirčiausi gvarantuoti viduriai, preke $5.50. LA1KRODĖIAS 
No. 4—ATSAKANTIS, Gold plated gvarantuotas mechanizmas, trįs artistiškai graviruoti viršeliai, išlaikysiantis daug metų,prekė $4.65.LA1K- 
RODĖLIS No .5—GRAŽUS, atviras, Goki plated, gvarantuotas, tvirtas ir praktiškas, prekė $3.85.

Su kiekvienu iš tų 5-kių laikrodėlių siunčiame paminėtus augščiau 25 dalykus ABSOLIUTIŠKAI DYKAI. Užsakant laikrodėlį prisiųsklt* 
*■ 25 centus rankpinigių markėmis ir tą apagarsinimą ir paženklinkit kry Želiu, kokį laikrodėlį išsirinkot. Tada męa tuojau* išsiųsim reikalauja-
\ mą laikrodėlj ir visai DYKAI visas 25 dovanas. Apturėjus gi siuntini užmokėsit likusią sumą (pagal užsakymą) ir 25 centus už persiuntimą

dovanų. Neužsiganėdinusiems sugrąžinam pinigus. Laikrodėlius męs pataisom arba išmainom ant kitų UŽDYKĄ, apturėjus tiktai 25 cen
tus ant persiuntimo iškaščių. Kadangi čionai niekuo na rizikuojate br tasai paąiūlinimaa tęsi* tik trumpą laiką, tai pasiskubinkit su užsaky-

T mals adresuodami pas:
NEW YORK SUPPLY COMPANY, 71 Fiftb Avcnwa,

198=200 Grand St
TarpeJDrigs ir Bedford Ave., Brooklyn, N.Y
Šalę “Comedy” teatro. Telephone 2372 Greenpoint.




